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7

Dvoj písmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií
AD Andorra
AE Spojené arabské emiráty
AF Afganistan
AG Antigua a Barbuda
A] Anguilla
AL Albánsko
AM Arménsko
AN Holandské Antily
AO Angola
AP Africká regionálna organizácia
priemyselného vlastníctva
AQ Antarktída
AR Argentína
AS Americká Samoa
AT Rakúsko
AU Austrália
AW Aruba
AZ Azerbajdžan
BA Bosna a Hercegovina
BB Barbados
BD Bangladéš
BE Belgicko
BF Burkina
BG Bulharsko
BH Bahrain
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermudy
BN Brunej
BO Bolívia
BR Brazília
BS Bahamy
BT Bhutan
BV Buvetov ostrov
BW Botswana
BX Benelux
BY Bielorusko
BZ Belize
CA
CC
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ

Kanada
Kokosové ostrovy
Stredoafrická republika
Kongo
Švajčiarsko
Pobrežie Slonoviny
Cookove ostrovy
Chile
Kamerun
Čína
Kolumbia
Kostarika
Kuba
Kapverdy
Vianočný ostrov
Cyprus
Česká republika

DE Nemecko
DJ Džibutsko
DK Dánsko
DM Dominika
DO Dominikánska republika
DZ Alžírsko

EC
EE
EG
EH
EP
ER
ES
ET

Ekvádor
Estónsko
Egypt
Západná Sahara
Európsky patentový úrad
Eritrea
Španielsko
Etiópia

FI Fínsko
FJ Fidži
FK Falklandy
FM Mikronézia
FO Faerské ostrovy
FR Francúzsko
GA Gabon
GB Veľká Británia
GD Grenada
GE Gruzínsko
GF Guayaně
GH Ghana
GI Gibraltár
GL Grónsko
GM Gambia
GN Guinea
GP Guadeloupe
GQ Rovníková Guinea
GR Grécko
GS Južná Georgia a južné
sendvičové ostrovy
GT Guatemala
GU Guam
GW Guinea-Bissau
GY Guyana
HK Hongkong
HM Heardov ostrov a McDonaldov
ostrov
HN Honduras
HR Chorvátsko
HT Haiti
HU Maďarsko
IB Medzinárodný výbor WIPO
ID Indonézia
IE Írsko
IL Izrael
IN India
IO Britské indicko-oceánske
teritórium
IQ Irak
IR Irán
IS Island
IT Taliansko
JM Jamajka
JO Jordánsko
JP Japonsko
KE Keňa
KG Kirgizsko
KH Kambodža
KI
Kiribati
KM Komory

KN Svätý Krištof a Nevis
KP Kórejská ľudovodemokratická
republika
KR Kórejská republika
KW Kuvajt
KY Kajmanie ostrovy
KZ Kazachstan
LA Laos
LB Libanon
LC Svätá Lucia
LI Lichtenštajnsko
LK Sri Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litva
LU Luxembursko
LV Lotyšsko
LY Líbya
MA Maroko
MC Monako
MD Moldavsko
MG Madagaskar
MH Marshallove ostrovy
MK Macedónsko
ML Mali
MM Myanmar (Barma)
MN Mongolsko
MO Macao
MP Severné Mariány
MQ Martinique
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurícius
MV MaIedivy
MWMalawi
MX Mexiko
MY Malajzia
MZ Mozambik
NA Namibia
NC Nová Kaledónia
NE Niger
NF Norfolk
NG Nigéria
NI Nikaragua
NL Holandsko
NO Nórsko
NP Nepál
NR Nauru
NU Niue
NZ Nový Zéland
OA Africká organizácia duševného
vlastníctva
ON Omán
PA Panama
PE Peru
PF Francúzska Polynézia
PG Papua-Nová Guinea
PH Filipíny
PK Pakistan

PL Poľsko
PM Saint Pierre a Miquelon
PN Pitcairn
PR Portoriko
PT Portugalsko
PW Palau
PY Paraguaj
QA

Katar

RE
RO
RU
RW

Reunion
Rumunsko
Rusko
Rwanda

SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SV
SY
SZ

Saudská Arábia
Šalamúnové ostrovy
Seychely
Súdán
Švédsko
Singapur
Svátá Helena
Slovinsko
Svalbard a Jan Hayen
Slovensko
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somálsko
Surinam
Svatý Tomáš a Princov ostrov
Salvádor
Sýria
Svazijsko

TC Turks a Caicos
TD Čad
TF Francúzske južné územie
TG Togo
TH Thajsko
TJ Tadžikistan
TK Tokelau
TM Turkménsko
TN Tunisko
TO Tonga

TP Východný Timor
TR Turecko
TT Trinidad a Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan
TZ Tanzánia
UA
UG
UM
US
UY
UZ

Ukrajina
Uganda
Menšie odľahlé ostrovy USA
Spojené štáty americké
Uruguaj
Uzbekistan

VA Vatikán
VC Svätý Vincent a Grenadiny
VE Venezuela
VG Britské Panenské ostrovy
VI Panenské ostrovy USA
VN Vietnam
VU Vanuatu
WF Wallis a Futuna
WO Medzinárodná organizácia pre
duševné vlastníctvo
WS Samoa
YE
YT
YU

Jemen
Mayotte
Juhoslávia

ZA
ZM
ZR
ZW

Juhoafrická republika
Zambia
Zair
Zimbabwe

CAST
VYNÁLEZY

Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov

Prihlášky vynálezov zverejnené podľa zákona
č.527/90 Zb. v znení zákona NR SR č.90/93 Z.z.

- kód A3

Udelené patenty podľa zákona č. 527/90 Zb.
v znení zákona NR SR č. 90/93 Z. z.

- kód B6

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(40)

číslo patentu
číslo prihlášky vynálezu
dátum podania prihlášky vynálezu
číslo prioritnej prihlášky vynálezu
dátum prioritnej prihlášky vynálezu
krajina priority
dátum zverejnenia prihlášky vynálezu

6(51)
(54)
(57)
(71)
(72)
(73)
(86)

medzinárodné patentové triedenie
názov
anotácia
meno (názov) prihlasovateľa(ov)
meno pôvodcu(ov)
meno (názov) majiteľa(ov)
údaje PCT

Kódy na označovanie záhlavia oznámení publikovaných vo Vestníku
(Štandard WIPO ST 17)
BB9A
FA9A
FC9A
FD9A
FG4A
MA4A
MA4F
MC4A
MC4F
MH4A
MH4F
MK4A
MK4F

zverejnené prihlášky vynálezov
vzdanie sa alebo odvolanie udeľovacieho konania
zamietnutie prihlášok vynálezu
zastavenie konania o prihláškach vynálezu
udelené patenty
zánik patentov vzdaním sa
zánik autorských osvedčení vzdaním sa
zrušenie patentov
zrušenie autorských osvedčení
čiastočné zrušenie patentov
čiastočné zrušenie autorských osvedčení
zánik patentov uplynutím doby platnosti
zánik autorských osvedčení uplynutím doby platnosti

MM4A
MM4F
PA4A
PC9A
PD4A
QA9A
SB4A
SB4F

zánik patentov pre nezaplatenie ročných
poplatkov
zánik autorských osvedčení pre nezaplatenie
ročných poplatkov
zmena autorských osvedčení na patenty
zmena dispozičných práv na vynálezy
prevod práv a ostatné zmeny majiteľov
patentov
ponuka licencií
zapísané patenty do registra po odtajení
zapísané autorské osvedčenia do registra po
odtajení

Opravy. Zmeny. Rôzne.

Opravy v prihláškach vynálezov

HA9A
HB9A
HC9A
HD9A
HE9A
HF9A
HG9A
HH9A
HK9A

meno pôvodcov
oprava mien
zmena mien
oprava adries
zmena adries
oprava dát
oprava chýb v triedení
oprava alebo zmena všeobecne
tlačové chyby v úradných
vestníkoch

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

patenty
TA4A
TB4A
TC4A
TD4A
TE4A
TF4A
TG4A
TH4A
TK4A

autorské osvedčenia
TA4F
TB4F
TC4F
TD4F
TE4F
TF4F
TG4F
TH4F
TK4F

meno pôvodcov
oprava mien
zmena mien
oprava adries
zmena adries
oprava dát
oprava chýb v triedení
oprava alebo zmena všeobecne
tlačové chyby v úradných vestníkoch

Zverejnené prihlášky vynálezov usporiadané podľa čísel

BB9A

Ďalej uvedené prihlášky vynálezov boli zverejnené dňom uvedeným vo Vestníku Úradu priemyselného vlast
níctva Slovenskej republiky podľa zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch,
v znení neskorších zákonov.

9848-86
2075-87
4096-88
1406-89
3042-89
7216-89
5806-90
1341-91
1342-91
699-94
1176-94
1473-94
89-95
152-95
256-95
401-95
414-95
446-95
620-95
798-95
900-95
967-95
1007-95
1102-95
1139-95
1264-95
1279-95
1304-95
1372-95
1404-95
1417-95
1427-95
1453-95
1468-95
1500-95
1503-95
1521-95
1537-95
1539-95
1576-95
1579-95
1588-95
1628-95
1629-95
1641-95
1663-95
1667-95
66-96
90-96
139-96
172-96
181-96

C 03 B 5/00
A OlN 25/32
A 23K 1/16
C 07C 209/28
G05B 11/01
AOlN 33/12
C 07D 209/44
A61F6/16
A61F6/16
C 2IC 7/064
E 03D 1/34
B 23 B 41/06
B 08B 3/04
D OlF 6/06
B 23D 33/00
B 22F 3/00
B 23 B 45/00
E 04C 3/04
G 06F 15/00
F 16H 21/02
B 23 B 45/00
B 24B 27/00
B 62M3/02
C IlD 1/83
C IlD 17/00
F 03B 13/08
B 23 K 37/00
B OlD 53/04
B 60C 11/00
G OlD 5/244
H04M 11/00
G OlD 5/244
E 04F 13/00
C 07D 493/10
E 05B 67/22
E 03F 5/02
C 07H 15/04
B 32B 7/04
C 02F 1/24
C IlC 3/04
C IlD 3/39
H 02G 3/22
G03B 35/24
C 08F 8/00
C 22B 26/22
H 02H 7/085
B 23 D 73/00
C 09D 167/06
F 16D 69/04
C 02F 1/52
C 10B 1/10
C 10B 1/10

196-96
200-96
201-96
208-96
257-96
277-96
282-96
287-96
288-96
291-96
319-96
346-96
358-96
370-96
372-96
401-96
468-96
498-96
524-96
554-96
555-96
556-96
598-96
619-96
631-96
791-96
842-96
900-96
904-96
906-96
921-96
922-96
924-96
928-96
950-96
962-96
978-96
1034-96
1059-96
1071-96
1094-96
1098-96
1113-96
1116-96
1118-96
1143-96
1145-96
1157-96
1159-96
1160-96
1161-96
1172-96
1190-96

C04B26/06
C 10B 1/10
C 10B 53/00
C IlD 3/12
C09F7/00
C 10B 1/10
A47F1/04
G02B6/44
G02B6/44
G02B6/44
C IlD 3/386
C IlD 3/39
C 07C 313/02
C07C53/15
B21D22/30
B28B7/02
C 07D 215/06
F 16J 15/16
C 07D 209/42
C 12N 1/20
C 12N 1/14
C 12N 1/14
C 12N 15/57
C 10M 103/00
F 16B 13/14
E04B1/98
C OlC 3/02
C09B35/08
GOlN 33/18
C 12N 15/12
HOlR 13/514
HOlR 13/58
A61K31/34
C 07D 211/64
C 12N 15/12
A61K38/00
G 2IB 1/00
C 07D 213/73
C IlD 3/37
C IlD 3/08
A 61K 39/00
C IlD 3/39
D OlD 5/098
C 21B 13/14
C 12N 15/89
H OlR 4/24
A 61K 31/185
A 6IM 25/00
F 16L 1/028
F16L1/028
F 16L 58/02
E05B3/00
A 61K 39/395

1234-96
1235-96
1236-96
1237-96
1251-96
1256-96
1257-96
1262-96
1282-96
1303-96
1304-96
1306-96
1315-96
1331-96
1334-96
1337-96
1338-96
1339-96
1355-96
1367-96
1372-96
1375-96
1378-96
1381-96
1382-96
1403-96
1405-96
1407-96
1431-96
1450-96
1460-96
1462-96
1477-96
1503-96
1510-96
1512-96
1513-96
1514-96
1515-96
1527-96
1539-96
1566-96
1570-96
1577-96
1580-96
1581-96
1586-96
1587-96
1592-96
1598-96
1607-96
1608-96
1616-96

C 12Q 1/18
H OlR 4/66
H OlR 27/00
G 21F 9/06
B 60T 13/52
C IlD 1/94
C IlD 1/835
C 10L 1/00
C23F3/06
C 10G 9/00
GOlB 11/26
C 07K 14/00
C 10M 145/16
E 04D 13/02
A 47F 5/00
C 22C 37/06
G 02B 6/46
A 47K 3/22
C 07D 327/04
A61K38/17
E 05D 5/02
G 02B 6/44
G OlR 31/06
C 12N 15/11
E 06B 9/70
C 09D 11/04
C 07D 213/06
C 12N 7/06
C 09 J 201/00
AOlN 1/00
C 07H 19/167
C 10G 73/36
A61K31/66
BOlD 13/02
B 65D 77/22
G OlN 21/77
G OlN 21/77
C 07D 215/52
E 04B 2/86
EOlC 5/06
A61J3/06
C25B 1/00
C21B7/20
C 07D 401/12
C 07D 305/14
C 07C 323/59
B OlJ 23/26
C 07D 311/68
C 07D 211/46
E 05D 15/52
C 08B 1/00
E 02D 29/14
C OlB 25/234

1631-96
1634-96
1642-96
1643-96
1651-96
1652-96
1668-96
1674-96
12-97
13-97
14-97
24-97
27-97
64-97
83-97
107-97
111-97
112-97
117-97
119-97
126-97
133-97
135-97
137-97
145-97
172-97
174-97
219-97
220-97
249-97
263-97

B 21C 1/22
H 05K 7/18
B 29D 30/38
E 03 F 5/02
B 65G 53/48
C 03 C 13/06
E 04D 13/035
A 61K 49/00
H 02J 13/00
H 02G 7/00
B 02C 18/14
A OlN 37/46
C 07D 498/06
A 47K5/12
B OlD 50/00
B OlJ 35/10
C 03C 17/32
B 29C 47/60
C 07K 11/02
A OlN 25/04
C 07D 403/12
C 07D 235/02
C 07D 491/056
C 07H 15/252
C IlD 11/04
C IOB 49/10
D 06M 13/224
A 61K9/70
A 61K 9/70
C 08J 3/22
E 06B 5/16

Trieda A
6 (51) A OlN 1/00
(21) 1450-96
(71) UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MAD
RID, Madrid, ES;
(72) Jimenez Collado Juan, Madrid, ES; Arene Rada
Edgar, La Paz, BO; Chavez Inzunza Ramón,
Madrid, ES;
(54) Zlúčenina na konzervovanie organických zvie
racích alebo ľudských tkanív a jej použitie
(22) 19.12 95
(32) 09 03.95, 01.08.95
(31) P 9500471, P 9501559
(33) ES, ES
(86) PCT/ES95/00151, 19.12 95
(57) Kompozície na konzerváciu organických tkanív
pozostávajú zo zmesi od 12 do 70 % obj najme
nej jedného peroxidu dialkyl (C, až C6) ketónu,
ďalej z 10 až 15 % obj. glycerolu, od 10 do 70 %
obj. najmenej jedného alkoholu a prípadne až do
10 % obj. doplnkových označovacích, farbiacich
a/alebo aromatických činidiel. Uvedené kompo
zície sa môžu miešať s ďalšími vhodnými činid
lami alebo riedidlami a môžu sa použiť na kon
zerváciu všetkých typov tkanív, osobitne ľud
ských alebo zvieracích tkanív, výhodne balzamo
vaním alebo ponáraním.

6 (51) A OlN 25/04, 25/34, 57/20, 43/90, 43/40
// (A OlN 57/20, 25:34, 25:04)
(21) 119-97
(71) ZENECA Limited, London, GB,
(72) Tadros Tharwat Fouad, Wokingham, Berkshire,
GB; Taylor Philip, Maidenhead, Berkshire, GB;
(54) Kontajnerizačný systém obsahujúci vo vode
dispergovateľný gél
(22) 06.07.95
(32) 28.07.94
(31) 9415290.7
(33) GB
(86) PCT/GB95/01605, 06.07 95
(57) Kontajnerizačný systém obsahujúci vo vode dis
pergovateľný gél je uzatvorený vo vode rozpust
nom alebo vo vode dispergovateľnom vrecku,
pričom tento vo vode dispergovateľný gél obsa
huje 1 - 60 % hmotn. iónovej, vo vode rozpustnej
agrochemikálie, 1 - 4 % hmotn. zosietenej kyseli
ny polyakrylovej, 30 - 80 % hmotn. vody a 2 - 20 % hmotn zásady.

6(51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)

A OlN 25/32, 25/22, 25/12
2075-87
Stauffer Chemical Company, Westport, CT, US;
Scher Herbert Benson, Moraga, CA, US; Rodson
Marius, El Cerrito, CA, US; Morgan Ronald Lee,
Concord, CA, US;
Pesticidny prostriedok
26.03.87
31 03.86
846 183
US

(57) Pesticídny prostriedok obsahuje 1 až 45 %
hmotn. dermálne toxickej pesticídnej zlúčeniny
na báze organickej zlúčeniny fosforu, 0,1 až 10%
hmotn. neiónovej povrchovo aktívnej látky s hydrofilne-lipofilnou rovnováhou v rozmedzí od 17
do 20 a 50 až 98 % hmotn. suchého inertného
nosiča so strednou veľkosťou častíc od 425 do
850 mikrometrov a merným povrchom 100 až
140 m".g"1. Neiónová povrchovo aktívna látka |e
výhodne dinonylfenoletoxylát obsahujúci 150
mólov etylénoxidových jednotiek Inertný nosič
je prednostne granulovaný atapulgitový íl

6(51) A OlN 33/12, 43/40, 9/20, 9/22,
C 07C 211/62, 87/46, 87/68, 87/30
(21) 7216-89
(71) Univerzita Komenského, Bratislava, SK,
(72) Devínsky Ferdinand, doc., Ing., CSc, Bratislava,
SK; Kráľová Katarína, RNDr., CSc, Bratislava,
SK; Mitterhauszerová Ľudmila, Ing., CSc., Bra
tislava, SK; Lacko Ivan, Ing., Bratislava, SK,
Blanáriková Víťazosláva, RNDr , Bratislava, SK,
Masárová Ľubomíra, PharmDr., Podobe, SK,
Šeršeň František, Ing., CSc , Bratislava, SK, Bo
rovská Valéria, Bratislava, SK; Csiba Imrich,
RNDr., CSc., Bratislava, SK; Krempaská Eva,
RNDr., Bratislava, SK; Borovský Martin, Ing,
Bratislava, SK;
(54) Algicídny a herbicídny prostriedok na báze
organických monoamóniových bromidov
(22) 20.12.89
(57) Algicídny a herbicídny prostriedok na báze or
ganických monoamóniových bromidov obsahuje
ako účinnú látku monoamóniové bromidy vše
obecného vzorca (I), (II) alebo (III), kde R zna
mená lineárny alebo rozvetvený alkylový reťazec
s počtom uhlíka 1 až 18, 2-hydroxyetyl, R1 zna
mená lineárny alebo rozvetvený reťazec CH3 až
C18H37, C11H23NH(CH2)2, C1 ,H23CONCH3(OT),,
C11H23COO(CH2)2, (CH3)3,C-C6FLrCH-,, C6H5-CH,,
C6H5CO(OCH2CH2)n, kde n = 1, 2, 3,
HOCH2CH2,
HC=C-CH2,
H2C=CH-CH,,
C6H5CH=CH-CH2, CH3CH=CH-CH,; R2je Imeárny alebo rozvetvený alkylový reťazec s počtom
atómov uhlíka 2 až 14; R3 je lineárny alebo roz
vetvený uhľovodíkový reťazec s počtom atómov
uhlíka 6 až 18, C11H23COO(CH2),, X = (CH2)n,
kde n = 4, 5, 6 (CH2CH2)2O; R4 znamená lineárny
alebo rozvetvený uhľovodíkový reťazec C6H13 až
C18H37. Zlúčeniny podľa vynálezu pôsobia algicídne a herbicídne pri koncentráciách 2 6. IO"6
mol.dm"3 a vyšších.
CH3
I
R-Ii+-Rl

I

Br

RZ-R+

Ix

CHj

I

X Br
C OR(C 2H Sl2

R3

II

Ill

Br

6(51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

A OlN 37/46, 43/08
24-97
CIBA-GEIGY AG, Basle, CH,
Nuninger Cosima, Morschwiller-le-Bas, FR.
Goggm John Edward Nicholas, Binningen, CH,
Sozzi Dino, Sissach, CH, Ellgehausen Holm,
Magden, CH,
Fungicfdny prostriedok a spôsob ničenia alebo
prevencie napadnutia hubami
30 06 95
11 07 94, 22 12 94
2207/94-1, 3895/94-9
CH, CH
PCT/EP95/02544, 30 06 95
Fungicídny prostriedok na ničenie Oomycetes na
báze R-enantioméru metalaxylu, furalaxylu alebo
benalaxylu, pričom obsah R-enantioméru v účin
nej látke predstavuje viac ako 70 % hmotn a ďa
lej obsahuje vhodný nosný materiál

6 (51) A 23K 1/16, A 61K 31/495, B OlJ 39/18, 41/12
(21) 4096-88
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverku
sen, DE,
(72) Lange Peter Michael, Dr, Leverkusen, DE; Mitschker Alfred. Dr, Odenthal, DE, Naik Arundev
Hanbahai, Leverkusen, DE, Rast Hubert, Dr.
Leverkusen, DE, Scheer Martin, Dr, Wuppertal,
DE, Voege Herbert, Dr, Leverkusen, DE,
(54) Prísada do krmív pre zvieratá
(22) 13 06.88
(32) 13 06.87
(31) P 37 19 764 9
(33) DE
(57) Prísada do krmív obsahuje ako účinnú zložku íónomeničovú živicu s nadviazaným derivátom
chmolónkarboxylovei kyseliny všeobecného
vzorca (1), v ktorom R znamená vodík alebo alkyl
s 1 až 4 atómami uhlíka a X znamená atóm fluó
ru, chlóru alebo nitroskupinu

COOH

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)

A47F1/04
282-96
THE MEAD CORPORATION, Dayton, OH, US;
Oliff James R , Douglasville, GA, US, Stout Ja
mes T , Ellijay, GA, US,
Zariadenie na balenie a vyberanie nápojových
kontajnerov
31 08 94
31 08 93
08/114 729
US
PCT/US94/09980, 3 1 08 94

(57) Obal na nápojové kontajnery, napríklad plechov
ky, ktoré sú v obale axiálne uložené v dvoch ale
bo viacerých vrstvách, pozostáva z kartonu s na
vzájom spojenou hornou stenou (12), dnom (18)
a bočnými stenami (14, 22) Koncová uzatváracia
štruktúra (30, 68) je pripojená na jednu zo stien
uzatváracích kartón. Dispenzér (84, 86) na vybe
ranie kontajnerov má prvý otvor (112) a druhý
otvor (124) v koncovej uzatváracej štruktúre Pr
vý otvor (112) sa šíri od jednej z bočných stien
(14) a dna (18) do koncovej uzatváracej štruktúry
(30, 68) a druhý otvor (124) sa šíri od rovnaké|
bočné] steny (14) a hornej steny (12) do koncové]
uzatváracej štruktúry (30, 68) Prvý otvor (112) a
druhý otvor (124) končí v istej vzdialenosti od
seba tak, že časť koncovej uzatváracej štruktúry
(30, 68) sa nachádza medzi otvormi aje pripojená
k bočnej stene (14)

6(51) A 47F 5/00, 7/00
(21) 1334-96
(71) L&P PROPERTY MANAGEMENT COMPA
NY, Chicago, ÍL, US,
(72) Bustos Rafael T , Alpharetta, GA, US,
(54) Chladený vitrínový regál s nastaviteľnými po
licami s gravitačným plnením
(22) 13 09 94
(32) 28 04 94
(31) 08/234 234
(33) US
(86) PCT/US94/10153, 13 09 94
(57) Chladený vitrínový regál (10) na použitie v chladiarm (12) so vstupom pozostáva z radu stojano
vých úsekov (30) tvaru L, vytvorených vo vše
obecnosti zo zvislých stĺpikov (16), pripevnených
na svojom spodnom konci predĺženou patkou
(18), aby vytvorili jednotlivé stojanové úseky
Stojanové úseky (30) sú spojené so susediacimi
stojanovými úsekmi dištančnými panelmi (32)
a viacerými policami (34), podopretými konzolo
vým spôsobom medzi párom susediacich stĺpikov
(16) Jednotlivé police (34) sú pod opreté medzi
stĺpikmi konzolami (66) na podopretie police
a možno ich selektívne rozmiestňovať zvisle po
zdĺž výšky stĺpika, vodorovne dopredu a dozadu
vzhľadom na stĺpik a pod rôznymi uhlami so
sklonom na gravitačné plnenie medzi približne
osemstupňovým predným sklonom a približne
jednostupňovým zadným sklonom Do políc sú
pri ich prednom okraji cez otvory (116) vložene
nárazníkové drôty (50) na zadržanie tovaru, ulo
ženého na policiach Polica (130) na gravitačné

plnenie má selektívne rozmiestniteľné oddeľovače (170), pripevnené na vrstvu (162) s klzavým
povrchom na polici.

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

A 47K 5/12, A 45D 27/10
64-97
CWS International AG, Baar, CH;
Ehrensperger Markus, Hettlingen, CH; Pachler
Rupert, Meiningen, AT;
Zariadenie na výrobu mydlovej peny a jeho
použitie
17.07.95
18.07.94
2276/94-9
CH
PCT/CH95/00165, 17.07.95
Vzduchovým čerpadlom (12), pracujúcim syn
chrónne s dávkovacím čerpadlom (1), ktoré nemá
žiadne mŕtve priestory, môže byť nezávisle od
dráhy (P) pohybu vyrábaná mydlová pena stálej
akosti. Zvláštnymi prúdovými prostriedkami,
hlavne pridaním speňovacej jednotky (18), vo
veternom kotle (12), sa akosť mydlovej peny
zlepší. Zariadenie je vhodné na použitie vo veľmi
používaných verejných umyvárňach.

4-y to

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

A47K3/22
1339-96
Kermi GmbH, Plattling, DE;
Schwaiger Robert, Deggendorf, DE; Endl losef,
Otterskirchen, DE;
Systém stabilizácie deliacich stien
18.10.96
25.10.95
195 39 614.6
DE
Vynález sa týka systému stabilizácie deliacich
stien kúpacích vaní a/alebo sprchových mís. Má
natáčacie kĺbové diely; na kĺbových dieloch svo
jimi koncami upevniteľné spojovacie tyče; kĺbo
vým dielom os kĺbu tvoriace skrutkové prvky; so
skrutkovými prvkami spolupôsobiace upínacie
diely, z ktorých sú niektoré uskutočnené ako pridžiavacie diely konštrukcie deliacich stien a nie
ktoré sú celistvo spojené so spojovacím dielom,
ktorý je uskutočnený buď ako držiak systému
alebo ako prídavný s tyčou spojiteľný kíbový
diel.

6(51) A61F6/16
(21) 1341-91
(71) Babinec Bohdan, MUDr., CSc., Praha , CZ; Uzel
Radim, MUDr., CSc., Praha , CZ;
(72) Babinec Bohdan, MUDr., CSc., Praha , CZ; Uzel
Radim, MUDr., CSc., Praha , CZ;
(54) Antikoncepčné teliesko na reverzibilnú sterili
záciu
(22) 08.05.91
(57) Antikoncepčné teliesko na reverzibilnú sterilizá
ciu je určené na zavedenie do vajcovodov (8),
čím sa uzatvorí ich priechodnosť. Antikoncepčné
teliesko je tvorené zaoblenou intratubárnou vlož
kou (4) z hydrofilného napúčavého gélu.

6(51) A61F6/16, 6/14
(21) 1342-91
(71) Babmec Bohdan, MUDr., CSc., Praha, CZ; Uzel
Radím, MUDr., CSc., Praha , CZ,
(72) Babmec Bohdan, MUDr., CSc., Praha, CZ; Uzel
Radim, MUDr.. CSc., Praha , CZ;
(54) Vnútromaternicové antikoncepčné teleso s prí
padným odstránením menštruačných bolestí
(22) 08 05.91
(57) Vnútromaternicové antikoncepčné teleso je tvo
rené dilatačnou blokádou (1) z napúčavého hydrofilného gélu, ktorá je na jednom konci vybave
ná fixačným zväčšením (2) a na druhom konci je
vybavená kužeľovitým rozšírením (3). Dilatačná
blokáda (I) je vybavená manipulačným pros
triedkom (4), upevnenie ktorého je zabezpečené
pomocou uzlíkov (5)

6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

A 61J 3/06, B OlJ 2/04
1539-96
RHONE-POULENC RORER S.A., Antony, FR;
Deleuil Michel, Antony, FR; Le Thiesse Jean-Claude, Saint-Étienne, FR,
Spôsob výroby perličiek obsahujúcich účinnú
látku s nedefinovanou teplotou topenia a per
ličky získané týmto spôsobom
01.06.95
03.06.94
94/06842
FR
PCT/FR95/00717, 01.06.95
Opisuje sa nový spôsob výroby perličiek zlúčeni
ny s nedefinovanou kryštalizačnou teplotou, ktoré
majú rýchly a/alebo predĺžený profil uvoľňovania
účinnej látky Spôsob spočíva v tom, že sa do
vstupného zásobníka perhčkovacej veže zavádza
účinná látka s nedefinovanou teplotou topenia
a pomocná kryštalizačná látka, a potom sa získa
ná zmes vedie cez vibrujúcu dýzu pri vzniku per
ličiek, ktoré sa nechajú klesať vežou v protiprúde
s chladným vzduchom, pričom v spodnej časti
veže je v činnosti fluidné lôžko, ktorého teplota
sa udržiava nad teplotou prechodu do sklovitého
stavu účinnej látky s nedefinovanou teplotou to
penia a pod teplotou začiatku skvapalňovania
pomocnej látky

6(51) A61K9/70
(21) 219-97
(71) LTS
LOHMANN
THERAPIE-SYSTEME
GMBH, Neuwied, DE;
(72) Horstmann Michael, Neuwied, DE, Múller Wal
ter, Neuwied, DE; Franke Hanshermann, Neu
wied, DE, Pontzen Thomas, Weilknthurm, DE,
(54) Transdermálny terapeutický systém a spôsob
jeho výroby
(22) 12.08.95
(32) 20 08.94
(31) P 44 29 664 9
(33) DE
(86) PCT/EP95/03202, 12.08 95
(57) Transdermálny terapeutický systém s estradiolom
ako účinnou látkou a prípadne ďalšími účinnými
látkami obsahuje prídavnú látku, ktorá viaže vo
du, má vrstvenú výstavbu zadnej vrstvy nepre
púšťajúcej účinnú látku a vlhkosť Matricová
vrstva obsahuje účinnú látku a prípadne uvoľniteľnú ochrannú vrstvu Súčasťou matrice je i vo
du viažuca prídavná látka.

6(51) A 61K9/70
(21) 220-97
(71) LTS
LOHMANN
THERAPIE-SYSTEME
GMBH, Neuwied, DE,
(72) Múller Walter, Neuwied, DE, Horstmann Mi
chael, Neuwied, DE;
(54) Transdermálny terapeutický systém a spôsob
jeho výroby
(22) 12 08.95
(32) 20.08.94
(31) P 44 29 667 3
(33) DE
(86) PCT/EP95/03201, 12.08 95
(57) Transdermálny terapeutický systém obsahuje es
tradiol ako účinnú látku, má vrstvenú výstavbu
zadnej strany neprepúšťajúcej účinnú látku a vlh
kosť, matricu obsahujúcu účinnú látku a prípadne
uvoľniteľnú matricu s kryjúcou ochrannou vrst
vou. Matrica obsahuje glycerín, ktorý obsahuje
najviac 1 % hmotn. vody, prípadne je bezvodný

6 (51) A 61K 31/185, 9/20, C 07C 15/12
(21) 1145-96
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverku
sen, DE;
(72) Maasz Joachim, Dr , Convent Station, NJ, US.
Hurner Ingrid, Leverkusen, DE, Kůrka Peter, Dr,
Langenfeld, DE, Lange Ralph, Dr., Wulfrath. DE,
(54) Farmaceutický kombinovaný prípravok s keto-profénom
(22) 06.09.96
(32) 08 09.95
(31) 19533162 1
(33) DE
(57) Kombinované použitie ketoprofénu so špeciál
nymi anorganickými, bázickými substanciami so
zlepšenou kvalitou účinku.

6 (51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

A 61K 31/34, 31/38, 31/395, C 07D 471/02
924-96
Merck Patent GmbH, Darmstadt, DE;
Osswald Mathias, Dr., Darmstadt, DE; Darsch
Dieter, Dr., Darmstadt, DE; Mederski Werner,
Dr., Darmstadt, DE; Wilm Claudia, Dr., Darm
stadt, DE; Schmitges Claus, Dr., Darmstadt, DE;
Christadler Maria, Darmstadt, DE;
Antagonisty receptora endotelfnu
16.07.96
28 07 95
195 27 568.3
DE
Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde
symboly -Y-Z, R1, R2, R3, R4, R5 A X majú výz
nam uvedený v opisnej časti, ako aj ich soli, ktoré
vykazujú vlastnosti antagonistické endotelín-receptoru.
R1

6(51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

A 61K 31/66, 9/00, 47/12
1477-96
MERCK & CO , INC., Rahway, NJ, US;
Brenner Gerald S., Rahway, NJ, US; Katdare
Ashok V , Rahway, NJ, US; Pretzer Denise,
Rahway, NJ, US; Whiteford Donna T., Rahway,
NJ, US,
Farmaceutický prostriedok a jeho použitie
12 05.95
17 05 94
245 289
US
PCT/US95/05926, 12.05.95
Farmaceutický prostriedok určený na liečbu
a prevenciu kostného úbytku u pacientov s prehltávacími ťažkosťami, ktorý je vo forme kvapalné
ho prostriedku s obsahom alendronátu, ktorý je
možné ľahšie prehltnúť. Opísané sú tiež dávko
vacie formy alendronátu, určené na liečbu, kto
rými sú sirup, vodný roztok a roztok, vytvorený
z prášku na rekonštitúciu pôvodného prostriedku.

6(51) A61K38/00
(21) 962-96
(71) THE MEDICAL COLLEGE OF HAMPTON
ROADS, Norfolk, V A, US;
(72) Hodgen Gary D., Norfolk, V A, US; Williams
Robert F., Norfolk, V A, US, Grow Daniel, Longmeadow, MA, US;
(54) Použitie kombinácie analogu hormonu uvoľ
ňujúceho gonadotropin s antiprogestínom na
prípravu liečiva
(22) 02.02.95
(32) 04.02.94
(31) 08/191 631
(33) US
(86) PCT/US95/01479, 02.02 95
(57) Kombinácia analógu hormónu uvoľňujúceho go
nadotropin s antiprogestínom sa používa na prí

pravu liečiva na zmiernenie symptómov stavov
závislých od ovariálnych estrogénov.

6 (51) A 61K 38/17 // (A 61K 38/17, 38:08,33:24,
31:71, 31:70, 31:505, 31:475, 31:40)
(21) 1367-96
(71) BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF
TEXAS SYSTEM, Austin, TX, US;
(72) Roth Jack A., Houston, TX, US; Fujiwara Toshiyoshi, Okayama, JP; Grimm Elizabeth A , Hou
ston, TX, US; Mukhopadhyay Tapas, Houston,
TX, US; Zhang Wei-Wei, Grayslake, IL, US,
Owen-Schaub Laurie B., Sugar Land, TX, US,
(54) Prípravky obsahujúce prostriedky poškodzu
júce DNA a p53
(22) 24.04.95
(32) 25.04.94
(31) 08/233 002
(33) US
(86) PCT/US95/04898, 24 04 95
(57) Supresorové gény nádorov v kombinácii s prostried
kom alebo faktorom poškodzujúcim DNA sa použí
vajú na usmrcovanie buniek, predovšetkým rakovi
nových buniek. Supresorový gén p53 bol prenosom
sprostredkovaným rekombmačným adeno vírusom
aplikovaný in vitro aj m vivo v kombinácii s chemoterapeutikom V ošetrených bunkách došlo
k
apoptóze so špecifickou fragmentáciou DNA
Priama injekcia konštruktu p53-adenovirusu subkutánne do nádorov s následnou intraperitoneálnou ap
likáciou cisplatiny, ako prostriedku poškodzujúceho
DNA, vyvolala masívnu apoptotickú deštrukciu ná
dorov Klinická aplikácia režimu kombinujúceho
náhradu génov s použitím replikačne deficitného
štandard-ného adenovirusu p53 a prostriedky poško
dzujúce DNA sa používajú na liečbu ľudskej rako
viny

6 (51) A 61K 39/00, 39/02
(21) 1094-96
(71) ORAVAX, Inc , Cambridge, MA, US,
(72) Michetti Pierre, Lausanne, CH, Corthesy- ľheulaz
Irene, Lausanne, CH, Blum André, Lausanne, CH,
Davm Catherine, Lausanne, CH, Haas Rainer, Iubingen, DE; Kraehenbuhl Jean-Pierre, bpalmges,
CH, Saraga Emilia, Lausanne, CH,
(54) Ureázová vakcína na liečenie infekcie spôsobenej
Helicobacter

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

23 02 95
23 02 94
08/200 346
US
PCf/US95/02202, 23 02 95
Je opísané použitie prostriedku obsahujúceho peptíd
ureázy z Helicobacter na prípravu liečivého príprav
ku na liečenie gastroduodenalneho ochorenia cicav
cov. '1 lež je opísané použtiie protilátky, ktorá rozo
znáva ureázu z Helicobacter a antndiotypovycli
protilátok voči ureáze z Helicobacter, na prípravu
liečivého prípravku na liečenie cicavca infikovaného
Helicobacter Je opísaný prostiredok obsahujúci
peptíd ureázy z Helicobacter a prostriedok užitočný
na liečenie infekcie u človeka spôsobenej Helicobac
ter pyroli, ktorý obsahuje ure B podjednotku Helico
bacter pyroli ureázy, mukózny adjuvans a hydroxyapatit Prostriedok je vhodný aj na liečenie gastroduodenálneho ochorenia cicavca

6 (51) A 61K 39/395, C 07K 16/00,16/18,
16/28,16/30
(21) 1190-96
(71) THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE, La
Jolla, CA,
(72) Brooks Peter, San Diego, CA, US; Cheresh Da
vid A., Cardiff, CA, US;
(54) Spôsoby inhibovana angiogenézy
(22) 09.03.95
(32) 18 03.94,30 12.94
(31) 08/210 715, 08/366 665
(33) US, US
(86) PCT/US95/03035, 09.03 95
(57) Metódy inhibície angiogenézy v tkanivách využí
vajú vitronektín avp3 antagonistu a hlavne na inhibíciu angiogenézy v zápalovom tkanive, v tka
nivách tumorových a v metastázach sa používajú
terapeutické kompozície obsahujúce avp3 antagomstov

6(51) A 61K 49/00, 51/06
(21) 1674-96
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin,
DE,
(72) Schmitt-Willich Heribert, Berlin, DE; Platzek Jo
hannes, Berlin, DE, Niedballa Ulrich, Berlin, DE;
Radiichel Bernd, Berlin, DE, Miihler Andreas,
Neuenhagen, DE, Frenzel Thomas, Berlin, DE,
Ebert Wolfgang, Berlin, DE,
(54) Komplexy kaskádových polymérov, spôsob ich
výroby a farmaceutický prostriedok obsahujú
ci tieto látky
(22) 04.07 95
(32) 07.07 94
(31) P 44 25 857 7
(33) DE
(86) PCT/EP95/02577, 04.07 95
(57) Komplexy kaskádových polymérov, ktoré obsa
hujú a) komplexotvomé Ugandy všeobecného
vzorca (1) A- {X- [Y-(Z-/W-Kw/Z)y]x} a, v ktorom
A znamená dusík obsahujúci kaskádové jadro ba
zálnej multiplicity, a X a Y znamenajú nezávisle
od seba priamu väzbu alebo kaskádovú repro
dukčnú jednotku reprodukčnej multiplicity x, prí
padne y, Z a W znamenajú nezávisle od seba kas
kádovú reprodukčnú jednotku reprodukčnej mul
tiplicity z, prípadne w, K znamená zvyšok komplexotvornej látky, a znamená číslo 2 až 12 a x, y,
z a w znamenajú nezávisle od seba číslo 1 až 4, s
tým obmedzením, že aspoň dve reprodukčné jed
notky sú rôzne, a že pre produkt platia multiplici
ty 16 < a x y z w < 64. b) aspoň 16 iónov prvku
poradového čísla 20 až 29, 39, 42, 44 alebo 5783, c) prípadne katióny anorganických a/alebo
organických báz, aminokyselín alebo amidov
aminokyselín, ako i d) prípadne acylované termi
nálne aminokskupiny, sú cennými zlúčeninami
pre diagnostiku a terapiu.

6 (51) A 61M 25/00, A 61B 17/36, A 61N 1/05
(21) 1157-96
(71) BAVARIA MEDIZIN TECHNOLOGIE GmbH.
Wessling/ Oberpfaffenhofen, DE,
(72) Hôfling Berthold, Wessling, DE,
(54) Katéter na injektovanie fluida, prípadne lieči
va
(22) 29.08 94
(32) 10.03.94
(31) P 44 08 108.1
(33) DE
(86) PCT/EP94/02850, 29.08 94
(57) Injekčný katéter je usporiadaný tak, že zväzok
injekčných ihiel (15) je relatívne posuvný ku
špičke (10) katétra, pričom buď špička (10) katét
ra sa pozdĺžne posúva k drieku (14, 22) katétra,
alebo pri špičke (10) katétra, spojenej pevne
s driekom (14, 22) katétra, sa posúva zväzok
injekčných ihiel (15) Na tento účel môžu byť
špičky (10) katétra vytvorené rôzne a taktiež in
jekčné ihly (15) môžu mať vo vnútri drieku (14.
22) katétra rôzny tvar a vedenie. Na ovládanie
relatívneho posuvu injekčných ihiel (15) ku špič
ke (10) katétra je usporiadané ovládacie zariade
nie (50), ktoré riadi pomocou kontrolovaného po
suvu dvoch vzájomne pohyblivých častí vysunovanie a zasunovanie injekčných ihiel (15) a sú
časne dovoľuje pomocou prípojov na liečivá ap
likovať liečivá.

Trieda B
6(51)
(21)
(71)
(72)

B OlD 13/02
1503-96
Chemagis Ltd , Bnei Brak, IL,
Lerman Ori, Ramat Gan, IL; Tennenbaum Mi
chael, Rosh Haayin, IL; Gal Erez, Givataim, ÍL,
Kaspi Joseph, Dr., Givataim, ÍL,
(54) Spôsob čistenia (RR-SS)-2-dimetyl-aminometyl-l-(3-metoxyfenyl)cyklohexanolu a jeho solí

(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

22.11.96
07.12.95
116 281
IL
Vynález poskytuje spôsob čistenia a izolácie (RR,
SS)-2-dimetylaminometyl-l-(3-metoxyfenyl) cyklohexanolu zo zmesí, ktoré tiež obsahujú (RS,
SR) izomér, zahŕňajúci reakciu uvedenej zmesi v
rozpúšťadle pri zvýšenej teplote za kyslých
podmienok, čím sa (RS, SR) izomér selektívne
konvertuje na (RR, SS) izomér, l-(3metoxyfenyl)-2-dimetylaminometyl-1 -cyklohexén, 1 -(3-metoxy-fenyl)-2-dimetylaminometyl-1 cyklohexén alebo ich zmes, pričom selektívne
precipituje požadovaný (RR, SS) izomér ako soľ
aminokyseliny,
a rekryštalizáciu vyčisteného
produktu.

6 (51) B OlD 50/00, B OlJ 8/04, C OlB 17/16
(21) 83-97
(71) GLITSCH INTERNATIONAL, INC., Dallas,
TX, US;
(72) Zachoval Jiri, Brno, CZ;
(54) Zariadenie na odsírenie nekondenzovatePných
plynov z vákuovej destilácie ropy a spôsob je
ho vykonávania
(22) 20 07 95
(32) 22.07.94
(31) MI94 A 001549
(33) IT
(86) PCT/US95/09290, 20.07 95
(57) Spôsob a zariadenie na odsírenie plynného produktu
z vákuovej destilácie ťažkej frakcie ropy. Počiatočná
plynná zmes (8), ktorá má byť odsírená, je nekondenzovateľný plyn, obsahujúci sírovodík. Kolóna (2)
pre kontakt plyn-kvapalina obsahuje prvú a druhú
sekciu (3, 4), ktoré obsahujú vrstvu náplne, ktorá
môže byť štruktúrovaná alebo neusporiadaná. Tieto
vrstvy sú uložené pod zmáčacími zariadeniami (18),
ktoré podporujú zmáčanie vrstiev, ale spôsobujú
minimálnu tlakovú stratu plynov prechádzajúcich
kolónou. Počiatočná plynná zmes sa suší a zavádza
(14) do prvej sekcie (3) kolóny. Do prvej sekcie
kolóny sa zavádza taktiež čerstvý roztok (9) amo
niaku, obsahujúci stechiometrické množstvo pre re
akciu s množstvom sírovodíka, prítomným v počia
točnej plynnej zmesi. Konečne do prvej sekcie koló
ny prichádza druhý roztok amoniaku, ktorý prechá
dza z druhej sekcie do prvej sekcie kolóny Kontak
tom v prvej sekcii kolóny medzi počiatočnou plyn
nou zmesou, čerstvým roztokom amoniaku a druhým
roztokom amoniaku sa uvoľňuje plynný prúd, ktorý
vstupuje do druhej sekcie kolóny. Uvoľňovaný plyn
ný prúd obsahuje všetok amoniak a sírovodík, ktoré
nezreagované unikli z prvej sekcie Ak sú prítomné,
sú v stechiometrickom množstve V druhej sekcii sa
uvoľňovaný plynný prúd uvádza do styku s vodou,
čím sa zachytáva nezreagovaný amoniak a sírovodík
a vzniká druhý roztok amoniaku Druhý roztok
amoniaku so sebou unáša do prvej sekcie zachytené
stechiometrické množstvo amoniaku a sírovodíka.
Vzniknutý odsírený plyn sa získava z druhej sekcie
kolóny

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

BOlD 53/04, A 23L 03/3427
1304-95
The BOC Group plc., Windlesham, Surrey, GB,
Garrett Michael Ernest, Woking, Surrey, GB;
Búlow Martin, Basking Ridge, NJ, US;
Spôsob odstraňovania adsorbátu a zariadenie
na jeho vykonávanie
19.10.95
26.10.94
9421535.7
GB
Spôsob odstraňovania prvého adsorbátu z prvého
prúdu (F), obsahujúceho uvedený adsorbát. obsa
huje procesy: vedenie uvedeného prvého adsorbá
tu, obsahujúceho prvý prúd, adsorbentom. čím sa
adsorbuje uvedený prvý adsorbát do uvedeného
adsorbentu, prerušenie prietoku uvedeného prvé
ho prúdu (F) a vedenie druhého prúdu, obsahujú
ceho ľahšie adsorbovaný adsorbát, uvedeným ad
sorbentom, čím sa desorbuje uvedený prvý adsor
bát a nahrádza sa uvedeným ľahšie adsorbovaným
adsorbátom, prerušenie prietoku uvedeného dru
hého prúdu a vedenie tretieho prúdu, ktorým mô
že byť prvý prúd), majúceho nižšiu koncentráciu
uvedeného ľahšie adsorbovaného adsorbátu ako
uvedený druhý prúd, uvedeným adsorbentom,
čím sa desorbuje uvedený ľahšie adsorbovaný ad
sorbát z uvedeného adsorbentu a pripravuje sa na
adsorpciu uvedeného prvého adsorbátu a opako
vanie predchádzajúcich krokov. Riešenie sa ďalej
vzťahuje na zariadenia na vykonávanie uvedené
ho spôsobu.

6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

B OlJ 23/26, 37/08, C OlB 7/01, A 62D 3/00
1586-96
THE GEON COMPANY, Avon Lake, OH, US;
Cowfer Joseph Allen, Avon Lake, OH, US;
Young George Hanson, League City, TX, US;
Chrómový katalyzátor a spôsob katalytickej
oxidácie
28.10 94
10 06 94
08/258 293
US
PCT/US94/11628, 28.10 94
Spôsob výroby zdokonaleného chrómového kata
lyzátora. použiteľného na oxidáciu horľavých
materiálov, ako sú uhľovodíky, chlórované uhľo
vodíky, polyméry a ďalšie horľavé materiály.
Spôsob katalytickej oxidácie horľavých materiá
lov zahŕňa kontakt horľavého materiálu vo vy
hrievanej reakčnej zóne v prítomnosti kyslíka
s chrómom impregnovaným katalyzátorom, pri
praveným impregnáciou materiálu nosiča zlúče
ninou chrómu a kalcináciou pri teplote a v priebehučasu aspoň postačujúceho na dosiahnutie
teploty materiálu nosiča aspoň 725°C. Katalyzá
tor získaný týmto spôsobom vykazuje znížený
únik chrómu do životného prostredia.

B OlJ 35/10, C 10G 45/08
107-97
CHEVRON U.S A INC . San Francisco, CA, US,
Threlkel Richard S , El Cerrito, CA, US;
Konverzný katalyzátor s nízkym obsahom
makropórov na prívody s nežiaducimi zvyš
kami
14.07.95
29 07 94, 07.06.95
08/282 673, 08/477 440
US, US
PCT/US95/08828, 14.07 95
Konverzný katalyzátor, spôsob jeho prípravy
i použitie na hydrodesulfurovanie ťažkých olejov,
obsahujúcich kovy, má zlepšenú katalytickú ži
votnosť i kapacitu so zreteľom na odstránenie
kovov. Katalyzátor obsahuje kovy skupiny VIB
a VIII periodickej sústavy prvkov alebo ich zlú
čeniny na podklade obsahujúcom oxid hlinitý ako
nosič, kde 70 % objemovo z jeho objemu pórov
|e v póroch, majúcich priemer 140 až 220 Ä.

6(51) B 02C 18/14, 18/18
(21) 14-97
(71) L1NDEMANN MASCH1NENFABRIK GMBH.
Dusseldorf, DE,
(72) Spiesshofer Thomas, Dormagen, DE,
(54) Rotačné nožnice na skracovanie najmä ne
skladného odpadu
(22) 30.06 95
(32) 06 07.94
(31) P 44 23 424 4
(33) DE
(86) PCT/DE95/00833, 30.06.95

(57) Rotačné nožnice majú k aspoň jednému vonkaj
šiemu rotorovému kotúču (5) rezného rotora (2)
priradený trecí kotúč (7) so zodpovedajúcim ob
vodom a upevneným na hriadeli (3) a/alebo je as
poň k jednému hriadeľu (3) priradené aspoň jed
no oporné a stieracie zariadenie (8), pričom |eho
oporná časť (8.1) a stierači a časť (8.2) sú funkčne
oddelené a/alebo plocha prednej strany (6 1)
aspoň jedného rezného zuba (6) pozostáva
z geometricky oddelených a/alebo odchýlených
čiastkovýchh plôch (6 5).

6 (51) B 08B 3/04, B OlD 3/36
(21) 89-95
(71) Vojček Loránt, Ing , Banská Bystrica, SK, Forgáč
Roman, Ing., Banská Bystrica, SK,
(72) Vojček Loránt, Ing., Banská Bystrica, SK, Forgáč
Roman, Ing , Banská Bystrica, SK,
(54) Spôsob čistenia a odmasťovania tuhých po
vrchov
(22) 24.01 95
(57) Nestabilná emulzia nasýtených alifatických uhľo
vodíkov C12 až C2O vo vode vytvorená mechanic
kým miešaním zmesi uhľovodíky-voda v obje
movom pomere 1 1 až 1 50 pri teplote 20 až
60°C sa nanáša na čistený povrch tlakovým strie
kaním pri tlaku 0,1 až 0,7 MPa, pričom vyhrie
vanie sa uskutočňuje ohrievacími telesami zapus
tenými vo vodnej fáze Nasleduje opláchnutie
vodou získanou rozpadom emulzie, sušenie vzdu
chom pri teplote maximálne o 10°C nižšej ako
teplota vzplanutia uhľovodíkov a regenerácia po
užitých alifatických uhľovodíkov Regenerácia sa
uskutočňuje azeotropickou destiláciou s vodou
pri teplote 80 až 120°C a atmosférickom tlaku,
kde azeotrop tvorí po kondenzácii dve fázy uhľovodík-voda v pomere 1 4 až 1 6

6 (51) B 21C 1/22
(21) 1631-96
(71) BENTELER AKTIENGESELLSCHAFT, Padetborn, DE;
(72) Beet Gerhard, Dipl -Ing , Paderboin, DE, Bergs
Norbert, Dipl.-Ing. Hôvelhof, DE, Vaubel Gert,
Dr., Warburg-Welda, DE, Barschdorff Dietei
prof, Dr , Ing., Paderborn, DE, Kronmuller Mattin, Dipl -Ing., Paderborn, DE;
(54) Spôsob ťahania rúrok
(22) 18.12.96
(32) 20.12 95, 06 09 96
(31) 195 47 518.6-14, 96114265 0
(33) DE, EP

(57) Pri ťahaní rúrok s použitím aspoň jednej matrice
a tŕňa sa kmitanie systému rúrka - tŕň - matrica - stroj, spôsobené procesom ťahania, zisťuje po
mocou snímačov. Rýchlosť ťahania a/alebo ma
zania rúrky sa reguluje v závislosti od kalibrovateľnej, pre rúrku a/alebo stroj a/alebo tŕň charak
teristickej žiadanej hodnoty amplitúdy kmitania
aspoň jednej časti systému rúrka - tŕň - - matrica - stroj. Kmitanie môže byť zisťované pomocou
snímačov zvuku v pevnom materiáli, pomocou
indukčných snímačov, pomocou aspoň jedného
páskového tenzometra, pomocou piezoelektric
kých snímačov alebo pomocou magnetostriktívnych snímačov. Ďalej môžu byť žiadanej hodnote
amplitúdy kmitania aspoň časti systému rúrka - tŕň- matrica - stroj nastavené regulačné paramet
re regulátora.

6 (51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

B 21D 22/30,13/00, 51/04, 51/12
372-96
SOLLAC (Société Anonyme), Puteaux, FR;
D'Amore Michel, Yutz, FR; Erhard Patrick,
Sierck Les Bains, FR; Muia Francois, Hunting,
FR;
Spôsob výroby kovového puzdra
20.03.96
21.03.95
95 03290
FR
Spôsob výroby kovového puzdra pozostávajúce
ho z dna a z obvodového plášťa, majúceho sled
pásiem rôznych priemerov, a z veka natlačeného
na obvodovom plášti. Z kovovej dosky sa vytvorí
valcový predlisok majúci dno a obvodový plášť s
priemerom D rovnajúcim sa priemeru pásma (2A)
obvodového plášťa (2) puzdra, vykoná sa operá
cia stiahnutia časti obvodového plášťa valcového
predIisku nachádzajúcej sa nad pásmom (2A) pre
uvedenie na určený priemer Dl, menší ako je
priemer D, a vykoná sa aspoň jedna operácia roz
tiahnutia časti obvodového plášťa nachádzajúcej
sa nad pásmom (2A) s priemerom D na vytvore
nie sledu pásiem s rôznymi priemermi v obvodo
vom plášti (2).
21

6 (51)
(21)
(71)
(72)

B 22F 3/00, B 22D 19/00, B 23P 6/00
401-95
Vysoká škola poľnohospodárska, Nitra, SK;
Kováč Ivan, Ing., Nitra, SK; Drahoš Štefan, Nit
ra, SK; Sečkár Pavol, doc., Ing., CSc., Nitra, SK;
(54) Spôsob vytvárania priestorovo členitých po
vrchov kovových súčiastok
(22) 28.03.95
(57) Nad vyrábaným alebo renovovaným kovovým
telesom (1) sa v grafitovej forme (2) napr. plame
ňom horáka roztaví kovový prášok, alebo kov (3)
s nižšou teplotou tavenia ako má kovové teleso
(1) a do povrchu taveniny (3) sa vtláča vyhriata
grafitová prítlačka (4) až cez otvory (5) v naj
vyššom mieste reliéfu prítlačky (4) vytečie rozta
vený kov. Po stuhnutí taveniny sa odstráni grafi
tová prítlačka (4), grafitová forma (2) i náliatok.

6 (51) B 23B 41/06, B 27C 3/00
(21) 1473-94
(71) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG,
Waldachtal, DL;
(72) Bohnet Hartmut, Waldachtal, DL; Lind Stefan,
Dipl.-Ing., Waldachtal, DL; Haug Willi, Freudenstadt-Musbach, DL;
(54) Vŕtacie zariadenie s radiálne vychyľovateľným vrtacím vretenom
(22) 30.11.94
(32) 04.12.93
(31) P 43 41 378.1
(33) DE
(57) Radiálne pružný hriadeľ (3) vŕtacieho zariadenia
umožňuje radiálne vychyľovanie vŕtacej hlavy
(5). Môže byť vyvolané prostredníctvom vibrač
ného mechanizmu (8) a môže byť tiež vyvolané
kmitaním hriadeľa (3) s vlastným budením.
Miestom radiálneho vychyľovania vŕtacej hlavy
(5) počas vŕtania môže byť doska (10), do ktorej
má byť vyvrtávaná valcová diera, rozkmitávaná
do kmitov, ktoré sú radiálne vzhľadom na os vŕ
tania.

15
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6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

B 23B 45/00
414-95
Duffek Ladislav. Šamorín, SK;
Duffek Ladislav, Šamorín, SK;
Ručná vŕtačka s automatickým strojovým po
sunom
(22) 30.03.95
(57) Ručná vŕtačka má automatický strojový posun
odvodený od pohybu pohybovej skrutky (7) v
pohybovej matici (81). Pohybová matica (81)
tvorí s obrobkom pevné spojenie cez rám (9).
Rotačný pohyb privedený do prevodovky posunu
(6) je odvodený buď z vretenového hriadeľa (43),
alebo z hriadeľa prevodovky vretena umiestnené
ho v telese prevodovky vretena (4), alebo priamo
z osky pohonnej jednotky umiestnenej v telese
vŕtačky (5). Automatický strojový posun vŕtačky
sa uvádza do chodu ručným ovládačom posunu
(10).

6(51) B 23D 33/00
(21) 256-95
(71) ZTS Výskumno-vývojový ústav Martin, a. s.,
Martin, SK;
(72) Janík Pavol, Ing., Martin, SK;
(54) Zariadenie na eliminovanie výrobných úchy
liek polohy strižných elementov medzi mobil
ným nosičom a operatívne snímateľnou účelo
vou nadstavbou
(22) 27.02.95
(57) Zariadenie na eliminovanie výrobných úchyliek
polohy, tvorené dvojicou do seba zasunutých
puzdier (1), (2), ktorých vnútorné aj vonkajšie
povrchy sú valcové. Vonkajší povrch každého
puzdra je excentricky situovaný voči svojmu
vnútornému povrchu, dvojica puzdier je vnútor
ným puzdrom nasadená na valcový strižný čap
(3) upevnený na podvozku (4) a vonkajším po
vrchom vonkajšieho puzdra (2) zapadá do centračného otvoru (5) pätky (6) účelovej nadstavby.
8

B 23B 45/00
900-95
Duffek Ladislav, Šamorín, SK;
Duffek Ladislav, Šamorín, SK;
Vrtačkový adaptér s automatickým strojovým
posuvom
(22) 17.07.95
(57) Vrtačkový adaptér s automatickým strojovým po
suvom je odnímateľné upevnený na valcovej časti
telesa vŕtačky (41). Rotačný pohyb vretena (3) je
prevedený prevodovkou posuvu (6) na pohybovú
zostavu (7), vytvorenú pohybovou skrutkou (74)
a pohybovou maticou (73). Výstupná časť pohy
bovej zostavy je upevnená k stojanu (9), ktorý
posúva obrobok (1) k vymeniteľnému nástroju
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6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

(2).

6(51) B 23D 73/00, B 23C 5/00
(21) 1667-95
(71) INGENIEURBURO
FUR
FERT1GUNGSTECHNOLOGIE, Dipl.-Ing. Horst Schulte, Albstadt /WUrttemberg/, DE;
(54) Rotačný frézovací a vystružovací nástroj
(22) 29.12.95
(57) Rotačný frézovací a/alebo vystružovací nástroj
(20) so stopkou (21) môže byť v celistvom vyho
tovení, pri ktorom je stopka (21) vytvorená vcel
ku s reznou hlavou (22), alebo v delenom vyho
tovení, pri ktorom stopka (23) netvorí jeden celok
s reznou hlavou (24). V oblasti stopky (23) ná
stroja je vytvorená najmenej jedna priebežná die
ra v pozdĺžnom smere na prívod chladiacej a ma
zacej kvapaliny. Prívodný systém (Il) na prívod
chladiacej a mazacej kvapaliny ústi v zadnej časti
rezných hrán, alebo v zadnej časti reznej hlavy.

6(51) B23K37/00
(21) 1279-95
(71) PLYNOPROJEKT PRAHA, a. s., středisko Brno,
Bmo, CZ;
(72) Lipus Pavel, Ing., Brno, CZ; Lisý Bohuslav, Ing.,
Brno, CZ; Škvaril Milan, Ing., Bmo, CZ;
(54) Súprava na zváranie plastových rúrových sys
témov
(22) 16.10.95
(32) 08.11.94
(31) PV 2739-94
(33) CZ
(57) Súprava na zváranie plastových rúrových systé
mov, obsahujúca rám (1) s pevnou upínacou če
ľusťou (2), medzi ktorou a inou časťou rámu (1)
je vytvorené vedenie (4), rovnobežné s pozdĺžnou
osou (21) pevnej upínacej čeľuste (2), na ktorom
je posuvne umiestnená pohyblivá upínacia čeľusť
(5), ktorá je spriahnutá s hnanou časťou priamo
čiareho pohybového mechanizmu (6), ktorého
hnacia časť je uložená axiálne prestaviteľné a je
spriahnutá s pohonom, ovládacím zariadením
a meracím zariadením (7) reakcie (R) zváracej
sily (F).

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(57)

B24B27/00
967-95
Kucharovič Jozef, Trenčín, SK;
Kucharovič Jozef, Trenčín, SK;
Univerzálne prídavné zariadenie
31.07.95
Univerzálne prídavné zariadenie, najmä k ručnej
elektrickej uhlovej brúske, tvorené držiakom
agregátu, prítlačným rámom, nastavovacím me
chanizmom, nosným rámom, sústavou krytov
a vodiacim rámom, pri ktorom je držiak (10) ag
regátu, otočné spojený s prítlačným rámom (20)
a nastavovacím mechanizmom (30) kývne ulože
ný na nosnom ráme (40). Na držiaku (10) agregá
tu je upevnený pevný ochranný kryt (50) koreš
pondujúci s otočným ochranným krytom (60) a
na nosnom ráme (40) je prichytený vodiaci rám
(70).

(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

B28B7/02
401-96
Ytong Aktiengesellschaft, Múnchen, DE;
Schreuders W. J., Staphorst, DE;
Zariadenie na ovládanie blokovacích mecha
nizmov na forme tvoriacej debnenie betónu,
najmä plynobetónu
27.03.96
30.03.95
195 11 744.1
DE
Zariadenie je určené na ovládanie blokovacieho
mechanizmu (110, 111, 112, 113) na forme (63)
tvoriacej debnenie betónu, najmä plynobetónu.
Forma (63) tvaru kvádra je nahor otvorená a je
vybavená výkyvnými bočnými stenami (61, 62,
88, 89), ktoré sú vybavené blokovacími mecha
nizmami (110, 111, 112, 113), ktoré v podstate
vždy pozostávajú z čapu (109) na čelnej bočnej
stene (88, 89), vyčnievajúcej do strany, ktorý za
skočí do vyberania (107) priradenej závory (82,
83, 84, 85). Ďalej je upravená zavesená kon
štrukcia (3, 4), na ktorej je usporiadané blokovacie zariadenie (1) a najmä s ním konštrukčne
spojené odblokovacie zariadenia (2), ktoré môžu
byť
umiestnené nad formou (63) a obsahujú
pracovné prostriedky (15, 16, 17, 18, 114, 115),
ktorými sú ovládané blokovacie mechanizmy
(110, 111, 112, 113).
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6 (51) B 29C 47/60, C 08L 29/04, D OlF 6/14
// B 29K 29:00
(21) 112-97
(71) BRITISH TECHNOLOGY GROUP INTER-CORPORATE LICENSING LIMITED, London,
GB;
(72) Jack Raymond Leslie, Upholland, Lancashire,
GB;
(54) Pretláčacie zariadenie, spôsob pretláčania
a pretláčaný termoplastický polymér
(22) 03.08.95
(32) 03.08.94
(31) 9415720.3
(33) GB
(86) PCT/GB95/01845, 03.08.95
(57) Polyvinylalkohol sa spracúva na vlákno alebo
pelety na ďalšie spracovanie, alebo priamo na fó
liu rozpustnú vo vode vo valcovom závitovkovom extrudéri, ktorý má pomalý nárast teploty
a mierne miesiace pôsobenie, ktoré sa dosiahne
nelepivým povlakom, naneseným na závitovku.

6 (51) B 29D 30/38,30/50 // B 29K 105:22
(21) 1642-96
(71) PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI
S.p.A., Milan, IT;
(72) Cipparrone Marco, Fiesole (FI), IT; Noferi Omero, San Giovanni Valdamo, IT;
(54) Výstužný kovový kord, predovšetkým na vý
robu súčastí z kompozitných materiálov na
báze elastomérov, spôsob jeho výroby a zaria
denie na vykonávanie tohto spôsobu

(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

19.12.96
21.12.95
MI95A 002721
IT
Kord obsahujúci aspoň prvý pár a druhý pár la
niek (2a, 2b) rôzneho priemeru, náhodne rozmies
tnených v ich priečnom smere, je získaný umies
tnením v gondole (7) dvojstupňového navíjacieho
stroja, navíjači (16) pracujúcom nad predtváracím
členom (15). Navíjač (16) sa otáča v smere opač
nom ako sa otáča obežné koleso (5) a rýchlosťou,
ktorá je dvakrát väčšia ako rýchlosť obežného
kolesa, neutralizuje vnútorné torzné napätia ob
siahnuté v lankách (2a, 2b) skrútených dvojitým
vinutím daným vlastnou činnosťou
obežného
kolesa. Takto sa dosiahne lepšie riadenie predtváracej operácie vykonávanej na lankách (2a, 2b)
umiestnených v rovnobežnej rovine. Získaný
kord (1) v každej dĺžke rozstupu a iba pri zaťa
žení v ťahu neprekračujúcom 5 kg má aspoň je
den kolmý prierez, v ktorom aspoň jedno lanko
(2a, 2b) je umiestnené bokom od aspoň jedného
susedného lanka, čo uľahčuje pogumovanie
umožnením prístupu zmesi do časti a otvorov
pozdĺž osi kordu (1). Kord sa výhodne využíva
ako výstužný prvok.

6(51) B32B7/04
(21) 1537-95
(71) VÚTCH-CHEMITEX, spoť s r. o., Žilina, SK;
Nemčič Ladislav, Ing., Žilina, SK;
(72) Papajová Vladimíra, Ing., Žilina, SK; Fuljerová
Anna, Ing., Žilina, SK; Nemčič Ladislav, Ing.,
Žilina, SK;
(54) Ekologická agrárna textília a spôsob jej výro
by
(22) 05.12.95
(57) Ekologická agrárna textília sendvičovej kon
štrukcie je tvorená aspoň tromi vrstvami, z kto
rých jedna je vláknová na báze prírodných vlá
kien a/alebo zmesí vlákien, druhá je minerálna a
tretia je vláknová na báze prírodných vlákien
a/alebo

zmesí vlákien alebo celulózová. Druhá vrstva po
zostáva z vápenatohorečnatej hmoty alebo z vápenatohorečnatej hmoty s pridaním prírodného
hlinitano - kremičitanu alebo s pridaním poľno
hospodárskych hnojív. Pri spôsobe výroby eko
logickej agrárnej textílie sa na tretiu vrstvu nane
sie minerálna vrstva s obsahom minerálnej hmoty
so zrnitosťou 0,001 až 1 mm, ktorá sa plošne za
fixuje ekologicky nezávadným prostriedkom a po
priložení prvej vrstvy sa vrstvy navzájom spoja
prítlakom dvoch rotujúcich valcov pri 0,2 až 0,5
MPa a vysušia pri teplote 100 až 140°C.

6(51)
(21)
(71)
(72)

B60C 11/00
1372-95
Matador, a. s., Púchov, SK;
Rypák Martin, Ing., Púchov, SK; Hromka Vla
dimír, Ing., Beluša, SK;
(54) Dezén behúňa pneumatiky
(22) 02.11.95
(57) Priečne drážky (8, 9) majú raz zalomený priebeh
so zalomením (Il) orientovaným najednej polo
vici dezénu v opačnom smere než na druhej po
lovici dezénu, pričom proti každému ústiu prieč
nej drážky (8) do strednej obvodovej drážky (1)
je pás stredných dezénových blokov (6) opatrený
slepou drážkou (7), ktorej pozdĺžna os je totožná
s pozdĺžnou osou (13) protiľahlého úseku prieč
nej drážky (8). Proti každému ústiu priečneho zá
rezu (3) do strednej obvodovej drážky (1) je pás
stredných dezénových blokov (6) oparený s ústim
priečneho zárezu (3) do strednej obvodovej dráž
ky (1) súosovo začínajúcim, raz zalomeným
priečnym zárezom (12), prepojeným uprostred
pásu stredných dezénových blokov (6) s raz za
lomeným priečnym zárezom (12), vedeným
s rovnakými geometrickými parametrami z druhej
strany pásu stredných dezénových blokov (6) tak,
že ich spojovací úsek zviera so stredovou obvo
dovou osou (15) tupý uhol (a).
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6 (51) B 60T 13/52,13/44, 17/02
(21) 1251-96
(71) ITT Automotive Europe GmbH, Frankfurt am
Main, DE;
(72) Lutteke Harald, Rosbach, DE; Bohm Peter,
Friedrichsdorf, DE; Drott Peter, Frankfurt am
Main, DE; Feigel Hans-Jôrg, Rosbach, DE; Kahrs
Manfred, Wiesbaden, DE; Rieth Peter, Eltville,
DE;
(54) Brzdové zariadenie motorových vozidiel s pne
umatickým posilňovacom bŕzd
(22) 15.05.95
(32) 16.05.94
(31) P 4416833.0
(33) DE
(86) PCT/EP95/01828, 15.05.95
(57) Brzdové zariadenie motorových vozidiel obsahu
je pneumatický posilňovač (5) bŕzd s dvoma ko
morami (4, 7), z ktorých jednaje vystavená pôso
beniu nižšieho a druhá pôsobeniu vyššieho tlaku,
a z ktorých je možné aspoň jednu pripojiť k pne
umatickému čerpadlu, pri ktorom sú upotrebené
prostriedky (49), ktoré zapínajú, resp. vypínajú
čerpadlo (51, 61, 65) v závislosti od tlaku pôso
biaceho v komore (4, 7) posilňovača (5) bŕzd, pri
radené čerpadlu.

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

B 62M 3/02, 3/04
1007-95
Kroutil Jaroslav, Žiar nad Hronom, SK;
Kroutil Jaroslav, Žiar nad Hronom, SK;
Zariadenie na zvýšenie účinnosti prevodového
mechanizmu
(22) 15.08.95

(57) Zariadenie na zvýšenie účinnosti prevodového
mechanizmu pozostáva z pedálovej kľuky (1), na
ktorej je pedálové ťahadlo (2), v ktorom je pri
chytený pedál (3) Pedálové ťahadlo (2) je vysú
vané vymedzovacím zariadením (4, 5, 6, a 9)
Ozubené koleso (8) je hnané pedálmi cez stredo
vé zloženie (7).
VO

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)

B65D77/22
1510-96
Robert Bosch GMBH, Stuttgart, DE;
Domke Klaus, Ditzingen, DE;
Pretlakový ventil na obalovú nádobu
07 03.96
27 03.95
Pl 95 10 489.7
DE
PCT/DE96/00402, 07.03.96

(57) Pretlakový ventil (10) na obalovej nádobe (1) má
základovú doštičku (11) s centrálnym ventilovým
otvorom (15) a ventilovú membránu (12) kryjúcu
sa so základovou doštičkou (11), pričom ventilo
vá membrána (12) prekrýva s dvoma rovnobež
nými okrajovými zónami (17, 18) ventilový otvor
(15) a dve na ňu nadväzujúce zóny vytvárajúce
kanáli k svojou stredovou zónou (19), na ktorej
nie je lepidlo. Na udržanie nízkeho otváracieho
tlaku pretlakového ventilu (10) a na zjednoduše
nie výroby nástroja na vyrážanie ventilového
otvoru (15), je ventilový otvor (15) vytvorený
v tvare dvoch pretínajúcich sa kruhových otvorov
(28, 29), ktoré sú výhodne umiestnené pozdĺž
stredovej zóny (19) ventilovej membrány (12).

6(51) B 65G 53/48
(21) 1651-96
(71) LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, Lenzing,
AT;
(72) Zikeli Stefan, Regau, AT, Ecker Friedrich, Timelkam, AT; Môderl Ulrich, Lenzing, AT,
(54) Zariadenie na zadržiavanie a vypúšťanie ho
mogénnej suspenzie celulózy
(22) 25 03.96
(32) 25 04.95
(31) A 712/95
(33) AT
(86) PCT/AT96/00059, 25 03.96
(57) Zariadenie na zadržiavanie a vypúšťanie homo
génnej suspenzie celulózy v tekutom vodnom
terciámom aminoxide s horizontálne uloženou
miešacou nádobou vybavenou miešacím hriade
ľom s miešacími prvkami má vynášacie zariade
nie homogénnej suspenzie, ktoré je vyhotovené
ako dopravný slimák (7) umiestnený na spodne]
strane miešacej nádoby, pričom dopravný slimák
je spojený s vnútorným priestorom mieša-cej ná
doby.

Trieda C
6(51) C OlB 25/234
(21) 1616-96
(71) KEMIRA CHEMICALS OY, Helsinki, FI,
(72) Weckman Anders, Espoo, FI;
(54) Spôsob čistenia kyseliny fosforečnej
(22) 19 06.95
(32) 20 06 94
(31) 942947
(33) Fl
(86) PCT/FI95/00354, 19.06 95
(57) Je opísaný spôsob čistenia znečistenej kyseliny
fosforečnej pripravenej mokrým procesom. Ky
selina, ktorá sa má prečistiť, je skoncentrovaná
zahriatím na 58 až 68 % kyseliny P2O5. Nečistoty
sú odstránené z kyseliny kryštalizáciou na zlúče
ninu M2+(H2 PO4) n.H3P04, kde M2+ je nečistota
dvoj mocného kovu a n je 2 až 5

6(51) C OlC 3/02
(21) 842-96
(71) Degussa Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,
DE;
(72) Von Hippel Lukas, Dr., Alzenau, DE; Bussek
Christian, Dr., Kahl, DE, Amtz Dietrich, Dr., Oberursel, DE;
(54) Zariadenie na výrobu kyseliny kyanovodíko
vé)
(22) 27 06.96
(32) 03.07 95
(31) 195 24 158 4
(33) DE
(57) Zariadenie na výrobu kyseliny kyanovodíkové)
podľa takzvaného BMA spôsobu reakcií reaktantov metánu a amoniaku na kyselinu kyanovodí
ková v reaktore (1) vykurovanom vykurovacími
plynmi a povlečenom katalyzátorom, sa skladá
z celistvého umiestnenia vykurovacích kanálov
(2) a reakčných kanálov (4), pričom reakčné ka
nály (4) sú na svojich vnútorných stenách povle
čené katalyzátorom
1

6(51) C02F1/24
(21) 1539-95
(71) INTREL PLUS, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš,
SK;
(72) Anapolský Vladimír, doc., CSc , Rivne, UA, Filipčuk Viktor, doc , CSc., Rivne, UA, Rau Dušan,
Ing , Bratislava, SK; Gemzický Ján, Ing, Liptov
ský Mikuláš, SK; Kruppa Martin, Liptovský Mi
kuláš, SK;
(54) Spôsob flotačného čistenia vody
(22) 06 12.95
(57) Spôsob flotačného čistenia vody zahŕňa nasýtenie
vody vzduchom pod pretlakom, zmiešanie čiste
nej vody s časťou vody nasýtenej vzduchom, roz
delenie zmesi pri atmosférickom tlaku a dodatoč
né flotačné čistenie vody, pričom pri vysokej
koncentrácii hydrofilných častíc sa voda nasycu|e
vzduchom pod pretlakom po rozdelení zmesi za
atmosférického tlaku a na dodatočné flotačné
čistenie sa odvádza taká časť vody nasýtenej
vzduchom, ktorej prietok je rovnaký ako prietok
čistenej vody. Pred zmiešaním čistenej vody
s vodou nasýtenou vzduchom a pred dodatočným
flotačným čistením sa môžu pridať reagenty, kto
ré vyvolávajú flokuláciu častíc nečistôt s bublin
kami vzduchu. Čistená voda pred jej zmiešaním
s vodou nasýtenou vzduchom sa môže podrobiť
elektrochemickému spracovaniu

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

C02F1/52
139-96
ČKD DUKLA, a s., Praha, CZ,
Brodský Artur, Ing , CSc , Praha, CZ; Samková
Eliška, Praha, CZ;
Spôsob čistenia odpadovej vody s obsahom
rozpustných fosforečnanov zrážacím postu
pom
31.01 96
20.12 95
PV 3387-95
CZ
Spôsob čistenia odpadovej vody využíva rozpustnosť zlúčenín fosforečnanov s vápenatými iónmi
V čistenej odpadovej vode sa hydroxidem vápe
natým vo vodnej suspenzii alebo v roztoku upraví
pH v reakčnej zmesi a roztokom chloridu vápena
tého sa upraví molámy pomer zložiek Ca a PO4
Po premiešaní sa vylúčená zrazenina oddelí od
vodnej fázy sedimentáciou Výhodne sa pred ukončením miešania pridá do reakčnej zmesi polymémy organický flokulant, napríklad látka na
báze polyakrylamidu.

6(51)
(21)
(71)
(72)

(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

C 03B 5/00, 5/225
9848-86
PPG INDUSTRIES, INC., Pittsburgh, PA, US;
Kunkle Gerald Erasmus, New Kensigton, PA,
US; Welton Wright Montgomery, Paw Paw, WV,
US; Schwenninger Ronald Lee, Ridgeley, WV,
US;
Spôsob tavenia a čerenia materiálu na výrobu
skla a zariadenie na vykonávanie tohto spôso
bu
23.12.86
02.01.86, 07.08.86
815 494, 894 143
US, US
Spôsob tavenia a čerenia materiálu na výrobu
skla, pri ktorom sa v prvej komore (11) vytvorí
kúpeľ roztaveného sklovitého materiálu, aby sa
dosiahlo v podstate úplné roztavenie materiálu
v tejto prvej komore (11), tavenina sa odvádza
z prvej komory (11) a pri tlaku nižšom ako je tlak
udržiavaný v prvej komore (11) sa vedie prívod
ným prostriedkom (36) do druhej komory (12)
a tavenina sa odvádza z druhej komory (12), sa
uskutočňuje tak, že tlak v priestore nad taveninou
v druhej komore (12) sa udržiava na hodnote
rovnajúcej sa najviac polovici atmosférického
tlaku, aby sa tavenina vstupujúca do druhej ko
mory (12) spenila expanziou v nej obsiahnutých
plynov do priestoru nad taveninou v druhej ko
more (12), pričom tavenina sa odvádza zo spod
nej časti druhej komory (12) po odstránení ply
nov v nej obsiahnutých z takto vzniknutej peny.
Zariadenie je vybavené vákuovým prostriedkom
(52) na vytváranie podtlaku v hornej časti druhej
nádoby (12).

6 (51) C 03C 13/06, 3/078, A OlG 31/02
(21) 1652-96
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehusene, DK;
(72) Sorensen Lone, Mailer, Birkerad, DK; Jensen
Soren Lund, Copenhagen K, DK; Christensen
Vermund, Rust, Roskilde, DK; Guldberg Marian
ne, Soborg, DK;
(54) Tepelne stále a biologicky rozpustné vláknité
prostriedky
(22) 23.06.95
(32) 23.06.94
(31) 0751/94
(33) DK
(86) PCT/DK95/00262, 23.06.95
(57) Tepelne stále, umelé sklené vlákna, získateľné
z taveniny majúcej nízku teplotu liquídu a nízku
kryštalickú rýchlosť, obsahujúce SiO2: 48 až 64
% hmotnostných, Al2O3: 0,3 až 4 % hmotnostné,
FeO: 6 až 10 % hmotnostných, CaO: 10 až 35 %
hmotnostných, MgO: 7 až 20 % hmotnostných,
Na2O: 0 až 10 % hmotnostných, K2O: 0 až 6 %
hmotnostných, pomer (Na2O + K2O + O1LCaO)
k (MgO + FeO) je väčší ako 0,15 a (MgO + FeO)
je väčší ako 14 % hmotnostných, a (Na2O + K2O)
je menší alebo sa rovná 10 % hmotnostným.

6 (51) C 03C 17/32
(21) 111-97
(71) RSK OBERFLÄCHENTECHNIK GMBH & CO.
KG, Berlin, DE;
(72) Rudolph Michael, Berlin, DE; Steiner Thomas,
Berlin, DE; Johnen Norbert, Berlin, DE;
(54) Spôsob výroby farebne povlečených plochých
sklenených výrobkov, ploché sklenené výrobky
a kompozitné sklenené výrobky
(22) 04.08.95
(32) 05.08.94
(31) P 44 28 861.1
(33) DE
(86) PCT/DE95/01055, 04.08.95
(57) Spôsob výroby dekoratívnych, farebne povleče
ných plochých sklenených výrobkov, ktorých de
kor je zreteľný cez sklo, a farebne povlečených
plochých sklenených výrobkov a kompozitných
sklenených výrobkov, ktorého účelom je povliekať sklenené plochy tak, aby vznikol pevne pri
lipnutý dekoratívny povlak, ktorého dekor je vidi
teľný cez pohľadovú plochu sklenenej plochy, a
ktorý je spracovateľný gravírovacou technikou,
ako aj vyrábať ploché sklenené výrobky, vhodné
ako dekoratívne obloženie stien, odolné voči
vplyvom počasia a UV žiarenia. Pri nanášaní duroplastových práškových lakov na horizontálne
uloženej sklenenej ploche a následnom vypaľo
vanom procese sa dekor nevytvorí na poh ľadovej
strane. Vlastný estetický dojem je viditeľný cez
sklo.

6 (51) C 04B 26/26, C 08L 53/02, 95/00
(21) 196-96
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V., The Hague, NL;
(72) Heimerikx Gerardus Wilhelmus Jozef, Amster
dam, NL; Van Hoek Aloysius Josephus Antonius
Maria, Amsterdam, NL; Valkering Cornells Pet
rus, Amsterdam, NL; Van Westrenen Jeroen,
Amsterdam, NL;
(54) Bituminózna kompozícia
(22) 14.02.96
(32) 20.02.95, 09.08.95, 17.02.95
(31) 95301053.5, 95305544.9, 95301013.9
(33) EP, EP, EP
(57) Bituminózna kompozícia obsahujúca bituminóznu zložku a blokovú kopolymérovú kompozíciu,
obsahujúcu aspoň jeden blok konjugovaného diénu a aspoň jeden blok monovinylaromatického
uhľovodíka, kde bloková kopolymérová kompo
zícia má vinyl-obsah aspoň 25 % hmotn., vztiah
nuté na celkový obsah diénu, a diblok-obsah
25 % hmotn. alebo menej a akýkoľvek prítomný
diblokový kopolymér má zjavnú molekulovú
hmotnosť, ktorá je v rozsahu od 100 000 do
170 000.

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

C 07C 53/15
370-96
Rhoune-Poulenc Agrochimie, Lyon, FR;
Forat Gérard, Lyon, FR; Mas Jean-Manuel, Millery, FR; Saint-Jalmes Laurent, Meyzieu, FR;
Reakčné činidlo a jeho použitie na nadviazanie
substituovanej difluórmetylovej skupiny na
zlúčeninu s najmenej jednou elektrofilnou
skupinou
20.03.96
24.03.95,29.12.95
95 03512, 95 15763
FR, FR
Nukleofilné činidlo, schopné nadviazať substitu
ovanú difluórmetylovú skupinu na látku, obsahu
júcu najmenej jednu elektrofilnú skupinu, obsa
huje: a) fluórkarboxylovú kyselinu vzorca
EaCF2-COOH, kde Ea znamená atóm alebo skupi
nu, priťahujúcu elektróny, najmenej čiastočne
zmydelnenú organickým alebo anorganickým ka
tiónom a b) aprotické poláme rozpúšťadlo, a ob
sah uvoľniteľných protónov v rôznych zložkách,
počítajúc do toho i nečistoty, sa najviac rovná
polovici počiatočnej molámej koncentrácie danej
fluórkarboxylovej kyseliny. Uvedené reakčné či
nidlo sa používa na nadviazanie substituovanej
difluórmetylovej skupiny na rôzne iné zlúčeniny.

6(51) C 07C 209/28, B OlJ 27/02
(21) 1406-89
(71) Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava,
SK;
(72) Macho Vendelín, prof., Ing., DrSc., Partizánske,
SK;
(54) Spôsob prípravy primárnych aromatických
amínov a/alebo diamínov
(22) 06.03.89
(57) Spôsob sa uskutočňuje katalytickou karbonylačnou redukciou aromatických nitro- alebo dimtrozlúčenín pôsobením oxid uhoľnatý obsahujúcim
plynom a vodou pri 80 až 300°C (130 až 200°C)
a tlaku 0,1 až 30 MPa, pričom katalytický systém
tvorí síra alebo zlúčeniny síry s mol. hmotnosťou
34 až 140 g.moľ1, ďalej alkalická soľ karboxylo
vej kyseliny C1 až C6, ako je octan sodný
CH3COONei, ďalej oxid vanadičný alebo oxid
železa, prípadne navyše kontrolované prímesi
kyslíka v množstve 0,1 až 7 % hmotn. na aroma
tické nitrozlúčeniny, ďalej terc. alifatického ami
nu s alkylom C1 až C4, primárnym aromatickým
amínom a morfolínom, pričom vhodné je recirkulovať časť vyrábaných amínov.

6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

C 07C 313/02, 309/80
358-96
Rhone- Poulenc Agrochimie, Lyon, FR;
Forat Gérard, Lyon, FR; Mas Jean Manuel, Millery, FR; Saint-Jalmes Laurent, Meyzieu, FR;
Reakčné činidlo a jeho použitie na prípravu
organických fluorovaných sulfínových a sulfónových kyselín
15.03.96
24.03.95, 29.12.95
95 03515, 95 15764
FR, FR
Reakčné činidlo obsahuje fluórkarboxylovú ky
selinu vzorca Ea-CF2-COOH, kde Ea znamená
atóm alebo skupinu priťahujúcu elektróny, pri
čom uvedená kyselinaje čiastočne neutralizovaná
organickým alebo anorganickým katiónom, ďalej
obsahuje aprotické poláme rozpúšťadlo, pričom
obsah uvoľniteľných protónov v rôznych zlož
kách, počítajúc do toho i prípadné ich nečistoty,
sa najviac rovná polovici počiatočnej molámej
koncentrácie danej fluórkarboxylovej kyseliny.
Nárokuje sa tiež použitie reakčného činidla na
prípravu organických fluorovaných sulfínových
a sulfónových kyselín.

6 (51) C 07C 323/59, 323/25, 323/60,
A 61K 31/195, 31/22
(21) 1581-96
(71) RHONE-POULENC RORER S.A., Antony, FR;
(72) Baudoin Bernard, Chaville, FR; Burns Christop
her, Rosemont, PA, US; Commerfon Alain, Vitry-sur-Seine, FR; Guitton Jean-Dominique, Paris,
FR;
(54) Inhibitory farnezyl-transferázy, spôsob ich
prípravy a farmaceutické prostriedky obsahu
júce tieto inhibitory
(22) 07.06.95
(32) 10.06.94, 17.10.94
(31) 94/07116, 94/12338
(33) FR, FR
(86) PCT/FR95/00739, 07.06.95
(57) Inhibitory farnezyl-transferázy všeobecného vzor
ca (1), ich príprava a farmaceutické prostriedky
obsahujúce tieto inhibitory. Vo všeobecnom
vzorci (I), R1 znamená Y-S-A1-, Y znamená atóm
vodíka, zvyšok aminokyseliny, zvyšok mastnej
kyseliny, alkylová alebo alkoxykarbonylová sku
pina alebo skupina R4-S-, v ktorej R4 znamená
alkyIovú skupinu obsahujúcu 1 až 4 uhlíkové
atómy a prípadne substituovanú fenylovou skupi
nou alebo skupinou všeobecného vzorca (II),
v ktorom A1 je alkylénová skupina obsahujúca
1 až 4 uhlíkové atómy, prípadne substituovaná
v polohe a skupiny >C(X') (Y1) aminovou, alkylaminovou, dialkylamínovou, alkanoylamínovou
alebo alkoxykarbonylamínovou skupinou, X1 a
Y1 znamenajú každý atóm vodíka alebo tvoria
spoločne s atómom uhlíka, ku ktorému sa viažu,
skupinu >C=0, R1, znamená atóm vodíka alebo
metylovú skupinu, R" znamená alkylovú, alkenylovú alebo alkinylovú skupinu obsahujúcu 1 až 6
uhlíkových atómov a prípadne substituovanú
hydroxy-skupinou, alkoxy-skupinou, merkaptoskupinou, alkyltio-skupinou, alkylsulfmylovou
skupinou alebo alkylsulfonylovou skupinou, pri
čom platí, že ak R2 3znamená alkylovú skupinu
substituovanú hydroxy-skupinou, R" môže tvoriť
s karboxylovou skupinou v polohe alfa laktón,
R2' znamená atóm vodíka alebo metylovú skupi
nu a R znamená atóm vodíka alebo alkylovú
skupinu, prípadne substituovanú fenylovou sku
pinou, pričom skupina všeobecného vzorca (III)
je v polohe 5 alebo 6 naftylového jadra. Tieto
zlúčeniny majú protirakovinové vlastnosti.

6 (51) C 07D 209/42, 209/52, 401/12, 413/04, 405/12,
409/12, 471/04, A 61K 31/44, 31/40
(21) 524-96
(71) NEUROGEN CORPORATION, Branford, CT,
US;
(72) Albaugh Pamela, Clinton, CT, US; FIutchison Alan, Madison, CT, US;
(54) Kondenzované pyrolkarboxanilidy
(22) 26.10.94
(32) 27.10.93
(31) 08/144 138
(33) US
(86) PCT/US94/12300, 26.10.94
(57) Pyrolkarboxamidy so všeobecným vzorcom (1),
kde T je halogén, H, OFF, NH2 alebo alkyl s 1 až
6 C; Xje H, OH alebo alkyl s"l až 6 C, Wje prí
padne substituovaný fenyl, 2- alebo 3-tienyl, 2-,
3- alebo 4-pyridyl alebo 6-chinolyl; a kruh ozna
čený písmenom c predstavuje skupinu so vzor
com i, íi, iii alebo iv, ktoré sú bližšie opísané
v opisnej časti, a ich farmaceuticky vhodné neto
xické soli sa selektívne viažu na receptory GABAa, a preto sa dajú použiť na liečenie úzkosti,
porúch spánku, záchvatov a predávkovania benzodiazepínovými liečivami.

O

X

6(51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

W

U)

C 07D 209/44, A 61K 31/40
5806-90
RHONE-POULENC ŠANTE, Antony, FR;
Dubroeucq Marie-Christine, Enghien Les Bains,
FR; Moutonnier Claude, Le Plessis-Robinson,
FR; Peyronel Jean-Frangois, Palaiseau, FR; Tabart Michel, Paríž, FR; Truchon Alain, Lyon, FR;
Deriváty izoindolónu, spôsob ich prípravy a
ich použitie ako medziproduktov
22.11.90
23.11.89
89 15407
FR
Sú opísané deriváty izoindolónu všeobecného
vzorca (I), v ktorom R predstavuje atóm vodíka
alebo obidva R spolu predstavujú väzbu, R'
predstavuje vodík alebo ľahko eliminovateľnú
skupinu a R" sú rovnaké a predstavujú fenylovú
skupinu, ktorá môže byť substituovaná v polohe
orto alebo meta atómom halogénu alebo metylo
vou skupinou, vo forme (3aR, 7aR), alebo vo
forme (3aRS, 7aRS), ako aj ich soli. Tieto derivá
ty sa môžu použiť ako medziprodukty na prípravu
terapeuticky účinných zlúčenín.

6(51) C 07D 211/46, A 61K 31/445
(21) 1592-96
(71) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Madison, NJ, US;
(72) Commons Thomas Joseph, Wayne, PA, US;
LaClair Christa Marie, Newtown, PA, US;
(54) Estery kyseliny 4-karbamoyloxy-piperidín-l- karboxylovej a ich použitie
(22) 18.04.95
(32) 13.06 94
(31) 08/259 229
(33) US
(86) PCT/US95/04938, 18.04.95

(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde Z je -Ar1,
-Ar1-Ar2, -Ar1-O-AR2, -Ar1-S-Ar2, (a), (b), (c),
-Ar1-(CH2)1-ZO-Ar2, -Ar1-(CH1)1.,0-O-Ar. -Ar1-O-(CH2)1-J0-Ar2, -Ar1-(CR6=CR6)1-J-Ar2, -Ar1-NR7-Ar2, a A je uhľovodíková väzbová skupina, ktorá
môže byť prerušená heteroatómom, alebo cykloalkylová, arylová, heterocykloalkylová alebo azacykloalkylová skupina; R1 je H, alkyl, fenylalkyl
alebo R1 spolu s A a vnútorným dusíkom tvoria
nasýtený heterocyklický kruh; R2 a R3 sú nezávis
le alkyl, alkoxyl, alkylkarbonyl, hydroxyl, kyanoskupina alebo alkylkarbonyloxyskupina; R4 a
R5 sú nezávisle alkyl, alkenyl, acyl, alkoxykarbonyl alebo H alebo R4 a R5 spolu s vnútorným du
síkom tvoria nasýtený heterocykl ický kruh, p je O,
1, 2, 3 alebo 4. Význam ostatných substituentov
je uvedený v opise. Opísané látky inhibujú enzým
cholesterolesterhydrolázu (CEH) a tak inhibujú
tvorbu esterifikovaného cholesterolu. Esterifikovaný cholesterol sa absorbuje cez črevo, a preto
inhibícia enzýmu spôsobuje inhibíciu absorpcie
cholesterolu.

(D

z—o

o

O
-Ar1-O-C-Ar2

(a)

-Ar1-C-O-Ar2 (b)

o
-Ar1-C-Ar2

6(51) C 07D 211/64, 401/06, 413/06,
A 61K 31/445, 31/535
(21) 928-96
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sôdertälje, SE;
(72) Ask Anna-Lena, Huddinge, SE; Olsson Lars-Inge, Sôdertäjle, SE; Sandberg Rune, Järna, SE,
(54) Deriváty piperidín-4-karboxamidu s analgetickými a lokálne anestetickými účinkami
(22) 03.02.95
(32) 11.02.94
(31) 9400447-0
(33) SE
(86) PCT/SE95/00106, 03.02.95
(57) Opisujú sa deriváty piperidín-4-karboxamidu
vzorca (A), spôsob ich prípravy a ich použitie na
výrobu farmaceutických prípravkov. Deriváty piperidín-4-karboxamidu majú tak lokálne anestetický, ako aj analgetický účinok.

(c)
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(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

C 07D 213/06, 213/55, C 12P 17/12
1405-96
LONZA AG, Gampel/Wallis (Dir Basel), CH,
Hevelmg Jozef, Dr , Naters (Kantón Wallis), CH
Armbruster Erich, Dr, Naters (Kantón Wallis),
CH, Utiger Lukas, Dr , Termen (Kantón Wallis),
CH, Rohner Markus, Dr , Kouřim, CZ, Dettwiler
Hans-Rudolf Dr, Bng-Ghs (Kantón Wallis),
CH, Chuck Roderick John, Dr, Bng-Glis
(Kantón Wallis), CH,
Spôsob výroby amidu kyseliny nikotínovej
30 10 96
01 11 95
3090/95
CH
Opisuje sa spôsob výroby amidu kyseliny nikotí
novej, pri ktorom sa v prvom stupni katalyticky
prevedie 2-metyl-1,5-diaminopentán na 3-pikolín,
3-pikolín sa pomocou amoxidácie prevedie na 3-kyanpyridín a konečne sa 3-kyanpyndín mikro
biologický premení na konečný produkt

6(51) C 07D 213/73, A 61K 31/44
(21) 1034-96
(71) HANDFORTH INVESTMENTS LTD , Douglas,
Isle of Man, GB,
(72) Aldoma Gustavo Enrique, Buenos Aires, AR,
Piatti Susana Ehda, Buenos Aires, AR,
(54) 2-(4-Metoxyfenoxy)-3-pyridínamín, jeho far
maceutické preparáty a terapeutické použitie
(22) 13 02 95
(32) 22 02 94
(31) P 44 05 641 9
(33) DE
(86) PCT/EP95/00525, 13 02 95
(57) Produkt 3-ammo-2-(4-metoxyfenoxy)pyridín a je
ho soli na farmaceutické účely, zvlášť hydrochlond, sa pripravujú katalytickou hydrogenáciou
2- -(4-metoxyfenoxy)-3-nitropyridínu, napríklad
v prítomnosti kyseliny zodpovedajúcej požado
vanej soli Jeho farmaceutické preparáty obsahu
júce potrebné množstvá pomocných látok vhod
ných na aplikáciu zvonku sú zvlášť účinné v lieč
be kožných zápalových ochorení

6 (51)
(21)
(71)
(72)

(54)

(22)
(32)
(31)
(33)

C 07D 215/06, 215/233, 221/22
468-96
QUIMICA SINTETICA, S A , Barcelona, ES,
Darder Carlos Picomell, Barcelona, ES, Hernan
dez Pedro Gonzalez, Barcelona, ES, Gonzalez
Maria Luisa Salas, Barcelona, ES,
Spôsob prípravy l-cyklopropyl-6-fluór-l, 4-dihydro-7-|(lS,4S)-5-metyl-2,5-diazabicyklo[2.2.1.] hept-2-yl[-4-oxo-3-chinolin-karboxylovej kyseliny a jej soli
12 04 96
12 04 95
9500782
ES

(57) Reakcia C14 alkyl 1 -cyklopropyl-6-fluor-7-chlor-l,4-dihydro-4-oxo-3-chmolínkarboxylátu s ky
selinou boritou v prítomnosti anhydridu kyseliny
octovej a katalytického množstva zinočnatej soli,
pričom vznikne (1 -cyklopropyl-6-fluor-7-chlór1.4-dihvdro-4-oxo-3-chinolínkarboxv-láto-03.
CÚ)bis(acetato-0)-bóran Tento produkt reaguje
s (1 S, 4S)-5-metyl-2,5-diazabicyk-lo[2 2 1 Jheptanom alebo s jeho kyslou adičnou soľou, pripadne
v prítomnosti bázy za vzniku medziproduktu, (1 -cyklopropyl-6-fluór-1,4-dihyd-ro-7-[( 1 S, 4S)-5-metyl-2,5-diazabicyk-lo[2 2 1 ]hept-2-yl]-4-oxo-3-chinolínkarboxvláto-O3. O4Ibis-(acetato-Q)boranu Po hydro lýze sa získa požadovaný produkt
vzorca (1) vo vysokom výťažku a čistote, ktorý sa
izoluje z reakčnej zmesi konvenčnými spôsobmi
o

6 (51) C 07D 215/52, A 61K 31/47, C 07D 409/04,
405/04, 401/04, 409/12, 221/18,
417/04, 401/12, 405/12
(21) 1514-96
(71) SmithKhne Beecham S p A , Baranzate di Boha
té, Milan, 1T,
(72) Farma Carlo, Baranzate dl Bohaté, Milan, IT,
Giardma Guiseppe Amaldo Maria, Baranzate di
Bohaté, Milan, IT, Grugni Mario, Baranzate di
Bohaté, Milan, IT, Ravegha Luca Francesco, Baranzate di Bohaté, Milan, IT,
(54) Chinolínové deriváty, spôsob ich výroby, far
maceutické prostriedky s ich obsahom a ich
použitie
(22) 23 05 95
(32) 27 05 94, 14 03 95
(31) MI94A00I099, MI95A000494
(33) IT, IT
(86) PCT/EP95/02000, 23 05 95
(57) Chinolínové deriváty ako NK3 receptorove anta
gonistické látky so vzorcom (I), ktoré su defino
vané v opisnej časti, su užitočné na liečenie
pľúcnych porúch, porúch CNS a neurodegeneratívnych porúch

C -Af

6(51) C 07D 235/02, C 07C 69/74, 61/12
(21) 133-97
(71) ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, IN,
US;
(72) Helton David Reed, Greenfield, IN, US; Monn
James Allen, Indianapolis, IN, US; Schoepp Darryle Darwin, Indianapolis, IN, US;
(54) Syntetické excitačně aminokyseliny, spôsob ich
prípravy a farmaceutické prostriedky tieto
zlúčeniny obsahujúce
(22) 14 08.95
(32) 12.08.94, 10.11.94, 29.06.95
(31) 08/289 957, 08/337 349, 08/496 643
(33) US, US, US
(86) PCT/US95/10319, 14.08.95
(57) Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde
X je (CH2)n, n je 1, R2 je CO2R4 a R3 je vodík,
alebo R2 je vodík a R3 je CO2R4, R1 a R4 sú ne
závisle vodík, C1-Ci0 alkyl, C2-C10 alkenyl, aryl
alebo arylalkyl, alebo ich farmaceuticky prijateľ
né soli. Tieto zlúčeniny ovplyvňujú niektoré re
ceptory excitačných aminokyselín a sú užitočné
pri liečbe neurologických porúch a psychiatric
kých porúch.

lovú, bicykloalkylovú, prípadne substituovanú
fenylovú alebo heterocyklickú skupinu, R3 zna
mená alkylovú, alkenylovú, alkinylovú, cykloal
kylovú, fenylovú, naftylovú alebo aromatickú
heterocyklickú skupinu, R4 a R5, ktoré sú rovnaké
alebo rozdielne, znamenajú alkylovú, alkenylovú,
alkinylovú, cyk-loalkylovú, cykloalkenylovú, bi
cykloalkylovú, arylovú alebo heterocyklickú
skupinu, pričom R5 nemôže znamenať metylovú
skupinu. Je tiež opísaný spôsob ich prípravy,
farmaceutické prostriedky s ich obsahom a zlú
čeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom Z zna
mená skupinu všeobecného vzorca (II), majú
protinádorové a protileukemické vlastnosti

Rb

OCOR1
OCOR

RiNH
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C 07D 305/14, A 61K 31/335
1580-96
RHONE-POULENC RORER S.A., Antony, FR;
Bouchard Hervé, Ivry-sur-Seine, FR; Bourzat
Jean-Dominique, Vincennes, FR; Commeryon
Alain, Vitry-sur-Seine, FR; Terrier Corinne, Livry-Gargan, FR; Zucco Martine, Thiais, FR;
Taxoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutické
prostriedky obsahujúce tieto taxoidy
07.06.95
09.06.94
94/07049
FR
PCT/FR95/00735, 07.06.95
Taxoidy všeobecného vzorca (I), kde Ra znamená
vodík, hydroxy-, alkoxy-, acyloxy- alebo alkoxyacetoxy-skupinu a Rb znamená vodík, alebo Ra
a Rb tvoria spoločne s atómom uhlíka, ku ktorému
sa viažu, ketónovú funkciu, Z znamená vodík
alebo skupinu všeobecného vzorca (II), v ktorom
R1 znamená prípadne substituovanú benzylovú,
tenoylovú alebo furoylovú skupinu alebo skupinu
R--O-CO-, v ktorej R" znamená alkylovú, alkenylovú, alkinylovú, cykloalkylovú, cykloalkeny

O

ÓH

6 (51) C 07D 311/68, 405/12, 409/12, A 61K 31/35
(21) 1587-96
(71) SmithKline Beecham p.Lc., Brentford, Middle
sex, GB;
(72) Chan Wai Ngor, Harlow, Essex, GB, Morgan
Helen Kate Ann, Harlow, Essex, GB; Thompson
Mervyn, Harlow, Essex, GB; Evans John Morris,
Harlow, Essex, GB;
(54) Benzopyrány, farmaceutické prostriedky s ich
obsahom a ich použitie
(22) 31.05.95
(32) 10.06.94, 13.06.94
(31) 9411632.4, 9411798.3
(33) GB, GB
(86) PCT/EP95/02076, 31.05.95
(57) Cis a trans benzopyrány, ktoré majú substituova
né benzamidy na pozícii C-4 a ich použitie pri
liečení a/alebo prevencii CNS chorôb.

6(51) C 07D 327/04, 411/04
(21) 1355-96
(71) GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, Middle
sex, GB;
(72) Hill Malcolm Leithead, Stevenage, Hertfordshire,
GB; Whitehead Andrew Jonathan, Stevenage,
Hertfordshire, GB; Hornby Roy, Buntingford,
Hertfordshire, GB; Hallet Peter, Royston, Hert
fordshire, GB; Goodyear Michael David, Steve
nage, Hertfordshire, GB; Dwyer Owen P., Steve
nage, Hertfordshire, GB;
(54) Stereoselektivny spôsob výroby n u Ideozidových analógov
(22) 21.04.95
(32) 23.04.94, 23.04.94, 23.04.94
(31) 9408091.8, 9408103.1, 9408112.2
(33) GB, GB, GB
(86) PCT/EP95/01503, 21.04.95
(57) Stereoselektivny spôsob výroby nukleožidových
analógov, všeobecného vzorca (I), v ktorom jed
notlivé symboly majú význam uvedený v hlav
nom nároku, spočíva v tom, že sa purínová alebo
pyrimidínová báza alebo jej anatóg nechá reago
vať s medziproduktom všeobecného vzorca (IVa)
alebo (IVb), v ktorom jednotlivé symboly majú
význam uvedený v hlavnom nároku, pričom re
akcia s purínovou alebo pyrimidínovou bázou, aIebo jej analógom sa vykonáva bez pridania Lewisovej kyseliny ako katalyzátora. Výsledné pro
dukty je možné použiť ako protivírusovú látku.

(IVa)

(IVh)

6 (51) C 07D 401/12, A 61K 31/44, C 07D 471/04,
405/14, 409/14, 417/14,401/14
(21) 1577-96
(71) BYK GULDEN LOMBERG CHEMISCHE
FABRIK GMBH, Konstanz, DE;
(72) Hanauer Guido, Konstanz, DE; Simon Wolfgang-Alexander, Konstanz, DE; Zimmermann Peter,
Konstanz, DE; Opferkuch Wolfgang, Bochum,
DE; Kohl Bernhard, Dr., Konstanz, DE; Grundler
Gerhard, Konstanz, DE; Senn-Bilfmger Jôrg,
Konstanz, DE;
(54) Tiopyridíny, spôsob ich výroby a ich použitie
(22) 09.06.95
(32) 10.06.94
(31) 1846/94-8
(33) CH
(86) PCT/EP95/02236, 09.06.95

(57) Tiopyridíny všeobecného vzorca (I), v ktorom X
je CH alebo N, n je číslo 0 alebo 1 a význam
substituentov Rl, R2, R3, R5, R6 A R7 je uvede
ný v opise. Uvedené zlúčeniny sú vhodné na po
užitie pri kontrole baktérií Helicobacter.
Sto

6(51) C 07D 403/12, A 61K 31/495
(21) 126-97
(71) LABORATORIOS DEL Dr. Esteve, S.A., Barce
lona, ES;
(72) Lupon Roses Pilar, Barcelona, ES; Tomas Navar
ro Jaime, Barcelona, ES; Puig Torres Salvador,
Barcelona, ES; Frigola Constansa Jordi, Barcelo
na, ES;
(54) Polymorfy Iesopitrondihydrochloridu a ich
hydrátované formy, spôsob ich prípravy
a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsa
huje
(22) 29.05.96
(32) 31.05.95
(31) P 9501086
(33) ES
(86) PCT/ES96/00121, 29.05.96
(57) Polymorfy I a II lesopitrondihydrochloridu majú
charakteristické infračervené spektrá a spektrá
róntgenovej difrakcie. Pripravujú sa kryštalizá
ciou lesopitrondihydrochloridu. Formy I-hydrátu
a Il-hydrátu sa získajú zo zodpovedajúcich polymorfov a majú obsah vody 3 až 6 % a 1,5 až
2,5 %. Tieto produkty sa používajú v humánnej
medicíne pre svoju účinnosť na centrálny nervo
vý systém.

6 (51) C 07D 491/056, A 61K 31/55 // (C 07D 491/056,
321:00, 243:00) (C 07D 491/056, 319:00,
243:00) (C 07D 491/056, 317:00,243:00)
(21) 135-97
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin,
DE;
(72) Hámori Tamás, Dr., Budapest, HU; Tamawa
István, Dr., Budapest, HU; Sólyom Sándor, Dr.,
Budapest, HU; Berzsenyi Pál, Dr., Budapest, HU;
Falginé Erzsébet Birkás, Dr., Budapest, HU;
Andrási Ferenc, Dr., Budapest, HU; Ling István,
Budapest, HU; Haskó Tibor, Budapest, HU; Ka
pu s Gábor, Dunakeszi, HU; Csuzdi Emese, Bu
dapest, HU; Szôllôsy Márta, Budapest, HU; Vidáné Franciska Erdô, Dr., Budapest, HU; Simay
Antal, Dr., Budapest, HU; Zólyomi Gábor, Dr.,
Budapest, HU;

(54) 3-Substituované deriváty 3H-2,3-benzodiazepínu, spôsob ich výroby, ich použitie v lieči
vách a farmaceutický prostriedok tieto látky
obsahujúci
(22) 28.07.95
(32) 01.08.94
(31) P 4428835.2
(33) DE
(86) PCT/DE95/01029, 28.07.95
(57) Opísané sú deriváty všeobecného vzorca (I),
v ktorom R1 a R2 sú rovnaké alebo rôzne a zna
menajú H, C,-C6alkyl, -NO2, -CF3, halogén, C1-C4alkoxyskupinu alebo skupinu -NR8R9, R4
znamená prípadne substituovaný Cl-Qalkyl; R6
a R7 sú rovnaké alebo rôzne a znamenajú H, prí
padne substituovaný Cl-C6Blkyl alebo prípadne
substituovaný aryl, n je číslo 1, 2 alebo 3 a výz
nam substituentov R3, R8 a R9 je uvedený v opise,
spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický
prostriedok, tieto látky obsahujúci.

6 (51)
(21)
(71)
(72)

C 07D 493/10, C 07C 13/39, C 08K 5/15
1468-95
VÚCHT, a. s., Bratislava, SK;
Humplík Antonín, Ing., Bratislava, SK; Végh
Zsolt, Ing., Galanta, SK; Orlík Ivo, Ing., Bratisla
va, SK; Latika Atilla, RNDr., Bratislava, SK;
(54) 3,9-bis(Metylbicyklo/2,2,l/hept-5-en-2-yl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro-/5,5/undekán, spôsob
jeho prípravy a antiozonant na jeho báze
(22) 23.11.95
(57) 3,9-bis(3-Metylbicyklo[2,2,l]hept-5-en-2-yl)-2,4,8,10-tetraoxaspirol[5,5]undekán všeobecné
ho vzorca (I) sa pripraví reakciou pentaerytritolu
s 3-metylbicyklo[2,2,l]hept-5-én-2-karbaldehydom v mólovom pomere 1 : 2 v prostredí aspoň
jedného inertného organického rozpúšťadla
v prítomnosti kyslého dehydratačného katalyzáto
ra pri teplote varu použitého rozpúšťadla alebo
zmesi rozpúšťadiel. Môže sa použiť ako nesfarbujúci antiozonant pre prírodné a/alebo syntetické
kaučuky, a to samostatne alebo v kombinácii s
voskom na báze mikrokryštalických parafínov.
O-CH2 /cnz-Ox
chX

ZCX
O----CH2

ZCH

CHjO

(!)

6 (51) C 07D 498/06, A 61K 31/535 // (C 07D 498/06,
265:00,221:00)
(21) 27-97
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverku
sen, DE;
(72) Hallenbach Werner, Monheim, DE; Himmler
Thomas, Odenthal, DE; Jaetsch Thomas, Kôln,
DE; Mielke Burkhard, Leverkusen, DE; Bremm
Klaus- Dieter, Recklinghausen, DE; Endermann
Rainer, Wuppertal, DE; Pirro Franz, Langenfeld,
DE; Stegemann Michael, Leverkusen, DE; Wetzstein Heinz-Georg, Kôln, DE;
(54) Deriváty pyrido [3,2,1,-ij ] benzoxazín u, spôsob
ich výroby, farmaceutický prostriedok tieto
látky obsahujúci a ich použitie v liekoch
(22) 28.06.95
(32) 11.07.94
(31) P 44 24 369.3
(33) DE
(86) PCT/EP95/02510, 28.06.95
(57) Sú opísané deriváty pyrido[3,2,l-i,j]benzoxazínu
všeobecného vzorca (I), v ktorom majú substituenty významy uvedené v opisnej časti, spôsob ich
výroby, farmaceutické prostriedky tieto látky ob
sahujúce a ich použitie v liekoch, obzvlášť ako
antibakteriálne prostriedky.

6(51) C 07H 15/04,15/26
(21) 1521-95
(71) PLIVA FARMACEUTSKA, KERAMIJSKA,
PREHRAMBENA I KOZMETIČKA INDUS
TRIIA, d.d., Zagreb, HR;
(72) Lazarevski Gorj an a, Zagreb, HR; Kobrehel
Gabrijela, Zagreb, HR;
(54) Zlúčeniny sekomakrolidovej a sekoazalidovej
triedy a spôsob ich prípravy
(22) 01.12.95
(32) 27.03.95
(31) P950145A
(33) HR
(57) Sú opísané zlúčeniny sekomakrolidovej a sekoa
zalidovej triedy, potenciálny medziprodukt pri
príprave nových makrolidových a azalidových
antibiotík, spôsob ich prípravy a nové medziprodukty na prípravu týchto sekoderivátov.

6 (51) C 07H 15/252, A 61K 31/70
(21) 137-97
(71) A MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTI
CKÉ RIUNITE S r 1, Florence, IT, BRISTOL-MYERS SQUIBB S p A, Sermoneta, IT,
(72) Animati Fabio, Rome, IT, Arcamone Federico,
Nerviano, IT, Giannmi Giuseppe, Tun, IT, Lom
bardi Paolo, Cesate, IT, Monteagudo Edith, Pomezia, IT,
(54) 8-Fluórantracyklíny, spôsoby ich výroby a far
maceutické prípravky s ich obsahom
(22) Ol 08 95
(32) 04 08 94
(31) MI 94 A 001696
(33) IT
(86) PCT/EP95/03061, 01 08 95
(57) 8-Fluórantracyklíny vzorca (I), kde význam substituentov je uvedený v opise, so stereochémiou
cis medzi skupinami 8-F a 9-OH majú protinádorovú účinnosť Je opísaná ich výroba a farmaceu
tické prípravky s ich obsahom

CHrB
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6(51)
(21)
(71)
(72)

(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

C07H 19/167, A 61K 31/70
1460-96
SANDOZ LTD , Basle, CH,
Gadient Fulvio, Birsfelden, CH, Mangold Bonnie
L K , Mendham, NI, US, Fozard John R , Hegenheim, FR, Prashad Mahavir, Hopatcong, NJ.
US, Kapa Prasad Koteswara, Parsippany, NJ, US,
Adenozínové deriváty, spôsob ich prípravy,
použitie týchto derivátov na prípravu liečiv,
použitie týchto derivátov pri liečení a farma
ceutická kompozícia obsahujúca tieto deriváty
09 05 95
10 05 94, 26 05 94, 18 08 94
9409324 2, 08/249 914, 9416693 1
GB, US, GB
PCT/US95/05802, 09 05 95
Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1
má niektorý z množiny významov, do ktorej patrí
cykloalkylová skupina a hydroxycykloalkylová
skupina, R2 znamená atóm vodíka, alkýlovú sku
pinu obsahujúcu 1 až 4 uhlíkové atómy, aminoskupinu, cykloalkylovú skupinu obsahujucu 3 až
5 uhlíkových atómov alebo atóm halogénu s ató
movým číslom 9 až 35 a R3 znamená alkylovu

skupinu obsahujúcu 1 až 4 uhlíkové atómy, su
užitočné ako analgetické činidlá a môžu sa pri
praviť alkyláciou v polohe 2' v prítomnosti tetrabutylamómumhydrogénsulfátu a nepolárného
rozpúšťadla
1
HN

HO

(!)

6 (51) C 07K 11/02,11/00, 7/06, A 61K 38/15,
C 12N 1/14, C 12P 21/04
(21) 117-97
(71) SANDOZ LTD , Basle, CH,
(72) Dreyfúss Michael Morris, Dr , Basle, CH, Foster
Carolyn Ann, Dr, Vienna, AT, Naegeh Hans-Ulnch, Dr , Arlesheim, CH, Oberhauser Berndt,
Dr , Vienna, AT,
(54) Cyklopeptolidy, spôsob ich prípravy a ich po
užitie na terapeutické účely
(22) 26 07 95
(32) 27 07 94, 03 03 95
(31) 9415168 5, 9504332 9
(33) GB, GB
(86) PCT/EP95/02966, 26 07 95
(57) Cyklopeptolidy všeobecného vzorca (I), v ktorom
A predstavuje zvyšok a-hydroxy-substituovanej
kyseliny maslovej, ktorá je prípadne y-substituov an á, B predstavuje zvyšok a-amino-y-metyl-substituovanej kyseliny oktánovej, R1 predstavu
je atóm vodíka alebo metylovú skupinu, C pred
stavuje zvyšok prípadne substituovaného tryptofánu alebo N-metyltryptofánu, X predstavuje zvy
šok a-amino-substituovanej karboxylovej kyseli
ny s obsahom 2 až 14 atómov uhlíka a Y predsta
vuje zvyšok a-armno- alebo N-metyl- -a-aminosubstituovanej karboxylovej kyseliny s obsahom
2 až 10 atómov uhlíka, sú inhibítormi expresie
adhéznych molekúl a sú tak použiteľné na lieče
nie zápalových a iných ochorení spôsobených
zvýšenými hladinami expresie adhéznych mole
kúl
j---- A-B-R3-Leu-Leu-C-X-Y ----

(I)

6 (51) C 07K 14/00,14/81, C 12N 1/15,1/21, 5/10,
15/12, 15/63, A 61K 38/16, 38/55, 38/57
(21) 1306-96
(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF
PENNSYLVANIA, Philadelphia, PA, US;
(72) Rubin Harvey, Philadelphia, PA, US; Cooperman
Barry, Penn Valley, PA, US; Schechter Norman,
Philadelphia, PA, US; Plotnick Michael, Havertown, PA, US; Wang Zhi Mei, Philadelphia, PA,
US;
(54) Spôsoby získavania a použitie účinných rekombinovaných inhibítorov serínovej proteázy
(22) 11.04.95
(32) 18.04.94, 19.07.94
(31) 08/229 286, 08/276 936
(33) US, US
(86) PCT/US95/04488, 11.04.95
(57) Spôsob získavania účinných rekombinovaných
inhibítorov serínovej proteázy schopných efek
tívnej modulácie aktivity serínovej proteázy sa
skladá zo stanovenia sekvencie vybraného inhibítora serínovej proteázy; identifikácie aktívneho
miesta uvedeného inhibítora serínovej proteázy,
ktoré obsahuje prvú sekvenciu aminokyselín - väzbové miesto proteázy a druhú sekvenciu
aminokyselín - čápové miesto; modifikácie uve
denej prvej sekvencie aminokyselín - väzbového
miesta tak, že pre iné proteázy sa zmení selektivi
ta rekombinovaného inhibítora serínovej proteá
zy; modifikácie uvedenej druhej sekvencie ami
nokyselín - čapového miesta tak, že uvedený rekombinovaný inhibitor serínovej proteázy je
schopný efektívnej modulácie aktivity proteázy
a syntézy uvedeného rekombinovaného inhibítora
serínovej proteázy.

6 (51) C 08B 1/00, C 08L 1/02, D OlD 1/02,
C 08J 3/09 // (C 08L 3:02)
(21) 1607-96
(71) LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, Lenzing,
AT;
(72) Zikeli Stefan, Regau, AT; Hinterholzer Peter,
Schôrfling, AT;
(54) Spôsob výroby suspenzie celulózy
(22) 23.05.95
(32) 19.04.95
(31) A 673/95
(33) AT
(86) PCT/AT95/00099, 23.05.95
(57) Spôsob spočíva v tom, že sa rozdrobená celulóza
mieša s vodným roztokom aminoxidu, vytvára sa
zmes, ktorá sa ďalej mechanicky rozprestrie na
plochu až vznikne homogénna suspenzia, ktorá sa
spojité z tejto plochy odoberá.

6 (51) C 08F 8/00, 8/46, C IOM 145/16,149/06
(21) 1629-95
(71) MOL MAGYAR OLAJ-ÉS GÁZIPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Budapest, HU; VESZPRÉMI EGYETEM, Veszprém, HU;
(72) Auer János, Komárom, HU; Baladincz Jenó, Ko
márom, HU; Bartha László, Veszprém, HU; Bobest Éva, Komárom, HU; Deák Gyula, Nyiregyháza, HU; Dénes Ferenc, Komárom, HU; Hancsók Jeno, Veszprém, HU; Kis János, Almásfíizitd, HU; Lenti Margít, Tata, HU;
(54) Aditivovan é viacúčelové motorové olejové
kompozície a mazacie olejové kompozície
(22) 21.12.95
(32) 25.09.95
(31) P 95 02797
(33) HU
(57) Kompozície obsahujúce okrem základného oleja
1,5 až 55 hmotn. % prísadovej zmesi, ktorá je
tvorená zložkami A, B a prípadne C, ktoré sú zlo
žené vždy z jedného alebo viacerých aditív a prí
padne riedidla. Zložka A sa skladá z polyfunkčnej, bezpopolnatej aditívnej kompozície s detergenčno-dispergačnými účinkami, tvorenej polymémymi zložkami pripravenými reakciou deri
vátu polyolefínu, výhodne derivátu polyizobutylénu, modifikovaného interakciou s jednou alebo
viacerými d !karboxylovými kyselinami a/alebo
anhydridmi dikarboxylových kyselín a s jedným
alebo viacerými vinylovými komonomérmi, so
zlúčeninami obsahujúcimi amino-, imino- alebo
hydroxyskupinu a z obvyklého alkenylderivátu
kyseliny jantárovej ako je imid, ester a esteramid.
Zložka B obsahuje jeden alebo viacerými obvyk
lých aditív, ako sú detergenty-disperganty, antioxidanty, modifikátory trenia, aditíva proti oderu,
inhibitory korózie, aditíva znižujúce penenie
a aditíva znižujúce bod tuhnutia. Zložka C sa
skladá z jedného alebo viacerých obvyklých
modifikátorov viskozity.

6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
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C 08J 3/22, C 08K 3/04, 3/22, C 08L 53/02
249-97
CABOT CORPORATION, Boston, MA, US,
Petinoit Nicole, Liege, BE; Rasquin Philippe.
Fléron, BE:
Univerzálna predzmes
24 08.95
29.08 94
08/297 674
US
PCT/US95/10756, 24.08.95
Univerzálna kompozícia na pridávanie plnív, pre
dovšetkým pigmentov do kopolymérov obsahuje
do 85 % hmotnostných aspoň jedného plniva, do
25 % hmotnostných aspoň jedného viskózneho
modifikátora a jej zvyšok tvorí styrénbutadiénový
blokový kopolymér. Kompozícia ďalej obsahuje
do 5 % hmotnostných aspoň jedného pomocného
spracovateľského prostriedku a do 2 % hmotnos
tných aspoň jedného antioxidantu.

C 09B 35/08, 39/00
900-96
Ciba SC Holding AG, Basel. CH;
Tuck Brian, Renfrewshire, Scotland, GB; Bal
Kanwaljit, Glasgow, Scotland, GB;
Pigmenty a spôsob ich výroby
10 07 96
12 07 95,31 01 96
9514244.4, 9601883.3
GB, GB
Opaková pigmentová žitá 12 obsahuje od 10 do
40 % hmotn. živice, vzťahujúc na hmotnosť pig
mentového produktu. Spôsob prípravy opakovej
pigmentovej žltej 12 reakciou acetoacetanilidu s
tetrazotovaným 3,3-dichlórbenzidínom v prítom
nosti katiónaktívneho povrchovo aktívneho činid
la alebo amínoxidového povrchovo aktívneho
činidla. Vzniknutá suspenzia sa spracuje živicou

6(51) C09D 11/04, C 09D 5/29, C 09D 5/32
(21) 1403-96
(71) THE WIGGINS TEAPE GROUP LIMITED,
Basing View, Basingstoke, Hampshire, GB;
(72) Sheiham Ivan, Marlow, Buckinghamshire, GB,
(54) Tlakovo-citlivý kopírovací materiál, adminis
tratívne formulářové súpravy a použitie tohto
materiálu
(22) 30 10 96
(32) 31 10 95
(31) 9522233 7
(33) GB
(57) Kopírovací materiál, citlivý na tlak (samopnepisový materiál) pozostáva zo substrátu, nesúceho
lednothvé kvapôčky roztoku chromogénneho ma
teriálu v oleji, obalené bariérami tlakom rozrušiteľného materiálu. Stykom s farebnou vývojkou
vyvoláva chromogénny materiál iné farby, ako je
modrá alebo čierna farba a obsahuje fluorescenč
nú zložku To umožňuje overovať autentickosť

kopírovacieho materiálu pomocou ožiarenia ul
trafialovým svetlom, pri ktorom materiál vykazu
je fluorescenciu. Fluorescenčný materiál môže
byť napríklad 2,2-bis(4-{2-[4-dietylaminofenyl]-chinazolin-4-yloxy}fenyl)propán, alebo l-(3-metoxy-4-dodecyloxyfenyl)-2-(2-chinolyl)ety-lén
Nefluorescenčný chromogénny materiál (materiá
ly) sa výhodne použije (použijú) v kombinácii
s fluorescenčnými i) chromogénnym(i) materiá
lom (materiálmi)

6 (51) C 09D 167/06, C 08G 63/553, C 08F 283/01
(21) 66-96
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverku
sen, DE,
(72) Meixner Júrgen, Dr , Krefeld, DE; Fischer Wolf
gang, Dr., Meerbusch, DE; Muller Manfred, Dipl
Ing., Erkelenz, DE; Rebuscini Claudio, Dr, Vignate, IT;
(54) Zmesi obsahujúce nenasýtené polyesterové ži
vice a ich použitie
(22) 16.01 96
(32) 17.01 95
(31) 19501176 7
(33) DE
(57) Zmesi tvrditeľné vplyvom UV-žiarenia, obsahu
júce 40 až 80 hmotn dielov komponentu polyesterovej živice pozostávajúceho z aspoň jednej
etylenicky nenasýtenej polyesterovej živice na
báze zvoleného komponentu karboxylovej kyse
liny obsahujúcej monodicyklopentenylester kyse
liny 1,2-alkéndikarboxylovej a zvoleného alkoho
lového komponentu, 20 až 60 hmotn dielov monomérneho komponentu, pozostávajúceho vý
hodne zo styrénu, 0,1 až 10 hmotn dielov imciátorového komponentu, pozostávajúceho z aspoň
jedného fotoiniciátora a prípadne známych po
mocných prostriedkov a prísad Použitie týchto
zmesí na výrobu povlakov na ľubovoľných sub
strátoch

6 (51) C 09F 7/00, C 09D 191/00,
C 09J 191/00, C 09K 3/10
(21) 257-96
(71) HENKEL KGaA, Dusseldorf, DE,
(72) Klauck Wolfgang, Dr., Meersbusch, DE, Rust
Emst-U!rich, Gladbach, DE, Willeke Ludger,
Oberhausen, DE; Daute Peter, Dr., Essen, DE,
Klein Johann, Dr, Dusseldorf. DE, Struve
Alfred, Dr., Hilden, DE;
(54) Spojivo na báze reakčného produktu a jeho
použitie
(22) 12 10.94
(32) 20 10 93. 31 08 94
(31) P 43 35 672 9, P 44 30 875 2
(33) DE, DE
(86) PCT/EP94/03351, 12 10 94

(57) Spojivo na báze reakčného produktu má moleku
lovú hmotnosť viac ako 1 500 a pripravuje sa re
akciou tukov, ktoré majú 1 až 10, výhodne 1,5 až
6, najmenej jednu z funkčných skupín -OH, COOH, -SH, -NH2, -C=C-, epoxidovú skupinu
alebo skupinu anhydridu kyseliny v reťazci, pri
čom tuk obsahuje najmenej 1 % mól. najmenej
troj funkčných tukov, s najmenej jednou jednoalebo viacfunkčnou zlúčeninou, schopnou reakcie
s funkčnými skupinami tukov. Reakčné produkty
sa výhodne dispergujú v kvapalnom stave vo vo
de. Z uvedených spojív sa môžu vyrobiť disperz
né lepidlá, lepidlá spájajúce účinkom tlaku, uni
verzálne lepidlá a lepidlá v tvare tyčinky.

6 (51) C 09J 201/00,133/14
(21) 1431-96
(71) Šulc Jiří, Praha 6, CZ; Kŕčová Zuzana, Praha 6,
CZ;
(72) Šulc Jiří, Praha 6, CZ; Kŕčová Zuzana, Praha 6,
CZ;
(54) Kompozitné, na tlak citlivé hydrofilné lepidlo
a spôsob jeho prípravy
(22) 10.05.95
(32) 11.05.94
(31) PV 1165-94
(33) CZ
(86) PCT/CZ95/00007, 10.05.95
(57) Kompozitné, na tlak citlivé hydrofilné lepidlo po
zostáva zo zgélovatenej zmesi (a) vo vode napúčavého, nerozpustného polyméru, rozpustného
v polárnych s vodou miešateľných rozpúšťadlách
s teplotou varu pri atmosférickom tlaku vyššou
ako 100°C a ich zmesiach s menšími množstvami
vody, (b) hydrofi Iného, vo vode napúčavého, ne
rozpustného polyméru, nerozpustného v polár
nych s vodou miešateľných rozpúšťadlách, ma
júcich pri atmosférickom tlaku teplotu varu vyš
šiu ako 100°C, ako aj ich zmesiach s menším
množstvom vody, ale v nich napúčavého a (c) ne
škodného polárneho s vodou miešateľného roz
púšťadla, ktoré má pri atmosférickom tlaku teplo
tu varu vyššiu ako 100°C, podľa potreby mieša
ného s menším množstvom vody. Oddelené po
lyméry (a) a (b) sú nahradené nezosieťovaným
kopolymérom hydrofi Iných a hydrofóbnych monomérov, ktorý je len čiastočne rozpustný v roz
púšťadle (c) a v ňom napúčavý. Spôsob prípravy
kompozitného lepidla spočíva v krátkom inten
zívnom miešaní suchých práškovitých polymérov
(a) a (b) v polárnom rozpúšťadle (c). Takto získa
ná zmes sa rozprestrie na povrchu a nechá sa
stuhnúť na zgélovatenú vrstvu. Miešanie zložiek
sa uskutočňuje pri teplotách, neprekračujúcich
15°C a tuhnutie zmesi pri teplotách v rozmedzí
od 15°C do 100°C. Lepidlo v styku s dostatoč
ným nadbytkom vody stráca svoju lepivosť a je
vhodné na okamžité prilepenie lekárskeho prí
pravku na povrch tela.

6 (51) C 10B 1/10, F 27B 7/04,
F 28F 19/00, F 28D 11/04
(21) 172-96
(71) Siemens Aktiengesellschaft, Miinchen, DE;
(72) May Karl, Bad Vilbel, DE; Herm Hartmut, Dreieich, DE; Unverzagt Karlheinz, Offenbach am
Main, DE; Werdinig Helmut, Numberg, DE;
(54) Vykurovacia komora na pevný materiál
(22) 26.07.94
(32) 09.08.93
(31) P 43 26 679.7
(33) DE
(86) PCT/DE94/00864, 26.07.94
(57) Vykurovacia komora na pevný materiál (8) je
otáčavá okolo svojej pozdĺžnej osi (10) a má viac
vzájomne rovnobežne upravených vykurovacích
rúrok (12). Pevný odpad (A), ktorý je pri otáčaní
unášaný nahor, sa môže od vykurovacích rúrok
(12) uvoľniť a pri náraze na vykurovacie rúrky
(12), ktoré sa nachádzajú pod ním, spôsobiť ich
poškodenie. Aby sa tomu zabránilo, sú na vyku
rovacích rúrkach (12) upravené odrazové korýtka
(26). Tie sú zhotovené z odolného materiálu
a poskytujú ochranu pred poškodením povrcho
vých plôch. Výhodne sú vykurovacie rúrky (12)
usporiadané radiálne v upravených radoch (I až
VIII).
i

6 (51) C 10B 1/10, F 27B 7/04,
F 28F 9/18, F 28D 11/04
(21) 181-96
(71) Siemens Aktiengesellschaft, Múnchen, DE;
(72) May Karl, Bad Vilbel, DE; Herm Hartmut, Dreieich, DE; Unverzagt Karlheinz, Offenbach am
Main, DE;
(54) Vykurovacia komora vo vnútri s upravenými
vykurovacími rúrkami
(22) 26.07.94
(32) 09.08.93
(31) P 43 26 678.9
(33) DE
(86) PCT/DE94/00866, 26.07.94

upevnená na skrini (10) uvoľniteľne a je od skri
ne (10) odstrániteľná prostredníctvom pojazdné
ho zariadenia (28).

(57) Vykurovacia komora zhotovená ako otáčavá ko
mora (8) okolo jej pozdĺžnej osi (10) na nízkotepelnú karbonizáciu na pevný odpad (A) má vo
vnútornom priestore (13) väčší počet vykurova
cích rúrok (12). Tieto vykurovacie rúrky (12) sú
vždy jedným koncom upevnené na prvej konco
vej doske (28) a druhým koncom na druhej kon
covej doske (30). Toto upevnenie je zhotovené
tak, že vykurovacie rúrky (12) sa dajú ľahko vy
meniť. Toto sa dosahuje hlavne pomocou golie
rov (34, 54), ktoré obklopujú z vnútorného prie
storu (13) vyvedené konce vykurovacích rúrok
(12) Goliere (34, 54) majú výhodne odrezané
puzdrá (36, 58) s čelnými koncami, v ktorých
môžu byť zvarené novo zasunuté vykurovacie
rúrky (12).
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C IOB 1/10, F 27B 7/32
200-96
Siemens Aktiengesellschaft, Munchen, DE;
May Karl, Bad Vilbel, DE; Herm Hartmut.
Dreieich, DE; Unverzagt Karlheinz, Offenbach
am Main, DE;
Dopravné zariadenie na odpad
04.08.94
17.08.93
P 43 27 633.4
DE
PCT/DE94/00904, 04.08.94
Dopravné zariadenie (2) na odpad (A) má přivá
ti žaciu šachtu (4) odpadu, ktorá je zboku pripoje
ná na dopravný kanál (8). V dopravnom kanáli
(8) je upravená v jeho pozdĺžnom smere motorom
(20) poháňateľná vytlačovacia skrutkovica (14).
Dopravný kanál (8) vyúsťuje do skrine (10), naj
mä do pyrolytického reaktora, ktorý je napríklad
prevádzkovaný v súvislosti so spôsobom nízkotepelne karbonizovaného spaľovania. Aby sa mohlo
ľahko uvoľniť zablokovanie vytlačovacej skrutkovice (14) je jednotka vytvorená vytlačovacou
skrutkovicou (14) a dopravným kanálom (8)

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

C 10B 1/10, F 27B 7/04
277-96
Siemens Aktiengesellschaft, Munchen, DE,
Tratz Herbert, Ottensoos, DE,
Otočná vykurovacia komora na pevný mate
riál
30.08.94
03.09.93,23.08.94
P 43 29 871.0, P 44 29 897.8
DE, DE
PCT/DE94/00996, 30.08.94
Otočná vykurovacia komora na pevný materiál,
hlavne bubon (8) na nízkotepelnú karbonizáciu
odpadu (A), je otočná okolo svojej pozdĺžnej osi
(10) a má vo vnútornom priestore (13) upravené,
približne navzájom rovnobežne usporiadané vy
kurovacie rúry (12b). Aby sa zabezpečilo, že sa
medzi vnútornou stenou (33) vykurovacej komo
ry môže zhromažďovať iba jemný materiál, sú
usporiadané vykurovacie rúry (12b) pri pohľade
v smere priečneho prierezu v uzavretom rade po
zdĺž steny (33) vnútorného priestoru (13).
V tomto, napríklad kruhovom rade sú upravené
slepé rúry (12D), ktoré sú ľahko demontovateľné
a majú rovnaký priemer ako vykurovacie rúry
(12b).

6(51) C IOB 49/10, F 23G 5/30,
F 22B 31/00, B OlJ 8/38
(21) 172-97
(71) GEC ALSTHOM STEIN INDUSTRIE, Velizy-Villacoublay, FR;
(72) Morin Jean-Xavier, Neuville-aux-Bois, FR;
(54) Reaktor s fluidnými lôžkami na tepelné spra
covanie odpadových látok
(22) 05 06 96
(32) 07.06.95
(31) 95/06707
(33) FR
(86) PCT/FR96/00844, 05.06.96
(57) Reaktor s fluidnými lôžkami na tepelné spraco
vanie odpadových látok a tepelnú výmenu medzi
cirkulujúcimi pevnými látkami a tepelne výmen
ným zariadením na výrobu pary a/alebo prehrievač obsahujúci cirkulujúce axiálne fluidné lôžko
(18-18') a aspoň prvé (28) a druhé (48) bočné
husté fluidné lôžko, vytvorené pozdĺž prvej (11)
a druhej (12) steny plášťa reaktora. Prívod odpa
dových látok je zaisťovaný najmenej v jednom
bode uvedenej prvej steny (II) nad uvedeným
prvým bočným hustým fluidným lôžkom (28).
Reaktor ďalej obsahuje najmenej jedno odvádzacie vedenie (39) nefluidizovateľných ťažkých
zložiek, uložené v spodnej časti prvého fluidného
lôžka.

(33) DE
(86) PCT/DE94/00913, 08.08.94
(57) Zariadenie na tepelné odstraňovanie odpadu má
pyrolýzový reaktor (8), ktorý obsahuje prvé vyku
rovacie zariadenie (20) na nepriame vykurovanie
odpadu (A) a druhé vykurovacie zariadenie (22,
22a) na priame vykurovanie odpadu (A) vo vnútri
pyrolýzového reaktora (8). Pyrolýzový reaktor (8)
premení odpad (A) na tlecí plyn (s) a pevnú zvyš
kovú hmotu pyrolýzy (r). Tieto dve substancie (s,
r) sú v danom prípade po prechode spracováva
júcim zariadením (34) privedené do vysokoteplotného reaktora (32) na spálenie Podľa vynálezu
sa počíta s tým, že prvé vykurovacie zariadenie
(20) zaisťuje základné oteplenie odpadu (A) v pyrolýzovom reaktore (8). Na to môže slúžiť zvlášt
ny nosič energie (b) alebo odpadové teplo z dy
mového plynu (R) vysokoteplotného reaktora
(32). Dodatočné oteplenie primerané potrebe je
zaistené pomocou druhého vykurovacieho zaria
denia (22, 22a) napájaním vzduchu do vnútorné
ho priestoru pyrolýzového reaktora (8).
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C 10B 53/00, 1/10
201-96
Siemens Aktiengesellschaft, Munchen, DE;
May Karl, Bad Vilbel, DE; Tratz Herbert, Ottensoos, DE; Engelhard! Reiner, EfFeltrich, DE;
Zariadenie na tepelné odstraňovanie odpadu
a postup prevádzky takéhoto zariadenia
08.08.94
19.08.93
P 43 27 953.8

C 10G 9/00, 51/02
1303-96
AGIP PETROLI S.p.A., Rome, IT;
Lattarulo Franco, Ginosa, IT; Bozza Pierluigi,
Rome, IT; Rispoli Giacomo, Rome, IT; Cavanna
Agostino, Rome, IT;
Spôsob redukcie viskozity hustých olejových
zvyškov
11.10.96
13.10.95
MI95/A 002099
IT
Spôsob zahŕňa prvý krok, v ktorom prebieha ľah
ké krakovanie hustých olejových zvyškov a druhý
krok, v ktorom prebieha tepelné krakovanie hus
tého plynového oleja vzniknutého počas ľahkého
krakovania, pričom uvedené tepelné krakovanie
produkuje tepelný zvyšok a ľahšie produkty Te
pelný zvyšok získaný v druhom kroku pri tepel
nom krakovaní sa väčšinou úplne izoluje a kom
pozícia obsahujúca čerstvé husté olejové zvyšky
nariedené tepelným zvyškom izolovaným v dru
hom kroku sa opakovane zavádza do kroku ľah
kého krakovania.

6(51) C IOG 73/36, 73/42
(21) 1462-96
(71) MOL Magyar Olaj-és Gázipari Részvénytársaság,
Szazhalombatta, HU;
(72) Borsa Gyórgy, Dr., Érd, HU; Fási Mátyás, Buda
pest, HU; Fodor Barnabáš, Százhalombatta, HU;
Tóth Emô, Százhalombatta, HU; Czágler István,
Százhalombatta, HU, Lôvey József, Százhalom
batta, HU,
(54) Parafinový vosk s nízkou viskozitou a vysokou
penetráciou a spôsob jeho výroby
(22) 12 03 96
(32) 13 03.95
(31) 9500742
(33) HU
(86) PCT/HU96/000I2, 12 03 96
(57) Vysoko penetračný a nízko viskózny parafínový
vosk má hodnotu penetrácie pri 25°C a 0,1 mm
minimálne 30 a hodnotu viskozity pri 100°C
maximálne 10 mm2/s. Spôsob výroby zahŕňa redestiláciu zmesi gáčových voskov a odolejovanie
výsledných jednotlivých frakcií I, II, III a IV, aby
sa získali vypotené oleje (tzv. foot oils) I. II, III
a IV Podľa vynálezu aspoň dva z výsledných vy
potených olejov sa zmiešajú s jedným ďalším,
a to voliteľne až do 65 % hmotn. vypoteného ole
ja získaného z neredestilovaných gáčových vos
kov tak, aby sa získala finálna zmes obsahujúca
aspoň 15 % hmotn. vypoteného oleja pri odolejo
vaní gáčov IV (vazelínového oleja) a táto zmes sa
odolejuje spôsobom známym samým osebe (per
se) v aparatúre použitej na odolejovanie gáčových
voskov zmesou rozpúšťadiel obsahujúcou ketóny
a aromáty s obsahom ketónov nie menším ako
29 % obj , pričom rozpúšťanie a zmiešavame sa
vykonáva pri teplotách nie vyšších ako 125°C a
kryštalizácia sa vykonáva pri konečnej teplote
chladenia, nie nižšej ako -17°C.
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C 10L 1/00
1262-96
Gunnerman RudolfW., Reno, NV, US;
Gunnerman Rudolf W , Reno, NV, US;
Vodné palivo do spaľovacích motorov a spô
sob jeho výroby
29 03 95
04 04.94
08/222 477
US
PCT/US95/03912, 29.03.95
Vodné palivo do spaľovacích motorov pozostáva
júce najmenej z dvoch fáz s objemovo 20 až 80 %
vody, uhlíkatého paliva, objemovo 2 až 20 % al
koholu, objemovo 0,3 až 1 % neiónového emulgátora, ktoré môže obsahovať objemovo 0,1 %
činidla zlepšujúceho mazanie a objemovo 0,03 %
aditíva zlepšujúceho odolnosť proti separácii fáz
pri zvýšených teplotách, sa vyrába tak, že sa vy
tvára zmes uhlíkatého paliva a emulgátora, ktorá
sa kombinuje objemovo s 20 až 80 % vody a s 2
až 20 % alkoholu a výsledná zmes sa

mieša s dostatočnou intenzitou na vytvorenie
stálej a skladovateľnej zmesi Palivo má externú
vodnú fázu a mimo motora je nehorľavé Je stále
najmenej počas troch mesiacov
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6(51) C 10M 103/00,169/04
(21) 619-96
(71) TIMCAL A G., Bodio (Kantón Tessin), CH,
(72) Périard Jacques, Dr , Ing., Sms (Kantón Aargau),
CH, Staub Hans-Rudolf Ottenbach (Kantón
Zurich), CH;
(54) Mazací prostriedok na použitie na obrobky pri
tepelnom tvárnení kovov
(22) 13.05.96
(32) 16 05.95
(31) 1416/95
(33) CH
(57) Mazací prostriedok, ktorý je vhodný na použitie
na obrobkoch s teplotou povrchu od 800 do
1 3OO0C pri tepelnom tvárnení kovov pozostáva
do 80 % hmotn. skleného prášku a/alebo 0 až
50% hmotn. sklenej frity; 10 až 25 % hmotn. prí
rodného alebo syntetického grafitu; 5 až 20 %
hmotn jedného alebo niekoľkých silikátov alka
lických kovov všeobecného vzorca Me2O n SiO2,
kde Me znamená lítium, draslík alebo sodík a n
znamená číselnú hodnotu medzi 1 a 4, 1 až 6 %
hmotn vo vode nerozpustného polymetafosfátu
sodného, do 3 % hmotn. vo vode rozpustného
polymetafosfátu sodného. 0,5 až 3 % hmotn zahusťovadla; do I % hmotn. bóraxu

6 (51) C IOM 145/16
(21) 1315-96
(71) MOL Magyar Olaj-és Gázipari Részvénytársaság
of 18, Budapest, HU, VESZPRÉMI EGYETEM,
Veszprém, HU;
(72) Dénes Ferenc, Komárom, HU, Kis János, Almásfuzito, HU; Baladincz Jenô, Komárom, HU, Auer
János, Komárom, HU; Deák Gyula, Nyiregyháza,
HU, Bartha László, Veszprém, HU; Hancsók
Jenô, Veszprém, HU; Kovács Magda, Vesz-prém,
HU;

(54) Detergentné a dispergačné aditívum do maza
cích olejov spaľovacích motorov a spôsob jeho
prípravy
(22) 13.04.95
(32) 15.04.94
(31) P 94 01100
(33) HU
(86) PCT/HU95/00008, 13.04.95
(57) Aditívum do mazacích olejov spaľovacích moto
rov, obsahujúce imidové a/alebo esterové a/alebo
esteramidové deriváty reakčného produktu nena
sýteného polyizobutylénu a určitých nenasýte
ných reaktívnych dikarboxylových kyselín
a/alebo ich anhydridov, zahŕňajúce reakčný pro
dukt polyizobutylénu s číselnou priemernou mo
lekulovou hmotnosťou 800 až 30 000 a nenasýte
nej reaktívnej dikarboxylovej kyseliny a/alebo jej
anhydridu, prednostne maleínanhydridu, obsahu
júceho v priemere 1,6 až 6,0 sukcinanhydridových skupín vztiahnutých na polyizobutylénový
reťazec a majúceho koncentráciu zložiek obsahu
júcich viac než jeden sukcinanhydridový derivát
vyššiu než 25 % hmotn. Polyizobutylén je naoč
kovaný alebo zreagovaný s kopolymérom obsahu
júcim sukcinanhydrid, získaným z reaktívnejšieho
nízkomolekulárneho komonoméru s molekulovou
hmotnosťou nižšou než 500, obsahujúceho olefinickú dvojitú väzbu, alebo zo zmesi takých komonomérov a z nenasýtenej reaktívnej dikarboxy
lovej kyseliny a/alebo jej anhydridu, prednostne
maleínanhydridu, s použitím molámeho pomeru
maleínanhydridu : komonomér : po-lyizobutylén
1,2 až 5,5 : 0,1 až 3,5 : 1. Sukcinanhydridové
skupiny kopolyméru nadviazaného na polyizobu
tylén sú zreagované v pomere 0,7 až 5,5 so zlú
čeninami obsahujúcimi aspoň bifúnkčné aminové
a/alebo hydroxylové skupiny. Je opísaný spôsob
prípravy tohto aditíva.

6 (51) CllC 3/04, C 07C 67/03,69/24, 69/52
(21) 1576-95
(71) VOGEL & NOOT INDUSTRIEANLAGENBAU
GMBH, Graz, AT;
(72) Mittelbach Martin, Graz, AT; Koncar Michael,
Liehoch, AT;
(54) Spôsob prípravy alkylesterov mastných kyse
lín
(22) 08.07.94
(32) 14.07.93
(31) A 1399/93
(33) AT
(86) PCT/AT94/00088, 08.07.94
(57) Spôsob prípravy alkylesterov mastných kyselín
transesterifikáciou, najmä katalytickou transesterifikáciou, triglyceridov, pri ktorom z reakčnej
zmesi, v ktorej transesterifikácia prebieha, vzniká

esterová fáza a glycerínová fáza obsahujúca
mastné kyseliny, soli mastných kyselín a/alebo
ďalšie zlúčeniny mastných kyselín, ktoré sa od
seba oddelia, pričom sa mastné kyseliny, soli
mastných kyselín a/alebo ďalšie zlúčeniny mast
ných kyselín z glycerínovej fázy oddelia, esterifikujú sa alkoholom a opäť sa uvádzajú k ďalšej
reakčnej zmesi, v ktorej prebieha ďalšia transes
terifikácia.

6(51) C IlD 1/83,3/37
(21) 1102-95
(71) HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN, Diisseldorf, DE;
(72) Soldanski Heinz-Dieter, Essen, DE; Kahbe Marlies, Mônchengladbach, DE; Noglich Júrgen,
Dússeldorf, DE;
(54) Tekutý čistiaci prostriedok na dlážku
(22) 22.02.94
(32) 05.03.93
(31) P 43 06 899.5
(33) DE
(86) PCT/EP94/00530, 22.02.94
(57) Tekutý čistiaci prostriedok obsahuje neiónový
tenzid, aniónový tenzid a v alkalickom prostredí
rozpustný polymémy polykarboxylát, pričom
najmenej 25 % hmotn. neiónových tenzidov tvo
ria alkylpolyglykozidy. Čistiaci prostriedok sa po
rozriedení použije na čistenie a ošetrenie dlážok
všetkých druhov.
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C IlD 1/835,1/94
1257-96
UNILEVER NV, Rotterdam, NL;
Haq Ziya, Gayton, Wirral, Merseyside, GB;
Khan-Lodhi Abid Nadim, Hoole, Chester,
Cheshire, GB; Sams Philip John, Willaston, So
uth Wirral, Cheshire, GB;
Zmes na zmäkčovanie tkanín
22.03.95
07 04.94, 07.04.94, 07.04.94
9406827.7, 9406831.9, 9406832.7
GB, GB, GB
PCT/EP95/01087, 22.03.95
Zmes na zmäkčovanie tkanín obsahuje vo vode
nerozpustnú látku, ktorá obsahuje hlavnú skupinu
a dva lineárne alkylové alebo alkenylové reťazce,
solubilizačný reagent obsahujúci neiónovú po
vrchovo aktívnu látku a povrchovo neaktívny
spolusolubilizačný reagent. Opísané sú všetky
formy produktu.
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C IlD 1/94
1256-96
UNILEVER NV, Rotterdam, NL,
Haq Ziya, Gayton, Wirral, Merseyside, GB,
Khan-Lodhi Abid Nadim, Boole, Chester,
Cheshire, GB; Sams Philip John, Willaston, So
uth Wirral, Cheshire, GB;
Zmes na zmäkčovanie tkanín
22 03.95
07.04.94, 07.04 94, 07 04.94
9406825 1, 9406826 9, 9406832 7
GB, GB, GB
PCT/EP95/01085, 22 03.95
Zmes na zmäkčovanie tkanín obsahuje vo vode
nerozpustnú látku, ktorá obsahuje dve C12_22 al ký
lové alebo alkenyl o vé skupiny, alebo kvartérnu
amóniovú látku a solubilizujúci reagent obsahu
júci amfotérnu povrchovo aktívnu látku a voliteľ
ne povrchovo neaktívnu spolusolubilizujúcu lát
ku Hmotnostný pomer solubilizujúceho reagenta
k látke zmäkčujúcej tkaniny je väčší ako 1 : 6.
Opísané sú všetky formy produktu

6(51) C IlD 3/00, A 61K 7/48, 7/50
(21) 244-97
(71) CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING
INC., Basel, CH,
(72) Moldovanyi Laszlo, Basle, CH;
(54) Povrchovo aktívne prípravky
(22) 14 08 95
(32) 25 08 94
(31) 2611/94-8
(33) CH
(86) PCT/EP95/03211, 14.08.95
(57) Povrchovo aktívne prípravky obsahujúce do 5 %
hmotn mikroljicídne účinnej látky vybranej zo
skupiny obsahujúcej deriváty fenolu, difenylové
zlúčeniny, benzylalkoholy, chlórdexidín, alkylbetaíny a amidoalkylbetaíny mastných kyselín, amfoterné povrchovo aktívne látky, tribal ogénkarbamlidy, do 25 % hmotn jedného alebo viac hydrotropných činidiel, do 10 % hmotn. jednej alebo
viac syntetických povrchovo aktívnych látok ale
bo mydla, do 8 % hmton solí nasýtených a/alebo
nenasýtených mastných kyselín, do 50 % hmotn
dvojsýtneho alkoholu, do 70 % hmotn jednosýtneho alkoholu a ako hlavnú súčasť vodu alebo
deiomzovanú vodu do 100 % hmotn. Prípravky
sa používajú na dezinfekciu a čistenie pokožky,
rúk a predmetov.

6(51) C IlD 3/08, 3/10,17/06
(21) 1071-96
(71) HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKT1EN, Dusseldorf, DE,
(72) Kottwitz Beatrix, Dusseldorf, DE; Poethkow
Jórg, Dusseldorf, DE; Upadek Horst, Ratingen,
DE,

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

Prací prostriedok a spôsob jeho prípravy
13 02 95
22.02.94
P 44 05 511 0
DE
PCT/EP95/00506, 13 02 95
Prací prostriedok na báze uhličitano-kremičitanových zmesí obsahuje od 40 do 80 % hmotn alka
lického uhličitanu, 10 až 40 % hmotn. alkalické
ho kremičitanu s tým, že obsah alkalického uh
ličitanu je vždy vyšší ako obsah alkalického
kremičitanu, ďalej obsahuje najviac 20 % hmotn
vody, pričom uvedené zmesové látky nemajú am
homogénny povrch, ani jednotné zmitostné
spektrum. Prací prostriedok sa môže použiť na
úplné alebo čiastočné nahradenie zeolitov a/alebo
kryštalických vrstevnatých sodných kremičitanov
v pracích prostriedkoch na potláčanie inkrustácie
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C IlD 3/12, 3/39, 17/06, C OlB 39/28
208-96
UNILEVER N V , AL Rotterdam, NL,
Chappie Andrew Paul, Near Wrexham, Clwyd,
GB; Joyeux Christophe Michel Bruno, Montluel,
FR; Knight Peter Cory, South Wirral, Cheshire,
GB; Van Lare Comelis Elisabeth Johannes, Vlaardingen, NL,
Spôsob prípravy granulárnej detergentnej
zmesi
23 07.94
18.08.93
93171809
GB
PCT/EP94/02455, 23.07.94
Spôsob prípravy granulárnej zmesi s nízkym ob
sahom vlhkosti vzduchu (vzduch v rovnováhe so
zmesou pri 100 kPa a 20°C), nepresahujúcim
30 %, spočíva v zmiešavaní a granulovaní zeoli
tu. ktorý má obsah vlhkosti menší ako je rovno
vážny obsah vlhkosti (odstrániteľnej pri 800°C)
nepresahujúci 15 % hmotn - s organickými detergentne aktívnymi látkami a inými detergentnými zložkami Výsledná granulárna zmes nepo
trebuje ďalšie sušenie

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)
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C IlD 3/37, 3/00,1/72
1059-96
UNILEVER NV, Rotterdam, NL,
Houghton Mark Phillip, Ormskirk, Lancashire,
GB, Van Lare Cornells Elisabeth Johannes,
Maastricht, NL; Verschelling Gilbert Martin,
Vlaardingen, NL;
Časticová detergentná zmes a spôsob jej výro
by
28.01.95
18 02.94
9403155.6
GB
PCT/EP95/00318, 28 01 95

(57) Časticová detergentná zmes obsahujúca najmenej
10 % hmotn. kvapalnej etoxylovanej neiónovej
povrchovo aktívnej látky, ďalej obsahuje očkova
ný kopolymér z polyetylénoxidu, polypropylénoxidu alebo polybutylénoxidu s vinylacetátom/al-koholom, čím sa znižuje uvoľňovanie ne
iónovej povrchovo aktívnej látky. Zmes podľa
tohto vynálezu výhodne obsahuje citran sodný a
má sypnú hustotu najmenej 650 g/l.

6(51) C IlD 3/386, 17/00,1/94,1/86
(21) 319-96
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;
(72) Mao Mark Hsiang-Kuen, Cincinnati, OH, US;
Marshall Janet Layne, Cincinnati, OH, US; Visscher Martha Orrico, Cincinnati, OH, US;
(54) Ľahko penivý kvapalný alebo gélový detergentný prostriedok na umývanie riadu, ktorý
obsahuje proteázu
(22) 30.08.94
(32) 14.09.93
(31) 08/121 331
(33) US
(86) PCT/US94/09923, 30.08.94
(57) Ľahko penivý kvapalný alebo gélový detergentný
prostriedok obsahuje 5 až 99 % hmotn. tenzidov,
0,001 až 5 % hmotn. proteázy, 1 až 20 % hmotn.
penidiel, 0,5 až 1 % hmotn. horečnatých alebo
vápenatých iónov a ich zmesi.
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C IlD 3/39
1579-95
Call Hans-Peter, Ubach-Palenberg, DE;
Call Hans-Peter, Úbach-Palenberg, DE;
Viaczložkový bieliaci systém
16.06.94
16.06.93
P 4319696.9
DE
PCT/EP94/01967, 16.06.94
Viaczložkový bieliaci systém na použitie s aktív
nymi pracími látkami, pozostávajúci z oxidač
ných katalyzátorov a vhodných oxidačných pros
triedkov a alifatických, cykloalifatických, heterocyklických alebo aromatických N-hydroxy-,
oxim-, N-oxid- a N-dioxidových zlúčenín.
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C IlD 3/39,3/386
346-96
UNILEVER N.V., AL Rotterdam, NL;
Domke Todd, Newton, PA, US; Nunn Charles
Craig, Rutherford, NJ, US; Giuseppin Marco
Luigi F., Schiedam, NL; Martens Rudolf Johan,
Vlaardingen, NL; Swarthoff Ton, Hellevoetsluis,
NL; Verrips Cornelis Theodorus, Maassluis, NL;

(54) Bieliaca zmes a detergentný prostriedok s jej
obsahom
(22) 08.09.94
(32) 17.09.93
(31) 93202706.3
(33) EP
(86) PCT/EP94/03003, 08.09.94
(57) Bieliaca zmes, ktorá obsahuje enzymatický sys
tém generujúci peroxid vodíka a katalyzátor bie
lenia, ktorým je koordinovaný komplex obsahu
júci ióny mangánu a/alebo železa a výhodne ob
sahuje ligand, ktorým je makrocyklická organická
zlúčenina so vzorcom (I), kde t je celé číslo od
2 do 3; s je celé číslo od 3 do 4, u je nula alebo
jedna; a R1, R2 a R3 sú nezávisle vybraté z H, al
kylu a arylu, substituovaného alkylu a substituo
vaného ary Iu.

-------[NR3-(CR1(R2)u)t] s—i
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C IlD 3/39, C OlB 15/10
1098-96
EKA CHEMICALS AB, Bohuš, SE;
Lagnemo Hans, Goteborg, SE; Jigstam Monica,
Torslanda, SE;
Bieliace činidlo
30.01.95
25.02.94, 07.10.94
9400653-3, 9403408-9
SE, SE
PCT/SE95/00085, 30.01.95
Bieliace činidlo pozostávajúce z častíc majúcich
jadro s peroxyzlúčeninou schopnou uvoľňovať
peroxid vodíka a peroxykyseliny vo vodných
roztokoch a povlak, obsahujúci chelátotvomé či
nidlo vybrané zo solí alkalických kovov alebo
kovov alkalických zemín hydroxykarboxylových
kyselín so všeobecným vzorcom RC^H^OH^GOOH
v ktorom R znamená CH2OH alebo COOH.
n znamená 2 až 6 a m znamená 0 až n. Vynález sa
ďalej týka prípravy a použitia týchto častíc a prí
pravkov obsahujúcich tieto potiahnuté častice.

C IlD 11/04,17/06
145-97
UNILEVER NV, Rotterdam, NL;
Dhalewadikar Shashank Vaman, Maharashtra,
IN; Dhanuka Vinodkumar Ramniranjan, Maha
rashtra, IN; Mistry Niraj Dhansukhlal, Maharash
tra, IN; Pacha Fakhruddin Esmail, Maharashtra,
IN;

(54) Spôsob výroby časticovej detergentnej zmesi a
detergentná zmes alebo jej zložka vyrobená
týmto spôsobom
(22) 24 07 95
(32) 05 08 94
(31) 9415904 3
(33) GB
(86) PCT/EP95/02935, 24 07 95
(57) Spôsob výroby časticovej detergentnej zmesi za
hŕňa fluidizovame časticového materiálu, ktorý
obsahuje neutralizačné činidlo a detergentnú sta
vebnú zložku vo fluidnej vrstve, kontaktovanie
lineárnej alkylbenzénsulfonátovej (LAS) kyseliny
s fluidizovaným materiálom, aby sa uskutočnila
neutralizácia a voliteľne pridanie prostriedku na
zabezpečenie sypkosti do tohto materiálu buď
pred pridaním LAS kyseliny, počas jej pridania
alebo následne po |e| pridaní
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C IlD 17/00,3/37,3/20
1139-95
UNILEVER NV1AL Rotterdam, NL,
Chambers John George, Wirral, Merseyside, GB,
Joy Bryan Stuart, Wirral, Merseyside, GB,
Detergentná zmes a spôsob jej výroby
14 03 94
16 03 93
9305377 5
GB
PCT/EP94/00792, 14 03 94
Detergentná zmes, ktorá je vhodná na vytvaro
vanie do kusového detergentu na umývanie osôb
a obsahuje (a) 10 až 60 % hmotn syntetického
nemydlového detergentu, (b) 10 až 60 % hmotn
vo vode rozpustného materiálu, ktorý nie je am
mydlo am nemydlový detergent, a ktorý má teplo
tu topenia v rozsahu 40 až 100°C, a (c) 5 až 50 %
hmotn vo vode nerozpustnej povrchovo aktívnej
látky, ktorá nie je am mydlo am nemydlový de
tergent, a ktorý má teplotu topenia v rozsahu 40
až 100°C Obsah vody, ak je nejaký, nepresahuje
20 % hmotn zo zmesi a lepšie je menej ako 15 %
hmotn Materiály (b) a (c) slúžia na dodanie
štruktúry kusu Zmes sa pripraví spoločným roz
tavením uvedených zložiek pri teplote 50 až
IOO0C bez konvenčného energetického spraco
vania Je žiaduce, aby roztavená zmes obsahovala
mene] ako 20 % hmotn materiálu iného ako je
syntetický nemydlový detergent, ktorý nevstupuje
do kvapalnej fázy Tavenina môže byť odliata do
kusov alebo ochladená, pelotézovaná a razená na
kusy

6 (51) C 12N 1/14 // C 12P 37/00
(C 12N 1/14, C 12R 1:82)
(21) 555-96
(71) Biotika, a s , Slovenská Ľupča, SK,
(72) Košč Pavel, Ing , Banská Bystrica, SK, Borošova
Gabriela, Ing, Banská Bystrica, SK, Bučko Mi
chal, Ing , DrSc , Banská Bystrica, SK, Lucma
Dušan, Ing , Banská Bystrica, SK, Ďuranova Vie
ra, Ing, Banská Bystrica, SK, Lichý Miloš, Ban
ská Bystrica, SK, Kluka Ľubomír, Ing , Banska
Bystrica, SK. Rakyta Ján, Ing, Banská Bystrica,
SK,
(54) Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum
(22) 30 04 96
(32) 18 09 95
(31) PV2412-95
(33) CZ
(57) Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Pemcillium chrysogenum CCM 8197 (NMG-FOOK
31) Kmeň bol získaný selekciou mutantov vzni
kajúcich pôsobením chemických mutagénov
a pôsobením kyseliny fenoxyoctovej na spóry pri
submerznej kultivácii Nasledujúcou pasívnou
selekciou bol získaný Pemcillium chrysogenum
CCM 8197 (NMG FOOK 31) produku]úci viac
než 35 000 IU PEN V/ml za 168 hod kultivácie
v bankách pri vzdušnění, pri teplote 25°C

6(51) C 12N 1/14//C 12P37/00
(C 12N 1/14, C 12R 1:82)
(21) 556-96
(71) Biotika, a s , Slovenská Ľupča, SK,
(72) Bučko Michal, Ing , DrSc , Banská Bystrica, SK,
Borošová Gabriela, Ing, Banská Bystrica, SK,
Košč Pavel, Ing, Banská Bystrica, SK, Lucma
Dušan, Ing , Banská Bystrica, SK, Ďuranová Vie
ra, Ing, Banská Bystrica, SK, Lichý Miloš, Ban
ská Bystrica, SK, Kluka Ľubomír. Ing, Banská
Bystrica, SK, Rakyta Ján, Ing, Banská Bystrica,
SK,
(54) Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Penicillium chrysogenum
(22) 30 04 96
(32) 18 09 95
(31) PV2411-95
(33) CZ
(57) Vysokoprodukčný kmeň mikroorganizmu Pemcillium chrysogenum CCM 8196 (NMG FOK
15) Kmeň bol získaný selekciou mutantov vzni
ká] úcich pôsobením chemických mutagénov
a pôsobením kyseliny fenyloctovej na spory pri
submerznej kultivácii Nasledujúcou pasívnou
selekciou bol získaný kmeň Penicillium chryso
genum CCM 8196 NMG FOK 15) produkujúci
viac než 35 000 IU PEN G/ml za 168 hod kulti
vácie v bankách pri vzdušnění, pri teplote 25°C

6 (51) C 12N 1/20,1/04, C 12P 29/00
//(C 12N 1/20, C 12R 1:485)
(21) 554-96
(71) Biotika, a. s., Slovenská Ľupča, SK;
(72) Bertan Milan, Ing, Banská Bystrica, SK; RevalIová Viera, Ing, Banská Bystrica, SK; Vrúblová
Katarína, Ing, Banská Bystrica, SK; Martinček
Ľubomír, Ing, Banská Bystrica, SK, Timčová
Jarmila, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Produkčný mikroorganizmus Streptomyces
aureofaciens produkujúci chlórtetracyklín
v dlhodobej kultivácii a spôsob jeho kultivácie
(22) 30 04.96
(32) 22.09.95
(31) PV2461-95
(33) CZ
(57) Produkčný kmeň mikroorganizmu Streptomyces
aureofaciens schopný produkovať chlórtetracyklén pri pokračujúcom živení jeho kultúry cukorným zdrojom a amónnou soľou za regulácie pH
v určenom rozmedzí do konca predĺženej kulti
vácie.

6(51) C 12N7/06, A61L2/16
(21) 1407-96
(71) GRUPO GRIFOLS, S.A., Parets del Valles ( Bar
celona ), ES;
(72) Ristol Debart Pere, Sabadell (Barcelona), ES;
(54) Spôsob inaktivácie vírusov v proteínoch
(22) 31 10 96
(32) 03 11 95
(31) 9502143
(33) ES
(57) Účinný priemyselne všeobecne využiteľný spôsob
inaktivácie vírusov v médiách obsahujúcich pro
teiny na terapeutické využitie tak, že sa inkubujú
pri extrémne alkalickom pH v stabilizovanom
prostredí, a to bez denaturácie alebo významného
zníženia ich biologickej aktivity

6(51) C 12N 15/11,15/15,15/63,
C 07K 14/81, A 61K 38/55
(21) 1381-96
(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF
PENNSYLVANIA, Philadelphia, PA, US,
(72) Cooperman Barry S., Penn Valley, PA, US; Ru
bin Harvey, Philadelphia, PA, US; Schechter
Norman, Philadelphia, PA, US; Wang Zhi Mei,
Philadelphia, PA, US;

(54) Analógy alfa-1-antichymotrypsínu s elastázovou inhibičnou aktivitou
(22) 29.04.94
(32) 31 03 94
(31) 08/221 078
(33) US
(86) PCT/US94/04735, 29.04.94
(57) Sú opísané analógy ľudského a-1-amtichymotrypsínu, kde aminokyselina na pozícii 358 je vy
braná zo skupiny zahŕňajúcej metionín, izoleucín,
valín, alanín, kyselinu asparágovú, treonín a ky
selinu glutámovú. Analógy ľudského a-l-antichymotrypsínu sú účinnými inhibítormi ľudskej
neutrofilovej elastázy Sú opísané tiež sekvencie
nukleovej kyseliny kódujúce tieto analógy, ex
presné vektory, transformované hostiteľské bunky
a spôsob produkcie týchto analógov

6(51) C 12N 15/12,15/70, G OlN 33/68,
C 07K 14/725, A 61K 38/17
(21) 906-96
(71) T Cell sciences, INC , Needham, MA, US;
(72) Makrides Savvas C , Bedford, MA, US; Kung
Patrick C , Lexington, MA, US,
(54) Proteiny V regiónu antigénneho receptora T
buniek a metódy ich prípravy
(22) 12.01.95 (32) 13.01 94
(31) 08/181 492
(33) US
(86) PCT/US95/00408, 12.01.95
(57) Je opísaný spôsob produkcie kompletných proteínov V regiónu antigénneho receptora T buniek
Ďalej spôsoby expresie proteínov, ako aj expres
né vektory pre zvýšenú produkciu kompletných
proteínov V regiónu antigénneho receptora
a Vbeta 5.3 región proteiny Opísané proteiny
majú využitie v diagnostike a terapii chorôb spo
jených s imunitou.

Amp1 IacltB

TtTl n

D—D—
pKTB-VP5.3 (6.7 kb)

6 (51) C 12N 15/12,15/54,15/55, C 07K 14/47,
C 12N 9/12, 9/10, C 07K 1/113, 7/06, 7/08,
C 12Q 1/42, 1/48, G OlN 33/68
(21) 950-96
(71) ICOS CORPORATION, Bothell, WA, US, THE
STATE OF OREGON,THE OREG STATE BO
ARD
OF
HIGH EDUC ,OREG HEALTH
SCIENC UNIVERSITY, Portland,OR, US,
(72) Lockerbie Robert Owen, Kirkland, W A, US,
Coghlan Vincent M , Portland,OR, US, Howard
Monique L , Seattle, W A, US, Gallatin William
Michael, Mercer Island, WA, US, Scott John D ,
Portland,OR, US,
(54) Modulátory funkcie kotviaceho proteinu
(22) 22 11 95
(32) 23 11 94, 15 03 95, 17 07 95
(31) 08/344 227, 08/404 731, 08/503 226
(33) US, US, US
(86) PCT/US95/16039, 22 11 95
(57) Sú opísané kompozície a spôsoby užitočné na
izoláciu kalcineurínu rovnako ako na inhibíciu
aktivity kalcineurínu Tieto kompozície sú peptidy, ktoré obsahujú oblasti, ktoré sú homológne
s kalcineurín väzbovými oblasťami AKAP 79 Sú
tiež vytvorené spôsoby na určovanie, či bunka
obsahuje kalcineurín vazbový a PKA vazbový
kotviaci protein, ktoré viažu tak kalcineurín, ako
aj PKA Ďalej je opísaný spôsob zvýšenia expresie interleukínu-2 T bunkami

6 (51) C 12N 15/57, 9/64, C 07K 16/40, G OlN 33/573,
A OlK 67/027, A 61K 38/48, C 12N 15/11,
A61K31/70
(21) 598-96
(71) BASF AKT1ENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE,
(72) Kroger Burkhard, Limburgerhof, DE, Seulberger
Harald, Dossenheim, DE, Meyer Thomas, Spey
er, DE, Schmidt Martin, Bensheim, DE, Jacob
Elard, Eisenberg, DE, Otter Rainer, Sandhausen,
DE, Subkowski Thomas, Mutterstadt, DE, Hillen
Heinz, Hassloch, DE,
(54) Endotelínkonvertujúci enzým
(22) 10 11 94
(32) 16 11 93,07 02 94, 12 04 94
(31) P 43 39 100 1, P 44 03 665 5, P 44 12 372 8
(33) DE, DE, DE
(86) PCT/EP94/03706, 10 11 94
(57) Opísané endotelín konvertujúce enzýmy obsahujú
polypeptidovú sekvenciu alebo jej funkčný frag
ment, kódované opísanou DNA sekvenciou, ďalej
je uvedený spôsob ich výroby a ich použitie

6 (51) C 12N 15/89,15/90,15/63,15/62, 15/85,
A OlK 67/027, C 07K 14/75,14/47
(21) 1118-96
(71) ZymoGenetics, Inc a U S Corporation, residing
at 1201, Seattle,WA, US, Pharmaceutical Pro
teins, Ltd , Edinburgh, Midlothian, GB,
(72) Gamer Ian, Edinburgh, GB, Dalrymple Michael,
Edinburgh, GB, Prunkard Donna, Seattle,WA,
US, Foster Donald C , Seattle, W A, US,
(54) Produkcia fibrinogénu transgénnymi zviera
tami
(22) 01 03 95
(32) 03 03 94
(31) 08/206 176
(33) US
(86) PCT/US95/02648, 01 03 95
(57) Sú opísané materiály a spôsoby produkcie fibrinogénu transgénnymi cicavcami okrem človeka
Do zárodočnej línie cicavca okrem človeka sú za
vedené segmenty DNA kódujúce reťazce A, B
a gamma fibrinogénu a cicavec alebo jeho sami
čie potomstvo produkuje mlieko obsahujúce fibrmogén exprimovaný zavedenými segmentmi
DNA Ďalej sa opisuju cicavčie embrya okrem
človeka a transgénne cicavce okrem človeka, kto
ré nesú segmenty DNA kódujúce heterológne
polypeptidové reťazce fibrinogénu
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C 12Q 1/18,1/04
1234-96
GIST-BROCADES B V , Delft, NL,
Langeveld Pieter Cornells, Delft, NL, Beukers
Robert, Nootdorp, NL, Bommele Michiel Wilhelmus Chnstianus, Delft, NL, Stark Jacobus,
Rotterdam, NL,
Rýchly mikrobiologický test na detekciu antibakteriálnych zlúčenín
01 02 96
01 02 95
95200243 4
EP
PCT/EP96/00488, 01 02 96
Je opísaná metóda mikrobiologického testu na
detekciu antibakteriálnych zlúčenín v kvapalných
vzorkách, ako je mlieko, telesné tekutiny, serum
a moč Tato metóda využíva acidobázické alebo
redoxné indikátory na detekciu produkcie testo
vacích organizmov, ktorými sú termofilny bakte
riálny kmeň Bacillus alebo Streptoccocus Bacil
lus stearothermophylus var calidolactis C953, je
tu použitý v koncentrácii približne IO7 CFU/ml,
výhodne medzi 2x107 a 3x108 CFU/ml

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

C21B7/20
1570-96
PAUL WURTH S.A., Luxembourg, LU;
Lonardi Emile, Bascharage, LU; Thillen Guy,
Diekirch, LU; Reuter Georges, Ettelbruck, LU;
Zavážacie zariadenie s otočným žľabom do
šachtových pecí
05.05.95
08.06.94
88494
LU
PCT/EP95/01704, 05.05.95
Zavážacie zariadenie s otočným žľabom (32) do
šachtových pecí (10) obsahuje nosnú konštrukciu
(22), presahujúcu nad šachtovú pec (10), montáž
nu prírubu (18) upevnenú k šachtovej peci (10),
dávkovací zásobník (26, 28) podopretý nosnou
konštrukciou (22) a hnaciu skriňu (30) na ovlá
danie natáčania žľabu (32), utesnenú na jednom
svojom konci dávkovacím zásobníkom (26, 28)
a na druhom konci spojenú s montážnou prírubou
(18), pričom v skrini (30) je umiestnené najmenej
jedno valivé ložisko (40) na podopretie žľabu
(32). Na predĺženie životnosti valivého ložiska
(40) je do sústavy pevných prvkov, spájajúcich
montážnu prírubu (18) s valivým ložiskom (40),
zaradený najmenej jeden deformačný spojovací
prvok (70) na zamedzenie tuhého prenosu defor
mácií montážnej príruby (18) do valivého ložiska
(40).

6(51) C 21B 13/14, C 22B 5/14
(21) 1116-96
(71) POHANG IRON & STEEL CO., LTD., Pohang
City, Kyongsangbook-do, KR; RESEARCH IN
STITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE &
TECHNOLOGY, Pohang City, Kyongsangbook-do, KR; VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH, Linz, AT;
(72) Lee Il Ock, Pohang City, Kyongsangbook-do,
KR; Kim Yong Ha, Pohang City, Kyongsangbo
ok-do, KR; Jung Bong Jin, Pohang City, Kyongs
angbook-do, KR; Kim Hang Goo, Pohang City,
Kyongsangbook-do, KR; Hauzenberger Franz,
Linz, AT;
(54) Redukčné zariadenie typu vírivého lôžka na
redukovanie čiastočiek železných rúd a spôsob
redukovania čiastočiek železných rúd s použi
tím tohto zariadenia
(22) 28.12.95
(32) 31.12.94
(31) 1994/40302
(33) KR
(86) PCT/KR95/00182, 28.12.95
(57) Redukčné zariadenie a spôsob účinného reduko
vania jemných železných rúd so širokým rozsa
hom veľkosti zŕn. Zariadenie obsahuje v usporia
daní za sebou postupne vysušovaciu/predhrievaciu pec (10), prvú redukčnú pec na predredukovanie (20) a druhú redukčnú pec (30) na ko
nečné redukovanie. Každá pec využíva prebublávajúce vírivé lôžko a je vždy prepojená s pridru
ženým vírovým odprašovačom, pričom každá pec
má kužeľovitý tvar, ktorý sa pravidelne rozširuje
smerom nahor, čím je významne znížená elutriácia jemných čiastočiek a zvýšená účinnosť proce
su redukovania súčasne so zdokonaleným využi
tím redukčného plynu.

ochladí z teploty asi 900°C na teplotu asi 500°C
rýchlosťou 0,30 až l,90°C/sec. Chemické zlože
nie hmoty ešte horúceho, z formy uvoľneného
odliatku je možné upravovať. Oceľ sa používa na
výrobky vystavované značnému opotrebeniu, ako
sú mlecie prostriedky, hlavne gule.

6(51) C 21C 7/064, 1/02,1/04
(21) 699-94
(71) DONAU CHEMIE AKTIENGESELLSCHAFT,
Wien, AT;
(72) Freissmuth Alfred, Dipl.-Ing., Grabenstätt-Bergen, DE;
(54) Prostriedok na odstránenie nečistôt z tavenín
a spôsob spracovania týchto tevenín
(22) 08.06.94
(57) Prostriedok obsahuje aspoň jednu z nasledujúcich
minerálnych látok: alkáliu obsahujúcu plagioklasy, napríklad albit, alkáliu obsahujúcu ortoklasy,
napríklad draselný živec, nefelín, nefelín - syenit,
montmorillonit, napríklad perlit, bentonit, vermikulit, muskovit, zeolit, ako tiež 10 až 90 %
hmotn. karbidu vápenatého a/alebo oxidu vápena
tého. Podstata spôsobu spočíva v tom, že sa
prostriedok vkladá do trosky dúchanim. Kompo
nenty tohto prostriedku sa dávkujú a dopravujú
do taveniny oddelene.

6(51)
(21)
(71)
(72)

6(51) C22B26/22
(21) 1641-95
(71) Slovenské magnezitové závody, a. s., Jelšava,
SK;
(72) Tomášek Karel, doc., Ing., CSc., Košice, SK; Rabatin Ľudovít. Ing., Rozhanovce, SK; Speťuch
Vojtech, Košice, SK; Šeševička Ondrej, Ing., Re
vúcka Lehota, SK; Urban Ľubomír, Ing., Revúca,
SK; Siták Rudolf, Ing., Revúca, SK;
(54) Spôsob využitia magnezitových surovín na vý
robu horčíka
(22) 22.12.95
(57) Na výrobu kovového horčíka sa použije mecha
nická zmes kalcinovanej alebo pálenej magnezi
tovej suroviny, odpadu alebo produktu s páleným
vápnom, pričom pomer oxidu vápenatého a ho
rečnatého je v tejto zmesi blízky zloženiu dolomi
tu.

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

6(51) C22C37/06
(21) 1337-96
(71) MAGOTTEAUX INTERNATIONAL S.A., Vaux-sous-Chevremont, BE: AMIC INDUSTRIES
LIMITED SCAW METALS DIVISION, Union
jonction works, Germiston, ZA;
(72) Bonnevie Michel, Bovesse, BE;
(54) Legovaná oceľ s vysokým obsahom uhlíka,
spôsob jej výroby a jej použitie
(22) 14 04.95
(32) 18.04.94
(31) 9400390
(33) BE
(86) PCT/BE95/00036, 14.04.95
(57) Oceľ obsahuje hmotnostně 1,1 až 2,0 % uhlíka,
0,5 až 3,5 % mangánu, 1,0 až 4,0 % chrómu a 0,6
až 1,2 % kremíka, zvyšok je železo s obvyklými
nečistotami. Metalografická Štruktúra obsahuje
hlavne nerovnovážny jemný perlit, tvrdosť ocele
je 47 až 54 Rc. Spôsob výroby spočíva v tepel
nom spracovaní po odliatí, pri ktorom sa odliatok

(54)
(22)
(32)
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(57)
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C23F3/06
1282-96
SOLVAY S.A., Bruxelles, BE;
Franck Christian, Bruxelles, BE; Oreins Jean-Marie, Haacht, BE;
Kúpeľ na chemické leštenie povrchov z nehr
dzavejúcej ocele a spôsob tohto leštenia
13.03.95
28.03.94
94/03732
FR
PCT/EP95/00942, 13.03.95
Kúpeľ na chemické leštenie povrchov z nehrdza
vejúcej ocele obsahuje vo vodnom roztoku zmes
kyseliny chlorovodíkovej a kyseliny dusičnej, ky
selinu hydroxybenzoovú, prípadne substituovanú,
katiónové povrchovo aktívne činidlo a komplex
né ferokyanidové ióny.

C25B1/00
1566-96
Stubergh Jan R., Moss, NO;
Stubergh Jan R., Moss, NO;
Spôsob výroby kovového kremíka, silumínu
a kovového hliníka
02.06.95
07.06.94
942121
NO
PCT/N095/00092, 02.06.95
V spôsobe kontinuálnej a diskontinuálnej výroby
kovového kremíka (Si), prípadne silumínu (zliatin
Al/Si) a/alebo kovového hliníka (Al) v jednom
alebo prípadných viacerých krokoch v jednej ale
bo vo viacerých peciach, za požadovaných pod
mienok z roztaveného kúpeľa, sa používa živec
alebo horniny obsahujúce živec rozpustené vo
fluoride, a prevádzkové zariadenie na realizáciu
tohto spôsobu. Vysoko čistý kremík sa vyrába
elektrolýzou (krok I) v prvej peci obsahu|úcej
vymeniteľnú uhlíkovú anódu (3) umiestnenú na
dne pece a uhlíkovú katódu (1) umiestnenú pri
povrchu pece. Na výrobu silumínu sa zvyšný
elektrolyt chudobný na Si z kroku (I) premiestni
do druhej pece a pridá sa kovový hliník (krok 11)
Kovový hliník sa vyrába v tretej peci (krok 111)
elektrolýzou po tom, keď sa Si odstráni v kroku
(I) a prípadne v kroku (II). Tento vynález sa tiež
používa pri výrobe kremíka, prípadne silumínu
a/alebo hliníka s použitím prevádzkového zaria
denia, ktoré sa skladá z dvoch alebo viacerých

pecí zlúčených tak, že tvoria jednu jednotku s de
liacou medzistenou (medzistenami), ktorá je/sú
skonštruovaná/é tak, že umožňuje/ú premiestne
nie elektrolytu jednej pece do druhej.

Trieda D
6 (51) D OlD 5/098, D 04H 1/56, 1/42,
A61L 15/00, D OlF 6/62
(21) 1113-96
(71) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY,
Cincinnati, OH, US;
(72) Noda lsao, Fairfield, OH, US; Lampe Reinhold,
August, Okeana, OH, US; Satkowski Michael,
Matthew, Fairfield, OH, US;
(54) Spôsob prípravy biologicky odbúrateľných
fibril, spojených látok obsahujúcich tieto fibriIy a produktov z takýchto spojených látok
(22) 10 02.95
(32) 28.02.94
(31) 08/203 260
(33) US
(86) PCT/US95/01690, 10.02.95
(57) Spôsob prípravy biologicky odbúrateľných fibril
z aspoň jednej biologicky odbúrateľnej homopolymérnej alebo kopolymérnej živice, pričom sa a)
vytvorí tekutá zmes živíc roztavením alebo roz
pustením a b) zmes tekutých živíc sa zavedie do
prúdu plynnej látky. Fibrily sú vhodné na ab
sorpčně výrobky na jedno použitie tvorené vrch
ným listom prepúšťajúcim kvapaliny, absorpčným jadrom a vodu neprepúšťajúcim spodným
listom, pričom vrchný list tvoria spojené látky
skladajúce sa z biologicky odbúrateľných fibril.

6(51) D OlF 6/06
(21) 152-95
(71) Výskumný ústav chemických vlákien, a. s., Svit,
SK; Istrochem, a. s., Bratislava, SK;

(72) Michlik Peter, Ing., CSc., Poprad, SK; Sedlák
Michal, Šuňava, SK; Javorek Miroslav, Ing.,
Mengusovce, SK; Jambrich Pavol, Ing., Bratisla
va, SK; Tužinský Vladimír, Ing., Bratislava, SK;
(54) Polypropylénové vlákno so zvýšenou zráža
vosťou a spôsob jeho výroby
(22) 07.02.95
(57) Polypropylénové vlákno so zvýšenou zrážavos
ťou priemeru od IO pm do 60 pm obsahujúce vo
svojej morfologickej štruktúre 3,4 % až 6,2 %
polypropylénového stereoblokového podielu pri
definovanom izotaktickom a ataktickom podiele
Spôsob výroby je založený na definovanom prie
ťahu pod zvlákňovacou hubicou, jednosmernej
deformácii na dl žiaci pomer blízky prirodzenému
dĺžiacemu pomeru polypropylénu a definovanom
tepelnom zaťažení vlákna v procese jednosmerne]
deformácie a tepelného ustaľovania.
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D 06M 13/224
174-97
VETROTEX FRANCE, Chambéry, FR;
Boissonnat Philippe, Challes-les-Eaux, FR; Loubinoux Dominique, La Terrasse, FR;
(54) Kompozitná niť, kompozícia na preparovanie
textilnej nite a kompozit na báze takých nití
(22) 06.06.96
(32) 09.06.95
(31)95/06829
(33) FR
(86) PCT/FR96/00851, 06.06.96
(57) Kompozícia na preparovanie nite obsahuje zá
kladnú zmes a najmenej jednu prísadu vo forme
esteru mastnej kyseliny. Kompozícia umožňuje
dobré premiešanie a dobrú ochranu sklenených
vlákien a termoplastových vlákien vo vnútri
kompozitných nití.

Trieda E
6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

E OlC 5/06,15/00
1527-96
Kortmann Karí, Schuttorf, DE;
Kortmann Karí, Schuttorf, DE;
Dlažbový dielec
06.06.95
03.06.94
G 9409076.9
DE
PCT/EP95/02158, 06.06.95
Dlažbový dielec, predovšetkým z betónu, má
vonkajší obrys výhodne tvaru šesťuholníka, kto
rého bočné plochy (2) sú pri kladení na vozovku
alebo podobnú plochu spôsobilé aspoň vo svojich
častiach vzájomného opretia v kladenej polohe

Bočné plochy (2) šesťuholníkového dlažbového
dielca (1, 101, 201) sú opatrené opornou profiláciou (3), ktorou je dosiahnutá spoľahlivá tesnosť
v oblasti škáry medzi šesťuholníkovými dielcami
(2), okrem toho môžu vyť vytvorené podrezania
a/alebo vodorovne obiehajúca drážka, takže je
zlepšená stabilita spojenia a tesnosť voči vnika
júcim škodlivinám v oblasti škáry.
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6 (51) E 02D 29/14, E 04F 19/02
(21) 1608-96
(71) Friatec Aktiengesellschaft Keramik- und Kunststoffwerke, Mannheim, DE;
(72) Schweigert Adolf, Salem, DE; Krzempek Gregor,
Pftersheim, DE;
(54) Prekrývacie usporiadanie
(22) 13.12.96
(32) 16.12.95
(31) 195 47 178.4
(33) DE
(57) Prekrývacie usporiadanie otvoru (2), zvyčajne
revízneho otvoru (2) na sanitárny článok, má v
oblasti otvoru (2) inštalovaný rám (3) a na ráme
(3) uvoľniteľne uloženú kiyciu dosku (4).Pri
montáži a demontáži sa zaistí funkčne spoľahlivé
spojenie medzi krycou doskou (4) a medzi rámom
(3). Preto je uzavierací článok (6) usporiadaný
pohyblivo v uložení (7) a je upevnený napevno
a k uzavieraciemu článku (6) je priradený proti
ľahlé zodpovedajúci západkový článok (17).
Uzavierací článok (6) je s uvedeným západkovým
článkom (17) na zhotovenie spojenia v zábere,
pričom na odblokovanie sa uzavierací článok (6)
môže priviesť mimo záberu so západkovým člán
kom (17).
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E 03D 1/34, 3/12, 1/14
1176-94
FALCON, v.o.s., Jihlava, CZ;
Vrzal Vladimír, Jihlava, CZ; Růžička Jiří, Jihla
va, CZ;
(54) Dvojčinný splachovač záchodovej misy
(22) 19.07.94
(57) Dvojčinný splachovač záchodovej misy, obsahu
júci odtokovú rúrku (14), vybavenú v hornej časti
sedlom (2). nad ktorým je zvisle pohyblivo ulo
žená prepadová rúrka (1), vybavená dvoma pla
vákmi a v spodnej časti tesnením (3). Na prepa
dovej rúrke (1) je v hornej časti uložený horný
plavák (4) a v spodnej časti prepadovej rúrky (1),
uloženej zvisle pohyblivo v plášti (11), je nad
tesnením (3) uložený na prepadovej rúrke (1)
zvisle pohyblivo dolný plavák (7) vybavený na
vrchnej časti minimálne dvoma puzdrami (9)
s vloženými presuvnými kolíkmi (10). Prepadová
rúrka (1) je na povrchu vybavená vonkajšou ob
vodovou drážkou (5), ktorá je v pokojovej polohe
umiestnená nižšie ako vnútorná obvodová drážka
(12), vytvorená v plášti (11).

L--1 b
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E 03F 5/02, E 02D 29/12
1503-95
Plastika, a. s., Nitra, SK;
Civáň Peter, Ing., Nitra, SK; Krivuš luliús,
Mojmírovce, SK;
(54) Kanalizačná šachta
(22) 28.11.95
(57) Kanalizačná šachta pozostáva z plášťa, tvoreného
plastovou korugovanou rúrou (1), z plastickej
priebežnej rúry (2) so žľabom (7) a plastovej la
vičky (3), ktorá má pod úrovňou lavičky (3) otvo
ry (6) na napúšťanie betónu a na háky na jej
prichytenie do základovej dosky. Súčasťou šachty
je rebrík (4), ktorý má geometrický tvar, výhodne
tvar dutého polvalca, s otvormi (8) tvoriacimi
stúpadlá (9) a s hákmi (5) na upevnenie na šachtu
a môže byť spolu s ostatnými časťami zvarený do
jedného celku.

6(51)
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(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

E03F5/02
1643-96
P. V.Fertig-Schacht GmbH, Hanau, DE;
Varvaroussis Konstantin, Dietzenbach, DE;
Dolná časť šachty
19.12.96
28.12.95
295 20 604.7
DE
Dolná časť (10) pozostáva zo šachtového prsten
ca (12) s vytvarovaným hrdlom (14) alebo prípo
jom (18) žľabu (16), ako aj z dnovej dosky (20),
ktorá uzatvára dolnú časť šachty zo strany pôdy.
Medzi žľabom a dnovou doskou je medzivrstva
tvorená vrstvou nosného betónu (22). Aby sa ne
musel výstup dna dolnej časti šachty rozšíriť na
menovitú šírku prípojnej rúry, navrhuje sa, aby
šachtový prstenec pod žľabom mal stále rovnaký
vonkajší priemer a stál na obvodovom stupni (24)
dnovej dosky.

6 (51) E 04B 1/98, E 04H 9/02, E 04C 2/38,
K02D 27/34, E 02D 27/02
(21) 791-96
(71) R.A.R. CONSULTANTS LTD., Vancouver, Bri
tish Columbia, CA;
(72) Abou-Rached Roger Georges, Vancouver, British
Columbia, CA;
(54) Stavebný panel, spôsob jeho výroby a staveb
ná konštrukcia
(22) 07.01.94
(32) 20.12.93
(31) 08/169 891
(33) US
(86) PCT/CA94/00010,07.01.94
(57) Stavebný panel odolný proti zemetraseniu, ohňu a
vetru zahŕňa množstvo rámových prvkov (150,
152, 154, 155), ktoré sú spojené dohromady, aby
vytvorili rám ležiaci v rámovej rovine, pričom
tento rám definuje obvod panelu, ktorý ohraniču
je vnútornú časť (270, 272) panelu. Niektoré z
rámových prvkov sú predpäté smerom dovnútra,
všeobecne v rámovej rovine smerom do vnútornej
časti panelu a prvá stuhnutá odlievateľná sub
stancia (342, 344) je odliata do vnútornej časti
rámu, medzi rámové prvky. Spojením týchto sta
vebných panelov je vytvorená trojrozmerná kon
štrukcia, ako je napríklad dom a spojenia absor
bujú a rozvádzajú seizmické sily do celej troj
rozmernej konštrukcie a predpäté rámové prvky
pôsobia tak, že absorbujú zvyškové seizmické
sily prichádzajúce k jednotlivým panelom. Od
lievateľná substancia a predpäté rámové prvky
umožňujú panelu, aby vydržal tak priame ako aj
spätné zaťaženie a robí panel odolný voči ohňu.

6 (51)
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(22)
(57)

6(51) E04B2/86
(21) 1515-96
(71) ROYAL BUILDING SYSTEMS (CDN) LIMI
TED, Woodbridge, Ontario, CA;
(72) Dezen Vittorio, Woodbridge, Ontario, CA;
(54) Podlhovasté extrudované termoplastické duté
stavebné prvky
(22) 24.04.95
(32) 27.05.94
(31) 2 124 492
(33) CA
(86) PCT/CA95/00221, 24.04.95
(57) Podlhovasté extrudované diely panely (6) pozos
távajú z jadra (9) a vonkajšej povrchovej vrstvy
(10), pokrývajúcej povrchy panelu. Panel (6) má
rovnobežné bočné steny (11), spojené priečnymi
výstužnými rebrami (12). Bočné okraje panelov
sú premostené okrajovými stenami (13), ktoré sú
mierne konkávne. V susedstve okrajových stien
(13) je panel vybavený protiľahlými, dovnútra
vyčnievajúcimi drážkami (14), prebiehajúcimi po
celej výške alebo dĺžke panelu a šírka panelu
smerom von od drážok (14) k okrajovým stenám
(13) je mierne menšia.
6

■10
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E 04C 3/04, A 63H 33/04
446-95
Holub Milan, Ing., Bratislava, SK;
Holub Milan, Ing., Bratislava, SK;
Univerzálny stavebnicový systém
04.04.95
Univerzálny stavebnicový systém pozostáva zo
sústavy stavebných dielcov vzájomne spojených,
prípadne pomocou spojky. Stavebný dielec je
tvorený z navzájom pospájaných prútov (1), ktoré
majú na svojich koncoch prichytené čelné dosky
(2) s dierami pre spojovací materiál. Spojka je
tvorená štyrmi vertikálnymi doskami (5) s dierami
pre spojovací materiál, prípadne spojenými
v strednej časti horizontálnou doskou (6). Čelné
dosky (2) na prútoch (1) stavebného dielca môžu
byť vybavené otvorom (3) alebo zarážkou (4).
Jedna strana prúta (1) stavebného dielca môže
byť vybavená čelnou doskou (2) s otvorom (3)
a opačná strana čelnou doskou (2) so zarážkou
(4). Prúty (1) stavebného dielca zvierajú medzi
sebou uhol 30°, 45° alebo 60°. Vnútorný priestor
medzi prútmi (1) stavebného dielca môže byť
vyplnený pevným materiálom (9), prípadne pev
ným materiálom s odľahčovacími otvormi. Verti
kálne dosky (5) spojky s dierami pre spojovací
materiál môžu byť vybavené otvorom (11) alebo
zarážkou (12).

6 (51) E 04D 13/02, 13/14
(21) 1331-96
(71) V. KANN RASMUSSEN INDUSTRI A/S, Soborg, DK;
(72) Mortensen Bent René, Odense NV, DK; Vedel
Ole Michael, Frederiksborg, DK; Alkjasr Peter,
Brondby, DK;
(54) Lemovanie strešných prvkov
(22) 07.04.95
(32) 18.04.94, 07.10.94
(31) 0444/94, 08/319 529
(33) DK, US
(86) PCT/DK95/00149, 07.04.95

(57) Lemovanie strešných prvkov určených na strechy
s tenkým plechovým zastrešením (2), najmä na
inštaláciu strešného okna, predovšetkým s pravo
uhlým hlavným rámom (6) pozostávajúceho
z vrchnej časti, dvoch bočných častí a spodnej
časti Lemovanie pozostáva z lemovacích prvkov
(9, 10a, 10b, 11) určených na spojenie s časťami
hlavného rámu vyrobených z plochého materiálu
a z lemovacích prvkov určených na spojenie
s bočnými časťami hlavného rámu, ktorý má pre
važne prierez tvaru L so zvislou časťou obruby
(12) na opretie bočných častí hlavného rámu. Vy
čnievajúca časť (13) obruby je prehnutá v po
zdĺžnom smere, aby vytvorila aspoň dve navzá
jom oddelené a v podstate rovnobežné štrbiny
(14a, 14b) s otvormi orientovanými von od boč
ných častí hlavného rámu, určené na prijatie krajne| časti (15) tenkého plechového zastrešenia.
Navzájom oddelené otvory štrbín (14a, 14b) sú
prispôsobené tvaru profilu (3) zastrešenia takým
spôsobom, aby bolo umožnené zasunutie krajnej
časti (15) zastrešenia dojednej zo štrbín nezávisle
od tvaru zastrešenia.

6 (51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

E 04D 13/035
1668-96
BRAAS GmbH, Oberursel, DE,
Geib Jôrg, Staudernheim, DE, Hieronimus Franz-Josef. Heusenstamm, DE; Illmann Wolfgang,
Pfungstadt, DE,
Sklápacie strešné okno
14 06 95
28 06 94
P 44 22 584.9
DE
PCT/DE95/00794, 14.06.95
Sklápacie strešné okno (10) určené na šikmé stre
chy pozostáva z okenného rámu (12)a v ňom ulo
ženého okenného krídla (14), dosadajúceho voli
teľne na jednu z najmenej dvoch rovnako dlhých
strán okenného rámu (12), pričom strešné okno
(14) je kĺbovo upevnené v okennom ráme (12)
najmenej jedným kĺbovým závesom (16), tvore
ným pohyblivým dielom (18) závesu, spojeným
s okenným krídlom (14), a pevným dielom (20)
závesu a v odstupe od kĺbového závesu (16)

je upravené aretačné ústrojenstvo (26) na zaiste
nie polohy okenného krídla (14) pomocou západ
kového prvku (28) spojeného s okenným rámom
(12) Diely (18, 20) závesu sú výkyvné spojené
oproti sebe do jednej jednotky a pevný diel (20)
závesu je vybavený držiakom (22), upevniteľným
na ľubovoľnú stranu okenného rámu (12), pričom
okenný rám (12) je vybavený dosadacími plo
chami (34) na voliteľné upevnenie držiaka (22)
alebo západkového prvku (28)

6(51) E 04F 13/00,13/18
(21) 1453-95
(71) SOCIETE CIVILE NEURONE, Sille Ie Guillau
me, FR;
(72) Levemer Thierry, Torce en Vallee, FR, Favreau
Jean, Paris, FR,
(54) Obkladový prvok z kompozitného materiálu
(22) 17 11.95
(57) Obkladový prvok z kompozitného materiálu ob
sahujúci vonkajší obkladový člen (2) z formova
ného polyesteru polymerizovaného pri vysokom
tlaku, ktorý je odolný voči napadnutiu plesňou
a samoumývateľný, a izolačný panel (3) z expan
dovaného polystyrénu, ktorý je prilepený na zad
nú časť vonkajšieho obkladového člena (2) Ob
kladový prvok ďalej zahŕňa zapadajúce prostried
ky vytvorené na hornom ustupujúcom okraji von
kajšieho obkladového člena a tvorené žliabkom
(8), do ktorého zapadá jazýček (9) usporiadaný na
dolnom okraji priľahlého obkladového prvku Fi
xačné prostriedky prechádzajú izolačným pane
lom (3) na úrovni horného okraja (5) vonkajšieho
obkladového člena (2) v ustupujúcej zóne (7)
Tieto fixačné prostriedky sú prekryté uložením
priľahlého obkladového prvku a izolačné panely
každého obkladového prvku sú navzájom uložené
na tupo
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6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

E 05B 3/00,1/00, F 16B 13/08,13/06
1172-96
HOPPE AG, Stadtallendorf, DE;
Reitz Remhold1 Merzhausen1 DE1 Ochs Gunter1
Stadtallendorf, DE1
Skrutkový pripevňovací systém
11 01 96
18 0195
295 00 691 9
DE
PCT/EP96/00095, 11 01 96
Skrutkový pripevňovací systém na montáž ruko
vätí (G) vybavených dutými koncami (H) na dosadacej ploche (A) dverí (T)1 okna, zásuvky alebo
podobne, ktorý pozostáva z rozperných prvkov
(39, 40, 60, 64) stiahnuteľných vo vŕtaní (B)
skrutkou (29) Skrutka (29) zasahuje do vodiace
ho puzdra (30), ktoré je vybavené pätovou príru
bou (31) priliehajúcou na dosadaciu plochu (A),
a ktoré je vybavené alebo spojiteľné s rozpernými
prvkami (39, 40, 60, 64) alebo upínacím telesom
(47), na ktoré cez s ním napevno alebo rozobera
teľné spojené nosné teleso (12) dosadá dutý ko
niec (H) rukoväti (G) Na hlavu vodiaceho puzdra
(30) sa naskrutkuje uzavretá matica (20), ktorá je
na obvode vybavená V-drážkou (24) na fixovanie
dutého konca (H) závitovou zaisťovacou skrut
kou (V) a ďalej je rovnako ako hlava (32) vyba
vená plôškami (23, 33) pre kľúč Driek (37) vo
diaceho puzdra (30) s kužeľovým koncom (39)
alebo k nemu protisměrně orientovanou kužeľovou maticou (64) je možné skrutkou (29) vtiah
nuť do rozpernej matice (40) alebo rozperného
puzdra (60), čím sa dosiahne roztiahnutie rozper
ného košíčka (42, 62). Pritiahnutím viachranového kolíka (47) je možné napríklad na profile (M)
s viacerými komorami pripevniť dverovú kľučku
(50). pričom vodiace puzdro (30) je zvonka zais
tené oporným prstencom (55)
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6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

E05B67/22
1500-95
Žuchová Jana, Žilina, SK,
Žuchová Jana, Žilina, SK,
Visací zámok s axiálne a radiálne tvarovaným
ovládacím kľúčom
(22) 24 11 95
(57) Visací zámok s axiálne a radiálne tvarovaným
ovládacím kľúčom má v osi dolného krytu (4)
i upevňovacích segmentoch (8) umiestnený otvor
pre ovládací kľúč (9) s rôznymi radiálnymi tvaro
vými výstupkami, ktorý je v dolnom kryte (4) pri
osi rozšírený do dvoch opačne orientovaných
štvrťoblúkových výrezov na osadenie príslušného
vnútorného vodiaceho zahĺbenia ovládacieho
kľúča (9) Súčasne je v osi dolného krytu (4)
umiestnený otvor axiálneho tvaru ovládacieho
kľúča (9) s aspoň jedným tvarovým výstupkom,
pričom v osi upevňovacích segmentov (8) |e
umiestnený otvor axiálneho tvaru ovládacieho
kľúča (9) s aspoň jedným tvarovým výstupkom,
kde obe polovice tohto otvoru sú rozšírené do
opačne orientovaných štvrťoblúkových výrezov
ukončených vonkajším axiálnym tvarom prísluš
nej polovice ovládacieho kľúča (9) a v osi dol
ných i horných vodiacich podložiek (6, 7) |e
umiestnený tvarový otvor pre ovládací kľúč (9)
AA-

6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

E 05D 5/02,15/52
1372-96
SIEGENIA-FRANK KG, Siegen, DE;
Loos Horst, Freudenberg-Lindenberg, DE; Sting
Ralf, Netphen, DE;
Nárožný pás krídla nárožného ložiska otvára
cieho a sklápacieho okna alebo dverí
24.10.96
25.10.95, 06.12.95
295 16 888.9, 295 19 344.1
DE, DE
Pri nárožnom páse (1) krídla nárožného ložiska
otváracieho a sklápacieho okna alebo dverí je
puzdro (2) ložiska vytvarované z pásika plechu
cez spojovaciu stojinu (3) v jednom kuse s nárož
ným uholníkom (4) a/alebo pevne na ňom
umiestnené uložené na obvodovej ploche drážky
(32) krídla (22) a voľné konce oboch ramien (6,
15) nárožného uholníka (4) zaberajú opornými
stenami (9, 20) na obvodovej ploche drážky (32)
krídla (22). Vynález spočíva v tom, že nárožný uholník (4) je opatrený aspoň na svojom vertikál
nom ramene (6) rovnobežnom s puzdrom (2) lo
žiska excentricky otočným oporným členom (25),
opornému členu (25) sú na krídle (22) priradené
opory rovnobežné s krídlom (22), napríklad le
žiace v drážke (31) kovania, prípadne tvorené
drážkou (31), a nárožný uholník (4) je pomocou
oporného člena (25) relatívne vzhľadom na opor
né steny (9, 20) a proti rohu krídla (22) priečne
k rovine krídla (22) elasticky predpnutý.
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6 (51)
(21)
(71)
(72)
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E 05D 15/52
1598-96
SIEGENIA-FRANK KG, Siegen, DE;
Loos Horst, Freudenberg, DE; Schôler Roland,
Siegen, DE; Sauer Lothar, Siegen, DE; Sting
Ralf, Netphen, DE;
(54) Okno alebo dvere s kovaniami závesu
(22) 12.06.95

(32) 16.06.94,21.06.94, 22.12.94
(31) G 94 09 603.1 U, G 94 09 843.3 U,
G 94 20 513.2 U
(33) DE, DE, DE
(86) PCT/EP95/02257, 12.06.95
(57) Na okne alebo dverách (10) sú medzi zvislým
nosníkom (68) slepého rámu (11) as ním rovno
bežným nosníkom krídla (12) umiestnené kovania
(13, 14) závesu, ktorých prichytenie (18, 38) ko
vania (13, 14) závesu má rovinnú základovú do
sku (21, 41), ktorá je zapustená vo vnútornej pohľadovej ploche (22) slepého rámu (11) a je ulo
žená v priehlbine (23) vyúsťujúcej na obvodovej
ploche (24) drážky slepého rámu (11) Rovinná
priehlbina (23) pritom má svoju hranu odvrátenú
od obvodovej plochy (24) drážky slepého rámu
(11) tvorenú aspoň dvoma navzájom sa pretína
júcimi kruhovými oblúkmi (67). Okraj (26) zá
kladovej dosky (21) má tvar komplementárny k
rovinnej priehlbine (23).
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6(51) E06B5/16
(21) 263-97
(71) HÔRMANN KG ECKELHAUSEN, Nohfelden,
DE;
(72) Hermann Thomas, St. Wendel, DE;
(54) Uzáver budovy
(22) 24.08.95
(32) 29.08.94, 26.04.95
(31) P 44 30 647.4, 195 15 421.5
(33) DE, DE
(86) PCT/DE95/01132, 24.08.95
(57) Riešenie sa týka uzáveru (1) budovy, ktorý po
zostáva zo zárubne (2) a najmenej jedného krídla
(3) uloženého výkyvné v tejto zárubni (2). Dve
rové krídlo (3) alebo okenné krídlo pozostáva
z rámu, v ktorom je umiestnená ohňovzdorná
protipožiarna sklenená tabuľa (15) tvorená tabu
ľami s ohňovzdornou medzivrstvou alebo inou
ohňu odolávajúcou výplňou. Zárubňa (2) a/alebo
rám pozostáva z dvojice profilov (4, 5, 9, 10)
z hliníka alebo podobného, nie ohňovzdorného
materiálu, ktoré sú navzájom spojené cez vloženú
protipožiarnu sklenenú tabuľu (15). Medzi zá
rubňou (2) a krídlom (3) ako aj medzi rámom
a protipožiarnou sklenenou tabuľou (15), výplňou
alebo podobne sú v ráme usporiadané pri zahriatí
sa rozťahujúce prvky (21), ktoré pri zahriatí

tvoria ohňovzdorný mostík medzi ohňovzdor
nými súčasťami, to je medzi protipožiarnou skle
nenou tabuľou (15) či výplňou a protipožiarnymi
doskami (6, 15, 16) silami, ktoré sú orientované
v podstate kolmo na normálu na tieto plochy, tak
že po roztavení profilov (4, 5, 9, 10) zárubne (2)
a/alebo rámu je zásluhou rozpínania ohňovzdor
ných súčastí (6, 15, 16) pomocou prvkov (21) za
bezpečená súdržnosť týchto ohňovzdorných sú
častí (6, 15, 16).

Trieda F

6 (51) E 06B 9/70, 9/08, 9/58, B 06B 9/40
(21) 1382-96
(71) DYNACO INTERNATIONAL S.A., Bruxelles,
BE;
(72) Coenraets Benoit, Humbeek, BE;
(54) Uzatváracie zariadenie so sťahovacím poddaj
ným závesom
(22) 20.04.95
(32) 29.04.94, 03.02.95
(31) 9400439, 9500083
(33) BE, BE
(86) PCT/BE95/00038, 20.04.95
(57) Uzatváracie zariadenie so sťahovacím poddajným
závesom, ktorého bočné okraje (2) sú vedené vo
vodiacich dráhach (3), ktoré usmerňujú jeho po
suv medzi polohami otvorenia a uzavretia, pričom
bočné okraje závesu sú v pozdĺžnom smere nestlačiteľné alebo sú uvedené do nestlačiteľného
stavu. Zariadenie je opatrené hnacím ústrojen
stvom (4), ktoré ťahá bočné okraje (2) v ich vo
diacich dráhach (3) a posúva záves do jeho polo
hy uzavretia.

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(57)

F 03B 13/08,13/10
1264-95
NEAT, s. r. o., Košice, SK;
Kaliský Alexander, Ing., Liptovský Mikuláš, SK;
Integrovaný vodnoenergetický systém
10.10.95
Integrovaný vodnoenergetický systém určený do
lokalít, ktoré nie sú vhodné na realizáciu zná
mych používaných systémov, obsahuje niekoľko
turbínových jednotiek (1) prepojených kĺbovým
spojovacím hriadeľom (5) pozdĺž toku. Systém
vyžaduje len hmotne nenáročné úpravy toku,
resp. mikrokaskády, tok nevychádza z koryta, vo
da sa neodvádza do prívodných rúr a nenarúša ži
vot v rieke (potoku) ani v suchom období.

6 (51) F 16B 13/14, C 08K 3/36, 7/20, 7/18, 5/01,
C 08J 3/24, E21D 20/00, C 04B 28/00
(21) 631-96
(71) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG,
Waldachtal, DE;
(72) Hein Bernd, Freudenstadt, DE; Haug Willi, Freudenstadt-Musbach, DE;
(54) Zariadenie pozostávajúce z ukotvovacieho pat
róna s vytv rdzujúcou sa viaczložkovou hmo
tou na báze radikálovo sa vytvrdzujúcej živice
(22) 16.05.96
(32) 26.05.95
(31) 195 19 397.0
(33) DE
(57) Zariadenie pozostávajúce z ukotvovacieho patró
na s vytvrdzujúcou sa viaczložkovou hmotou na
báze radikálovo sa vytvrdzujúcej živice, pričom
vnútorný patrón obsahuje živicovú zložku a plni
vo a vonkajší patrón vytvrdzovaciu zložku. Aby
sa umožnilo usadenie úplným zarazením ukotvujúcej tyče rukou bez vytečenia a vystreknutia po
čas usadzovania, zodpovedá svetlá šírka prsten
covej štrbiny medzi vnútorným a vonkajším pat
rónom minimálne hrúbke steny patróna a maxi
málne 5 % vonkajšieho priemeru vonkajšieho
patróna. Ďalej je v živici obsiahnutý tixotropizujúci prostriedok, čo zvýši viskozitu živice tak, že
sa častice plniva v živici vznášajú. Vytvrdzovacia
zložka, vytvorená s tekutinou a prípadne plnivom,
a tiež tixotropizujúcim prostriedkom ako pastovitá zmes. úplne vypĺňa prstencovú štrbinu medzi
vnútorným a vonkajším patrónom.

_o _

6(51) F16D69/04
(21) 90-96
(71) ITT Automotive Europe GmbH, Frankfurt am
Main, DE;
(72) Gerhardt Winfried, Frankfurt am Main, DE; Leidecker Hans-Dieter, Frankfurt am Main, DE;
(54) Prídržná pružina kotúčových bŕzd
(22) 08.07.94
(32) 26.07.1999
(31) P 43 24 989.2
(33) DE
(86) PCT/EP94/02247, 08.07.94
(57) Prídržná pružina kotúčových bŕzd, v ktorých sú
vo vybraní strmeňa (1) usporiadané dve brzdové
obloženia (3, 4), je upevnená prostredníctvom
dvoch upevňovacích kolíkov (5, 6) prechádzajú
cich vybraním rovnobežne s osou brzdového ko
túča. V podstate krížová prídržná pružina (13) sa
skladá z upínacieho strmeňa (14) na upnutie
upevňovacích kolíkov (5, 6) a z prídržného str
meňa (15), usporiadaného kolmo na upínací str
meň (14) a určeného na pritlačenie na úzke strany
brzdového obloženia (3, 4). Konce (16, 17) upí
nacieho strmeňa (14) sú opatrené vybraniami (18,
19) na záber montážneho nástroja (20) a upínací
strmeň (14) je prostredníctvom montážneho ná
stroja (20) pružne roztiahnuteľný.
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6 (51) F 16H 21/02, 21/40, 21/14, 21/36, 21/30
(21) 798-95
(71) Miinnich Ľudovít, Gelnica, SK; Fedor Jaroslav,
Ing., CSc., Jaklovce, SK; Munnich Oskár, ŠvedIár, SK;
(72) Mtinnich Ľudovít, Gelnica, SK; Fedor Jaroslav,
Ing., CSc., Jaklovce, SK; Munnich Oskár, Švedlár, SK;

(54) MotýPový prevodník
(22) 15.06.95
(57) Motýľový prevodník umožňuje premenu priamo
čiareho vratného pohybu na pohyb otáčavý a na
opak. Motýľový prevodník sa skladá z hriadeľa
(1) pevne spojeného s troma čapmi (2), ulože
nými symetricky na kružnici (16) a paralelne s osou hriadeľa (1), aspoň z jedného motýľového eIementu (4), ktorý je umiestnený kolmo na hria
deľ (1) a je uložený vo vedení a na čapoch (2),
pričom tvar motýľového elementu (4) závisí od
polomeru kružnice (16), na ktorej sú umiestnené
čapy (2), od výšky zdvihu motýľového elementu
(Z), od priemeru čapov (2), prípadne od priemeru
ložísk (3), ak tieto sú umiestnené na čapoch (2).

6(51) F 16J 15/16
(21) 498-96
(71) BUSAK + SHAMBAN GMBH and CO, Stutt
gart, DE;
(72) Jordan Holger, Leinfelden-Echterdingen, DE;
(54) Tesniace usporiadanie
(22) 18.10.94
(32) 20.10.93
(31) P 4335788.1
(33) DE
(86) PCT/DE94/01231, 18.10.94
(57) Gumový elastický tesniaci prstenec (13) je uspo
riadaný medzi dvoma sústrednými časťami (11,
12) stroja, pohybujúcimi sa navzájom. Tesniaci
prstenec (13) má plochu (22), ktorá na jednej
strane končí dynamickou tesniacou hranou (21)
a na druhej strane je pretiahnutá na nízkotlakovú
stranu N. Vonkajšia obvodová plocha (25) tes
niaceho prstenca (13) je v nestlačenom stave tes
niaceho prstenca (13) naklonená proti dnu (18)

drážky. Prstencové kužeľové plochy (22, 25) le
žia v rovinách (35, 36), ktorých priesečnica (37)
je umiestnená medzi rovinou (34) a obvodovou
plochou (15) druhej časti (12) stroja.
38
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6(51) F 16L 1/028, 1/038,1/06
(21) 1159-96
(71) GAZ DE FRANCE, Paris, FR;
(72) Stringhetta Sandrine, Asnieres, FR;
(54) Spôsob pripájania přípojkového alebo odboč
ného potrubia k hlavnému potrubiu z povrchu
terénu
(22) 11.09.96
(32) 12.09.95
(31) 95 10677
(33) FR
(57) Pri spôsobe sa vytvorí najmenej jedna prístupná
jama (2), napojená na podzemný priechod (52),
na ktorý bolo vsunuté přípojkové potrubie (12),
prvý koniec (62) uvedeného přípojkového potru
bia sa pripojí k prípojnému dielu, z povrchu sa
uloží do prístupovej jamy a do dotyku s hlavným
potrubím oporný prípravok obsahujúci vodidlá
posuvného vedenia, vymedzujúce medzi sebou
priechod pre posuvné vedenie nástrojov, do prí
stupovej jamy sa spustí čistiaci prvý nástroj na
čistenie hlavného potrubia v mieste pripojenia
prípojného dielu, osadí sa a tesne pripojí pomo
cou uvedeného druhého nástroja uvedený prípoj
ný diel na hlavné potrubie v mieste upevňovacej
oblasti, tesne sa pripojí druhý koniec (64) přípoj
kového potrubia (12) k uzatvárateľnej prípojnej
jednotke (56), overí sa tesnosť medzi prípojným
dielom a hlavným potrubím a cez druhý nástroj sa
zavedie připojovací tretí nástroj, ktorým sa pre
pojí přípojkové potrubie a hlavné potrubie.

6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)
6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

F 16L 1/028,1/038,1/09
1160-96
GAZ DE FRANCE, Paris, FR;
Stringhetta Sandrine, Asnieres, FR;
Zariadenie na osadzovanie prípojného dielu
prípojky alebo odbočky na podzemnom po
trubí
11.09.96
12.09.95
95 10676
FR
Opisuje sa zariadenie na osadzovanie prípojného
dielu (10) odbočky alebo prípojky na podzem
nom potrubí (1) na rozvod tekutiny, z povrchu te
rénu v prístupovej jame. Zariadenie obsahuje zá
kladnú konštrukciu, obsahujúcu oporný mecha
nizmus, určený na uloženie pod potrubie (1),
a osadzovací prostriedok (200) prípojného dielu,
obsahujúci dutú prístupovú tyč (201), prostriedky
(220, 221, 222, 223, 224, 225, 226) na vyvíjanie
tlaku medzi prípojným dielom (10) a potrubím
(1). Tesnenie, osadené medzi prístupovou tyčou
(201) a prípojným dielom (10), a priechodný
a uzatvárací nadstavec dovoľujú zavádzať vŕtací
mechanizmus, upevňovacie prostriedky, uzatvá
racie prostriedky a zátkové prostriedky do prístu
povej tyče bez toho, aby tekutina v hlavnom po
trubí bola v spojení s vonkajším prostredím.

F 16L 58/02, B 28B 21/94
1161-96
GAZ DE FRANCE, Paris, FR;
Stringhetta Sandrine, Asnieres, FR;
Zariadenie na vytváranie povlaku v oblasti
odbočného prípoja na potrubí
11.09.96
12.09.95
95 10678
FR
Opisuje sa zariadenie na vytváranie povlaku,
v podstate z úrovne terénu, na prípojnom diele
(10), ku ktorému je pripojené přípojkové potrubie
(12), a časti podzemného rozvodového potrubia
(1) tekutiny, ku ktorému je prípojný diel (10)
upevnený, pričom vytváranie povlaku prípojného
dielu (10) a časti potrubia (1) je umožnené prí
stupovou jamou (2). Zariadenie obsahuje nosič
(20), zahŕňajúci otvorenú skriňu (40), prostriedky
(32, 33) na spustenie alebo osadenie uvedenej
skrine (40) v prístupovej šachte (2) a prostriedky
(35) na držanie skrine (40) v polohe vzhľadom na
potrubie (1), formu obsahujúcu dve formové po
lovice (21, 22), umiestnené vo vnútri skrine (40),
prostriedky (23, 24) na vzájomné posúvanie for
mových polovíc voči sebe a otvor (25) vytvorený
cez skriňu a formu (21, 22) na umožneniu prívo
du povlakového materiálu do formy.

Trieda G
6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)

GOlB 11/26
1304-96
KCI Konecranes International Oy, Hyvinkää, FI;
Haataja Jukka, Hyvinkää, FI;
Spôsob vyrovnania žeriava a zariadenie na
vykonávanie tohto spôsobu
09.02.96
16.02.95
950 707
FI
PCT/FI96/00075, 09.02.96

(57) Spôsobom a zariadením sa dosahuje vyrovnanie
žeriava pred upevnením jeho koncov. Pri spôsobe
vyrovnania sa používa ľahká vodiaca doska (5),
uložená na hornej strane spojovacích dosiek (2)
skriňového nosníka (1). Vodiaca doska (5) na
jednom konci skriňového nosníka (1) je opatrená
smerovým ďalekohľadom (6) a vodiaca doska (5)
na druhom konci skriňového nosníka (1) je opat
rená v zodpovedajúcom bode terčovou doskou
(7) Vodiace dosky (5) sa vyrovnávajú ich natá
čaním vo vodorovnej rovine, pokiaľ sa nekryje
zvislá čiara zameriavacej mriežky smerového
ďalekohľadu (6) so zvislou zameriavacou čiarou
na terčovej doske (7). Vodiace dosky (5) sú po
tom upevnené na svojom mieste a v spojovacích
doskách (2) sa pomocou vodiacich otvorov vo
vodiacich doskách (5) vyvŕtajú montážne otvory
i
ir

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

G OlD 5/244, G OlB 11/26, 121:26
1427-95
Radvanec František, Košice, SK,
Radvanec František, Košice, SK,
Integrovaný uholníkový uhlomer s displejo
vým zobrazením veľkosti uhlov
(22) 14.1195
(57) Uholníkový uhlomer s displejovým zobrazením
veľkosti uhlov elektronicky zaznamenáva zmeny
veľkosti uhlov Hodnoty veľkosti uhlov zodpove
dajú postupnosti vyznačenia súčtu veľkosti uhlov
po obvode vnútornej strany kruhového puzdra,
vybrania alebo diery na ramene A.

6(51)
(21)
(71)
(72)
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(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)

G OlD 5/244, GOlB 11/04//G OlB 121:06
1404-95
Radvanec František, Košice, SK,
Radvanec František, Košice, SK,
Meracie pásmo a pásmový meter s displejovým
zobrazením meranej veličiny
(22) 09 11 95
(57) Meracie pásmo a pásmový meter s displejovým
zobrazením hodnoty meranej veličiny a elektro
nicky zaznamenávanými zmenami vysunutia no
siča dĺžkových mier kruhového prierezu. Hodnota
dĺžkových mier, ktorá je zobrazená na displeji,
zodpovedá postupnosti vyznačenej čiarkovým
kódom, ktorý je súčtom dĺžkových mier na po
hyblivom nosiči.

G OlN 21/77, 21/64
1512-96
CIBA-GE1GY AG, Basle, CH,
Danielzik Burkhard, lngelheim, DE, Duveneck
Gert Ludwig, Bad Krozingen. DE. Heming Maitin, Stromberg, DE, Neuschafer Dieter, Muttcnz,
CH; Segner Johannes, Stromberg, DE,
Spôsob detekcie evanescentne excitovanej lu
miniscencie
17.05.95
27 05.94
1643/94-5
CH
PCT/1B95/00368, 17.05 95
Rovinná dielektrická optická senzorová základňa
je tvorená transparentnou podložkou (5), na ktorú
je nanesená tenká vlnovodivá vrstva (4), pričom
senzorová základňa je vybavená mriežkou na
vstupnú kopuláciu excitačného svetla a index lo
mu uvedenej podložky(5) je nižší ako index lomu
vlnovodivej vrstvy (4). Kvapalná vzorka sa uve
die do styku s vlnovodivou vrstvou (4) a mena sa
luminiscencia, produkovaná látkami s luminis
cenčnými vlastnosťami a obsiahnutými vo vzorke
alebo látkami s luminiscenčnými vlastnosťami
imobilizovanými na vlnovodivej vrstve (4) Jc
opísané tiež použitie tohto spôsobu na kvantita
tívne snímanie afinity a na kvantitatívne stano
venie luminiscenčných zložiek v opticky kalných
roztokoch, ako aj senzorová základňa na usku
točňovanie uvedeného spôsobu
2

3

6(51)
(21)
(71)
(72)

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

G OlN 21/77, 21/64
1513-96
CIBA-GEIGY AG, Basle, CH;
Duveneck Gert Ludwig, Bad Krozingen, DE;
Neuschäfer Dieter, Muttenz, CH; Ehrat Markus,
Magden, DE;
Spôsob detekcie evanescentne excitovanej lu
miniscencie
17.05.95
27.05.94
1643/94-5
CH
PCT/EP95/01845, 17.05.95
Spôsob detekcie luminiscencie pomocou rovinnej
dielektrickej optickej senzorovej základne (4),
ktorá obsahuje transparentnú podkladovú vrstvu
(4b), ku ktorej je priložená tenká transparentná
vlnovod i vá vrstva (4a) pričom senzorová základ
ňa je vybavená mriežkou (3) na vstupnú kopulá
ciu excitačného svetla a index lomu uvedenej
podkladovej vrstvy (4b) je nižší ako index lomu
vlnovodivej vrstvy (4a), spočíva v uvedení kva
palnej vzorky do kontaktu s vrstvou (4a) a meraní
luminiscencie produkovanej látkami, ktoré majú
vo vzorke luminiscenčné vlastnosti, alebo látka
mi, ktoré majú luminiscenčné vlastnosti optoelek
tronicky imobilizované na vrstve (4a). Je opísané
tiež použitie spôsobu kvantitatívneho snímania a
použitie spôsobu kvantitatívneho stanovenia lu
miniscenčných zložiek v opticky zakalených
roztokoch.

6(51) G OlN 33/18, C 02F 1/52
(21) 904-96
(71) BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIO
NAL, INC., Memphis, TN, US;
(72) McNeeI Thomas E., Memphis, TN, US;
(54) Spôsob reguláciu prívodu chemikálií na úpra
vu vody a zariadenie na túto reguláciu, využí
vajúce voltmetrický snímač
(22) 12.01.95
(32) 13.01.94
(31) 08/181 254
(33) US
(86) PCT/US95/00487, 12.01.95

(57) Spôsob regulácie chemickej úpravy roztoku zahŕ
ňa kroky prívodu upravujúcej chemikálie do roz
toku, prívod vonkajšieho napätia cez referenčnú
elektródu a pracovnú elektródu voltmetrického
senzora, ktoré sú ponorené v roztoku, meranie
prúdu, ktorý preteká pracovnou elektródou, zme
nu nameraného prúdu na spätnoväzbový signál
udávajúci koncentráciu upravujúcej chemikálie
v roztoku a využitie spätnoväzbového signálu na
reguláciu veľkosti prívodu upravujúcej chemiká
lie.

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
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G OlR 31/06
1378-96
Siemens Aktiengesellschaft, Miinchen, DE;
Tapprich Rolf, Gerbrunn, DE; Schaefer Guenther,
Kleinlangheim, DE;
Zariadenie na zisťovanie poškodenia izolácie
izolovaných drôtov navíjaných navíjacím za
riadením, najmä lakom izolovaných drôtov
motorového vinutia
25.10.96
26.10.95
19539926.9
DE
Skúšobné napätie (+; -) sa privedie medzi jeden
voľný koniec (E1 prípadne E2) navíjaného drôtu
(Dl prípadne D2) a dotykové miesto (N) zemné
ho potenciálu navíjacieho zariadenia (W). Poško
denie izolácie je potom rozpoznateľné na základe
hodnoty prúdu v skúšobnom prúdovom obvode
vo vyhodnocovacom zariadení (AW).

G02B6/44
287-96
N.V. RAYCHEM S. A, Kessel-Lo, BE;
Macken Luk Jozef, Antwerpen, BE; Van Noten
Lodewijk Cordula Michael, Leuven, BE;
Řadič optických vlákien
02.09.94
08.09.93
9318654.2
GB
PCT/GB94/01911, 02.09.94

(57) Radič optického vlákna má na jednej čelnej plo
che vstupný priechod a výstupný priechod, cez
ktoré môžu vlákna prechádzať v rovine čelnej
plochy, priechodný kanálik, ktorý prechádza cez
čelnú plochu protiľahlej čelnej plochy radiča
a prostriedok na uloženie vlákna, ktorý je umiest
nený s prihliadnutím na priechody tak, že vlákno
prechádzajúce medzi vstupnými priechodmi
a priechodnými kanálikmi, alebo medzi výstup
nými priechodnými kanálikmi je obmedzené von
kajším povrchom prostriedku uloženia vlákna
v tom zmysle, že jeho minimálny polomer ohybu
sa prinajmenšom rovná kritickému polomeru ohy
bu
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G02B6/44
288-96
N V. RAYCHEM S.A., Kessel-Lo, BE;
Macken Luk Jozef, Antwerpen, BE; Van Noten
Lodewijk Cordula Michael, Leuven, BE;
Radič optických vlákien
02 09 94
08 09 93
9318602 1
GB
PCT/GB94/01909, 02.09.94
Radič optických vlákien obsahuje väčší počet
vstupných priechodov a výstupný priechod, kto
rými môžu prechádzať optické vlákna, a bubie
nok radiča, nastavený so zreteľom na vstupné,
výstupné priechody tak, že vlákna prechádzajúce
zo vstupných priechodov do výstupného priecho
du sú obmedzené vonkajším povrchom bubienka
do minimálneho polomeru ohnutia, rovnajúcemu
sa maximálne kritickému polomeru ohybu daných
vlákien, v ktorom má každý vstupný priechod
k sebe priľahlé prostriedky riadenia ohybu, ktoré
smerujú vlákno prechádzajúce týmto priechodom
smerom k povrchu bubienka v minimálnom chy
bovom polomere, rovnajúcom sa maximálne kri
tickému polomeru ohybu tohto vlákna.

G02B6/44
291-96
N V. RAYCHEM S.A., Kessel-Lo, BE;
Macken Luk Jozef, Antwerpen, BE; Van Noten
Lodewijk Cordula Michael, Leuven, BE, De
Coster Pieter, Linden, BE,
Zariadenie na úpravu optického vlákna
02 09.94
08.09.93
9318653.4
GB
PCT/GB94/01907, 02.09.94
Zariadenie na oddeľovanie optického vlákna ob
sahuje prostriedok na rozpoj íteľné upevnenie za
riadenia k radiču vlákna, prvý priechod na prichy
tenie väčšej rúrky s vláknom, jeden alebo viac
druhých priechodov na prichytenie niekoľkých
menších rúrok s vláknom, pričom vlákna môžu
prechádzať medzi väčšou rúrkou a každou men
šou rúrkou bez toho, aby dochádzalo k výz
namnejšej strate svetla.

6(51) G 02B 6/44
(21) 1375-96
(71) FELTEN und GUILLEAUME AUSTRIA AG,
Schrems-Eugenia 1, AT;
(72) Bogg Walter, Kottschallings, AT;
(54) Zásobník
(22) 26.04.95
(32) 02.05.94
(31) A 916/94
(33) AT
(86) PCT/AT95/00081, 26.04.95
(57) Zásobník na uloženie svetlovodičov, vedúcich
k aspoň jednému spoju, má viacero vstupov (3)
pre svetlovodiče Do každého vstupu (3) sú vsadí
te ľné prichytenia (5) na odľahčenie svetlovodiča
namáhaného ťahom. V zásobníku (1) je vytvore
ných viacero úložných priestorov (40) a viacero
záchytných priestorov (50') na svetlovodiče ve
dúce k spoju. Záchytné priestory (50') sú pre
vzájomné spojenie svetlovodičov dostupné zhora
cez labyrint (50), zahŕňajúci tri jazýčky (51, 52)
usporiadané vedľa seba a navzájom sa presahujú
ce, umiestnené rôzne vysoko. Úložné priestory
(40) sú na strane ležiacej oproti základnej doske
(2) zásobníka (1) uzatvorené jazýčkami (41)
a tesne uzatvárateľné odoberateľnými západkami
(42). Na vonkajšom okraji zásobníka (1) sú na
fóliových závesoch (21) vytvorené západkovité
príchytky (20), ktoré slúžia na spojenie zásobní
kov (1) položených nad sebou.
t
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6(51)
(21)
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(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

G 02B 6/46, 6/48
1338-96
N.V Raychem S.A., Kessel-Lo, BE;
Franckx Joris Isabella, Bonheiden, BE; Chts Pat
rick, Houwaart, BE; Van Hees Jan, Kessel-Lo,
BE;
Konektor optických vlákien
24.04.95
26.04.94
9408292.2
GB
PCT/GB95/00918, 24.04.95
Nosič (1) prepoj o vacieho panelu optických vlá
kien má zadnú stranu (3) s dvoma oddelenými
vstupmi (5, 6) pre optické vlákna, prednú stranu
(4) a aspoň jeden z nasledujúcich prvkov: (a)
ovládacie zariadenie (14, 15) polomeru ohybu
optických vlákien priliehajúce k obidvom jednot
livým vstupom a väčší počet zariadení (16) pri
chytávajúcich konektory, pričom tieto zariadenia
siahajú od zadnej strany ku prednej strane nosiča,
(b) prvé zariadenie (7, 8) na prichytávanie optic
kých vlákien v tesnej blízkosti vstupov (5, 6)
majúce samostatné prichytávacie prvky (9) na vybrateľné prichytávanie optických vlákien, (c)
druhé zariadenia (10, 11) na prichytávame optic
kých vlákien priliehajúce ku vstupom (5, 6) a za
sahujúce cez vstupy má otvory (12, 13) zvierajú
ce určitý uhol s dráhou optických vlákien prichy
tených prvými zariadeniami (7, 8), pričom týmito
otvormi môžu byť prevlečené jednotlivé optické
vlákna po ich vybraní z prvých zariadení (7, 8) na
prichytávanie optických vlákien

6 (51) G 03B 35/24, G 02B 27/22, H 04N 13/04
(21) 1628-95
(71) TRUTAN PTY, LIMITED, Homebush, AU;
(72) Maunsell Martin Donald Lewis, Mosman, AU;
(54) Zariadenie na trojrozmerné zobrazovanie
(22) 06.06.94
(32) 23.06.93
(31) PL 9560
(33) AU
(86) PCT/AU94/00298. 06 06.94
(57) Zariadenie na použitie pri trojrozmernom zobra
zovaní predmetov zahŕňa sústavu mriežky vytvo
renú z množstva od seba oddelených latiek,
umiestnených medzi pozorovateľom a zobrazo
vaným predmetom, pričom sú od seba oddelené
v priečnom smere. Zariadenie má prostriedky na
posun latiek a medzier alebo štrbín medzi sebou
v priečnom smere a v zvislom smere.

(32)
(31)
(33)
(57)

20.05 88
88 06767
FR
Ovládacia sústava elektrického zariadenia obsa
huje stýkače (3) s elektromagnetom (9) budeným
cievkou (7) pripojenou k dvom napájacím svor
kám, ktorých napájači obvod prechádza vymeni
teľným funkčným modulom (48), elektricky
spriahnutým s obvodom tejto cievky kontaktnými
kolíkmi (51, 52), zaisťujúcimi súčasne mechanic
ké pridržiavame modulu (48) na skrini stýkača
(3). Kolíky (51, 52), ktoré na každom izolačnom
puzdre (47) zodpovedajúceho funkčného modulu
(48) vystupujú z priečnej steny (49) modulu, pnložiteľnej k priečnej stene (53) stýkača (3), vyba
veného napájacími svorkami, tvoria výstupy zod
povedajúceho funkčného modulu (47), ktorého
vstupné svorky sú elektricky pripojené k zdrojom
alebo riadiacim automatom systému a sú uložené
pri prednej stene (57) modulu, ktorá sama leží pri
prednej stene (58) stýkača (3) Každý z modulov
obsahuje elektrické, elektromechanické alebo
elektronické ovládacie prvky obvodu cievky
64
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6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)

G05B 11/01, G OlR 31/02
3042-89
Telemecanique, Rueil Malmaison Cédex, FR;
Moreau Dominique, Saint Germain en Laye, FR;
Ovládacia sústava elektrického zariadenia
19.05.89

6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(57)

G 06F 15/00, G 06T 1/40
620-95
Hrehuš Marián, Ing., Hrnčiarovce, SK;
Hrehuš Marián, Ing., Hrnčiarovce, SK;
Počítač s neurónovou antivírusovou ochranou
11 05.95
Počítač s neurónovou antivírusovou ochranou je
tvorený neurónovou sieťou (2) generujúcou in
štrukcie priamo do procesora (1) na základe vá
hových koeficientov v prepisovacom pamäťovom
médiu (3).

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)
6 (51) G 21B 1/00
(21) 978-96
(71) UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA, Siena,
IT;
(72) Piantelli Francesco, Siena, IT;
(54) Spôsob výroby energie prostredníctvom ne
harmonický stimulovanej fúzie a zariadenie na
jeho vykonávanie
(22) 27.01.95
(32) 27.01.94
(31) SI94A000001
(33) IT
(86) PCT/IT95/00008, 27.01.95
(57) Spôsob generovania energie a generátor energie
prostredníctvom neharmonický stimulovanej fú
zie izotopov vodíka absorbovaných na kove ob
sahuje krok sýtenia kovového jadra (1) množ
stvom izotopov vodíka HaD, ohrievací krok,
v ktorom je jadro (1) ohriate, aby dosiahlo teplotu
vyššiu ako ej Debyeova teplota materiálu tvoria
ceho jadro, štartovací krok, v ktorom je vyvolané
vibračné napätie s časom nábehu kratším ako
0,1 s, ktoré aktivuje jadrovú fúziu izotopov vodí
ka, stacionárny krok, počas ktorého je vyvolané
teplo produkované H + D reakciou jadrovej fúzie,
ktorá sa vykonáva v jadre (1) z dôvodu udržia
vania koherentného multimodálneho systému
stacionárnych oscilácií.
3b

9 9a 6

3b

G 21F 9/06, C 02F 1/32
1237-96
Siemens Aktiengesellschaft, Munchen, DE;
Bertholdi Horst-Otto, Heroldsbach, DE; Bege
Dietmar, Erlangen, DE;
Spôsob zneškodňovania roztoku, ktorý obsa
huje organickú kyselinu, a zariadenie na jeho
vykonávanie
28.03.95
28.03.94
P 44 10 747.1
DE
PCT/DE95/00417, 28.03.95
Spôsob a zariadenie na zneškodňovanie vodného
roztoku, ktorý obsahuje organickú kyselinu
a komplex železa a vzniká ako odpad najmä pri
dekontaminácii rádioaktívne kontaminovaných
povrchov stavebných dielcov. Komplex železa
v roztoku sa redukuje pomocou ožiarenia ultrafia
lovým žiarením. Vytvára sa pritom rozpustená
soľ železa a oxid uhličitý, ktorý sa odvádza.
K roztoku, ktorý obsahuje rozpustenú soľ železa
a organickú kyselinu, sa potom pridá oxidovadlo.
Pritom vzniká voda a znovu sa vytvára komplex
železa. Časť rozpustenej soli železa sa odstráni
z roztoku pomocou katexu. Roztok obsahujúci
komplex železa sa znovu ožaruje ultrafialovým
žiarením. Vytvára sa cyklus, ktorý prebieha tak
dlho, kým sa nespotrebuje celé množstvo orga
nickej kyseliny.

Trieda H
6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

H OlR 4/24
1143-96
Oy Sekko Ab, Porvoo, Fl;
Sôderholm Henrik, Porvoo, FI;
Odbočková koncovka na vinuté závesné vodiče
05.09.96
11.09.95
NO.954240
FI
Odbočková koncovka na vinuté závesné vodiče
zahŕňa kovové teleso vybavené lôžkami (3) na
konce odbočkových vodičov, ktoré majú byť
spojené, upínacie skrutky (4) na upnutie koncov
vodičov do lôžok (3) a ozubenie (8) umiestnené
proti upínacím skrutkám na preniknutie izoláciou
vodiča. Dva prvky (1) telesa sú spojené vo vzá
jomnom odstupe prostredníctvom kovovej tyče
(2). Koncovka je vybavená viac než dvoma, na
príklad štyrmi lôžkami (3). Jedna koncovka tak
môže byť spojená so štyrmi odbočkovými vo
dičmi.

(21) a obidve spoločne sú voči kovovému plášťu
(11) uložené pohyblivo v kolmom smere vzhľa
dom na kovový plášť (11) tak, že sú pohyblivé
v kolmom smere na rovinu (13) pripevňovacej
príruby (12) Zásluhou toho môžu byť medzi
centrálnu dosku (28) a kovový plášť (11) vložene
rôzne kryty (15) a prídavné krycie dosky (59),
bez toho, aby sa zmenil zákryt vidlicového otvoru
(39) dátovej zásuvky (38) s vidlicovým otvorom
(41) centrálnej dosky (28) alebo hĺbka zasunutia
dátovej vidlice
6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

H OlR 4/66, H 02B 1/16
1235-96
KRONE Aktiengesellschaft, Berlin, DE,
Nad Ferenc, Berlin, DE,
Uzemňovací strmeň, najmä na použitie v prí
pojnom zariadení pre telekomunikačnú a dá
tovú techniku
27 09 96
29 09 95
295 15 982 0
DE
Ľahko vymeniteľným uzemňovacím strmeňom na
použitie v prípojných zariadeniach telekomuni
kačnej a dátovej techniky môžu byť riešené jed
noduchým spôsobom rôzne uzemňovacie úlohy
Pružné prvky (12) sú umiestnené na pružné zais
tenie vo vydutej prípojnici (9), kontaktná spojka
(11) je vyhnutá zo základu (13) strmeňa, a upev
ňovacie prvky (6, 7, 14, 15, 5, 9) slúžia na spo
ľahlivé pripevnenie na dne (27) prípojného zaria
denia (17) telekomunikačnej a dátovej techniky

6(51) HOlR 13/514
(21) 921-96
(71) Telegärtner Karl Gärtner GmbH, Steinenbronn,
DE,
(72) Philipp Gerd, Bôblingen, DE;
(54) Pripojovacia zásuvka na dátovú sieť
(22) 15 07 96
(32) 14 09 95
(31) P 195 34 038 8
(33) DE
(57) Pnpojovacia zásuvka na dátovú sieť pozostáva
z kovového plášťa (11), v ktorom je uložená pnpojovacia doska (21), na ktorej je umiestnená
na]menej jedna dátová zásuvka (38) Centrálna
doska (28), ktorá slúži ako zakrytovanie, je me
chanicky pevne spojená s pripoj o vacou doskou

52 51 30
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6(51) H OlR 13/58
(21) 922-96
(71) Telegärtner Karl Gartner GmbH, Steinenbronn,
DE;
(72) Phihpp Gerd, Bôblingen, DE,
(54) Pripojovacia zásuvka na dátovú sieť
(22) 15 07.96
(32) 14.09.95
(31) P 195 34 039 6
(33) DE
(57) Pripoj ovacia zásuvka na dátovú sieť pozostává
z kovového plášťa (11). v ktorom je uložena pri
poj ovacia doska (21), do ktorej je pripojený tie
nený viacžilový dátový kábel (20) Stredná os
(35) konca dátového kábla (20) je orientovaná
kolmo na rovinu (13) pripevňovacej príruby (12)
a dátový kábel (20) je v tejto polohe nehybne pri
pevnený k pripoj ovacej doske (21) Dátový kábel
(20) je teda bezprostredne za pripojovacou zá
suvkou zahnutý len raz a na jednu stranu, pričom
tento ohyb má zásluhou priaznivých priestoro
vých pomerov v oblasti dna (36) škatule (16) pod
omietkou dostatočne velký polomer Dosahuje sa
lepšie zachádzanie s dátovým káblom (20), uľah
čenie montáže a menšie namáhanie pripevňovacích prvkov vo vnútri a okolo pripoj ovacej zá
suvky

6 (51)
(21)
(71)
(72)

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

H OlR 27/00
1236-96
KRONE Aktiengesellschaft, Berlin, DE;
Miiller Manfred, Berlin, DE; Gerke Dieter, Ber
lin, DE;
Pripojovacie zariadenie pre komunikačnú a
výpočtovú techniku
27.09.96
29.09.95
195 37 528.9
DE
Pripojovacie zariadenie pre komunikačnú a vý
počtovú techniku pozostáva z nosnej koľajnice
(2), základného prvku (1) s prijímacími komo
rami (10) a z funkčných prvkov (5). Základný pr
vok (1) je nasaditeľný na nosnú koľajnicu (2)
a má prijímacie komory (8, 9) na připojovací pr
vok (4) pre vstupný kábel a na připojovací prvok
(3) pre výstupný kábel a medzi oboma připojo
vacím prvkami (3, 4) sa nachádza funkčný prvok

(5).

H 02G 3/22, F 16L 5/00
1588-95
VUKI, a. s., Bratislava, SK;
Kotlárik Bohumil, prom, chem., CSc., Bratislava,
SK; Stašík Peter, Ing., Bratislava, SK; Tichý
Vladimír, doc., Ing., CSc., Bratislava, SK; Ravas
Ľudovít, Ing., Trnava, SK;
(54) Hermetická káblová priechodka a spôsob jej
výroby
(22) 18.12.95
(57) Káblová priechodka pozostáva z oceľového valca
(1) na koncoch hermeticky uzavretého, v ktorom
je uložený vodič (3), prípadne vodiče, pričom
výplň (5) medzi vodičom (3), prípadne vodičmi,
a vnútornou stenou oceľového valca (1) je tvore
ná spolymerizovanou hmotou, pozostávajúcou zo
100 hmotn. dielov polyesterpolyolu a 25 až 75
hmotn. dielov metyléndifenyldiizokyanátu. Spô
sob jej výroby spočíva v tom, že vo vnútornom
priestore priechodky sa vytvorí vákuum a pri
teplote miestnosti sa vyplní hmotou uvedeného
zloženia.

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

H02G7/00
13-97
OY SEKKO AB, Porvoo, FI;
Turunen Harri, Loviisa, FI;
Značkovacie teleso upevniteľné na drôt a spô
sob montáže telesa
04.07.95
11.07.94
943292
FI
PCT/FI95/00385, 04.07.95
Značkovacie teleso, upevniteľné na drôt zo zeme
alebo z člna a uľahčujúce zistenie drôtu, zahŕňa
hornú pologuľu (1) a dolnú pologuľu (2), medzi
ktorými je medzera (3) na vloženie drôtu do
upevňovacieho prvku (5) tvaru obyčajného "C",
pričom drôt je upevniteľný k upevňovaciemu
prvku (5) pomocou svorkovej skrutky (8). Z hor
nej pologule (1) vychádza montáž uľahčujúci vý
stupok (4), ktorý ďalej označuje stranu telesa na
vloženie drôtu do upevňovacieho prvku (5) tvaru
"C". Upevňovací prvok (5) je upevnený k hornej
pologuli (1) a pružinou (9) je udržovaný v určitej

vzdialenosti od spodnej pologule (2), ktorá je
svorkovou skrutkou (8) prestaviteľná smerom
k hornej pologuli proti pôsobeniu pružiny (9). Pri
montáži sa značkovacie teleso vyzdvihne izolo
vanou dlhou montážnou tyčou do bezprostrednej
blízkosti drôtu, drôt sa zavedie do medzery (3)
medzi pologuľami a použitím montážnej tyče sa
priblížia pologule (1, 2) a/alebo upevňovacie
prvky (5. 8) vo vnútri značkovacieho telesa, takže
sa prvky okolo drôtu zovrú.

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

H 02H 7/085
1663-95
DORMA GmbH + Co.KG, Ennepetal, DE;
Theile Ulrich, Hagen, DE;
Spôsob regulácie automatických dverí pohá
ňaných hnacím motorom
10.02.95
02.05.94
P 44 15 164.0
DE
PCT/DE95/00169, 10.02.95
Spôsob regulácie predstavuje obmedzenie prípus
tnej sily pôsobiacej v automatických dverách na
hlavnej a vedľajšej zatváracej hrane. Pred každým
pohybom dverových krídel je vykonané preskú
šanie systému pohonu. Pritom je predovšetkým
preskúšaná skutočná hodnota (6) motorového
prúdu v nábehovej fáze a porovnaná s motorovou
charakteristikou uloženou v pamäti.

H 02J 13/00
12-97
VATTENFALL AB, Stockholm, SE;
Norberg Galie, Gävle, SE;
Rozvodná sieť, spôsob regulácie elektrického
prúdu zo siete a zariadenie na jeho vykoná
vanie
03.07.95
04.07.94
942358-7
SE
PCT/SE95/00820, 03.07.95
Rozvodná sieť obsahuje elektrické vedenie (5) na
rozvod elektrického prúdu, niekoľko odbočiek (6)
s aspoň jednou zásuvkou (9) na napojenie elek
trického prúdu do ľubovoľnej spotrebiteľskej
jednotky (I) a centrálnu počítačovú jednotku (10)
komunikujúcu s jednotlivými odbočkami. Aspoň
niektoré odbočky (6) v sieti obsahujú spínač (13)
a regulačné zariadenie (11) s mikroprocesorom
(21), pričom pripojenie užívateľskej spotrebiteľ
skej jednotky (1) k jednej z uvedených odbočiek
je možné identifikovať centrálnou počítačovou
jednotkou (10) alebo regulačným zariadením (Il)
cez mikroprocesor v spotrebiteľskej jednotke,
a regulačné zariadenie, pokiaľ identifikáciu pri
jme, nechá spínač (13) uzavretý a umožní napo
jenie elektrického prúdu zo zásuvky (9), zatiaľ čo
v prípade neprijatia identifikácie nechá regulačné
zariadenie spínač otvorený a zabráni tak napoje
niu elektrického prúdu zo zásuvky (9).

2

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)

H04M11/00
1417-95
AT and T CORP., New York, NY, US;
Garland Stuart Mandel, Monton Grove, IL, US;
Spojovacie zariadenie
16.02.94
11.05.93, 19.11.93
08/060 322, 08/155 047
US, US
PCT/US94/02021, 16.02.94

(57) Spojovacie zariadenie okrem bežných služieb, to
znamená hovorov, faxovania, prenosu dát, posky
tuje dvojsmerné spojenie medzi verejnými zaria
deniami a špecializovanými účastníckymi zaria
deniami (60) s prenosom hlasu alebo dát, kde
účastnícke zariadenie (60) je obsluhované pomo
cou interface jednotky diaľkového merania (30).
Servisná jednotka telefónnej ústredne (20), ktorá
je pripojená ku spojovaciemu zariadeniu pomo
cou telemetrického diaľkového spojovacieho ve
denia (UTT) pracuje ako interface medzi verej
nými zariadeniami a jedným alebo viacerými
spojovacími zariadeniami. Servisná jednotka tele
fónnej ústredne (20) poskytuje podrobné in
štrukcie volania a dáta, definujúce služby, ktoré
spojovacie zariadenie môže poskytovať.

SWITCH

SWITCH

r. DSU

6 (51) H 05K 7/18, A 47B 96/14
(21) 1634-96
(71) RITAL-WERK RUDOLF LOH GmbH & Co.
KG, Herbron, DE;
(72) Nicolai Walter, Buseck, DE; Strackbein Heinrich,
Biebertal, DE; Munch Udo, Sinn, DE; Pawlowski
Adam, Dillenburg, DE; Besserer Horst, Herborn,
DE; Schuler Matthias, Dietzholztal 2, DE; Neuhof Markus, Ehringšhausen-Niederlemp, DE;
(54) Rameno rámovej konštrukcie skriňového roz
vádzača
(22) 02.11.95
(32) 05.11.94
(31) P 44 39 551.5
(33) DE
(86) PCT/EP95/04289, 02.11.95
(57) Rameno rámovej konštrukcie skriňového rozvá
dzača je tvorené dutým profilom (10), ktorého
bočné steny tvoria dve navzájom kolmé časti (11,
12) profilu, prechádzajúce v smere k ich vzájom
nému prieniku do na ne kolmých prechodových
častí (14, 15), ktoré sú prepojené spojovacím
úsekom (13), pričom spojovací úsek (13) zviera
s časťami (11, 12) profilu uhol 135°. Časti (11,
12) profilu sú na koncoch v smere od ich vzá
jomného prieniku vytvarované do drážok (16, 17)
na tesniace prvky (31, 32), otvorených smerom
von, a na drážky (16, 17) nadväzujú úseky (18,
21), kolmé na časti (11, 12) profilu, na ktoré
kolmo nadväzujú vnútorné úseky (19, 22) tak. že
ich konce smerujú dovnútra dutého profilu (10).
Vnútorné úseky (18, 21) sú ukončené koncovými
úsekmi (20, 23), zahnutými dovnútra dutého
profilu (10) v smere k spojovaciemu úseku (13).

FSK SIGNALS'
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Zastavené prihlášky vynálezov

FD9A

6706-90
6724-90
7044-90
734-91
2529-91
2531-91
2860-91
954-92
1937-92
2473-92
3699-92
176-93
199-93
228-93
332-93
365-93
368-93
378-93
416-93
482-93
496-93
561-93
580-93
755-93
791-93
918-93
930-93

4367-87
9452-87
1828-88
5104-88
7442-88
192-89
1311-89
1995-89
1996-89
5059-89
5078-89
5372-89
5-90
492-90
1030-90
1159-90
1396-90
1748-90
1997-90
2063-90
2089-90
2406-90
2951-90
3400-90
3735-90
6122-90
6338-90

942-93
967-93
1000-93
1042-93
1203-93
1206-93
1230-93
1239-93
1272-93
1276-93
1302-93
1333-93
1374-93
1386-93
1389-93
1398-93
1423-93
1456-93
1464-93
47-94
86-94
93-94
109-94
234-94
236-94
270-94
299-94

303-94
350-94
774-94
941-94
962-94
1098-94
27-95
38-95
46-95
50-95
173-95
181-95
208-95
326-95
499-95
516-95
589-95
653-95
690-95
794-95
839-95
969-95
1048-95
1075-95
1408-95
1063-95

Zamietnuté prihlášky vynálezov

FC9A
8944-87
7213-89

Ponuka licencie

QA9A

Podľa § 19 zák. č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do patentového registra zapísané tieto ponuky licencií

P

PV

Názov

Poskytovatel’

Dátum
účinnosti:

278 541

4488-89

Spôsob prehadzovania útku

Hudousek Jiří, Liberec, CZ;

14 05 97

HH9A
Vo Vestníku č. 4/97 boli nesprávne uvedené tieto
čísla zastavených prihlášok vynálezov: 1325-96, 230-94
a 258-94
Správne znenie:
1325-93
230-95
258-95

Vo Vestníku č. 4/97 vo zverejnenej prihláške vynále
zu PV 1285-95 bolo nesprávne uvedené meno 5. pôvod
cu
Správne znenie:
Bhagwat Shripad Subray, Dr., Libertyville, IL, US;

Vo Vestníku č. 5/97, v zozname zastavených prihlá
šok vynálezu, nebola uvedená zastavená prihláška vyná
lezu č PV 1599-94.

Vo Vestníku č. 5/97 vo zverejnenej prihláške vynále
zu PV 1356-96 bolo nesprávne uvedené priezvisko 2.
pôvodcu.
Správne znenie:
Hager Jôrg-Christian, Kôln, DE;
- vo zverejnenej prihláške vynálezu PV 938-96 chýba 7.
pôvodca:
Albus Udo, Dr., Florstadt, DE;
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v ktorej R2 znamená alkylovú, alkenylovú, alkinylovú, cykloalkylovú, cykloalkenylovú, bicykloalkylovú skupinu, prípadne substituovanú fenylovú skupi
nu alebo heterocyklickú skupinu, R znamená alky
lovú, alkenylovú, alkinylovú, cykloalkylovú, fenylo
vú, naftylovú skupinu alebo heterocyklickú aroma
tickú skupinu a buď R4 znamená atóm vodíka a R'
znamená ochrannú skupinu hvdroxv-funkcie. alebo
R4 a R' tvoria spolu 5- alebo 6-člennú nasýtenú heterocyklickú skupinu. Vo všeobecnom vzorci (II)
symboly R, ktoré sú rovnaké alebo odlišné, jednotli
vo znamenajú alkylovú skupinu prípadne substituo
vanú fenylovou skupinou
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káblov k elektrickým rozbuškám

6 (51) C 12F 3/06, A 23L 1/185, C 12C 5/00
(11) 1537
(21) 1-97
(22) 02.01.97
(47) 18.04.97
(73)Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK;
(54) Pivný koncentrát a prípravky na jeho báze
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6(51) F24F13/06
(11) 1543
(21) 22-97
(22) 21.01.97
(47) 21.04.97
(73)IMOS-ASEK, spol. s r. o., Hamuliakovo, SK;
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197
62-93
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CAST
PRIEMYSELNÉ VZORY

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Il)
(21)
(22)
(23)
(31)
(32)

Číslo zápisu
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Výstavná priorita
Číslo prioritnej prihlášky
Dátum prioritnej prihlášky

(33)
(47)
(51)
(54)
(72)
(73)

Krajina priority
Dátum zápisu priemyselného vzoru
Triedenie priemyselných vzorov
Názov
Meno pôvodcu
Meno (názov) majiteľa

Kódy na označovanie záhlavia oznámení publikovaných vo Vestníku
(Štandard WIPO ST 17)
FG4Q
LD4Q
MC4Q
MH4Q

zápisy priemyselných vzorov do registra
čiastočný výmaz priemyselného vzoru
výmaz priemyselného vzoru
zánik priemyselného vzoru vzdaním sa
nárokov

MK4Q
ND4Q
PD4Q

zánik priemyselného vzoru uplynutím doby
platnosti
predĺženie platnosti priemyselného vzoru
prevod práv a ostatné zmeny majiteľov
priemyselného vzoru

Opravy. Zmeny. Rôzne.
Opravy v udelených ochranných dokumentoch
TA4Q
TB4Q
TC4Q
TD4Q
TE4Q
TF4Q
TG4Q
TH4Q
TK4Q

meno pôvodcov
oprava mien
zmena mien
oprava adries
zmena adries
oprava dát
oprava chýb v triedení
oprava alebo zmena všeobecne
tlačové chyby v úradných vestníkoch

Priemyselné vzory

TG4Q
25118
25119
25120
25121
25122
25123
25124
25125
25126
25127

25 108
25109
25110
25111
25112
25113
25114
251 15
25116
25117

(11)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

25128
25129
25130
25131
25132
25133
25134
25135
25136
25137

25138
25139
25140
25141
25142
25143
25144
25145
25146

25108
46-95
14.02.1995
08.04.1997
Cestný obrubník krátky
25/01.11
počet vonkajších úprav: 3
Slováková Anna, 913 26 Neporadza 124, SK;
Slováková Anna, 913 26 Neporadza 124, SK;

25108 variant 3

(11)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
25108 variant 1

(72)

25109
215-95
12.07.1995
08.04.1997
Obal na cestoviny
09/05.08
počet vonkajších úprav: 1
CSERGE Štefan - Pasta Mariana, Podzáhradná
4/a, 946 57 Svätý Peter; SK;
Cserge Štefan, Podzáhradná 4/a, 946 57 Svätý
Peter, SK,

25110 variant 3

25109

(11)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

25110
248-95
16.08.1995
08.04.1997
Drôtená rohová polica
06/06.04
počet vonkajších úprav: 5
DROTOV - Združenie, Ul. mládeže 346, 038 21
Mošovce, SK;
Piecka Ján, Ul. mládeže 346, 038 21 Mošovce,
SK; Zubáň Juraj, Čerňakovo 39, 038 21 Mošov
ce, SK;

25110 variant 4

25110 variant
25110 variant 5

(Il)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

25111
275-95
12.09.1995
08.04.1997
Konštrukčné spoje rámu okuliarov
16/06.01
počet vonkajších úprav: 1
Pánči Viliam, Ľ. Ondrejova 3/21, 036 01 Martin,
SK;
Pánči Viliam, Ľ. Ondrejova 3/21, 036 01 Martin,
SK;

DETML

D

DETML C

25111

(11)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

25112
282-95
14.09.1995
08.04.1997
Obal
09/01.01
počet vonkajších úprav: 5
COLGATE - PALMOLIVE iCOMPANY, 300
Park Avenue, 10022 New York,, New York, US;
Crawford John C., 809 South Lake Boulevard,
Mahopac, New York, US;

25112 variant 1

25112 variant 5

(11)
(21)
(22)
(47)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)

(72)

25113
286-95
19.09.1995
10.04.1997
DM/032 510
23.03.95
WO
Splachovacia nádržka s ovládačom
23/02.05
počet vonkajších úprav; 4
Friatec Aktiengesellschaft Keramik-und Kunststoffwerke, Steinzeugstrasse 50, DE-68229
Mannheim, DE;
Bauer Hilmar, Hóllwiesenweg 7, 96472 Rôdental,
DE; Buchner Andreas, Am Rabersbach 24, 96472
Rôdental, DE, Haug Andreas, Franklinstrasse 77,
70435 Stuttgart, DE; Schônherr Tom, Argonnenstrasse 22, 703374 Stuttgart, DE;

25113 variant 2

■ 251 13 variant 3

25114 variant I

25113 variant 4

(II)
(21)
(22)
(47)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)

(72)

25114
287-95
19.09.1995
10.04.1997
DM/032 524
24.03.95
WO
Potrubná armatúra
23/01.04
počet vonkajších úprav: 11
Friatec Aktiengesellschaft Keramik-und Kunststoffwerke, Steinzeugstrasse 50, DE-68229 Man
nheim, DE;
Bläss Jurgen, Beethovenstrasse 9, D-68542 Heddesheim, DE;

25114 variant 2

25114 variant 4

25114 variant 8

25114 variant 9
25114 variant 5

25114 variant 10
25114 variant 6

25114 variant 11

(II)
(21)
(22)
(47)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25115
7-96
12.01.1996
10.04.1997
DM/033 515
12.07.1995
WO
Lemovaci diel prístreška
25/01.1 1
počet vonkajších úprav: 3
FINA EUROPE, société anonyme, Rue de la
Science 37, B-1040 Brussels, BE;
Toovey Phillip, 8 North Bar, Banbury - Oxford
shire, GB;
t

(Il)
(21)
(22)
(47)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25117
28-96
09.02.1996
10.04.1997
95-1507
10.08.1995
SE
Inhalátor na jednu dávku
24/01.05,24/04.00
počet vonkajších úprav: 1
Astra Aktiebolag, S-151 85 Sôdertälje, SE;
Hansson Henri, Pl 259 V. Karaby, S-244 95
Dosjebro, SE; Lassing Roger, Kvarnviksvägen 6,
S-225 94 Lund, SE; Lindahl Richard, Ringbergagatan 63, S-212 30 Malmb, SE;

251 15 variant 1

1

B

25115 variant 2
3

A

25115 variant 3
25117
(11)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

25116
19-96
24.01.1996
10.04.1997
Držiak bicyklov
08/99.03
počet vonkajších úprav: 1
Migaľ Juraj. sídl. 1. mája D-1/21, 093 01 Vranov
nad Topľou, SK;
Migaľ Juraj, sídl. 1. mája D-1/21, 093 01 Vranov
nad Topľou, SK;

(11)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

E

25118
227-95
27.07.1995
18.04.1997
Stolík
06/03.02
počet vonkajších úprav: 3
Rapoš Ivan, lng. arch., Andrusovova I , 851 01
Bratislava, SK;
Rapoš Ivan, lng. arch., Andrusovova 1 , 851 01
Bratislava, SK;

251 19

261 19 variant 2
(11)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

25120
31-96
13.02.1996
18.04.1997
Záhradné nožnice
08/03.02
počet vonkajších úprav: 1
Hamari Milan, Lúčky 66, 072 34 Zalužice, SK;
Hamari Milan, Lúčky 66, 072 34 Zalužice, SK,

25119 variant 3

(Il)
(21)
(22)
(47)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25119
334-95
30.1 1.1995
18.04.1997
2047938
02.06.1995
GB
Zmrzlina
01/01.02
počet vonkajších úprav: 1
UNILEVER NV, Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;
Hillman Kevin Peter, 7 Thoresby, Evesham Road,
Cheltenham, Gloucester GL52 3JW, GB;

25120

(11)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

25121
75-96
02.04.1996
21.04.1997
Univerzálny skladací gril
07/04.04
počet vonkajších úprav: 1
Hančin Štefan, Nantérska 16, 010 08 Žilina, SK,
Hančin Štefan, Nantérska 16, 010 08 Žilina, SK;

25121

(Il)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)

(72)

25122
87-96
15.04.1996
22.04.1997
Profil rámika
25/01.08,25/02.06
počet vonkajších úprav: 4
Golian Jozef, Šoltésovej 2125/6,
SK; Golianová Anna, Šoltésovej
Zvolen, SK;
Golian Jozef, Šoltésovej 2125/6,
SK; Golianová Anna, Šoltésovej
Zvolen, SK;

25122 variant

960 01 Zvolen,
2125/6, 960 01
960 01 Zvolen,
2125/6, 960 01

(73)
(72)

počet vonkajších úprav: 1
CEBO HOLDING SLOVAKIA, a. s.. Nitrianska
cesta 60, 958 01 Partizánske, SK;
Adamov Stanislav, Moyzesova 37, 958 01 Parti
zánske, SK,

25 122 variant 3

25122 variant 4

(11)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)

(72)

25123
56-96
07.03.1996
22.04.1997

25124

Predná maska automobilu

12/16.13
počet vonkajších úprav: 1
Pšenský Zdeněk, Lázeňská 161, 463 64 Lázně
Libverda, CZ; Škarýd Ladislav, 463 64 Lázně
Libverda 196, CZ;
Škarýd Ladislav, 463 64 Lázně Libverda 196,
CZ; Pšenský Zdeněk, Lázeňská 161, 463 64 Láz
ně Libverda, CZ;

(Il)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

25 123

l 1 1)
(21)
(22)
(47)
54)

25124
76-96
03.04.1996
22.04.1997

(

Zimná detská celoodlievaná obuv SKI-DOO

(51)

02/04.03

25125
88-96
15.04.1996
22.04.1997
Masážne ležadlo

06/01.13
počet vonkajších úprav: 1
Zelenay Vladimír, Ing. - ZELY-S, Bratislavská
120, 921 01 Piešťany, SK;
Zelenay Vladimír, Ing., A.Hlinku 39/3 1, 921 OI
Piešťany, SK:

25125

(II)
(21)
(22)
(47)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25126
89-96
17.04.1996
22.04.1997
955682
20.10.1995
FR
Nádobka
09/01.01
počet vonkajších úprav: 1
GUERLAIN, S. A., 68 Avenue des Champs
-Élysées, 75008 Paris, FR;
Granai Robert, 206, rue Lafayette, 75010 Paris,
FR;

(11)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

25127
91-96
18.04.1996
22.04.1997
Reklamný cyklostojan
08/99.03,20/03.03
počet vonkajších úprav: 4
Zálešák Jaromir, Kovovýroba ALVA, Komenského 57, 909 01 Skalica, SK;
Zálešák Jaromír, Komenského 57, 909 01 Skalica, SK;

(Il)
(21)
(22)
(47)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25127 variant 3

25128
92-96
19.04.1996
22.04.1997
M 9508747.8
24.10.1995
DE
Prepravka
09/04.01
počet vonkajších úprav: 1
Schoeller-Plast SA, 11, route de Ia Condémine,
CH - 1680 Romont, CH;
Umiker Hans, Brunnenwiese 31, 8132 Egg/ZH,
CH;

2512¾

(U)
(21)
(22)
(47)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)

(72)

25129
94-96
19.04.1996
22.04.1997
29/045 757
30.101995
US
Nosový inhalátor
24/01.05
počet vonkajších úprav; I
Baker Norton Pharmaceuticals, Inc., 4400 Biscayne Boulevard, 33137-3227 Miami, Florida,
US;
Frost Phillip, 125 East San Marino Drive, 33139
Miami Beach, Florida, US;

25130

(U)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

25130
103-96
06.05.1996
24 04.1997
Kolekcia hračiek
21/01.74
počet vonkajších úprav; 20
Krčmár Karol, Dunajská č. 20, 811 08 Bratislava,
SK;
Krčmár Karol, Dunajská č. 20, 811 08 Bratislava,
SK;

23 130 variant 1

23130 variant 6

23 130 variant 2

23 130 variant 7

23 130 variant 3

23130 variant 8

23 130 variant 4

23 130 variant 9

25 130 variant I 5

25 130 variant 16

25130 variant 12

25130 variant 1 7

25130 variant 13

25130 variant 18

25 130 variant 19

25132

d)
(21)

(22)

25 130 variant 20

(II)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

25131
104-96
06.05.1996
24.04.1997
Kontajner na zber cigaretových ohorkov
09/03.04
počet vonkajších úprav: 1
Bajza Pavol, 946 33 Modrany 52, SK;
Bajza Pavol, 946 33 Modrany 52, SK;

(47)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25133
116-96
28.05.1996
24.04.1997
25487
28.1 1.1995
IL
Rezný nástroj
08/01.02
počet vonkajších úprav: 1
ISCAR LTD., P.O.Box 11. 24959 Migdal Tefen,
IL;
Salran Amir, 6, Moran St., 24960 Kfar V rad i m,
IL;

25131

(Il)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

25132
105-96
07.05.1996
24.04.1997
Univerzálna kostra podlahy modulových sús
tav
25/02.06
počet vonkajších úprav: 1
Ganádik Jaroslav, Ing., Šrobárova 50, 058 01 Po
prad, SK; Jakubec Stanislav, Ing., Ľ. Podjavorinskej 15, 053 I 1 Smižany, SK;
Ganádik Jaroslav, Ing., Šrobárova 50, 058 01 Po
prad, SK; Jakubec Stanislav, Ing., C. Podjavorinskej 15, 053 11 Smižany, SK;
25133

(111
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

25134
117-96
30.05.1996
24.04.1997

Univerzálna kostra modulových sústav pozdĺžno - priečneho systému
25/02.06
počet vonkajších úprav: 1
Ganádik Jaroslav, Ing., Šrobárova 50, 058 01 Poprad, SK;
Ganádik Jaroslav, Ing., Šrobárova 50, 058 01 Poprad, SK;

25134

(11)

25135

(21)
(22)
(47)
(31)

I 19-96
04.06.1996
24.04.1997
29519105.8 - VAR. 1,2.5,
DM/035 426 - VAR. 3,4
04.12.1995,05.02.1996
DE, WO

(32)
(33)

(54)

Nádoba

(51)

09/02.04
počel vonkajších úprav: 5
Schmalbach-Lubeca AG, Schmalbachstrasse I,
0-3S1 12 Braunschweig, DE;
Peter Wolfgang, Weg 83, 27474 Cuxhaven. DE;
Hartung Hans, Stadeweg 3, 38106 Braunschweig.
DE; Becker Horst, Freiherr v.Steinstr. 17, 27474
Cuxhaven. DE;

(73)
(72)

25135 variant I

variant 2

25 135 variant 3

25135 variant 4

25136 variant 3

25135 variant 5

(11)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)

(Il)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

25136
129-96
19.06.1996
28.04.1997
Debnársky výrobok
09/04.01,09/02.04
počet vonkajších úprav: 3
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná
64, 816 11 Bratislava, SK;
Ocel František, Ing., Záhradná 27, 976 66 Polom
ka. SK;

(72)

25137
130-96
19.06.1996
28.04.1997
Závesná ozdoba
11/02.08
počet vonkajších úprav: 6
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná
64, 816 11 Bratislava, SK;
Haroník Jaroslav, Ing., Snežienková 10, 971 01
Prievidza, SK;

25137

25136 variant 1

(II)
(21)
(22)
(47)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25138
135-96
02.07.1996
28.04.1997
29/052 54 1
08.01.96
US
Podrážka topánky na snowboarding
02/04.08
počet vonkajších úprav: 2
THE BURTON CORPORATION, 80 Industrial
Parkway, 05401 Burlington, Vermont, US;
McDonald Steven C., 631 Northeast Royal Court,
97232 Portland, Oregon, US;

25139 variant 2

25 138 variant 1

25139 variant 2

(Il)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)
(72)

(72)

25140
156-96
25.07.1996
28.04.1997
M 9600946.2
26.01.1996
DE
Papierové a kancelárske výrobky
19/05.03
počet vonkajších úprav: 10
SIGEL GmbH u. Co, Bäumenheimer Strasse 10,
866 90 Mertingen, DE;
Bogl Werner, Dillinger Strasse 23, 866 09 Donauworth, DE;

25139
147-96
22.07.1996
28.04.1997
Ozdobný odtlačok
19/08.00
počet vonkajších úprav: 2
J & J KERAMIK STUDIO, 935 84 Tupá-Chorvatice 54, SK;
Jasenský Peter, 935 84 Tupá-Chorvatice 54, SK;

25140 variant 1

251340 variant 2

25140 variant 6
25140 variant 3

Wichtig

25140 variant 4

25 140 variant 8
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986 01 Fiľakovo, SK; Reiman Róbert, Ing., Far
ská Lúka 1595/50, 986 01 Fiľakovo, SK; Zagyt
Štefan, 980 33 Hajnáčka č. 320, SK; Olšiak Mi
lan, Ing., Školská 2, 986 01 Fiľakovo, SK; Šimún
KifrztaW- ~~~

Vladimír, Ing., Parková 1287/6, 986 01 Fiľakovo.
SK; Halaj Vladimír, Kalajová 1 b, 986 01 Fiľako
vo, SK; Lauro Jozef, Ružová 49, 986 01 Fiľako
vo. SK,

i íľ
25140 variant IO

(II)

25141

(21)
(22)
(47)
(54)
(51)

177-95
16.06.1995
28.04.1997

(73)
(72)

25142

Rohová skrinka
06/04.02
počet vonkajších úprav: 1
NOVOFINAB, a. s., Šávoľská cesta 62, 986 12
Fiľakovo. SK;
Benko Atila, Jesenského 19 /11, 986 01 Fiľako
vo, SK; Jánošík František, Ing., Točnica 74,
984 01 Lučenec, SK; Pisár Dušan, Rátka 99,
986 01 Fiľakovo, SK; Reiman Róbert, Ing., Far
ská Lúka 1595/50, 986 01 Fiľakovo, SK; Zagyi
Štefan, 980 33 Hajnáčka č. 320, SK; Olšiak Mi
lan, Ing., Školská 2, 986 01 Fiľakovo, SK; Šimún
Vladimír, Ing., Parková 1287/6, 986 01 Fiľakovo,
SK; Halaj Vladimír, Kalajová 1 b, 986 01 Fiľako
vo, SK; Lauro Jozef, Ružová 49, 986 01 Fiľako
vo, SK;

25141

(Il)

25142

(21)
(22)
(47)
(54)
(51)

178-95
16.06.1995
28.04.1997

(73)
(72)

Dvojdverová lomená skrinka
06/04.02
počet vonkajších úprav: 1
NOVOFINAB. a. s., Šávoľská cesta 62, 986 12
Fiľakovo, SK;
Benko Atila, Jesenského 19 /11, 986 01 Fiľako
vo. SK; Jánošík František, Ing.. Točnica 74.
984 01 Lučenec, SK; Pisár Dušan, Rátka 99,

(Il)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)

(72)

25143
316-95
03.1 1.1995
28.04.1997

Logická hračka - pohyblivé ramená
21/01.74. 19/07.07
počet vonkajších úprav: 2
BIBZA - Výroba dreveného tovaru, s. r o..
039 01 Turčianske Teplice, SK; Nadácia SCHOLA LUDUS, Hlboká 2, 813 03 Bratislava, SK;
Teplanová Katarína, RNDr., CSc., Fr. Kráľa 19,
8 I 1 05 Bratislava, SK;

25144 variant I

25 143 variant 2

(11)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)

(72)

25144
317-95
03 1 1.1995
28.04.1997
Logická hračka - prepadačky
21/01.74, 19/07.07
počet vonkajších úprav: 2
BlBZA - Výroba dreveného tovaru, s. r. o.,
039 01 Turčianske Teplice, SK, Nadácia
SCHOLA LUDUS, Hlboká 2, 813 03 Bratislava,
SK;
Teplanová Katarína, RNDr., CSc., Fr. Kráľa 19,
811 05 Bratislava, SK;
2.1144 variant 2

(II)
(21)
(22)
(47)
(54)
(51)
(73)

(72)

25145
326-95
21.1 1.1995
29.04.1997
Priehľadná uzamykateľná schránka na kvety
31/00.00
počet vonkajších úprav: 8
Peknik .lán, Mierová 220. 821 05 Bratislava, SK;
Pazdera Leo, JUDr., Lachova 18, 851 03 Brati
slava, SK;
Pekník Ján, Mierová 220, 821 05 Bratislava, SK;
Pazdera Leo, JUDr., Lachova 18, 851 03 Brati
slava, SK;

25145 variant 2

25 145 variant 1

25145 variant 7

(Il)

25146

(21)
(22)
(47)
(54)
(51)

99-96
30.04.1996
29.04.1997

(73)
(72)

24546 variant 3

Pánska spodná bielizeň
02/01.00
počet vonkajších úprav: 8
Triumph International AkriengeselIschaft, Marsstrasse 40, D-80335 Munchen, DE;
Raffallt Dominique, 63 , avenue de la Pointe
Rouge, Residence Les Antilles, F-13008 Mar
seille, Imm. La Marie-Galante, FR;

' l
24546 variant 4

24546 variant
24546 variant 5

24546 variant 2

24546 variant 7

24546 variant 8

ND4Q

Predĺženie platnosti priemyselných vzorov

Podľa § 54 ods. 2 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov bola predĺžená platnosť zápisu týchto priemyselných vzorov:

Číslo zápisu

Číslo prihlášky

Dátum prihlásenia

Názov

Predĺženie do:

23741

25451/92

29.04.1992

Ovládač nádoby na vydávanie gélovitých látok vybavený snímateľným
krytom

29.04.2002

23742

25452/92

29.04.1992

Ovládač nádoby na vydávanie peno
vých materiálov, vybavený snímateľ
ným krytom

29.04.2002

23788

25625/92

16.06.1992

Veľkokapacitný kávovar
málne vyhotovenie

WMF - nor

16.06.2002

23855

25866/92

25 08.1992

Veľkokapacitný kávovar WMF - ma
lé vyhotovenie

25.08.2002

24039

25619/92

16.06.1992

Ornamentálne sklo

16.06.2002

24067

25346/92

01.04.1992

Skupinová poštová dvojstranná
schránka

01.04.2002

24112

25542/92

26.05.1992

Balená tyčinka s náplňou kusového
tovaru

26.05.2002

24180

25345/92

01.04.1992

Bezpečnostná poštová schránka

01.04.2002

24205

25460/92

05.05.1992

Ornamentálne sklo

05.05.2002

CAST
OCHRANNÉ ZNÁMKY

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov ochranných známok
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(510)

číslo zápisu
dátum zápisu
dátum, dokedy môžu mať známkové práva
účinok
číslo prihlášky
dátum podania prihlášky
číslo prioritnej prihlášky
dátum prioritnej prihlášky
krajina priority
zoznam výrobkov a/alebo služieb

(511)

(540)
(554)
(591)
(730)

(800)

údaj o triede alebo triedach podľa medzinárod
ného triedenia výrobkov a služieb (Nicejská
klasifikácia)
reprodukcia známky
trojrozmerná známka
údaje o uplatňovaných farbách
meno(-á) a adresa(-y) majiteľa(-ov) známky a
údaje o jeho (ich) priemyselnej alebo obchod
nej činnosti
údaje o medzinárodnom zápise

Zverejnené prihlášky ochranných známok podľa zákona č. 55/1997 Z. z.
(210) 74410
(220) 31.12.1992
(511) 31

(510) 6 - Kovové obaly.
(730) TECHNOKOV, s. r. o., Rudinská cesta 1330,
024 01 Kysucké Nové Mesto, SK;

(540) PROTEIN PLUS
(510)
(730)

31 - Krmivo pre psov a mačky.
Societe des Produits Nestle S. A., Case Postale
353, 1800 Vevey, CH;

(210)
(220)
(511)

1125-93
02.07.1993
28

(210)
(220)
(511)

65774
08.01.1992
16,28,29,32,42

(540) Kids Club
(510)

(540) SparkleLights
(510)
(730)

28 - Hry, hračky.
The Ohio Art Company, spoločnosť organizo
vaná a existujúca podľa zákonov štátu Ohio. One
Toy Street, Bryan, Ohio 43506, US;

(730)

(210)
(220)
(511)
(540)

(210) 12-94
(220) 05.01.1994
(511) 29

(210)
(220)
(511)

(510)

407-94
21.02.1994
31

DOGGY

(540)
(510) 31- Krmivá pre zvieratá.
(730) TreKok-Doggy AB, S-447 84 Vargarda. SE;

(210)
(220)
(511)

1654-94
21.07.1994
1

(540) LITEX
(510)

(730)

1 - Hydrokoloidy, zmesi hydrokoloidov; chemi
kálie používané v potravinárstve, farmaceutickej
kozmetike a domácich produktoch; chemické vý
robky pre priemysel, vedu, fotografický priemy
sel, poľnohospodárstvo, zahradnictvo, lesníctvo;
živice, plasty; pôdne hnojivá; hasiace prostriedky,
prostriedky na kalenie a prípravky na zváranie
kovov; priemyselné spojivá a lepidlá.
FMC CORPORATION, Philadelphia, Pennsyl
vania, US;
(730)

(210)
(220)
(591)
(511)
(540)

658-97
03.03.1997
modrá, biela
6

(210)
(220)
y TECHNOKOV

65826
10.01.1992
6, 7, 9, 11, 19,37,39,41,42

SJBHir

KAPUCÍN

(540)
(510) 29 - Mlieko, smotana a mliečne výrobky.
(730) Bohušovická mlékárna, a. s., 411 46 Bohušovice nad Odrou, CZ;

16 - Tlačoviny.
28 - Hračky.
29 - Mäso.
32 - Nealkoholické nápoje.
42 - Reštauračné služby, klubová činnosť.
BURGER KING CORPORATION, 17777 Old
Cutler Road, Miami, Florida 33152, US;

6 - Zámočnícke výrobky a kovové konštrukcie,
železobetónové skelety.
7 - Technologické zariadenia na stavebnú výrobu.
9 - Elektrické rozvádzače a zariadenia.
11 - Biologické fdtre, zariadenia na chladenie a
rozvod vody, chladiace veže a mikroveže.
19 - Betónové konštrukcie včítane monolitických,
prefabrikáty včítane predpätých prvkov, stavebné
výrobky.
37 - Stavby, opravy a rekonštrukcie zariadení na
chladenie a rozvody vody, t.j. chladiacich veží a
mikroveží, montáž železobetónových skeletov a
prefabrikátov včítane predpätých prvkov, staveb
ných výrobkov, stavba a opravy betónových a
stavebných konštrukcií včítane monolitických,
opravy betónových prvkov a povrchov, stavba,
montáž a opravy biologických fdtrov, montáž a
opravy kovových a zámočníckych konštrukcií a
prvkov, opravy technologických zariadení na sta
vebnú výrobu, montáž a opravy vežových žeria
vov a výťahov, montáž a opravy elektrických
rozvádzačov, montáž a údržba hromozvodov,
elektroinštalácií a elektrických zariadení.
39 - Dopravné služby.
41 - Poskytovanie rekreačných a vzdelávacích
služieb.
42 - Poskytovanie stravovacích služieb, projekčná
činnosť.
Chladící věže Praha, a. s., Krčská 51, 146 20
Praha 4, CZ;

67782
07.04.1992

(511)
(540)

36

(510)

36 - Poisťovacie služby, investičné a finančné
odhady.
SEDGWICK GROUP PLC, London, GB:

(730)

(210) 69374
(220) 17 06 1992
(511) 9,16,24,25,28
(540)

(510)

(730)

9 - Elektrické, elektronické prístroje a nástroje,
prístroje a nástroje na ochranu zdravia a života,
vyučovacie prístroje a zariadenia, prilby, prístroje
na zaznamenávanie, prenos a reprodukciu zvuku
alebo obrazu, elektronické hry a obrazové hry,
časti a príslušenstvo uvedeného tovaru, kazety,
magnetické pásky a videopásky, filmy, svetelné
znamenia a magnety včítane magnetov pre
chladničky
16 - Tlačoviny, fotografie, papiernický tovar, in
štrukčný a učebný materiál (okrem prístrojov),
hiacie karty, obchodné štítky, perá, ceruzky,
značkovače, krejóny, pohľadnice, poznámkové
zošity, farebné zošity, knihy, časopisy, noviny,
albumy, inštrukčný materiál pre ľadový hokej,
nálepky na tlmiče, príp nárazníky vozidiel, ná
lepky, vpaľované etikety, okenné označenia, ba
liaci papier, plagáty, tlačené visiace štítky na dve
rové zámky.
24 - Látky.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy, športové ob
lečenie a športová obuv, čiapky, nohavice, krátke
nohavice, spodné nohavice, boxerské športové
nohavice, T-košele, vlnené blúzky, svetre, košele,
tepláky, šatky na krk, klobúky bez strechy, ľahké
saká, saká, podbradníky, ponožky, ťapky,
ochranné vypchávky do športovej obuvi, trenírky,
hokejové nohavice.
28 - Rukavice, špeciálne upravené rukavice, hry a
predmety na hranie, športové predmety, časti a
príslušenstvá uvedených tovarov, náustky na po
užívame pri športe, biány, palice, korčule, puky,
golfové lopty, mechanické hry, hry vyznačené na
doskách, nálepky na hračky, lietajúce kotúče, po
hyblivé bábiky, hračky na chovanie (opatrova
nie), bábky a ozdobné predmety na vianočné
stromčeky
NHL Enterprises B. V., Polakweg 14, 2288 GG
Rijswijk, NL,

(210) 69375
(220) 17.06.1992
(511) 9, 16, 24, 25,28
(540)

(510)

9 - Elektrické, elektronické prístroje a nástroje,
prístroje a nástroje na ochranu zdravia a života,
vyučovacie prístroje a zariadenia, prilby, prístroje
na zaznamenávanie, prenos a reprodukciu zvuku
alebo obrazu, elektronické hry a obrazové hry,
časti a príslušenstvo uvedeného tovaru, kazety,
magnetické pásky a videopásky, filmy, svetelné
znamenia a magnety včítane magnetov pre
chladničky.
16 - Tlačoviny, fotografie, papiernický tovar, in
štrukčný a učebný materiál (okrem prístrojov),
hracie karty, obchodné štítky, perá, ceruzky,
značkovače, krejóny, pohľadnice, poznámkové
zošity, farebné zošity, knihy, časopisy, noviny,
albumy, inštrukčný materiál pre ľadový hokej,
nálepky na tlmiče, príp. nárazníky vozidiel, ná
lepky, vpaľované etikety, okenné označenia, ba
liaci papier, plagáty, tlačené visiace štítky na dve
rové zámky.
24 - Látky.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy, športové ob
lečenie a športová obuv, čiapky, nohavice, krátke
nohavice, spodné nohavice, boxerské športové
nohavice, T-košele, vlnené blúzky, svetre, košele,
tepláky, šatky na krk, klobúky bez strechy, ľahké
saká, saká, podbradníky, ponožky, ťapky,
ochranné vypchávky do športovej obuvi, trenírky,
hokejové nohavice.
28 - Rukavice, špeciálne upravené rukavice, hry a
predmety na hranie, športové predmety, časti a
príslušenstvá uvedených tovarov, náustky na po
užívame pri športe, bránky, palice, korčule, puky,
golfové lopty, mechanické hry, hry vyznačené na
doskách, nálepky na hračky, lietajúce kotúče, po
hyblivé bábiky, hračky na chovanie (opatrova
nie), bábky a ozdobné predmety na vianočné
stromčeky
(730) NHL Enterprises B. V., Polakweg 14, 2288 GG
Rijswijk, NL;

(210) 62062
(220) 10.03.1997
(511) 17

(540) EKOPLASTIK
(510)

17 - Výrobky z plastov, najmä rúrky, hadice, aimatúry, žľaby, krúžky, spojky, redukcie, priechodky, ventily, tesnenia, plášte, zátky
(730) Čadek Jaroslav, Ing., EKOPLASTIK, Korunní
133, 130 00 Praha, CZ,

(210) 1122-93
(220) 02 07 1993
(Sll) 38

(540)

(540) FRIENDS & FAMILY
(510) 38 - Telekomunikačné služby.
(730) MCI Communications Corporation, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
1133-19th Street, N. W., Washington, D C.
20036, US;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(511)

(730)

16 - Periodické a neperiodické reklamné publi
kácie.
INTERPRETER ADVERTISING SLOVAKIA
Co., spol. s r. o., Centrum 12/17, 017 28 Považ
ská Bystrica, SK,

1041-93
23 06 1993
0-74428
05.01 1993
CZ
9, 11, 17, 22, 24, 37, 39

(210)
(220)
(511)

1367-93
II 08.1993
2,19

DUFLEX

(510)

(540)
(510) 9 - Bezpečnostné a ochranné odevy
11 - Zariadenie na vetranie, rozvod a úpravu
vzduchu
24 - Výrobky z plastov, najmä výrobky z nánoso
vých textílií a fólií - napríklad krycie plachty rov
né a fazónové, vrecia a vaky na priemyselné úče
ly
17 - Fóliovníky a fólie na poľnohospodárske
účely
22 - Vrecia a vaky z textilných materiálov
37 - Predaj a opravy výrobkov z plastov.
39 - Skladovanie výrobkov z plastov.
(730) Žajdlík Jiří, Ing., Nerudova 199, 738 02 FrýdekMístek, CZ;

(210) 1382-93
(220) 13 08 1993
(511) 3
(540)

(510)

(730)

3 - Toaletné mydlá, voňavkárske výrobky, toalet
né vody, kolínske vody, prípravky na starostli
vosť o telo a krásu, najmä pleťové krémy, pleťové
vodičky, výrobky na starostlivosť o pleť pred
holením a po holení, holiace krémy, púdre, telové
balzamy, šampóny, prípravky na starostlivosť o
vlasy, vodičky na vlasy, dezodoranty a antiperspiranly na osobné použitie, zubné pasty, prášky a
vody
Shulton, Inc., spoločnosť ziladená podľa záko
nov štátu New Jersey, One Procter & Gamble
Plaza, Cincinnati, Ohio, US,

(510)

(540) TOSHIBA
2 - Farby, laky, fermeže na piemyselné a umelec
ké použitie, textilné farby, prípravky na farbenie
potravín a nápojov; farbivá, antikorózne a im
pregnačné nátery; farbiarske prípravky, moridlá,
prírodné živice, kovové fólie a kovy v prášku na
účely maliarske a dekoratérske, najma tónovače
do kopírovacích strojov a/alebo tlačiarní, povlaky
/náterové farby/, temperové farby; smalty, smalty
na maľovanie; laky, farby, podkladové nátery,
striebrenky; riedidlá farieb a lakov
19 - Farby ohňovzdorné.
(730) Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading as
Toshiba Corporation, 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JP,

(210)
(220)
(511)

1385-93
13.08.1993
31

(540)
(510)

WINERGY gestolac

(730)

31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke
produkty, hlavne zrno na siatie a iné materiály na
rozmnožovanie, nespracované obilniny; živé
zvieratá; krmivá pre zvieratá, vtáctvo a ryby vrá
tane sušienok a chuťoviek, sépiové kosti (pre vtá
kov chovaných v klietkach ), jedlé kosti a tyčinky
pre domáce zvieratá, stelivo pre zvieratá, čerstvo
ovocie a zelenina, zemiaky a výrobky z týchto
produktov na použitie ako prísady do krmovín
MARS Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, McLean, Virginia, US,

(210) 67969
(220) 14 04 1992
(511) 25
(540)

(510)
(730)

25 - Obuv
Bata-Schuh AG, Batastiasse 719, 4313 Mohlm,
CH,

(210)
(220)
(511)
(540)

72658
30 10 1992
21

Diana
(510) 21 - Výrobky zo skla, najmä hladké a dekorované
sklo pre domácnosť.
(730) CRYSTALEX, a. s., B. Egermanna 634, 473 13
Nový Bor, CZ;

(210)

(220)

(511)
(540)

74076
22.12.1992
32

(510)

(730)

(210)
(220)
(511)
(540)
(510)

(730)

(510)
(730)

32 - Pivo svetlé a tmavé, nealkoholické pivo, pi
vo pre diabetikov.
PLZENSKÝ PRAZDROJ, a. s., U Prazdroje 7,
304 97 Plzeň, CZ;

(210) 74077
(220) 22 12.1992
(511) 32
(540)

(510)
(730)

(210)
(220)
(511)

32 - Pivo svetlé a tmavé, nealkoholické pivo, pi
vo pre diabetikov.
PLZENSKÝ PRAZDROJ, a. s., U Prazdroje 7.
304 97 Plzeň, CZ,

1286-93
30 07.1993
5,10

5 - Potrava pre dojčatá.
29 - Kondenzované a sterilizované mlieka a
smotany, mlieka v prášku, smotany v prášku,
zmrzliny v prášku, ako aj ostatné mliečne produk
ty v práškovej forme, práškové zmesi vyrobené
hlavne z mlieka.
MD FOODS AMBA, Skanderborgvej 277, 8260
Viby J, DK;

58930
15.10.1990
5

SELECT
5 - Pesticídy, insekticídy, herbicídy, fungicidy na
použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a
lesníctve.
TOMEN CORPORATION, 6-7 Kawaramachi
1-chome, Chuo-ku, Osaka, JP;

(210) 2452-96
(220) 18.09.1996
(511) 29,30,31,32

BALPO

(540)
(510) 29 - Arašidy spracované, datle, hrozienka, kokos
sušený, oriešky (spracované), mandle (spracova
né), sušené ovocie, kandizované ovocie, zelenina
(sušená), lupienky (zemiakové), zemiakové lu
pienky.
30 - Ryža, krupica, cukor, jemné pečivo, sušien
ky, sucháre, keksy, biskvity, príchuti do nápojov s
výnimkou éterických olejov.
31 - Arašidy, lieskové oriešky, orechy, mandle
(ovocie), sezam, fazuľa (čerstvá), hrach (čerstvý),
šošovica (čerstvá), zelenina (čerstvá).
32 - Prášky na výrobu šumivých nápojov
(730) BALPO - Baliarne potravín, s. r. o., Sučíanska
cesta 31, 036 01 Martin, SK;

(210) 67564
(220) 26.03.1992
(511) 9,37,42
(540)

(540) ARROW
(510)

5 - Masky (rúška) a obväzy.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické a lekárske,
najmä katétre, katétrové systémy, zavádzacie po
môcky katétrov a vodičov drôtov, injekčné strie
kačky, ihly, bezihlové injekčné klobúčiky a hrdlá,
puzdrá na jednorazové ihly a skalpely.
(730) ARROW INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, US;

1659-93
20.09.1993
(511) 5, 29
210)

(

(220)

(540)

MILEX

(510)

9 - Výpočtová technika /počítače, monitory, klá
vesnice, skenery, plottre, sieťové karty/ a ich sú
čiastky a príslušenstvo; aplikačné programové
vybavenie /softvér/ pre oblasť zdravotníctva a
štátnej správy
37 - Projektové práce vo výpočtové] technike,
inštalácia hardveru
42 - Konzultačná činnosť vo výpočtové] technike,
inštalácia softvéru.
(730) Jirkovec Zdeněk, Tiskařská 10/257, 108 28 Pra
ha 10, CZ;

(210) 67639
(220) 31.03.1992
(511) 9,25,35,40
(540)
_____________

(540)

í tofH
DIAGNOSTIC CRIFOLS
(510) 9 - Ochranné rukavice.
25 - Odevy pracovné, obuv pracovná
35 - Informácie obchodné, obchodný manažment
a podnikové poradenstvo, sprostredkovateľská
činnosť v oblasti pracovných odevov a pracov
ných pomôcok.
40 - Úprava odevov, šitie pracovných odevov a
rukavíc
(730) Nedavaška Jaroslav, Koželužská 278, 766 01
Valašské Klobouky, CZ;

(210)
(220)
(511)
(540)

70860
12 08 1992
14

®etaiL
(510)

(730)

(210)
(220)
(511)
(540)

14 - Striebro, darčeky a doplnky z drahých ko
vov, postriebreného alebo pozláteného kovu, kle
noty, bižutéria, hodinářské predmety
DETAIL, s. r. o., V kruhu 18. 160 00 Praha 6.
CZ,

73339
26.11.1992
1.5.9,10,35

©
GRUPO GRIFOLS
(510)

(730)

1 - Chemické výrobky
5 - Lekárske a zverolekárske výrobky
9 - Vedecké prístroje a nástroje, prístroje a ná
stroje na kontrolu (dohľad), meranie a optiku
10 - Lekárske a chirurgické prístroje a nástroje.
35 - Dovozná a vývozná agentúra, obchodne za
stupovanie a obchodná propagácia vzťahujúca sa
na uvedené výrobky.
GRUPO GRIFOLS, S. A., Pohgono Levante, c/
Can Guasch, s/n, 08150 Parets del Valles
(Barcelona), ES,

(510)

1 - Chemické výrobky.
5 - Lekárske a zverolekárske výrobky.
9 - Vedecké prístroje a nástroje, prístroie a ná
stroje na kontrolu (dohľad), meranie a optiku
10 - Lekárske a chirurgické prístroje a nástroje
35 - Dovozná a vývozná agentúra, obchodné za
stupovanie a obchodná propagácia vzťahujúca sa
na uvedené výrobky
(730) GRUPO GRIFOLS, S. A., Poligono Levante. c/
Can Guasch, s/n, 08150 Parets del Valles
(Barcelona), ES;

(210) 72978
(220) 13 111992
(511) 9, 14, 20, 33, 35, 42
(540)
•poLsr.o,

KLmURHKT
(510)

9 - Aparáty a prístroje určené na vedecké a labo
ratórne účely, prístroje a nástroje navigačné, t |
prístroje a nástroje určené na prenášanie rozka
zov, na meranie a prístroje všeobecne používané
pri riadení lodí a lietadiel; prístroje a nástroje
geodetické a prístroje na bezdrôtovú telegiafiu,
prístroje fotografické, kinematografické, optické,
vrátane piemietačov obrazu a zväčšovacích prí
strojov, prístroje a nástroje na váženie a meranie,
prístroje a nástroje signalizačné, vrátane signál
nych píšťal, prístroje a nástroje na účely záchran
né a učebné; automaty uvádzané do činnosti vho
dením mince alebo známky, prístroje na záznam a
reprodukciu hovoreného slova, zapisovacie po
kladne a počítacie stroje, vrátane kancelárskych a
dierovacích strojov; hasiace prístroje, špeciálne
puzdrá na prístroje a nástroie, ktoré sú zaradené
do te]to triedy, elektrotermické nástroje a prístro
je, ako ručné elektrické zváračky, elektrické žeh
ličky a pod., elektrické prístroje a zariadenia, ako
elektricky vykurované- podhlavníky, odevy a sú
časti odevov, ohrievače nôh, elektrické zapaľova
če a podobné zariadenia nezaradené do iných
tried, elektromechanické zariadenia pre domác
nosť určené na čistenie ako: vysávače prachu,
leštiče parkiet a pod ; výpočtová technika, na|nta
geodetické prístroje a nástroje, kancelárske dierovače, faxové zariadenia
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, predmety z dra
hých kovov, ich zliatin alebo predmety z plátova
ných (dublovaných) kovov, bižutéria z plastov,
hodiny a chronometrické zariadenia, vrátane
špeciálnych puzdier, umelecké predmety z bron
zu
16 - Kopírovacie zariadenia, písacie stroje, zoší
vačky
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku, brúsené sklo a zrkadlá, rámy. výrobky /
dreva, korku, prútia, tŕstia, trstiny, lohoviny.

slonoviny, kostí, korytnačiny, jantáru, perlete,
morskej peny, buničiny; výrobky z plastov, pos
teľné potreby; matrace, žinenky, podhlavníky.
32 - Nealkoholické vína.
33 - Vína, liehoviny, likéry.
35 - Poradenská činnosť v oblasti obchodu; ekonomicko-organizačné poradenstvo.
42 - Geodetické a kartografické práce.
(730) KVADRANT, spol. s r. o., Pechova 44, 615 00
Brno, CZ;

(210) 72847
(220) 06.11.1992
(511) 14,21,40

(510)

14 - Drahé kovy ako surovina i polotovar, zliatiny
z drahých kovov, pozlátené a postriebrené výrob
ky, imitácia zlata i striebra, výrobky zo zlata i
striebra, najmä prstene, náušnice, prívesky, misy,
nádobky, brošne, dózy, cukomičky, čajníky, čaše,
retiazky, čajové súpravy, figúrky, škatule, schrán
ky, obaly, svietniky, zhášadlá, taniere, vázy, ta
batierky, náhrdelníky, zapaľovače, manžetové
gombíky, kravatové ihlice, šperky, drahé kamene,
mince, hodiny všetkých druhov, ich súčasti, naj
mä stroje, strojčeky, skrinky, ciferníky, kyvadlá,
chronometre, náramky.
21 - Porcelán, keramika na použitie v domácnos
ti, maľované výrobky zo skla.
40 - Pozlacovanie a plátovanie zlatom, striebrenie
a plátovanie striebrom.
(730) Nekola Jiří, lng„ Čimelická 963/13, 142 00 Pra
ha 4, CZ;

(210) 68515
(220) 13.05.1992
(511) 16
(540)

(510)

(730)

16 - Tlačoviny, noviny, periodické publikácie,
časopisy - všetko z oblasti počítačového priemys
lu.
Ziff-Davis Publishing Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 767 Fifth
Avenue, 44th Floor, New York, N.Y. 10053, US;

(210) 68395
(220) 06.05.1992
(511) 16, 35, 37,41,42
(540)

(510)

16 - Publikácie periodické a neperiodické.
35 - Sprostredkovanie obchodu s výsledkami ve
deckovýskumnej a pedagogickej činnosti; pomoc
pri prevádzke alebo riadení obchodného podniku.
37 - Stavebníctvo, opravy, sprostredkovateľská
činnosť v stavebníctve.
41 - Činnosť vyučovacia, vzdelávacia a pedago
gická; tvorba programov a spracovanie progra
mových vybavení; informácie o možnostiach zá
bavy, rozptýlenia a rekreácie.
42 - Technicko-poradenská, vedecko-technická a
umelecká činnosť; stravovanie; zabezpečovanie
ubytovania, prevádzkovanie ubytovacích zaria
dení, rezervovanie ubytovania; reštauračné služ
by; projektová činnosť.
(730) České vysoké učení technické v Praze, Zikova
4, 166 35 Praha 6, CZ;

(210) 2001-93
(220) 04.11.1993
(511) 2

ACRONEX

(540)
(510) 2 - Náterové hmoty na strešné krytiny.
(730) SLOVLAK FALA, a. s., 018 64 Košeca, SK;

(210) 72761
(220) 04.11.1992
(511) 11

(540) Gasex
(510)

11 - Teplovodné kotly ústredného kúrenia na
plyn.
(730) Kovoterm Brno, a. s., Cejl 20, 602 00 Brno, CZ;

(210)
(220)
(511)
(540)

(510)

72386
16.10.1992
16,35,39,41,42

16 - Tlačoviny, periodická a neperiodická tlač,
knihy.
35 - Reklama, propagácia, inzercia, služby v od
bore informatiky; sprostredkovateľské služby v
obchode.
39 - Distribúcia tlače.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť.
42 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
vydavateľstva, nakladateľstva, informatiky, re
klamy a propagácie.
(730) Efekt, spol. s r. o., Bardounova 2140, 140 00
Praha 4, CZ;

(540)
TELEVÍZIA SEVER

(511)
(540)

[N'MEXg

SpoloČDOif S I. O.

Sládkovičova 2
í 1 L I N A

(510)
(510) 5 - Farmaceutické prípravky na ľudské využitie,
substancie na výrobu týchto prípravkov.
(730) TV SEVER, spol. s r. o., Sládkovičova 2,
010 01 Žilina, SK;

(210)
(220)
(511)

1424-93
19 08 1993
16

(540) BIENFANG
(510)
(730)

16 - Dosky z penovej hmoty ako obalový mate
riál
HUNT HOLDINGS, INC., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, Wilmington, De
laware 19810, US;

(210) 69829
(220) 01 07 1992
(511) 7, 8, 16, 19, 20, 21
(540)

6, 7, 17, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 32. 39, 42

(730)

6 - Všeobecné kovy a kovové výrobky
7 - Stroje, strojové investičné celky z oblasti
priemyslu textilného, chemického a potravinár
skeho
17 - Kaučuk, guma, azbest, plasty.
22 - Textilné materiály zo surových vlákien, tex
tilné vlákna surové, bavlna surová.
23 - Vlákna na textilné účely, priadza vrátane
bavlnenej priadze.
24 - Tkaniny vrátane bavlnených, textilné výrob
ky
26 - Tkaniny čipkové a paličkované
29 - Masové výrobky.
30 - Múka, cestoviny, cukor.
31 - Obilie, obilniny
32 - Pivo, nealkoholické nápoje.
39 - Poskytovanie dopravných a skladovacích
služieb.
42 - Transfer technológie z oblasti priemyslu
textilného, chemického a potravinárskeho.
NIMEX, spol. s r. o., Chmeľová dolina 88,
949 01 Nitra, SK,

(210)
(220)
(511)
(540)

777-97
14.03 1997
12,35,42

(510)

12 - Lokomotívy.
35 - Reklamná činnosť, marketing, inzercie,
administratívne práce
42 - Poradenské služby ohľadne elektronických
zariadení na spracovanie dát; výskum a vývo; v
oblasti prírodných a technických vied; výskum a
vývoj v oblasti humanitných a spoločenských
vied; tlmočnícke a prekladateľské služby
MARTINSKÁ MECHA TRONICKÁ, a. s„
Thurzova 16, 036 01 Martin, SK;

(510)

7 - Okružné píly, horné frézy viacvretenové vŕ
tačky, manipulátory a dopravníky dreva
8 - Montážne prípravky ručné (nemechanické)
16 - Drevené školské tabule
19 - Rezivo, drevené hranolčeky, pri rezy, drevené
obloženie, drevené priečky, drevené podlahoviny,
drevené pracovné dosky, tyčky drevené guľaté a
profilové, drevené lišty na technické účely krycie
a podlahové
20 - Nábytok drevený a kancelársky, drevené
dielce pre nábytkárstvo, drevené stolové nohy
21 - Dosky na krájame pre domácnosť.
(730) IDEA Nitra, a. s., Novozámocká 224, 949 26
Nitra, SK,

(210)
(220)
(511)

658-94
21 03 1994
5

(730)

(210)
(220)
(511)

73551
03 12 1992
30

ALTEX

(540)
(510) 5 - Herbicídy
(730) MONSATO COMPANY, 800 North Lindbergh
Boulevard, St Louis, Missouri 63167, US,

(210)
(220)

72485
22 10 1992

(510) 30 - Cestoviny.
(730) ADRIANA - výrobce těstovin, s. r. o., Tn Dvo
ry, 784 01 Litovel. CZ,

(210)
(220)
(511)
(540)

68516
13.05.1992
39

BUFrQunes

(510) 39 - Služby cestovnej kancelárie, najmä doprava
osôb motorovými vozidlami, najmä autobusmi a
autokarmi, informácie o preprave, organizovanie
cestovania vrátane jeho vedenia a sprievodu, re
zervácia prepravy a miesteniek, sprostredkovanie
prepravy.
(730) Hoffmann Jan, JUDr., Čakovická 2/835,
190 00 Praha 9, CZ;

(210)
(220)
(511)

2078-93
16.11.1993
5,10

(540)
(510)

CONVEEN

(730)

5 - Hygienické, medicinálne a chirurgické obväzy
zahrnuté v triede 5 a pásy na ne; dámske vložky,
sanitárne vložky, sanitárna bielizeň, náplasti,
materiál na obväzy, tampóny na hygienické a chi
rurgické účely, farmaceutické prostriedky na po
kožku.
10 - Chirurgické a lekárske prístroje a nástroje;
nádoby na moč, urinály, ohybné hadičky, rúrôčky
a spoje rúročiek na lekárske účely, vrecká, obaly,
nádobky, katétre zahrnuté v triede 10, obväzy
(nezahrnuté v iných triedach), utesňovacie pros
triedky vo forme kotúčikov, prstencov alebo pá
sok na liečivé použitie, pásky a iné upevňovacie
zariadenia na hygienické, liečivé a chirurgické
obväzy, dámske vložky a zberné nádobky; prí
stroje a zariadenia na rehabilitáciu a ošetrovanie
močového systému, prístroje a zariadenia na pre
venciu inkontinencie (neschopnosti udržať moč)
Coloplast A/S, Bronzevej 4, 3060 Espergaerde,
DK,

(210) 2077-93
(220) 16 111993
(511) 3,5,10

(540) COLOPLAST
(510)

3 - Prostriedky prosté (bez liečiva) na starostli
vosť o pokožku; všetky zahrnuté v triede 3.
5 - Farmaceutické prostriedky a látky; farmaceu
tické prostriedky na použitie pri ošetrovaní pa
cientov s kolostórmou a/alebo ileostómiou a na ošetrovanie urologických stavov; dámske vložky,
sanitárne pásy, dámske vložky na spodnú bieli
zeň, dámske tampóny, tampóny na chirurgické účely, náplasti a obväzy, všetko na lekárske a chi
rurgické účely, obväzy (iné ako elastické obväzy),
škatuľky do vrecka na lieky, materiály pripravené
na obväzovanie, prostriedky a látky na hygienické
účely, sanitárne prostriedky a látky, všetko zahr
nuté v triede 5.
10 - Chirurgické a lekárske prístroje a zariadenia;
prístroje a zariadenia na použitie v prípade pa
cientov s ostómiou, protézy, elastické obväzy, rú-

(730)

ročky, vrecká, pásy, filtre, škatuľky, hadičky, uzávery a nafukovacie podušky, všetko na lekárske
a chirurgické ošetrovanie; podkožné ihly, anti
koncepčné zariadenia, kanyly, katétre, kaučukové
predmety na chirurgické účely a hlásiče pomoče
nia, časti a príruby na uvedené predmety, všetko
zahrnuté v triede 10.
Coloplast A/S, Bronzevej 4, 3060 Espergaerde,
DK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(511)

2074-93
16.11.1993
933117
30.06.1993
NO
5

(540)
(510)

INFOSON

(210)
(220)
(511)

2084-93
17.11.1993
6,9,42

5 - Farmaceutické prípravky a látky; diagnostické
prípravky a látky na lekárske účely, kontrastné
média na zobrazovanie na lekárske účely; zvero
lekárske prípravky; dietetické výrobky na lekár
ske účely; potraviny pre deti a invalidov, náplasti
a obväzový materiál, hmoty na dentálne účely,
dezinfekčné prostriedky; prostriedky proti parazi
tom; prostriedky na ničenie buriny a na hubenie
živočíšnych škodcov; mikroorganizmy
(730) NYCOMED IMAGING AS, Nycoveien 2, 0485
Oslo, NO;

KONEX INVEST

(540)
(510) 6 - Kovové stavebné materiály.
9 - Bleskozvodné sústavy
42 - Inžinierska činnosť vo výstavbe.
(730) KONEX, spol. s r. o., Milosrdenstva 30, 040 01
Košice, SK;

(210)
(220)
(511)
(540)

2007-93
05.11.1993
25

IHil
(510)
(730)

25 - Tričká.
Sara Lee Corporation, 470 Hanes Mill Road,
Winston-Salem, North Carolina 27105, US;

(210) 2004-93
(220) 05.11.1993
(511) 26
(540)

O
YKK

(510)

26 - Zapínadlá všetkých druhov, najmä zipsy,
patentné gombíky, sponky, nastaviteľné upínadlá.
gombíky, patentky, karabínky, očká. pútka, spo
ny, pásky, stuhy, elastické stuhy.
(730) YKK CORPORATION, No 1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;

(210)
(220)
(511)
(540)

2005-93
05.11.1993
3

Éfreeman
(510)

3 - Prípravky na starostlivosť o vlasy a pleť, pre
dovšetkým vlasové šampóny, vlasové kondicioné
ry, pleťové vody.
(730) The Freeman Cosmetic Corporation, Los An
geles, California 90025, US,

(210) 2018-93
(220) 09 11 1993
(511) 3

SIFO

(540)
(510) 3 - Čistiaci prostriedok na sifóny
(730) TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská
ul 40, 917 76 Trnava, SK;

(210)
(220)
(511)
(540)

(510)

(730)

(210)
(220)
(fill)

MENALUX

(540)
(510) 9 - Príslušenstvo vysávačov, ako sú filtre, hadice,
trubice, hubice
16 - Prachové vrecká do vysávačov
(730) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, SE,

2076-93
16.11 1993
9,42

C I S C D

(210) 2024-93
(220) 10.11.1993
(511) 9,16

Sr

S T E M S

9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, meiačské, elektrické, fotografické, kinematografické,
optické, vážiace, meracie, signálne, kontrolné,
záchranné a výučbové; prístroje na záznam, pre
nos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu; mag
netické nosiče dát, záznamové disky; automatické
predajné stroje a mechanizmy ovládané mincou
alebo známkou; registračné pokladne, počítacie
stroje, zariadenie na spracovanie dát, počítače a
počítačové programy, hasiace prístroje
42 - Konštrukčné a inžinierske služby v oblasti
výpočtovej a počítačovej techniky a programo
vania.
Cisco Systems Inc., 170 West Tasman Drive,
San Jose, California 95134, US;

(210)
(220)
(591)
(511)
(540)

2022-93
10 111993
čierna, modrá, červená
7,8,37,40,42

(510)

7 - Sorpčné sušiace zariadenia
8 - Ručné nástroje a náradie, montážne prípravky,
ručné frézky, ručné pneumatické náradie
37 - Opravy momentových kľúčov, diagnostic
kých zariadení a náradia, zostavovanie špeciál
nych nástrojov na opracovávanie spaľovacích
motorov
40 - Služby v oblasti sorpčného vysušovania a
úpravy procesného vzduchu
42 - Ciachovanie, poradenská činnosť v oblasti
opracovávania komponentov spaľovacích moto
rov, v oblasti konzervácie a protikorozívnej
ochrany suchým vzduchom, v oblasti výroby su
chého procesného vzduchu, v oblasti metód kon
tinuálneho sorpčného sušenia, protikorozívnej a
protikondenzačnej ochrany
Martinec Pavol, Ing., Viničky 18, 949 01 Niti a,
SK;

2019-93
09.11 1993
3

(540) LADOL
(510)
(730)

3 - Posýpací prostriedok na zľadovatené plochy
chodníkov.
TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská
ul 40, 917 76 Trnava, SK,

(210)
(220)
(511)

2029-93
11.11 1993
17

(540)
(510)

SPRAYLIT

(730)

17 - Zásadité zrnité monolitické hmoty torkrétovacie a striekacie
Slovmag Lovinobaňa, a. s., Továrenská 282/9,
985 54 Lovinobaňa, SK;

(730)

(210)
(220)
(511)
(540)

2071-93
15.11 1993
9

(510)

9 - Audiovizuálne prístroje a zariadenia, vrátane
počítačov a ich príslušenstva, počítačové progra
my, ďalšie komunikačné, elektrické a elektronic
ké zariadenia a nástroje obsiahnuté v triede 9,
predajné automaty, optické prístroje a nástroje,
presné strojové zariadenia.
(730) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefecture, JP;

(210)
(220)
(511)

2056-93
15 11.1993
10

(540)
(510)

GENTLE CARE

10 - Lekárske a chirurgické výrobky, osobitne
vonkajšie protézy na tvarovanie prsníka.
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, PRINCETON, New Jersey
08540, US,

elektrické vidlice, elektrické objímky, elektrické
ističe, elektrické poistky, materiál na vonkajšie a
vnútorné rozvody, elektroinštalačný materiál.
11 - Žiarovky, žiarivky, svetelné zariadenia a
sústavy.
(730) KONEX, spol. s r. o., Milosrdenstva 30, 040 01
Košice, SK;

(210) 2026-93
(220) 11.11.1993
(511) 9,35,37,41,42
(540)

A
SLQVDATA
(510)

(210) 2016-93
(220) 08.11.1993
(511) 24,25
(540)
(510)

ALMA

24 - Tkaniny, textilný tovar, hlavne prikrývky,
deky, poťahové látky, posteľná bielizeň a prestie
ranie.
25 - Odevy.
(730) Chytil Luboš, Kloboučnická 8, 140 00 Praha 4,
CZ,

(210) 2097-93
(220) 18.11.1993
(511) 16,35,41
(540)

(510)

16 - Noviny, časopisy, knihy, učebnice, periodi
ká, neperiodiká, tlačoviny a tlačivá všetkých dru
hov, výrobky z papiera a lepenky, hracie karty,
knihárske výrobky.
35 - Inzertná a reklamná činnosť, distribučná čin
nosť.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť.
(730) Bukovanský Stanislav, Ing., Seifertova 5, 748
01 Hlučín, CZ;

(210)
(220)
(511)
(540)

2083-93
17 11.1993
9,11

QmSt-

(510)

9 - Elektrické vodiče, elektrické káble, elektrické
spínače, elektrické tlačidlá, elektrické zásuvky,

(730)

(210)
(220)
(511)

9 - Prístroje na hromadné spracovanie informácií,
počítače, vrátane periférnych zariadení, registrač
né pokladne, audiovizuálna technika.
35 - Sprostredkovanie obchodu s výrobkami z
oblasti výpočtovej, kancelárskej a audiovizuálnej
techniky.
37- Servisná činnosť pre výpočtovú, kancelársku
a audiovizuálnu techniku.
41 - Konzultačné a školiace služby.
42 - Návrhy, komplexné riešenia a realizácia in
formačných komunikačných a zabezpečovacích
systémov; analytické a programátorské práce.
SLOVDATA, s. r. o., Pražská 4, 040 11 Košice,
SK;

2075-93
16.11.1993
25

(540) RIDERS
(510)

25 - Odevy, najmä džínsy, nohavice, košele, krát
ke nohavice, saká, klobúky a kravaty
(730) THE H. D. LEE COMPANY, INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Concord
Piazza, 3411 Silverside Road, Wilmington, US,

(210)
(220)
(511)

2090-93
17.11.1993
1

(540) STYROFIX
(510) 1 - Lepidlo na lepenie polystyrénových dosiek.
(730) Henkel Austria GmbH, Erdbergstrasse 29, 1030
Wien, AT;

(210) 63495
(220) 30.08.1991
(511) 25

TOMMY JEANS

(540)
(510) 25 - Odevný tovar pre mužov, ženy a deti
(730) Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Wilmington,
Delaware, US;

(210)
(220)
(511)

64262
02 05 1991
24

(540) SUPERTEX
(510) 24 - Tkaný tovar
(730) Textilana, a. s., Jablonecká 36, 461 09 Liberec,
CZ,

(730)
(240)
(220)
(511)
(540)

EMPIRIA AUDIT, s. r. o., Železničiarska 13,
811 04 Bratislava, SK;
1826-94
11 08 1994
31

(210) 2719-94
(220) 15 111994
(511) 5

(540) VEROGALID
(510) 5 - Farmaceutické prípravky
(730) Galena, a. s., Ostravská 292, 747 70 Opava-Komárov, CZ,

(210)
(220)
(511)
(540)

2434-94
18 10 1994
7,8,9,25

HUSQVARNA
(510)

7 - Motorové píly, reťazové píly, motorové píly
prerezávajúce načisto a prerezávajúce píly, rotač
né kultivátory, kosačky na trávniky a šijacie stro
je
8 - Ručné nástroje a náradie zahrnuté v triede 8,
všetko na použitie v lese a záhradníctve
9 - Ochranné odevy proti úrazom, ochranné hel
my, meracie prístroje.
25 - Ochranné odevy a ich súčasti (nie proti úra
zu) na prácu v lese, nepremokavé odevy a ich sú
časti. spodná bielizeň a jej súčasti, topánky, po
nožky a rukavice
(730) Husqvarna Aktiebolag, Drottninggatan 1,
S-56181 Huskvarna, SE;

(510)

31 - Krmivo a kŕmne zložky pre zvieratá, vtákov
a ryby; zložky a doplnky do menovaných krmív,
živé zvieratá, poľnohospodárske, záhradnícke a
lesné produkty a semená
(730) Dalgety Spillers Foods Limited, 100 George
Street, London, GB,

(210)
(220)
(511)

(540) FZZY CHEWITS
(510)

30 - Čokolády a čokoládové výrobky, cukrárske
výrobky a cukrovinky bez liečivých účinkov
(730) LEAF UNITED KINGDOM LIMITED, Carly
le Road, Greenbank, Bristol, GB,

(210)
(220)
(511)

2714-94
15111994
30

(540)
(510)

CHEWITS

(730)
(210)
(220)
(511)

1825-94
11 08 1994
31

(540) ARTHUR
(510)

31 - Krmivo a kŕmne zložky pre zvieratá, vtákov
a ryby, zložky a doplnky do menovaných krmív,
živé zvieratá, poľnohospodárske, záhradnícke a
lesné produkty a semená
(730) Dalgety Spillers Foods Limited, 100 George
Street, London, GB;

(210) 1831-94
(220) 11 08 1994
(511) 35
(540)
_____

f empiria

(510)

35 - Auditorská činnosť.

2715-94
15 111994
30

30 - Čokolády a čokoládové výrobky, cukrárske
výrobky a cukrovinky bez liečivých účinkov
LEAF UNITED KINGDOM LIMITED, Carly
le Road, Greenbank, Bristol, GB,

(210) 1841-94
(220) 15 08.1994
(511) 25
(540)

(510) 25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar
(730) Twelve Islands Shipping Company Limited,
London, GB;

(210) 70310
(220) 17 07.1992
(591) modrá, biela, červená
(511) 1,8, 16, 17, 18, 19, 26

(540)

SLOVPAP

(510)

1 - Materiály pomocné chemické, lepidlá, výrob
ky fotochemické - papiere fotografické, materiály
fotochemické nefalogenidostrieborné, polotovary
a niektoré výrobky z plastov - fólie z polyetylénu
a niektoré výrobky z nich, fólie z derivátov celu
lózy, fólie z polyetylénu, pásky z plastov, vrecká
a vrecia z plastov
8 - Nožnice.
16 - Papiere a kartóny - bezdrevné, stredne jem
né, drevité grafické papiere a písacie papiere,
špeciálne tlačové papiere, papiere farebné tlačo
vé, zošitové papiere, papiere a kartóny konfekčné,
papiere písacie tenké, kresliace, rysovacie, papie
re knihárske predsádkové, papiere baliace sulfitové a sulfátové, papiere baliace upravovacie, pa
piere baliace tenké, stredné a obyčajné, papiere
baliace nepremastiteľné a ich imitácie, papiere na
jemné a náročné balenie, papiere baliace špeciál
ne, papiere baliace neštandardné, papiere a kartó
ny na ďalšie spracovanie, papiere na zošľachteme, papiere filtračné, papiere technické tenké,
rôzne priemyselné papiere a kartóny, papiere pre
výpočtovú techniku, lepenky - lepenky kartonáž
ne, lepenky na zošľachteme, lepenky surové kry
tinové, lepenky ručné, strojové, knihárske, papie
re a kartóny zošľachtené - papiere a kartóny zošľachtené tlačou, papiere a kartóny natierané,
papiere a kartóny zošľachtené plastmi, papiere a
kartóny zošľachtené zlepovaním, krepováním a
razbou, papiere a kartóny impregnované, papiere
a kartóny špeciálne Výrobky z kartónu, lepenky,
papiera - školské potreby z papiera a kartónu, vý
robky knihárske, potreby kancelárske a listová
konfekcia, pásky papierové, drobné výrobky z
papiera a lepenky, obaly a puzdrá z plastov, vý
robky polygrafické - tlačivá pre hospodársku pre
vádzku, tlačoviny adjustačné, papiere registračné
do meracích prístrojov, školské a kancelárske pot
reby - školské zošity, výkresy, tašky, peračníky,
písacie podložky, školské dosky, školské kriedy,
krúžkové záznamníky, pravítka, trojuholníky,
uhlomery a šablóny, školské vodové a temperové
farby, atramenty, centrofix, centropen, školské
poznámkové bloky, telefaxové papiere, papierové
pásky, ofsetové papiere, samopriepisové papiere a
priepisové papiere s uhľovou vrstvou, prieklepové papiere, samolepiace etikety, poznámkové
bloky, diáre, kalendáre stolové, visiace, kancelár
ske zaraďovače, obaly na spisy priesvitné, popi
sovače, značkovače a zvýrazňovače, ceruzky a
tuhy. perá a náplne do pier, poštové obálky, poš
tové tašky, farby, tuše, rysovacie pomôcky a kan
celárske potreby - sponky, pripináčiky, orezávacie strojčeky na ceruzky, zošívacie strojčeky,
sponky do zošívacích strojčekov, dierovačky, le
piace pásky, stojany, otvárače listov, korekčné
materiály, gumy, lepidlá, papierové hygienické
výrobky - toaletný papier, papierové utierky, pa

(730)

pierové vreckovky a tampóny, papierové obrúsky
krepované a tissue s potlačou i bez potlače
17 - Materiály strešné a izolačné - strešná krytina,
pásy asfaltové bez krycej vrstvy a s krycou vrst
vou
18 - Obaly a puzdrá z kožemek
19 - Lepenky zošľachtené - lepenky polepovane a
zlepované
26 - Špendlíky
Slovpap, a. s., Komárňanská 24, 827 17 Bratisla
va, SK;

(210) 74063
(220) 2112 1992
(511) 10

STERITEX

(540)
(510) 10 - Lekárske a chirurgické rukáv ice
(730) Ansell GmbH, Mníchov, DL;

(210) 341-94
(220) 09 02.1994
(511) 35,36,37,42
(540)

(510)

(730)

(210)
(220)
(591)
(511)
(540)

35 - Analýzy nákladov, informačné kancelárie,
marketingové štúdie, obchodné a podnikateľské
informácie z odboru vodného hospodárstva, po
radenstvo pri vedení podniku, prieskum verejnej
mienky, rozširovanie reklamných materiálov zá
kazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky)
36 - Správa nehnuteľností, sprostredkovateľská
činnosť z oblasti vodného hospodárstva
37 - Informácie stavebné (vodné hospodárstvo),
informácie o opravách, izolovanie stavieb
42 - Inžinierska činnosť, projektová činnosť,
štúdie technických projektov, projektovanie sta
vieb z odboru vodného hospodárstva, vypraco
vanie uzemnoplánovacej dokumentácie, zadaní a
projektov pozemných, vodohospodárskych a in
žinierskych stavieb
HYDROMEDIA, spol. s r. o., Royova 31,
831 01 Bratislava, SK,

360-94
11 02 1994
čierna, modrá
6

Golin
(510)
(730)

6 - Ťažné zariadenia
Gejdoš Karol - GALIA, 032 12 Dúbrava 490,
SK,

(210) 359-94
(220) 11.02.1994
(511)" 36
(540)

(540) REFLEX
(510)

(730)

NÁRODNÁ POISŤOVŇA

(510) 36 - Zdravotné poistenie a pripoistenie.
(730) NÁRODNÁ POISŤOVŇA, Správa Fondu
zdravotného poistenia, Limbová 2, 833 43 Bra
tislava, SK;

(210)
(220)
(511)

361-94
11.02.1994
9

(540) PELOUZE
(510) 9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely, navigačné, na diaľkové ovládanie a mera
nie, prístroje a nástroje používané pri riadení lodí,
vozidiel a lietadiel, prístroje a nástroje geodetic
ké, fotografické, kinematografické, optické vráta
ne premietačov obrazov a zväčšovacích prístro
jov, na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje a nástroje
na váženie, meranie a kontrolu, na záchranné a učebné účely, na siganlizáciu, automaty na mince
alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu
zvuku, registračné pokladnice a počítače vrátane
kancelárskych strojov, hasiace prístroje, elektrotermické nástroje a prístroje, najmä ručné zvárač
ky a žehličky, elektrické prístroje a nástroje, naj
mä elektricky vykurované podušky, odevy, ohrie
vače nôh, zapaľovače, elektromechanické zaria
denia na domáce účely, najmä vysávače prachu,
leštiče parkiet a pod.
(730) Health o meter, Inc., 7400 West 100th Place,
Bridgeviev, Illinois 60455, US;

(210)
(220)
(511)
(540)

355-94
10.02.1994
2

(510)

2 - Farby, laky, fermeže, základné náterové pros
triedky, ochranné prostriedky proti hrdzi a niče
niu dreva.
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC,
Imperial Chemical House, Millbank, London
SWlP 3JF, GB;

(730)

2 - Farby, laky, fermeže, základné náterové pros
triedky, ochranné prostriedky proti hrdzi a niče
niu dreva.
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC,
Imperial Chemical House, Millbank, London
SWlP 3JF, GB;

(210) 366-94
(220) 11.02.1994
(511) 2
(540)

(510) 2 - Farby, laky, fermeže, základné náterové pros
triedky, ochranné prostriedky proti hrdzi a niče
niu dreva.
(730) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC,
Imperial Chemical House, Millbank, London
SWlP 3JF, GB;

(210) 97-94
(220) 20.01.1994
(511) 17,30,35
(540)

(510)

17 - Výrobky z plastov, najmä hmoty tesniace,
izolačné, fólie, dosky a tyče z plastov.
30 - Káva, čaj, kakao, korenie.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc pri
prevádzke alebo riadení obchodného podniku.
(730) Hockicko Jozef, lng. - HOKO MANAGE
MENT, Dlhá 64, 949 01 Nitra, SK;

(210) 99-94
(220) 20.01.1994
(511) 9

(540) SEAGATE
(510) 9 - Pohon počítačových diskov, systémy na po
hon počítačových diskov.
(730) SEAGATE TECHNOLOGY, INC., 1209 Orange Street, Wilmington, County of New Castle,
19801 US;

(210)
(220)
(511)

93-94
19.01.1994
11

(540)
(510)

RECON-O-STAT

11 - Elektrické vyhrievacie zariadenia na prípravu
rádiofarmák.
(730) The DuPont Merck Pharmaceutical Company,
Barley Mill Plaza, Building 25, 4301 Lancaster
Pike, Wilmington, DE 19805, US;

(210)

220)
(311)
(540)
(

343-94
09 02 1994
25

LW
MICHIGAN
:r-m
U
(510)
(730)

25 - Odevy a ich časti.
UNIVERSITY OF MICHIGAN, 3014 Fleming
Administration Building, Ann Arbor, Michigan,
US;

(210)
(220)
(511)
(540)

342-94
09.02.1994
25

(510)
(730)

25 - Odevy a ich časti.
UNIVERSITY OF GEORGIA, Butts/Mehre
Heritage Hall 1, Seling Circle, Athens, Georgia
30613-2199, US;

(210) 333-94
(220) 09.02.1994
(511) 32,33
(540)

(510)

32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje.
(730) Víno Nitra, š. p., 949 89 Nitra-Lužianky, SK;

(210) 353-94
(220) 10.02 1994
(511) 9,36
(540)

(510)

9 - Elektrotechnické, elektrické a elektronické
zariadenia; prístroje a nástroje; počítačové hardvery a softvéry; zariadenia, prístroje a nástroje
na spracovanie údajov, ich prenos, príjem a ukla
danie, bankové, kreditené, debetné a vkladové

karty; magnetické karty, disky a pásky; účtovacie
a počítacie zariadenia, prístroje a nástroje, zaria
denia, prístroje a nástroje na vydávanie, vkladanie
a menenie bankoviek a mincí; komunikačné za
riadenia, prístroje a zariadenia; časti, príslušen
stvo a vybavenie všetkých uvedených výrobkov
36 - Finančné služby; bankovníctvo; investičné
služby, služby týkajúce sa vkladových, debetných
a kreditných kariet; kreditné a debetné služby,
zmenárenské služby; služby týkajúce sa prevodov
peňazí, vkladov a iných finančných operácií, fi
nančný manažment, plánovanie a prieskum; po
radenstvo, konzultácie a informácie týkajúce sa
všetkých uvedených služieb.
(730) JONHIG LIMITED, 20 Old Broad Street, Lon
don, GB;

(210)
(220)
(511)
(540)

352-94
10.02.1994
9, 36

(510)

9 - Elektrotechnické, elektrické a elektronické
zariadenia, prístroje a nástroje; počítačové hardvery a softvéry; zariadenia, prístroje a nástroje
na spracovanie údajov, ich prenos, príjem a ukla
danie; bankové, kreditené, debetné a vkladové
karty; magnetické karty, disky a pásky; účtovacie
a počítacie zariadenia, prístroje a nástroje, zaria
denia, prístroje a nástroje na vydávanie, vkladanie
a menenie bankoviek a mincí; komunikačné za
riadenia, prístroje a zariadenia; časti, príslušen
stvo a vybavenie všetkých uvedených výrobkov.
36 - Finančné služby; bankovníctvo; investičné
služby; služby týkajúce sa vkladových, debetných
a kreditných kariet; kreditné a debetné služby,
zmenárenské služby; služby týkajúce sa prevodov
peňazí, vkladov a iných finančných operácií, fi
nančný manažment, plánovanie a prieskum, po
radenstvo, konzultácie a informácie týkajúce sa
všetkých uvedených služieb.
(730) JONHIG LIMITED, 20 Old Broad Street, Lon
don, GB,

(210) 351-94
(220) 10.02.1994
(511) 9,36
(540)
(510)

MONDEX
9 - Elektrotechnické, elektrické a elektronické
zariadenia; prístroje a nástroje, počítačové hardvery a softvéry; zariadenia, prístroje a nástroje
na spracovanie údajov, ich prenos, príjem a ukla
danie; bankové, kreditené, debetné a vkladové
karty; magnetické karty, disky a pásky, účtovacie
a počítacie zariadenia, prístroje a nástroje; zaria
denia, prístroje a nástroje na vydávame, vkIada-

nie a menenie bankoviek a mincí, komunikačné
zariadenia, prístroje a zariadenia; časti, príslu
šenstvo a vybavenie všetkých uvedených výrob
kov
36 - Finančné služby, bankovníctvo; investičné
služby, služby týkajúce sa vkladových, debetných
a kreditných kariet, kreditné a debetné služby,
zmenárenské služby; služby týkajúce sa prevodov
peňazí, vkladov a iných finančných operácií, fi
nančný manažment, plánovanie a prieskum, po
radenstvo, konzultácie a informácie týkajúce sa
všetkých uvedených služieb.
(730) JONHIG LIMITED, 20 Old Broad Street, Lon
don, GB,

(210)
(220)
(511)
(540)

331-94
09.02 1994
32,33

dieväe/uozno
'.„TM,

(510)
(730)

(210)
(220)
(511)
(540)

32 - Nealkoholické nápoje
33 - Alkoholické nápo|e
Víno Nitra, š. p., 949 89 Nitra-Lužianky, SK,

70830
11 08.1992
9,35,41

MAVERICK

(510)

9 - Vopred nahrané audiozáznamy a videozázna
my, platne, magnetofonové pásky, disky a kazety
35 - Reklama na živé hudobné predstavenia.
41 - Filmy a televízne filmy, hudobné naklada
teľstvo
(730) MADMANN
TRADEMART
HOLDING
COMPANY, Ltd., 8000 Beverly Boulevard, Los
Angeles, California 90048, US,

(210)
(220)
(511)
(540)

705-93
18 05 1993
34

COMmss

(510) 34 - Cigarety
(730) BATMARK, INC., 1209 Orange Street, Wil
mington, Delaware, US,

(210)
(220)
(511)
(540)

71324
31.08 1992
3,5,6,8,9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28,
34
______________

■lil?E=*iV
(510)

3 - Kozmetický a drogériový tovar, napr parfumy, toaletné vody, kolínske vody, dekoratívna
kozmetika, napr. očné tiene, špirály, rúže, ceruz
ky; mydlá, šampóny, krémy, peny do kúpeľa, laky
na vlasy, tužidlá na vlasy
5 - Dentálne kovy a zliatiny.
6 - Obyčajné kovy v surovom a polospracovanom
stave a ich zliatiny; drahé kovy, zlato, striebro,
platina, paládium v surovom alebo polospracova
nom stave, aj v podobe pliesko v, drôtov, tehličiek
a šarnier
8 - Príbory, nože, vidličky, lyžice, zlatnícke a
hodinářské náradie, napr. kliešte, prievlaky, pílky,
kahany, zväčšovacie sklá, váhy, krúžky, spájko
vacie pištole, skrutkovače.
9 - Nosiče informácií všetkých druhov, auditív
neho, vizuálneho a audiovizuálneho charakteru,
softvér
14 - Drahé kovy a ich zliatiny a predmety z nich,
dublované kovy a predmety z nich, šperky, diahokamy, polodrahokamy, drahé kamene, hodinář
ské výrobky a iné chronometrické zariadenia,
napr výrobky zlatnícke a šperkárske, z platiny,
zlata, striebra, zlátené a ródiované, z obyčajných
kovov alebo pokovované (doublé), celokovové
alebo so vsadenými kameňmi, či už prírodnými
alebo syntetickými koralmi a perlami; a to prste
ne, náušnice, prívesky, náhrdelníky, brošne, ná
ramky, retiazky, kravatové spony, ihlice, manže
tové gombíky, reťaze, úžitkové predmety, po
striebrené, zlátené alebo ródiované, z obyčajných
kovov tvrdo zlátené a postriebrené; liturgické
predmety, ako čaše, monštrancie, kríže, misály,
športové ceny, poháre, plakety, misy; diahokamy
a polodrahokamy, prírodné, surové, opracované
aj neopracované na výrobu šperkov, diamanty,
rubíny, zafíry, smaragdy, ametysty, akvamaríny,
citríny, peridoty, opály, tigrie oká, malachit, lápis
lazuli, ónyxy, granáty, vltavíny, peily, kultivova
né perly, sladkovodné perly, akoya perly, mabe
perly, perleť na šperkársku, bižutériovu a podob
nú výrobu, syntetické kamene a šperky a bižutéria
zo skla, vrátane umelých perál, bižutéria z dreva,
kovov a plastov, šperkárske výrobky z piavych
kultivovaných perál, z riečnych perál, korale, ná
hrdelníky, prstene, náušnice, brošne, hrebene a
sošky; šperkárske výrobky z prírodného koralu a
jantáru, napr. náramky, korále, náhrdelníky, ka
mey, príslušenstvo k šperkom, krúžky, karabínky,
puzety, patenty na náušnice, mince, medaile
16 - Tlačoviny všetkých druhov, polygrafické vý
robky a papiernický tovar, kancelárske potreby.

najmä písacie potreby, ako písacie súpravy, perá,
ceruzky, misky, držiaky na písacie náradie a puz
drá, ozdobné predmety a výrobky z papiera.
18 - Kožené výrobky, tašky, kabely, kabelky, pe
ňaženky a iný ozdobný a spomienkový tovar.
20 - Nábytok, stolíky, poličky, skrinky; zrkadlá,
rámy, ozdobné a dekoratívne výrobky a bytové
doplnky.
21 - Darčekové a spomienkové predmety z dreva,
slamy, slonoviny, korytnačiny, rohoviny, korku,
prútia, jantáru, perlete a iných prírodných mate
riálov a plastov, veľkonočné ozdoby, koše, misy,
ošítky, drevené šperkovnice, korkové obrázky;
adjustačný materiál z plastov a prírodných mate
riálov, škatuľky na šperky, kufríky, stojany, poduštičky, aranžérské busty, platá: náradie a potreby
pre domácnosť, žehliace dosky, nádoby pre do
mácnosť, hrnce, jedálenské a stolovacie súpravy;
kovový, sklený, keramický a porcelánový tovar
pre domácnosť, sochy, vázy, dózy, figúrky, popo
lníky, podnosy.
24 - Tkaniny a textilné výrobky, napr. obrusy a iný ozdobný tovar, posteľné pokrývky, prestiera
nia.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
26 - Umelé kvety a rastliny.
27 - Koberce, rohožky, rohože a iné podlahoviny.
28 - Hry, hračky, športové potreby a náradie,
najmä na golf, tenis a zimné športy, potreby pre
horolezectvo, karabíny, cepíny a laná; umelé via
nočné stromčeky, ozdoby na vianočné stromčeky.
34 - Potreby pre fajčiarov, zapaľovače, puzdrá na
cigarety a cigary, stojany a držiaky na fajky, ta
batierky.
(730) IMPERA, spol. s r. o., Dyjská 845, 190 00 Praha
9 - Čakovice, CZ;

(210)
(220)

(511)
(540)

(510)

71929
29.09.1992
4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 24, 25, 35, 36

IiHI

4 - Minerálne palivá.
6 - Prírodné nerasty, rudy, drôty, laná, plechy,
hutný tyčový materiál.
7 - Práčky, ložiská, káble, izolované vodiče,
stroje na ťažké a ľahké zemné práce, pre staveb
níctvo, dopravníky, bagre, vyklápače, prekladače,
zhrňovače a iné manipulačné prostriedky.
8 - Nože.
9 - Prístroje pre domácnosť s elektrickým poho
nom, televízne zariadenia.
11 - Osvetľovacie telesá, chladničky, pece, prie
tokové ohrievače vody, vodovodné batérie, sani
tárna technika.
12 - Osobné a nákladné automobily, autobusy,
ich agregáty.
18 - Kabelky.
20 - Nábytok.
21 - Kuchynský riad, sklo a porcelán.
24 - Textilný tovar, trikotáž, metrový textil.

25 - Obuv, opasky, pánske a dámske obleky, no
havice, saká, vetrovky, osobná bielizeň.
35 - Zastupovanie a propagácia firiem.
36 - Sprostredkovacia činnosť.
(730) KIMEX, s. r. o., Pivovarská 6, 040 01 Košice,
SK;

(210)
(220)
(511)
(540)

65393
13.12.1991
16

SLMimKÉi

PAPICSNE
(510)

16 - Školské zošity s obálkou mäkkou a polotu
hou, poznámkové bloky šité a lepené, náčrtníky,
poznámkové kocky, papierové obrúsky dvoj- a
trojvrstvové biele a v pastelových farbách, z ten
kého hygienického papiera tissue s tlačou alebo
bez tlače, balené do papiera alebo PE a PP fólie,
papierové obrúsky jednovrstvové biele a v paste
lových farbách z krepovaného albina s tlačou ale
bo bez tlače, balené do papiera alebo PE a PP fó
lie, papierové pásky v kotúčoch do počítacích
strojov z bezdrevného písacieho papiera, zo
stredne jemného písacieho zošitového papiera,
papier na strihy z bezdrevného albina, papierové
vrecká z bezdrevného papiera na balenie múky a
cukru, dvojvrstvové bez tlače a s tlačou na bale
nie rôzneho artikla, jednovrstvové bez tlače a s
tlačou, bezdrevný stredne jemný grafický písací
papier, papier vo formátoch a kotúčoch, tenký
baliaci jednostranný hladký papier bezdrevný vo
formátoch a kotúčoch, xerografický papier.
(730) Slavošovské papierne š. p. Slavošovce, 049 36
Slavošovce, SK;

(210)
(220)
(511)

73783
11.12.1992
20,39,41

(540)
(510)

B + B SPRINGR

(730)

(210)
(220)
(511)
(540)
(510)

20 - Sokoliarske potreby, posedy pre loveckých
dravcov.
39 - Prenájom lovecky použiteľných psov.
41 - Výcvik loveckých psov, poplatkový lov zveri
a rýb, organizovanie seminárov na tému výcviku
loveckých psov a poplatkového lovu zvei i a rýb
Brázda Ivan, Dunajevského 29, 616 00 Brno,
CZ;

70923
14.08 1992
9,37,42

TOYOTA
9 - Nenahrané nosiče zvukových a zvukovoobrazových záznamov.

37 - Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
42 - Poskytovanie softvéru, automatizované spra
covanie dát.
(730) Němec Marek, Ing., Veletržní 45, 170 00 Praha
7, CZ,

(210) 1860-93
(220) 18 10 1993
(511) 2

(210)
(220)
(511)

1869-93
19.10 1993
5

(540)
(510)

OCUVITE

(210)
(220)
(511)
(540)

151-93
26.02 1993
16,25,28,30,32,41

5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, najmä výživné a dietetické prísady
(730) Storz Ophthalmics, Inc., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 3365 Tree Court
Industiral Blvd., St. Louis, Missouri, US,

(540) PRIMALEX PROCOLOR
(510) 2 - Maliarske náterové hmoty.
(730) Západočeské kaolínové a keramické závody,
a. s., 330 12 Horní Bříza, CZ,

(210) 1961-93
(220) 01 11 1993
(511) 5

TICARPEN

(540)
(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky
(730) SmithKIine Beecham Plc., New Horizons Court,
Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;

(210) 1962-93
(220) 01 11 1993
(511) 5

TIMENTIN

(540)
(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky.
(730) SmithKIine Beecham Plc., New Horizons Court,
Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB,

(210) 2017-93
(220) 08 111993
(511) 24,25

APIA

(540)
(510) 24 - Tkaniny, textilný tovar, hlavne prikrývky,
deky, poťahové látky, posteľná bielizeň a prestie
ranie
25 - Odevy.
(730) Chytil Luboš, Kloboučnická 8, 140 00 Praha 4.
CZ.

(210)
(220)
(Ml)

1974-93
02 11.1993
5

(540) ACTIPROFEN
(510) 5 - Farmaceutické prípravky a substancie
(730) SmithKIine Beecham Plc., New Horizons Court,
Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB,

(210) 2000-93
(220) 04111993
(511) 2

(540) PROTEKORPLAST
(510)
(730)

2 - Náterové hmoty na podvozky automobilov
SLOVLAK FALA, a. s., 018 64 Košeca. SK,

(510)

16 - Papier, lepenka, výrobky z papiera a karto
nážne výrobky, tlačoviny, kníhviazačské materiá
ly, tlačený sprievodcovia, tlačené popisy, foto
grafie, papiernický tovar, lepidlá na kancelárske a
domáce účely, potreby pre umelcov, štetce, písa
cie stroje a kancelárske potreby ( s výnimkou ná
bytku), učebné a školské potreby a pomôcky (s
výnimkou prístrojov), plastové materiály na ba
lenie (nezahrnuté v iných triedach,), hracie karty,
tlačové písmená, tlačové štočky.
25 - Odevy všetkých druhov, obuv a pokrývky
hlavy všetkých druhov.
28 - Hry a hračky všetkých druhov, telecvičné a
športové potreby nezahrnuté v iných triedach,
ozdoby na vianočné stromčeky
30 - Káva, ča|, kakao, cukor, ryža, tapioka, sago,
kávové náhradky, múka a výrobky z obilnín,
chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, medová
šťava, kvasnice, prášok do pečiva, soľ, horčica,
ocot. chuťové omáčky s výnimkou šalátových
dressingov, korenie, ľad
32 - Pivo, minerálne a šumivé vody a iné nealko
holické nápoje, ovocné nápoje a ovocné džusy,
sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov
41 - Činnosť vyučovacia, vzdelávacia a zábavna,
hlavne výroba a distribúcia televíznych progra
mov a programov káblovei televízie n s zábavné a
vzdelávacie účely, športová a kultúrna činnosť
(730) Turner Entertainment Co., spoločnosť ustano
vená podľa zákonov štátu Georgia, 1888 Century
Park East, Suite 1200, Los Angeles. California
90067, US;

(210)
(220)
(511)

1996-93
03 111993
1

(540) OPTIWASH
(510)

1 - Chemické výrobky na priemyselné účely,
najma enzýmové produkty.
(730) Solvay Enzymes GmbH & Co. KG, Hans-Bockler-Allee 20, 30173 Hannover, DE,

(210) 1862-93
(220) 18 10.1993
(511) 2

(540) PRIMALEX STANDARD
(510) 2 - Maliarske náterové hmoty.
(730) Západočeské kaolínové a keramické závody,
a. s., 330 12 Horní Bříza, CZ,

(210)
(220)
(511)

1861-93
18 10 1993
2

25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar, pánske ob
leky, plášte a kabáty, žakety, topánky, nohavice,
kravaty, opasky a šály.
(730) J. C. PENNEY COMPANY INC., 6501 Legacy
Drive, Piano, Texas 75024-3698, US;

(210)
(220)
(591)
(511)
(540)

1838-93
13.10.1993
hnedá
9,16,41

ajfa

PRIMALEX PLUS

(540)
(510) 2 - Maliarske náterové hmoty.
(730) Západočeské kaolínové a keramické závody,
a. s., 330 12 Horní Bříza, CZ;

(210)
(220)
(511)

1855-93
15 10.1993
5

(540) SEMAFOR
(510)

(730)

5 - Pesticídy; výrobky farmaceutické, zverolekár
ske a zdravotnícke; výrobky dietetické na lekár
ske účely, potraviny pre deti, náplasti, obväzový
materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné
odtlačky; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na
ničenie buriny a na hubenie živočíšnych škodcov;
prostriedky proti parazitom; mikroorganizmy.
FMC Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 1735 Market Street,
Philadelphia, Pennsylvania 19103, US;

(510) 9 - Zvukové nosiče.
16 - Neperiodické publikácie, knihy
41 - Organizovanie vzdelávacích kurzov a škole
ní, vydavateľská činnosť.
(730) Fábry Juraj, Agentúra AJFA, Karola Kmeťku
5/21, 010 08 Žilina, SK;

(210) 1856-93
(220) 15.10.1993
(591) modrá
(511) 3,6,9,35,37
(540)

3

(510)
(210)
(220)
(511)
(540)

1868-93
19 10.1993
30,32,33

(510)

30 - Čokoláda, cukrovinky, výrobky zemiakové a
smažené.
32 - Pivo
33 - Víno, perlivé a šumivé vína, alkoholické ná
poje.
(730) REMARK, spol. s. r. o., Skuteckého 19, 974 00
Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
(511)

1846-93
13.10 1993
18,25

(540)
(510)

STAFFORD
18 - Koža a imitácie kože, ako aj výrobky vyro
bené z týchto materiálov neobsiahnuté v iných
triedach, zvieracie kožky, náprsná taška a tašky
na náradie, opasky.

3 - Pracie a bieliace prípravky a prostriedky
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný mate
riál kovový; kovové rukoväti, kľuky, kľučky, dr
žadlá, zámky, kovania, oceľové okná, kovové zá
bradlia, oceľové dvere a zárubne, kovové rímsy,
odkvapy; spojovací materiál; skrutky, klince;
ostatné kovové a zámočnícke výrobky zahrnuté v
triede 6.
9 - Elektrické, elektronické a akustické prístroje,
zariadenia, zostavy, podzostavy a súčiastky v
triede 9; nástroje, prístroje a zariadenia na mera
nie a kontrolu elektrických, elektronických a akustických prístrojov a zariadení, prístroje a za
riadenia na záznam a reprodukciu zvuku a/alebo
obrazu; prístroje a zariadenia na reguláciu a
automatizáciu; výrobky výpočtovej techniky,
počítače a počítačové systémy, ich konštrukčné
prvky a príslušenstvo, periférne zariadenia a do
plnky počítačov, monitory, tlačiarne, skenery,
plottre, grafické počítačové systémy, ich periférie
a doplnky; programové vybavenie počítačov,
distribúcia a predaj dát, zariadenia na diaľkový
prenos dát a informácií, zariadenia a prístroje na
automatizované spracovávanie dát a textov, ná
kup a predaj softvéru; signalizačné prístroje a za
riadenia; drôtové a bezdrôtové prenosové, doro
zumievacie a akustické zariadenia, pamäťové a
záznamové médiá a nosiče informácií na počíta
če; elektronické registračné pokladne ich doplnky
a prídavné zariadenia; zariadenia a systémy bez

(730)

kontaktnej identifikácie; zariadenia a prístroje
kancelárskej a reprodukčnej techniky; spotrebná
elektronika, zariadenia oznamovacej elektroniky,
konštrukčné a náhradné prvky diely a spotrebný
materiál na tieto výrobky, elektronické súčiastky,
televízne prijímače a ich kombinácie, monitory,
výrobky rádio-, audio-, video-, reprodukčné, zá
znamové a ich kombinácie; výrobky pre autoelektromku, doplnkové diely a zariade-nia; elektrické
zariadenia na stroje a vozidlá v triede 9; zariade
nia a príslušenstvo na satelitný príjem, elektrické
prístroje pre domácnosť v triede 9, zabezpečova
cie zariadenia a výrobky; merače spotreby tepel
ne] energie
35 - Sprostredkovanie obchodu s výrobkami
37 - Opravy kancelárskej a reprodukčnej techni
ky
Družstvo Quantum, Kutnohorská 121, 251 62
Mukafov, CZ.

(210) 1857-93
(220) 15 10 1993
(511) 6,9,35,37

QUANTUM

(540)
(510) 6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný mate
riál kovový, kovové rukoväti, kľuky, kľučky, dr
žadlá, zámky, kovania, oceľové okná, kovové zá
bradlia, oceľové dvere a zárubne, kovové rímsy,
odkvapy, spojovací materiál, skrutky, klince,
ostatné kovové a zámočnícke výrobky zahrnuté v
triede 6
9 - Elektrické, elektronické a akustické prístroje,
zariadenia, zostavy, podzostavy a súčiastky v
triede 9; nástroje, prístroje a zariadenia na mera
me a kontrolu elektrických, elektronických a akustických prístrojov a zariadení; prístroje a za
riadenia na záznam a reprodukciu zvuku a/alebo
obrazu, prístroje a zariadenia na reguláciu a
automatizáciu, výrobky výpočtovej techniky,
počítače a počítačové systémy, ich konštrukčné
prvky a príslušenstvo, periférne zariadenia a do
plnky počítačov, monitory, tlačiarne, skenery,
plottere, grafické počítačové systémy ich periférie
a doplnky; programové vybavenie počítačov,
distribúcia a predaj dát, zariadenia na diaľkový
prenos dát a informácií, zariadenia a prístro|e na
automatizované spracovávanie dát a textov, ná
kup a predaj softvéru, signalizačné prístroje a za
riadenia, drôtové a bezdrôtové prenosové, doro
zumievacie a akustické zariadenia, pamäťové a
záznamové médiá a nosiče informácií na počíta
če, elektronické registračné pokladne, ich dopln
ky a prídavné zariadenia; zariadenia a systémy
bezkontaktnej identifikácie; zariadenia a prístroje
kancelárskej a reprodukčnej techniky, spotrebná
elektronika, zariadenia oznamovacej elektroniky;
konštrukčné a náhradné prvky, diely a spotrebný
materiál na tieto výrobky, elektronické súčiastky;
televízne prijímače a ich kombinácie; monitory,
výrobky rádio-, audio-, video-, reprodukčné, zá
znamové a ich kombinácie; výrobky pre autoelektroniku, doplnkové diely a zariadenia; elektrické
zariadenia na stroje a vozidlá v triede 9; zariade
nia a príslušenstvo na satelitný príjem, elektrické

(730)

prístroje pre domácnosť v triede 9, zabezpečova
cie zariadenia a výrobky, merače spotreby tepel
nej energie.
35 - Sprostredkovanie obchodu s výrobkami
37 - Opravy kancelárskej a reprodukčnej techni
ky.
Družstvo Quantum, Kutnohorská 121, 251 62
Mukaŕov. CZ;

(210) 2041-93
(220) 12.11 1993
(511) 33

(540) SIERRA TEQUILA
(510)
(7.30)

33 - Alkoholické nápoje
BORCO MARKEN - IMPORT MATTHIESEN GmbH & CO., Winsbergring 14-22,
D-22525 Hamburg, DE;

(210)
(220)
(511)

2055-93
15.11.1993
34

CAVALIER

(540)
(510) 34 - Tabak v surovom alebo spracovanom stave,
fajčiarske potreby, zápalky.
(730) R. J. Reynolds Tobacco Company, spoločnosť
zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Nevv
Jersey, Winston-Salem, North Carolina, US,

(210) 2042-93
(220) 12 11.1993
(511) 33
(540)

(510) 33 - Alkoholické nápoje
(730) BORCO MARKEN - IMPORT MATTHIE
SEN GmbH & CO., Wmsbergrmg 14-22.
D-22525 Hamburg, DE,

(210) 1030-94
(220) 03 05 1994
(511) 36

ŠPORTKA

(540)
(510) 36 - Organizovanie loténí a stávkových hier
(730) ŠPORTKA, a. s., Trnavská 37, 832 96 Bratisla
va, SK,

(210)
(220)
(511)

1832-93
12.10 1993
29,30,32

(540)
(510)

LUKA

29 - Vajíčka, mlieko a mliečne výrobky, mliečne
miešané nápoje, ovocné jogurty, stužovacie kré
my, tvarohové krémy, dezerty na mliečnej báze.
30 - Biskvity, múčniky, jemné pečivo a cukrárske
výrobky, zmrzlina; omáčky, kávové, kakaové a
čokoládové nápoje.
32 - Ovocné Stavy a nápoje z ovocných štiav, si
rupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
(730) NÓM AG, Linzer Strasse 221-227, 1140 Wien,
AT;

(210)
(220)
(511)
(540)

1833-93
12.10.1993
29,30,32

(510) 29 - Vajíčka, mlieko a mliečne výrobky, mliečne
miešané nápoje, ovocné jogurty, stužovacie kré
my, tvarohové krémy, dezerty na mliečnej báze.
30 - Biskvity, múčniky, jemné pečivo a cukrárske
výrobky, zmrzlina; omáčky, kávové, kakaové a
čokoládové nápoje.
32 - Ovocné Stavy a nápoje z ovocných štiav, si
rupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
(730) NÓM AG, Linzer Strasse 221-227, 1140 Wien,
AT;

(730)

COMFEEL

(540)
(510) 3 - Kozmetické prípravky; prostriedky bez liečiva
na pokrývanie rán; prostriedky bez liečiva vo
forme pást na vyplňovanie jazvových preliačin a
vrások na pokožke; prípravky bez liečiva vo for
me pleťových vôd a krémov na napínanie a
zvláčňovanie pokožky.
5 - Farmaceutické a sanitárne látky; obväzy a
bandáže (iné ako elastické bandáže) alebo chi
rurgické obväzy na chránenie pokožky; farma
ceutické prostriedky elastické a absorbujúce vlh
kosť na plnenie a tesnenie jazvových preliačin a
vrások na pokožke; farmaceutické prostriedky s
čistiacimi charakteristikami vo forme pleťových
vôd a krémov na napínanie a zvláčňovanie po
kožky; farmaceutické prostriedky vo forme teku
tých náplastí a tekutých filmov na nanášanie na
pokožku s cieľom ochrany, ošetrenia alebo tíšenia
poškodenej pokožky.
(730) Coloplast A/S, Bronzevej 4, 3060 Espergaerde,
DK;

(210)
(220)
(511)

(220)

(511)
(540)

CHEMO-N
1 - Lepidlo na báze PVaC.
Henkel Austria GmbH, Erdbergstrasse 29, 1030
Wien, AT;

(210) 2086-93
(220) 17.11.1993
(511) 9,11

(540) KONEX ELEKTRO
(510)

LEMOP
1 - Lepidlo na báze PVaC na mozaikové parkety
a obkladačky.
Henkel Austria GmbH, Erdbergstrasse 29, 1030
Wien, AT;

2081-93
16.11.1993
37
jJgmSON

CON
(510)

2085-93
17.11.1993
12

12 - Motocykle, automobily, náhradné diely do
motocyklov a automobilov.
(730) KONEX, s. r. o., Milosrdenstva 30, 040 01 Ko
šice, SK;

(730)
(210)

2079-93
16.11.1993
3,5

(510)

(210) 2088-93
(220) 17.11.1993
(511)1
(540)
(510)

(210)
(220)
(511)

(540) KONEX MOTO

(210) 2089-93
(220) 17.11.1993
(511) 1
(540)
(510)
(730)

(730) Johnson Controls, Inc., 5757 North Green Bay
Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53209, US;

37 - Inštalácia, servis a opravy zariadení na vyku
rovanie, klimatizáciu a vetranie, osvetľovacích
systémov, bezpečnostných systémov a protipo
žiarnych systémov, ich častí a príslušenstva.

9 - Elektrické vodiče všetkých druhov, káble,
spínače, tlačidlá, zásuvky, vidlice, objímky, ma
teriál na vonkajšie a vnútorné rozvody, ističe.
poistky, elektroinštalačný materiál rôznych dru
hov.
11 - Žiarovky, žiarivky, svetelné zariadenia a
sústavy.
KONEX, s. r. o., Milosrdenstva 30, 040 01 Ko
šice, SK;

(210)
(220)
(511)

63927
01.10.1991
1,16

(540)
(510)

SWIFT
1 - Umelé živice na použitie v priemysle.
16 - Lepidlá na kancelárske potreby.

(730)

Swift Adhesives, Inc., 3100 Woodcreek Drive,
Downers Growe, Illinois 60515, US,

(210) 2092-93
(220) 17 111993
(591) modrá, biela
(511) 35,41,42
(540)

O
MEFA

(510)

(730)

pravu a úpravu cesta, malé prístroje a nástroje na
ručné mletie a lisovanie ovocia, sklenený úžitko
vý a umeleckopriemyselný tovar
(730) WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2.
695 01 Hodonín, CZ;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(511)

1235-93
23 07.1993
76 125
05 04.1993
CZ
3, 7, 8, 9, 11, 16,21

(540)
(510)

WS

35 - Inzertná a reklamná činnosť.
41 - Vyučovacia, vzdelávacia a zábavná činnosť
42 - Usporiadanie a organizačné zabezpečenie
medzinárodného veľtrhu zdravotníckej techniky a
farmácie
Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společ
nost, Výstaviště 1, 660 91 Brno, CZ,

(210) 65006
(220) 26 111991
(511) 5

(540) GELONIDA
(510)

5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých,
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na
plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dezin
fekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rast
linných a živočíšnych škodcov, antiparazitné lát
ky
(730) WARNER - LAMBERT COMPANY, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey. US;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(511)

1236-93
23 07 1993
75 448
10 03 1993
CZ
7,8,11,21

(540)
(510)

RONIC
7 - Elektromechanické a elektrické prístroje a ná
stroje, kuchynské roboty, mixéry, odšťavovače,
drviče a miešače na prípravu pokrmov a ciest, ovocné lisy. mlynčeky na kávu s výnimkou ruč
ných, prístroje na varenie kávy, šijacie a pletacie
stroje, vŕtačky a ich adaptéry, zváračky.
8 - Nožiarsky tovar, rezačky, krájače, škrabky,
otvárače plechoviek, prístroje a nástroje na seka
nie, kľúče na skrutky.
11 - Kuchynské zariadenia, prístroje, nástroje a
potreby na varenie a pečenie, grilovacie dosky,
rošty, hriankovače
21 - Drobné prenosné nástroje, náradie, nádoby a
prípravky pre kuchyňu a domácnosť z plechu,
hliníka, platických a iných hmôt, strúhadlá a ná
radie pre domácnosť, panvice, formičky na prí

(730)

3- Leštiace a čistiace prípravky na údržbu áut a
domácností, nábytku, textilu, sanitárnych zaria
dení a karosérií, kozmetické krémy, pleťové
mlieka, toaletné mydlá, parfumy a kolínske vody
7 - Elektromechanické a elektrické prístroje a ná
stroje, kuchynské roboty, mixéry, odšťavovače,
drviče a miešače na prípravu pokrmov a ciest, ovocné lisy, mlynčeky na kávu s výnimkou ruč
ných, prístroje na varenie kávy, šijacie a pletacie
stroje, vŕtačky a ich adaptéry, zváračky
8 - Nožiarsky tovar, rezačky, krájače, škrabky,
otvárače plechoviek, prístroje a nástroje na seka
nie, kľúče na skrutky
9 - Registračné pokladne, počítacie stroje, zaria
denia na spracovanie a záznam údajov, počítače,
elektrotechnické prístroje na prenos a reproduk
ciu zvuku i obrazu, elektrotechnické detské hrač
ky, fotografické filmové prístroje a ich náčinie
11 - Kuchynské zariadenia, prístroje, nástroje a
potreby na varenie a pečenie, grilovacie dosky,
rošty, hriankovače
16 - Kancelárske potreby, kopírovacie kancelár
ske zariadenia a ich príslušenstvo, potreby pre umelcov, maliarske štetce a valčeky
21 - Drobné prenosné nástroje, náradie, nádoby a
prípravky pre kuchyňu a domácnosť z plechu,
hliníka, platických a iných hmôt, strúhadlá a ná
radie pre domácnosť, panvice, formičky na prí
pravu a úpravu cesta, malé prístroje a nástroje na
ručné mletie a lisovanie ovocia, sklenený úžitko
vý a umeleckopriemyselný tovar.
WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2,
695 01 Hodonín, CZ,

(210) 1234-93
(220) 23 07 1993
(310) 75 457
(320) 10 03 1993
(330) CZ
(511) 7,8,11,21
(540)
(510)

BÔRNER
7 - Elektromechanické a elektrické prístroje a ná
stroje. kuchynské roboty, mixéry, odšťavovače,
drviče a miešače na prípravu pokrmov a ciest, ovocné lisy, mlynčeky na kávu s výnimkou ruč
ných, prístroje na varenie kávy, šijacie a pletacie
stroje, vŕtačky a ich adaptéry, zváračky

8 - Nožiarsky tovar, rezačky, krájače, škrabky,
otvárače plechoviek, prístroje a nástroje na seka
nie, kľúče na skrutky.
11 - Kuchynské zariadenia, prístroje, nástroje a
potreby na varenie a pečenie, grilovacie dosky,
rošty, hriankovače.
21 - Drobné prenosné nástroje, náradie, nádoby a
prípravky pre kuchyňu a domácnosť z plechu,
hliníka, p !atických a iných hmôt, strúhadlá a ná
radie pre domácnosť, panvice, formičky na prí
pravu a úpravu cesta, malé prístroje a nástroje na
ručné mletie a lisovanie ovocia, sklenený úžitko
vý a umeleckopriemyselný tovar.
(730) WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2,
695 01 Hodonín, CZ;

(210)
(220)
(511)

65431
16.12.1991
7,12

(540)
(510)

AISIN

7 - Elektronické spotrebiče pre domácnosť, najmä
šijacie, vyšívacie a pletacie stroje, elektromecha
nické spotrebiče pre domácnosť, najmä mixéry,
šľahače.
12 - Automobilové ochranné sklá, húkačky, stie
rače, reflektory, volanty, tlmiče, ich súčasti a ná
radie pre automobily, najmä zdviháky, kľúče.
(730) AISIN SEIKI CO., LTD., 1, Asahi-machi, 2-chome, Kariya City, Aichi prefecture, JP;

(210) 1490-93
(220) 23.08.1993
(591) biela, červená, modrá, fialová
(511) 30
(540)

(510)
(730)

30 - Zmrzlina a mrazené výrobky v triede 30.
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210)
(220)
(511)
(540)

69373
17.06.1992
16

i/condecon
(510)

(730)

16 - Akýkoľvek tovar vrátane tlačených materiá
lov na dekoratívne účely, plagáty, fototapety na
dvere, fototapety na steny, umelecké reprodukcie,
obrazy, knihy, pohľadnice, karty, tlačoviny.
Scandecor Development Aktiebolag, Sjukhusvägen 1-3, S-750 15 Uppsala, SE;

(210) 74329
(220) 30.12.1992
(511) 9
(540)

___________

MallorY
(510) 9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely, prístroje a nástroje navigačné, t.j. prístroje
a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na me
ranie a prístroje všeobecne používané na riadenie
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické,
prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje
a nástroje určené na kontrolné účely, elektrické a
elektromechanické súčasti.
(730) EMERSON ELECTRIC CO., spoločnosť zria
dená a existujúca podľa zákonov štátu Missouri,
8100 Florissant Avenue, St.Louis, Missouri, US;

(210)
(220)
(591)
(511)
(540)

72152
07.10.1992
červená, čierna, biela
34

Cow-boy f
(510) 34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky,
potreby pre fajčiarov, zápalky.
(730) COMPANIA INDUSTRIAL DE TOBACOS
MONTE - PAZ1 San Ramon 716, Montevideo,
UY;

(210) 63948
(220) 03.10.1991
(511) 33,35,41
(540)

!tymx

(510)

(730)

33 - Víno, vinárske produkty.
35 - Poskytovanie pomoci pri riadení hospodár
skej činnosti, reklamná a inzertná činnosť.
41 - Vyučovanie, vzdelávanie, zábavná činnosť.
Brněnské veletrhy a výstavy, a. s., Výstaviště 1,
660 91 Brno, CZ;

(210) 72361
(220) 15.10.1992
(511) 3

AUTOBALSAM

(540)
(510) 3 - Prípravky na leštenie.
(730) Velvana, a. s., 273 24 Velvary, CZ;

(210) 354-94
(220) 10 02 1994
(511) 2

QANTUM

(540)
(510) 2 - Farby, laky, fermeže, základné náterové pros
triedky, ochranné prostriedky proti hrdzi a niče
niu dreva
(730) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC,
Imperial Chemical House, Millbank, London
SWlP 3JF, GB;

(210)
(220)
(511)

362-94
11.02 1994
9

(540)
(510)

DAYTEK

9 - Faxy, telefóny, monitory, personálne počítače,
tlačiarne, satelitné videoprijímače, televízne pri
jímače, prehrávače video- a audiokaziet, kom
paktných a laserových platní, systémy audiokomponentov, kamery, mikroskopy, teleskopy, ďale
kohľady, analógové a digitálne avometre, počíta
čové záznamníky, systémy nepretržitého prívodu
energie
(730) DAEWOO CORPORATION, 541, Namdaemunno 5-ga, Chung-gu, Seoul, KR,

(210) 378-94
(220) 15 02 1994
(51 I) 9,37
(540)

(510)
(730)

eetestn

9 - Automatické a výťahové dvere a ich časti.
37 - Servis a inštalácia automatických a výťaho
vých dverí
SELCOM S. p. a., Strada Comunale dl Vedole
7,1-43052 Colorno, IT:

(210) 377-94
(220) 14 02 1994
(511) 29

BUJÓNKA

(540)
(510) 29 - Polievky, polievkové zmesi, polievkové koc
ky, polievkové tablety, polievkové ozdoby a ob
loženia, masové výťažky, rybie výťažky, kuracie
výťažky, zeleninové výťažky, polievky v prášku
(730) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft, Thayngen, CH,

(210)
(220)
(511)

379-94
15 02 1994
21

MIKASA

(540)
(510) 21 - Sklenené výrobky vrátane sklenených váz a
sklenených pohárov na stopkách, stolový riad z
kameniny, porcelán a kostný porcelán: stolový
riad a riad pre domácnosť vrátane kuchynského
riadu, nádoby, náradie na varenie, jedálenské sú

(730)

pravy, riad na pečenie, umelecké predmety vráta
ne váz, sošiek, čačiek, porcelánu a keramiky, a
darčekové výrobky vyrobené z keramiky, skla aIebo dreva, predovšetkým vázy, misy, kvetináče,
karafy, džbány, svietniky.
Mikasa Licensing, Inc., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, Carson City, Ne
vada, US;

(210) 66278
(220) 05.02 1992
(511) 9,35
(540)

(510)

(730)

9 - Magnetické a optické nosiče údajov, nosiče
zvukových nahrávok
35 - Reklamná činnosť, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom
MEDIATED, spol. s r. o., Na Florenci 29.
1 10 00 Praha 1, CZ,

(210) 1853-93
(220) 15.10 1993
(511) 24,25,28
(540)

(510) 24 - Vreckovky
25 - Odevy a ich časti, najma blúzky, košele,
vesty, sukne, nohavice, krátke nohavice - bermu
dy, saká, plášte, bundy, kravaty, šatky.
28 - Hračky.
(730) Drusková Alena, Jabloňová 518/4, 031 01 Lip
tovský Mikuláš, SK,

(210)
(220)
(511)

73283
25.11 1992
7. 9, 11, 16, 28, 33, 34

NEW CENTER

(540)
(510) 7 - Šijacie stroje, pletacie stro|e, overlocky, ku
chynské roboty, práčky, umývačky, vysávače
9 - Počítače a príslušenstvo počítačov, periférne
zariadenia počítačov, kopírovacie stro|e, teleko
munikačné prístroje, rádiové a televízne prijí
mače, CD prehrávače a magnetofóny, zvukove
nosiče, zvukovoobrazové nosiče, žehličky
11 - Elektrické sporáky, električke spotí ebiče na
varenie a pečenie, chladničky, mrazničky, mik
rovlnné rúry, elektrické vyhrievacie telesá
16 - Písacie stroje, kancelárske potreby, papier
nický tovar, hracie karty
28 - Hry, hračky, gymnastické zariadenia, náčinie na
športovanie a rôzne hry, potreby pre gymnas-

tiku a šport, ktoré nie sú zaradené v iných trie
dach.
33 - Liehoviny, víno.
34 - Cigary.
(730) Němec Marek, Ing., Veletržní 45, 170 00 Praha,
CZ;

(210)
(220)
(511)
(540)
(510)

364-94
11.02.1994
5

REFACTO

(730)

5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, výrobky dietetické na lekárske účely,
potraviny pre deti, náplasti, obväzový materiál;
hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlač
ky, dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ni
čenie buriny a na hubenie živočíšnych škodcov;
mikroorganizmy.
PHARMACIA AB, Stockholm, SE;

(210)
(220)
(511)

371-94
14 02 1994
33

28 - Hry, hračky a športové potreby patriace do
tejto triedy.
29 - Mlieko a mliečne výrobky, mäso, ryby, hydi
na, zverina, výťažky z mäsa, konzerovaná, suše
ná, mrazená a varená zelenina a ovocie, zelenina
nakladaná v octe, vajcia, jedlé tuky a oleje, zavá
raniny, rôsoly, nálevy, konzervované potraviny,
výrobky zo sóje.
30 - Všetky druhy cukrárskych výrobkov a cuk
roviniek, vrátane bonbónov a čokoládových vý
robkov, žuvačky
41 - Zábavná a výchovná činnosť, vydávanie
kníh, časopisov a iných tlačovín
(730) NBA Properties, Inc., New York, US,

(210)
(220)
(511)
(540)

374-94
14.02.1994
9, 14, 16, 25, 28, 29,30,41

KOSKENKORVA MELON

(540)
(510) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(730) Alko Group Ltd., Salmisaarenranta 7, 00180
Helsinki, FI;

(210) 372-94
(220) 14 02.1994
(511) 33
(540)
(510)
(730)

(210)
(220)
(511)
(540)

KOSKENKORVA ANANAS
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
Alko Group Ltd., Salmisaarenranta 7, 00180
Helsinki, FI,

373-94
14.02.1994
9, 14, 16, 25, 28, 29,30,41

(510) 9 - Videokazety, najmä nabraté videopásky.
14 - Všetky druhy bižutérie, spony, spony na opasky, brošne, ozdobné ihlice, náušnice, náhr
delníky, prstene a prstienky, manžetové gombíky
a náramkové hodinky.
16 - Publikácie a tlačoviny
25 - Odevy, obuv; najmä odevy určene na šport,
oblečenie určené na voľný čas; najmä športová obuv a obuv určená na voľný čas
28 - Hry, hračky a športové potreby patriace do
tejto triedy.
29 - Mlieko a mliečne výrobky, mäso, ryby, hydi
na, zverina, výťažky z mäsa, konzerovaná, suše
ná, mrazená a varená zelenina a ovocie, zelenina
nakladaná v octe, vajcia, jedlé tuky a oleje, zavá
raniny, rôsoly, nálevy, konzervované potraviny,
výrobky zo sóje.
30 - Všetky druhy cukrárskych výrobkov a cuk
roviniek, vrátane bonbónov a čokoládových vý
robkov, žuvačky
41 - Zábavná a výchovná činnosť, vydávanie
kníh, časopisov a iných tlačovín.
(730) NBA Properties, Inc., New York, US;

(210) 340-94
(220) 09 02.1994
(511) 35,36,37,42
(510)

9 - Videokazety, najmä nabraté videopásky
14 - Všetky druhy bižutérie, spony, spony na opasky, brošne, ozdobné ihlice, náušnice, náhr
delníky, prstene a prstienky, manžetové gombíky
a náramkové hodinky
16 - Publikácie a tlačoviny
25 - Odevy, obuv; najmä odevy určené na šport,
oblečenie určené na voľný čas; najmä športová obuv a obuv určená na voľný čas.

(540) HYDROMEDIA
(510)

35 - Analýzy nákladov, informačné kancelárie,
marketingové štúdie, obchodné a podnikateľské
informácie z odboru vodného hospodárstva, po
radenstvo pri vedení podniku, prieskum verejnej
mienky, rozširovanie reklamných materiálov zá
kazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky)
36 - Správa nehnuteľností, sprostredkovateľská
činnosť z oblasti vodného hospodárstva.

37 - Informácie stavebné (vodné hospodárstvo),
informácie o opravách, izolovanie stavieb
42 - Inžinierska činnosť, projektová činnosť,
štúdie technických projektov, projektovanie sta
vieb z odboru vodného hospodárstva, vypraco
vanie územnoplánovacej dokumentácie, zadaní a
projektov pozemných, vodohospodárskych a in
žinierskych stavieb.
(730) HYDROMEDIA, spol. s r. o., Royova 31,
831 01 Bratislava, SK;
(730)
(210) 2440-94
(220) 18 10 1994
(511) 1,3.5

(540) DIVOSEPT
(510)

1 - Chemikálie, hlavne zmesi na zmäkčovanie vody,
chelátové činidlá, zmesi na zjasňovanie a leštenie
kovov, odstraňovače šupín, zmesi na vyplachovanie.
protipenové činidlá, zmesi na lupáme zeleniny, od
straňovače farieb, odmasťovače, dezodoranty, od
straňovače pary, saponáty, organické rozpúšťadlá,
anorganické chemikálie, odstraňovače podlahových
voskov, leštidlá na podlahu, čističe motorov, rozpúšťacie emulgátory, sušiace činidlá leštidlá na nábytok,
chladnou vodou ošetrené spomaľovače korózií a íných povlakov, horúcou vodou ošetrené kondicioné
ry nečistôt kyslíkové čističe a rozptyľovače, súpravy
na určovanie stavu baktérií v potravinárskom prie
mysle a vo vodných systémoch
3 - Kozmetické výrobky a čistiace prípravky, hlavne
mydlá na ruky, bieliace prípravky, dezinfekčné pros
triedky, sanitárne zariadenia, saponáty a mydlá pra
cie prostriedky, škroby na pranie, kyslé roztoky na
pranie, zmäkčovadlá na látky, saponáty, čističe na
koberce a čalúnenie, čističe umývačiek riadu, dezo
doranty, čističe kuchynského riadu a panvíc, čističe
stien a podláh, čističe dlaždíc a mramoru, vosk na
podlahu, čističe kovov, čističe umývadiel, odstraňo
vače olejov a tukov, žieravinové čističe, priemyselné
čističe, brúsne čističe, čističe fliaš, alkalické čističe,
kyslé čističe, pracie kyslé neutralizačné činidlá chló
rové čističe, čističe na vozidlá čističe striebra, emulzné čističe, čističe skla, biologické čističe, krémy
na ruky, tekuté prelivy, prostriedky na úpravu odpa
dových vôd z práčky, prípravky na vyblednutie mod
rel alebo denimovej džínsovej látky.
5 - Farmaceutické prípravky, insekticídy, zariadenia
na dezinfekciu cumlíkov, algaecídy, dezinfektanty,
dezinfekčné prístroje, sterihzačné materiály, insekti
cídy pre dobytok, rodenticídy, prostriedky na ničenie
buriny, intramammanica, prostriedky na odpudzo
vanie červov, všeobecné lekárske čističe, chladnou
vodou ošetrené biocídy
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam. NL;

(210)
(220)
(511)

2441-94
18 10.1994
1,3

(540)
(510)

DIVOSHEEN
1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, foto
grafiu poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníc

tvo, živice umelé a syntetické, plasty v surovom
stave, pôdne hnojivá (prírodné a umelé), pros
triedky na hasenie, prostriedky na kalenie a prí
pravky na zváranie kovov, chemické prostriedky
na konzervovanie potravín, triesloviny, priemy
selné spojivá a lepidlá
3 - Bieliace prípravky a iné pracie prostriedky,
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a
brúsenie, mydlá, voňavskárske výrobky, éterické
oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL,

(210) 2442-94
(220) 18 10.1994
(511) 1,2,3
(540)
(510)

DIVOTEL

(210)
(220)
(511)

2443-94
18 10 1994
3

1 - Chemikálie, hlavne zmesi na zmäkčovanie
vody, chelátové činidlá, zmesi na zjasňovanie a
leštenie kovov, odstraňovače šupín, zmesi na vy
plachovanie, protipenové činidlá, zmesi na lúpanie zeleniny, odstraňovače farieb, odmasťovače,
dezodoranty, odstraňovače pary, saponáty, orga
nické rozpúšťadlá, anorganické chemikálie, od
straňovače podlahových voskov, leštidlá na po
dlahu, čističe motorov, rozpúšťacie emulgátory,
sušiace činidlá, leštidlá na nábytok, chladnou vo
dou ošetrené spomaľovače korózií a iných povla
kov. horúcou vodou ošetrené kondicionéry nečis
tôt, kyslíkové čističe a rozptyľovače, súpravy na
určovanie stavu baktérií v potravinárskom prie
mysle a vo vodných systémoch
2 - Farby, spomaľovače korózií, základné nátery a
utesňovače podláh, prípravky na konečnú úpravu
dreva, značkovače oviec.
3 - Kozmetické výrobky a čistiace prípravky,
hlavne mydlá na ruky, bieliace prípravky, dezin
fekčné prostriedky, sanitárne zariadenia, saponáty
a mydlá, pracie prostriedky, škroby na pranie,
kyslé roztoky na pranie, zmakčovadlá na látky,
saponáty, čističe na koberce a čalúnenie, čističe
na umývačky riadu, dezodoranty, čističe kuchyn
ského riadu a panvíc, čističe stien a podláh, čisti
če dlaždíc a mramoru, vosk na podlahu, čističe
kovov, čističe umývadiel, odstraňovače olejov a
tukov, žieravinové čističe, priemyselné čističe,
biúsne čističe, čističe fliaš, alkalické čističe, kyslé
čističe, pracie kyslé neutralizačné činidlá, chlóro
vé čističe, čističe na vozidlá, čističe striebra, emulzné čističe, čističe skla, biologické čističe,
krémy na ruky, tekuté prelivy, prostriedky na
úpravu odpadových vôd z práčky, prípravky na
vyblednutie modrej alebo denimovej džínsovej
látky
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL,

(510) 3 - Bieliace prípravky a iné pracie prostriedky,
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a
brúsenie, mydlo, voňavkárske výrobky, éterické
oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty.
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210)
(220)
(511)

2444-94
18.10.1994
5

(540)
(510)

DIVOZON

(730)

5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, výrobky dietetické na lekárske účely,
potraviny pre deti, náplasti, obväzový materiál,
hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlač
ky, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na niče
nie buriny a na hubenie živočíšnych škodcov.
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210) 2445-94
(220) 18.10.1994
(511) 3
(540)
(510)

DOSYL

3 - Kozmetické výrobky a čistiace prípravky,
hlavne mydlá na ruky, bieliace prípravky, dezin
fekčné prostriedky, sanitárne zariadenia, saponáty
a mydlá, pracie prostriedky, škroby na pranie,
kyslé roztoky na pranie, zmäkčovadlá na látky,
saponáty, čističe na koberce a čalúnenie, čističe
na umývačky riadu, dezodoranty, čističe kuchyn
ského riadu a panvíc, čističe stien a podláh, čisti
če dlaždíc a mramoru, vosk na podlahu, čističe
kovov, čističe umývadiel, odstraňovače olejov a
tukov, žieravinové čističe, priemyselné čističe,
brúsne čističe, čističe fliaš, alkalické čističe, kyslé
čističe, pracie kyslé neutralizačné činidlá, chlóro
vé čističe, čističe na vozidlá, čističe striebra, emulzné čističe, čističe skla, biologické čisti
če,krémy na ruky, tekuté prelivy, prostriedky na
úpravu odpadových vôd z práčky, prípravky na
vyblednutie modrej alebo denimovej džínsovej
látky.
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210)
(220)
(511)

2446-94
18.10.1994
3, 5

(540)
(510)

DUMORE
3 - Kozmetické výrobky a čistiace prípravky,
hlavne mydlá na ruky, bieliace prípravky, dezin
fekčné prostriedky, sanitárne zariadenia, saponáty
a mydlá, pracie prostriedky, škroby na pranie,
kyslé roztoky na pranie, zmäkčovadlá na látky,
saponáty, čističe na koberce a čalúnenie, čističe
na umývačky riadu, dezodoranty, čističe kuchyn
ského riadu a panvíc, čističe stien a podláh, čisti
če dlaždíc a mramoru, vosk na podlahu, čističe
kovov, čističe umývadiel, odstraňovače olejov a
tukov, žieravinové čističe, priemyselné čističe,

(730)

(210)
(220)
(511)

brúsne čističe, čističe fliaš, alkalické čističe, kyslé
čističe, pracie kyslé neutralizačné činidlá, chlóro
vé čističe, čističe na vozidlá, čističe striebra, emulzné čističe, čističe skla, biologické čisti
če, krémy na ruky, tekuté prelivy, prostriedky na
úpravu odpadových vôd z práčky, prípravky na
vyblednutie modrej alebo denimovej džínsovej
látky.
5 - Farmaceutické prípravky, insekticídy, zaria
denia na dezinfekciu cumlíkov, algaecídy, dezinfektanty, dezinfekčné prístroje, sterilizačné mate
riály, insekticídy pre dobytok, rodenticidy, pros
triedky na ničenie buriny, intramammanica, pros
triedky na odpudzovanie červov, všeobecné le
kárske čističe, chladnou vodou ošetrené biocídy.
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

2737-94
16.11.1994
30

MIRA MINT

(540)
(510) 30 - Nečokoládové cukrovinky.
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská
143 20 Praha 4, CZ;

(210)
(220)
(51 I)
(540)
(510)
(730)

27,

2745-94
16.1 1.1994
30

KIX
30 - Nečokoládové cukrovinky.
ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská
143 20 Praha 4, CZ;

27,

(210)
(220)
(591)
(511)
(540)

1506-94
30.06.1994
modrá, červená, biela, čierna, hnedá
32

(510)
(730)

32 - Pivo, nealkoholické nápoje.
Čupka Pavel - Pivovar Urpin, Lesnícka 12,
976 13 Slovenská Ľupča, SK;

(210)
(220)
(591)
(511)
(540)

2094-93
17.11.1993
čierna, zlatá, červená
33

(510)

33 - Šumivé víno.

(730)

(210)
(220)
(511)

VínoProdukt, akciová spoločnosť, Barónka 1,
835 02 Bratislava - Rača, SK,

(730)

I- Enzýmy, ako i živé organizmy a ich fermenty.
16 - Obaly na údeniny a mäsové výrobky' vo forme
namáčacej masy z plastickej hmoty.
30 - Chemické alebo prírodné prísady určené na
výrobu potravín, z nich vyrobené preparáty, prí
pravky z týchto výrobkov s korením, korenie, soľ, a
z nich vyrobené výrobky pre potraviny, prípravky' z
obilia na výživu ľudí. cukor, kvasnice, ocot, omáč
ky (okrem šalátových).
India Gewiirzwerk GmbH, Georgsmarienhutte,
DE;

(210)
(220)
(511)

564-94
08.03.1994
1

(540)
(510)
(730)

PERLBOND

(210)
(220)
(511)

(730)

5 - Farmaceutické prípravky a látky', najmä anti
biotiká.
Pfizer Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 235 East 42nd Street, New York,
N. Y. 10017, US,

(210)
(220)
(511)

267-94
01.02.1994
5

2080-93
16,11.1993
1,16,30

(540) Indasia
(510)

(510)

1 - Deriváty škrobu pre papierenský priemysel.
Lyckeby Stärkelseforädling AB, S-291 91 Kristianstad, SE;

562-94
08.03.1994
6

(540) HARDOX
(510)
(730)

6 - Oceľový plech, najmä hrubý oceľový plech.
SSAB OXELÔSUNĎ AB, 613 80 Oxelôsund, SE;

(210)
(220)
(511)

561-94
08.03.1994
6

(540)
(510)
(730)

WELDOX
6 - Oceľový plech, najmä hrubý oceľový plech.
SSAB OXELÔSUNĎ AB, 613 80 Oxelôsund, SE;

(210)
(220)
(511)

556-94
07.03.1994
16

(540)
(5 10)
(730)

(210)
(220)
(511)

UNIPET
5 - Výrobky farmaceutické a zverolekárske.
The Upjohn Company, spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, Kalama
zoo, Michigan, US;

265-94
01.02.1994
5

(540) UNIPET NUTRITABS
(510)
(730)

.6 - Výrobky farmaceutické a zverolekárske.
The Upjohn Company, spoločnosť zriadená a
existujúca podľa zákonov štátu Delaware, Kalama
zoo, Michigan, US;

(210)
(220)
(511)

264-94
01.02.1994
5

(540) NEO-CORTEF
(510)
(730)

5 - Výrobky farmaceutické a zverolekárske.
The Upjohn Company, spoločnosť zriadená a
existujúca podľa zákonov štátu Delaware, Kalama
zoo, Michigan, US,

(210)
(220)
(511)

263-94
01.02.1994
5

(540)
(510)
(730)

KAOMYCIN
5 - Výrobky farmaceutické a zverolekárske.
The Upjohn Company, spoločnosť zriadená a
existujúca podľa zákonov štátu Delaware, Kalama
zoo, Michigan, US;

(730)

16 - Plienky a detské nohavičky' najedno použitie,
zhotovené z papiera a/alebo buničiny.
The Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, Cincinnati,
Ohio, US;

(210) 234-94
(220) 27 01 1994
(51i) 28
(540)
POZOR
ZNÁMKA NIE JE SLOVNÁ
(510) 28 - Hračky.
(730) Šichta Martin, Ing., Timravy 10/5, 010 08 Žilina.
SK;

(210)
(220)
(511)

553-94
07.03.1994
5

(210)
(220)
(511)

540) PAMPERS DRY PADS
(510)

262-94
01.02.1994
5

(540)
(510)
(730)

ANTIROBE

(210)
(220)
(511)

1957-93
01.11.1993
1

5 - Výrobky farmaceutické a zverolekárske.
The Upjohn Company, spoločnosť zriadená a
existujúca podľa zákonov štátu Delaware, Kala
mazoo, Michigan, US;

(540) ZEPHEX
(510)

(730)

(210)
(220)
(511)
(540)

(510)

1 - Chemikálie na použitie v priemysle, obvzlášť
mraziace a chladiace médiá, rozpúšťadlá, aerosó
lové propelanty a nadúvadlá na použitie pri výro
be penových materiálov, chemikálie na použitie v
hasiacich zmesiach, nehorľavé prchavé organické
tekutiny
ICI Chemicals & Polymers Limited, The Heath,
Runcorn, Cheshire WA7 4QF, GB;

1995-93
03.11 1993
7.9

FANUC

7 - Motory vrátane servomotorov a vretenových
motorov; rotory; obrábacie stroje vrátane strojov
pracujúcich s elektrickými výbojmi; stroje na
vstrekovanie do foriem.
9 - Číslicové riadenie, lasery.
(730) FANUC KABUSHIKI KAISHA /Fanuc Limi
ted/, 3580, Shibokusa Aza-Komanba, Oshinomura, Minamitsuru-gun, Yamanashi, JP;

obrobené kľúče, svorníky, reťaze, kovanie na
dvere, zásuvky a okná, kovové stavebné materiály
na vystužovacie účely a konštrukcie bezpečnos
tných zábran, diely a kovanie.
19 - Bezpečnostné sklo na bezpečnostné účely,
betón na použitie v konštrukcii zábran, stavebné
materiály úplne alebo v zásade nekovové a na
konštrukciu zábran, dvere, mreže a priečky, všet
ky úplne alebo v zásade nekovové a na použitie v
stavebníctve, úplne v zásade nekovové stavebné
prvky pre banky a na pancierové komory, prefab
rikované pancierové komory, všetko úplne alebo
v zásade nekovové, diely a kovanie.
20 - Kancelársky nábytok, kredence, dvere a zá
suvky (všetko na nábytok), ukladacie jednotky,
pulty a priehradky, všetko ako nábytok, zámky,
zamykacie zariadenia, závory, kľúče a neobrobené kľúče, všetko vyrobené z nekovových materiá
lov, nekovové kovanie na dvere, zásuvky a na
okná, diely a kovanie.
(730) Chubb International Holdings Limited, Chubb
House, Staines Road West, Sunbury-on-Thames,
Middlesex TWl6 7AR, GB,

(210)
(220)
(511)

1899-93
21 10.1993
3,7,9, 11, 16, 18, 24, 29,30,31,32,33

(540)
(510)

PRESTO

(210) 2099-93
(220) 18.11 1993
(511) 9

(540) FaxPaq
(510)

9 - Softvér užívateľských programov pre on-line
automatický kopírovací systém.
(730) Compaq Computer Corporation, 20555 S. H.
249, Houston, Texas 77070, US;

(210) 66567
(220) 18 02.1992
(511) 6,19,20

(540) CHUBB
(510) 6 - Sejfy, zámky bezpečnostných schránok, zamykacie skrinky, pancierové komory, železiarsky
tovar a obruby pre stavebníkov, schránky na pe
niaze, schránky a kufre na dokumenty (ukladacie
skrine), jednotky na prepravu hotovosti a na uk
ladanie hotovosti (všetko ako schránky), dvere,
okná, priečky, vráta, mriežky, okenice všetko na
bezpečnostné účely, všetko vyrobené úplne alebo
zásadne z obyčajného kovu, požiaru odolné pre
pravné skrine, priehradky, podnosy, zásuvky,
zámky, zamykacie zariadenia, závory, kľúče, ne-

(730)

3 - Pracie prostriedky, prípravky na čistenie,
mydlá, kozmetické prípravky.
7 - Elektrické kuchynské mixéry, práčky
9 - Zariadenie na záznam, prenos a reprodukciu
zvuku a obrazu; vysávače, vreckové baterky a
galvanické články, videokazety, audiokazety,
kancelárska technika - faxy, kopírovacie stroje,
telefónne záznamníky.
11 - Zariadenia osvetľovacie, zariadenia na vare
nie, chladenie, sanitárne zariadenia a prípstroje.
16 - Školské potreby, kancelárske potreby, knihy,
papier.
18 - Kožená galantéria
24 - Textil.
29 - Konzervované mäso, konzervované ryby,
hydina, upravená zverina, mäsové výťažky, zavá
rané ovocie, jedlé oleje a tuky, vajcia, mlieko,
mliekárenské výrobky, výrobky zo sóje
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové ná
hradky, jemné pečivo, múka a obilné prípravky,
sušienky, sucháre, cukrovinky, med, soľ, horčica,
korenie, ocot, chuťové omáčky.
31 - Slad.
32 - Pivá, minerálne vody, nealkoholické nápoje,
sirupy a prípravky na prípravu nápojov
33 - Alkoholické nápoje.
PRESTO, s. r. o. Prešov, Sabinovská 101,
080 01 Prešov, SK;

(210) 686-93
(220) 17.05.1993
(511) 35,41

(510) 35 - Reklamná činnosť, vedenie a riadenie ob
chodu, obchodná administratíva, kancelárska čin
nosť.
41 - Vyučovacia a vzdelávacia činnosť, školiaca
činnosť, zábavná, športová a kultúrna činnosť.
(730) Ziff Communications, L. P., 153 East 53rd
Street, 43 rd Floor, New York 10016, US;

(510)

(210) 71195
(220) 28 08.1992
(511) 24,25
(540)

(540)
(510)

recvi

16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy
41 - Vydavateľská činnosť.
(730) PREMIÉRA STUDIO, spol. s r. o., Na Hfebenkách 80, 150 00 Praha 5, CZ;

(210) 2170-94
(220) 20.09.1994
(511) 16,41

PRAGUE GUIDE

16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy.
41 - Vydavateľská činnosť.
(730) PREMIÉRA STUDIO, spol. s r. o., Na Hfebenkách 80, 150 00 Praha 5, CZ;

(210) 2171-94
(220) 20.09.1994
(511) 16,41

(540) PRAG REISEFŮHRER
(510) 24 - Pletená posteľná bielizeň.
25 - Pletená bielizeň, pletené šaty, vrchné ošate
nie.
(730) TOPEX, akciová spoločnosť, Čememianska
547, 093 03 Vranov nad Topľou, SK;

(210) 74235
(220) 29 12 1992
(511) 3,4,5,42
(540)

(510) 3 - Konzervačné a leštiace prípravky na autá, čis
tiace a konzervačné prípravky na kožu.
4 - Konzervačné prípravky pre strojárstvo.
5 - Chemické prípravky na ochranu rastlín, dezin
sekčné a deratizačné prípravky.
42 - Dezinsekcia, dezinfekcia, deratizácia.
(730) CHEMIX spol. s r. o., Magnetová 11, 830 00
Bratislava, SK,

(210) 63611
(220) 10.09 1991
(511) 12,42

(540) LAURIN & KLEMENT
(510)

(730)

12 - Jednostopové motorové vozidlá, ich diely a
príslušenstvo, motorové vozidlá všetkých druhov,
ich súčasti a výstroj, bicykle a ich súčasti.
42 - Výskum a vývoj uvedených výrobkov
Skoda, automobilová a. s., tř Václava Klementa
869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ,

(210) 2169-94
(220) 20.09 1994
(511) 16,41

(510)

16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy
41 - Vydavateľská činnosť.
(730) PREMIÉRA STUDIO, spol. s r. o., Na Hfebenkách 80, 150 00 Praha 5, CZ;

(210) 64287
(220) 22.10.1991
(511) 35
(540)

COFAX
(510) 35 - Organizovanie výstav.
(730) Klementis Ladislav, Ing.,
811 09 Bratislava, SK;

Klemensova

4,

(210) 565-94
(220) 08.03.1994
(511) 1

PERLGUM

(540)
(510) 1 - Lepidlá na priemyselné použitie
(730) Lyckeby Stärkelseforädling AB, S-291
Kristianstad, SE;

(210)
(220)
(511)

91

66273
04.02.1992
9

(540) COMPUTERVISION
(510)

9 - Terminály a tablety na interaktívnu grafiku s
obrazovkami, fotoplottre, digitizéry, centrálne
procesorové jednotky a počítačové programy na
predzaznamenaných magnetických páskach a dis
koch.
(730) COMPUTERVISION CORPORATION, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
Bedford, Massachusetts, US;

(210) 228-93
(220) 12.03.1993
(511) 6,9,11

ARMEX

(540)
(510) 6 - Obyčajné kovy v surovom a polospracovanom
stave a ich zliatiny; kotvy, nákovy, zvony, sta
vebný materiál z valcovaného a liateho kovu, ko
ľajnice a iný kovový materiál určený pre železni
ce; reťaze; kovové káble a drôty (s výnimkou
drôtov na elektrotechnické účely); zámočnícke
výrobky; kovové rúry; nedobytné pokladne a
schránky; oceľové guľôčky; podkovy, klince a
skrutky; iné kovové výrobky, ktoré neobsahujú iné triedy; rudy.
9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely; prístroje a nástroje navigačné, t.j. prístroje
a nástroje určené na prenáSanie rozkazov, na me
ranie a prístroje všeobecne používané pri riadení
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické a
prístroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje foto
grafické, kinematografické, optické, vrátane
premietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov;
prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje
a nástroje signalizačné vrátane signalizačných
píšťal; prístroje a nástroje záchranné a učebné;
automaty, ktoré sa uvádzajú do činnosti vhode
ním mince alebo známky; prístroje na záznam a
reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pok
ladne a počítacie stroje vrátane kancelárskych a
dierovacích strojov; hasiace prístroje; špeciálne
puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené
do tejto triedy; elektrotermické nástroje a prístro
je, ako ručné elektrické zváračky, elektrické žeh
ličky a podobne; elektrické prístroje a zariadenia,
ako elektricky vyhrievané podušky, odevy a sú
časti odevov, ohrievače nôh; elektrické zapaľova
če a podobné zariadenia nezaradené v iných trie
dach; elektromechanické zariadenia na domáce účely určené na čistenie, ako vysávače prachu, leš
tiče parkiet a podobne.
11 - Osvetľovacie a vyhrievacie zariadenia na vý
robu pary; zariadenia na varenie, chladenie, vet
ranie vrátane klimatizácie alebo zariadenia na
úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody a
zdravotnícke zariadenia.
(730) ARMEX, spol. s r. o., Folknáfská 21, 405 01
Děčín, CZ;

(210) 3497-95
(220) 07.12.1995
(511) 29,31,42
(540)

31 - Poľnohospodárske produkty a obilniny v ne
spracovanom stave, ktoré nie sú zahrnuté v tr.
29,30.
42 - Ubytovacie služby v ubytovacích zariade
niach, vlastné spracovanie jedla.
(730) Chick'n'Chips, spol. s r. o., Štúrova 13, 010 01
Žilina, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(511)

DRANA

(540)
(510) 3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky,
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a
brúsenie, mydlá, výrobky voňavkárske, éterické
oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty, prášky,
kozmetické prípravky.
(730) Severochema, družstvo pro chemickou výrobu,
Vilová 333/2, 461 71 Liberec, CZ;

(210) 2121-94
(220) 16.09.1994
(511) 29

PIKOVÁ DÁMA

(540)
(510) 29 - Mäsové konzervy.
(730) TRECO, spol. s r. o., Cukrovarská 41, 075 01
Trebišov, SK;

(210) 3050-94
(220) 19.12.1994
(511) 9
(540)

PACIOLI /

(510) 9 - Počítačové programy.
(730) ConsuItLine, s. r. o., Pri Podlužianke 3, 934 01
Levice, SK;

(210) 72346
(220) 15.10.1992
(511) 16,35,41,42
(540)

$Af_T

(510)

(510)

29 - Tepelne spracovaná hydina, mäso, zelenina,
šaláty.

2139-94
16.09.1994
90920
29.06.1994
CZ
3

16 - Polygrafické výrobky každého druhu, knihy,
časopisy, periodické a neperiodické publikácie,
učebnice, detské knihy, knihy na vyfarbovanie,
mapy, tlačiarenské výrobky každého druhu, naj
mä vizitky, oznámenia, samolepky, fotografie,
plagáty, hospodárske tlačivá.
35 - Sprostredkovanie a obstaranie uvedených

(730)

výrobkov, reklamná, výtvarnícka a propagačná
činnosť, výroba reklamných médií, marketing v
oblasti propagačnej činnosti, obchodné a podni
kateľské informácie, obchodné a podnikové po
radenstvo, marketing v oblasti výtvarníckej.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť.
42 - Grafické a typografické úpravy, ilustrovanie,
činnosť dizajnérska a propagačno-dizajnérska,
tvorba grafických predlôh, dizajn polygrafických
výrobkov.
GA FT, spol. s r. o., Červený Most 4, 841 04
Bratislava, SK;

(210) 1589-93
(220) 09.09.1993
(511) 20
(540)

(510) 20 - Nábytok, zrkadlá, obrazové rámy, výrobky z
dreva, korku, trstiny, cukrovej trstiny, vŕbového
prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, kostíc, jantáru,
korytnačiny, perlete, morskej peny a z napodo
benín týchto hmôt alebo plastov, ktoré sú zahrnu
té v tr.20.
(730) TECNY-FARMA, S. A., Polígono Industrial De
Bayas, parcela 6, 092 00 Miranda de Ebro
(Burgos), ES;

(210) 70876
(220) 13.08.1992
(511) 29

(540) OVOSUCROL
(510) 29 - Pasterizované ochutené vaječné hmoty.
(730) BONECO, a. s., Antúškova 266, 256 01 Bene
šov, CZ;

Siamex

(510)
(730)

20 - Plastové a hliníkové rámy na obrazy, držiaky
obrazov.
RAMEX, a. s., Štefánikova č. 714/52, 905 01
Senica. SK;

(210)
(220)
(511)
(540)

1874-93
19.10.1993
34

(210) 71821
(220) 24.09.1992
(511) 16

(540) Jindřichov
(510)

16 - Papier ofsetový, bankový, konfekčný, diazografický SD a AM, plánotlačový, bibliový, natie
raný, tabelačný, xerografický, kartón na kryciu
vrstvu vlnitých lepeniek, predsádkový, tapetový a
papier Marinoni na náročnú viacfarebnú tlač - vy
robené v závode Jindřichov.
(730) Olšanské papírny, akciová společnost, 789 62
Olšany u Šumperka, CZ;

(210)
(220)
(511)

1530-93
30.08.1993
5

(540) NEO-VISAGE

(510) 34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, fajčiarske
potreby, zapaľovače a zápalky.
(730) Ardath Tobacco Company Limited, Windsor
House, 50 Victoria Street, London SWlH ONI,
GB;

(210) 1875-93
(220) 19.10.1993
(511) 34
(540)

(510) 5 - Farmaceutické liečivá a lieky.
(730) OTSUKA PHARMACEUTICAL Co. Ltd.,
No.9,Kanda Tsukasa-cho 2 chome,Chiyoda-ku,
Tokyo, JP;

(210)
(220)
(511)
(540)

1569-93
06.09.1993
20

icCHy

(510) 34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, fajčiarske
potreby, zapaľovače a zápalky.
(730) Ardath Tobacco Company Limited, Windsor
House, 50 Victoria Street, London SWlH ONI,
GB;

FARMA
(210)
(220)
(511)

1876-93
19.10.1993
34

(540)

STATE EXPRESS
(510)
(730)

34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, fajčiarske
potreby, zapaľovače a zápalky.
Ardath Tobacco Company Limited, Windsor
House, 50 Victoria Street, London SWlH ONI,
GB;

(210)
(220)
(511)

1877-93
20.10.1993
19

(540)
(510)

RAMLIT

(730)

19 - Zásaditá žiaruvzdorná ubíjacia hmota vyrá
baná na báze slovenského magnezitu, špeciálnych
múčkových materiálov a ďalších prísad na zlep
šenie plastifikácie, používané pri zhotovovaní
ubíjaných výmuroviek oceliarenských pecí, najmä
nistejových pecí, elektrických oblúkových pecí
alebo na ich opravy za studená í za tepla a taktiež
v iných oblastich oceliarenstva a hutníctva.
Slovenské magnezitové závody, akciová spo
ločnosť, Jelšava, 049 16 Jelšava, SK;

(210)
(220)
(511)
(540)
(510)

1012-93
18.06.1993
19

HORNITEX M.D.F. MASTERWOOD

19 - Stredne husté vláknité dosky na stavebné účely a na výrobu nábytku.
(730) Hornitex Werke Gebr. Kiinnemeyer GmbH a.
Co. KG, Bahnhofstr. 57, 328 05 Horn-Bad Meinberg, DE;

(210)
(220)
(511)

1011-93
18.06.1993
19

(540)
(510)

SP ANODUR

(210)
(220)
(511)
(540)

1061-93
25.06.1993
35,41,42

19 - Povrchovo zošľachtené drevotrieskové a
drevovláknité tvrdé dosky.
(730) Hornitex Werke Gebr. Kiinnemeyer GmbH a.
Co. KG, Bahnhofstr. 57, 328 05 Horn-Bad Meinberg, DE;

(210) 1878-93
(220) 20.10.1993
(511) 19

(540) REPARIT
(510)

(730)

19 - Zásaditá žiaruvzdorná opravárenská hmota
na pravidelné a medzitavbové opravy ubíjaných
výmuroviek oceliarenských pecí a iných hutníc
kych agregátov, a to za tepla i za studená.
Slovenské magnezitové závody, akciová spo
ločnosť, Jelšava, 049 16 Jelšava, SK;

(210) 1026-93
(220) 22.06.1993
(511) 5

(540) OESTROFEMINAL
(510)

5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých,
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na
plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dezin
fekčné prostriedky, prostriedky na hubenie rast
linných a živočišných škodcov, antiparazitné lát
ky.
(730) HEINRICH MACK NACHF., Heinrich-Mack-Strasse 35, 89257 lllertissen, DE;

(210)
(220)
(511)

SLOVAK ASSIST

(510) 35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob
chodu.
41 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti kona
nia odborných seminárov.
42 - Sprostredkovanie pomoci v tiesni.
(730) SLOVAK ASSIST, s. r. o., Kopřivnická 11,
841 01 Bratislava, SK;

(210) 70600
(220) 30.07.1992
(591) modrá, červená
(51 1) 35
(540)

(510)

1013-93
18.06.1993
19

(540) HORNITEX
(510) 19 - Povrchovo zošľachtené drevovláknité dosky.
(730) Hornitex Werke Gebr. Kunnemeyer GmbH a.
Co. KG, Bahnhofstr. 57, 328 05 Horn-Bad Meinberg, DE;

(730)

35 - Služby propagačné, zvlášť vonkajšia rekla
ma, reklama na dopravných prostriedkoch, na vý
vesných tabuliach, na stĺpoch elektrického vede
nia, každý iný spôsob reklamy určený na von;
obhospodarovanie plagátovacích plôch, plagátovacích stĺpov; zriaďovanie trvalých reklamných
plôch; propagácia prostredníctvom svetelných
reklám; obhospodarovanie plagátovacích plôch v
čakárňach.
EUROPLAKAT, spol. s r. o., Bubenské nábf.
306/13, 170 05 Praha, CZ;

(210)
(220)
(591)
(511)
(540)

71983
30.09.1992
zelená, čierna, biela
36

220)
(511)
(540)
(

17.1 1.1993

33

ATYF MTWlKR

(5 10)
(730)

36 - Činnosť realitnej kancelárie.

ATYP INTERIÉR, spol. s r. o., Smrečianska 1,
81105 Bratislava, SK;

(210)
(220)
(5 M)
(540)

1894-93
20.10.1993
32

AQUA

(510)
(730)

33 - Alkoholické nápoje
VínoProdukt, a. s., Barónka I, 835 02 Bratisla
va - Rača, SK;

(210)
(220)
(511)
(540)

2451-94
18.10.1994
1,2,3,5

Diversey
(510)
(730)

(210)
(220)
(511)
(540)

32 - Minerálne, prírodné a šumivé vody, nealko
holické nápoje.
Pivovary Bohemia, a. s., Korunní 106, 101 00
Praha 10, CZ,

(5 10)

1895-93
20.10.1993
32

AQUA
---- SmšT
(510)
(730)

32 - Minerálne, prírodné a šumivé vody, nealko
holické nápoje.
Pivovary Bohemia, a. s., Korunní 106, 101 00
Praha 10, CZ;

(210)
(220)

1896-93
20.10.1993

(511)

32

(730)

1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, foto
grafiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníc
tvo, živice umelé a syntetické, plasty v surovom
stave, prírodné a umelé pôdne hnojivá, prostried
ky na hasenie, prostriedky na kalenie a prípravky
na zváranie kovov, chemické prostriedky na kon
zervovanie potravin, triesloviny, priemyselné
spojivá a lepidlá.
2 - Farby, fermeže, laky, ochranné prostriedky
proti hrdzi a hnilobe dreva, farbivá, moridlá, prí
rodné živice v surovom stave, kovy lístkové a
práškové pre maliarov a dekoratérov, tlačiarov a
umelcov.
3 - Bieliace prípravky a iné pracie prostriedky,
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a
brúsenie, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické
oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty'.
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, výrobky dietetické na lekárske účely,
potraviny pre deti, náplasti, obväzový materiál,
hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlač
ky, dezinfekčné prostriedky, prostriedky' na niče
nie buriny a na hubenie živočíšnych škodcov.
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(540)
(210)
(220)
(511)

2452-94
18.10.1994
3,5

(540) BRELTAK
(510)
(730)
(210)

32 - Minerálne, prírodné a šumivé vody, nealko
holické nápoje.
Pivovary Bohemia, a. s., Korunní 106, 101 00
Praha 10, CZ;
2093-93

(510)

3 - Kozmetické výrobky a čistiace prípravky,
mydlá na ruky, bieliace prípravky, dezinfekčné
prostriedky, sanitárne zariadenia, saponáty a
mydlá, pracie prostriedky, Škroby na pranie, kyslé
roztoky na pranie, zmäkčovadlá na látky, saponá
ty, čističe na koberce a čalúnenie, čističe

(730)

(210)
(220)
(511)

umývačiek riadu, dezodoranty, čističe kuchynského
riadu a panvíc, čističe stien a podláh, čističe dlaždíc
a mramoru, vosk na podlahu, čističe kovov, čističe
umývadiel, odstraňovače olejov a tukov, žieravinové čističe, priemyselné čističe, brúsne čističe, čisti
če fliaš, alkalické čističe, kyslé čističe, pracie kyslé
neutralizačné činidlá, chlórové čističe, čističe na
vozidlá, čističe striebra, emulzné čističe, čističe
skla, biologické čističe, krémy na ruky, tekuté pre
livy, prostriedky na úpravu odpadových vôd z
práčky, prípravky na vyblednutie modrej alebo denimovej džínsovej látky.
5 - Farmaceutické prípravky, insekticídy, zariade
nia na dezinfekciu cumlíkov, algaecídy, dezinfektanty, dezinfekčné prístroje, sterilizačné materiály,
insekticídy pre dobytok, rodenticídy, prostriedky na
ničenie buriny, intramammanica, prostriedky na
odpudzovanie červov, všeobecné lekárske čističe,
chladnou vodou ošetrené biocídy.
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

2453-94
18.10.1994
1

(540) DICOLUBE
(510)

(730)

1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, foto
grafiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo,
živice umelé a syntetické, plasty v surovom stave,
prírodné a umelé pôdne hnojivá, prostriedky na ha
senie, prostriedky na kalenie a prípravky na zvára
nie kovov, chemické prostriedky na konzervovanie
potravín, triesloviny, priemyselné spojivá a lepidlá.
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210)
(220)
(511)

2454-94
18.10.1994
1,3

(540)
(510)

BRUSPRAY
1 - Chemikálie, zmesi na zmäkčovanie vody, chelátové činidlá, zmesi na zjasňovanie a leštenie kovov,
odstraňovače šupín, zmesi na vyplachovanie, protipenové činidlá, zmesi na lúpanie zeleniny, odstra
ňovače farieb, odmasťovače, dezodoranty, odstra
ňovače pary, saponáty, organické rozpúšťadlá, an
organické chemikálie, odstraňovače podlahových
voskov, leštidlá na podlahu, čističe motorov, rozpúšťacie emulgátory, sušiace činidlá, leštidlá na
nábytok, chladnou vodou ošetrené spomaľovače
korózií a iných povlakov, horúcou vodou ošetrené
kondicionéry nečistôt, kyslíkové čističe a rozptyľovače, súpravy na určovanie stavu baktérií v potra
vinárskom priemysle a vo vodných systémoch.
3 - Kozmetické výrobky a čistiace prípravky, mydlá
na ruky, bieliace prípravky, dezinfekčné prostried
ky, sanitárne zariadenia, saponáty a mydlá, pracie
prostriedky, škroby na pranie, kyslé roztoky na
pranie, zmäkčovadlá na látky, saponáty, čističe na
koberce a čalúnenie, čističe umývačiek riadu, de
zodoranty, čističe kuchynského riadu a panvíc, čis
tiče stien a podláh, čističe dlaždíc a mramoru, vosk

(730)

na podlahu, čističe kovov, čističe umývadiel, od
straňovače olejov a tukov, žieravinové čističe,
priemyselné čističe, brúsne čističe, čističe fliaš, al
kalické čističe, kyslé čističe, pracie kyslé neutra
lizačné činidlá, chlórové čističe, čističe na vozidlá,
čističe striebra, emulzné čističe, čističe skla, biolo
gické čističe, krémy na ruky, tekuté prelivy, pros
triedky na úpravu odpadových vôd z práčky, prí
pravky na vyblednutie modrej alebo denimovej
džínsovej látky.
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210)
(220)
(511)

2455-94
18.10.1994
3

(540)
(510)

DILAC

(210)
(220)
(511)

2456-94
18.10.1994
1

(540)
(510)

DIVAQUA

3 - Kozmetické výrobky a čistiace prípravky, mydlá
na ruky, bieliace prípravky, dezinfekčné prostried
ky, sanitárne zariadenia, saponáty a mydlá, pracie
prostriedky, škroby na pranie, kyslé roztoky na
pranie, zmäkčovadlá na látky, saponáty, čističe na
koberce a čalúnenie, čističe umývačiek riadu, de
zodoranty, čističe kuchynského riadu a panvíc, čis
tiče stien a podláh, čističe dlaždíc a mramoru, vosk
na podlahu, čističe kovov, čističe umývadiel, od
straňovače olejov a tukov, žieravinové čističe,
priemyselné čističe, brúsne čističe, čističe fliaš, al
kalické čističe, kyslé čističe, pracie kyslé neutra
lizačné činidlá, chlórové čističe, čističe na vozidlá,
čističe striebra, emulzné čističe, čističe skla, biolo
gické čističe, krémy na ruky, tekuté prelivy, pros
triedky na úpravu odpadových vôd z práčky, prí
pravky na vyblednutie modrej alebo denimovej
džínsovej látky.
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(730)

1 - Chemikálie, zmesi na zmäkčovanie vody, chelátové činidlá, zmesi na zjasňovanie a leštenie kovov,
odstraňovače šupín, zmesi na vyplachovanie, protipenové činidlá, zmesi na lúpanie zeleniny, odstra
ňovače farieb, odmasťovače, dezodoranty, odstra
ňovače pary, saponáty, organické rozpúšťadlá, an
organické chemikálie, odstraňovače podlahových
voskov, leštidlá na podlahu, čističe motorov, rozpúšťacie emulgátory, sušiace činidlá, leštidlá na
nábytok, chladnou vodou ošetrené spomaľovače
korózií a iných povlakov, horúcou vodou ošetrené
kondicionéry nečistôt, kyslíkové čističe a rozptyľovače, súpravy na určovanie stavu baktérií v potra
vinárskom priemysle a vo vodných systémoch.
UNILEVER N. V. Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210)
(220)
(511)

2457-94
18.10.1994
1

(510)

(540) DIVERSOL
(510)

(730)

1 - Chemikálie, zmesi na zmäkčovanie vody, chelátové činidlá, zmesi na zjasňovanie a leštenie kovov,
odstraňovače šupín, zmesi na vyplachovanie, protipenové činidlá, zmesi na lúpame zeleniny, odstra
ňovače farieb, odmasťovače, dezodoranty, odstra
ňovače pary, saponáty, organické rozpúšťadlá, an
organické chemikálie, odstraňovače podlahových
voskov, leštidlá na podlahu, čističe motorov, rozpúšťacie emulgátory, sušiace činidlá, leštidlá na
nábytok, chladnou vodou ošetrené spomaľovače
korózií a iných povlakov, horúcou vodou ošetrené
kondicionéry nečistôt, kyslíkové čističe a rozptyľovače, súpravy na“ určovanie stavu baktérií v potra
vinárskom priemysle a vo vodných systémoch
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210)
(220)
(511)

2458-94
18 10.1994
1

(540)
(510)

DIVO

(730)

(210)
(220)
(511)

1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, foto
grafiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo,
živice umelé a syntetické, plasty v surovom stave,
prírodné a umelé pôdne hnojivá, prostriedky na ha
senie, prostriedky na kalenie a prípravky na zvára
me kovov, chemické prostriedky na konzervovanie
potravín, triesloviny, priemyselné spojivá a lepidlá
UNILEVER N. V., Weena 455, 30i3 AL Rotter
dam, NL,

2459-94
18 10.1994
1,3

(540) DIVOCHAUM
(510)

(730)

1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, foto
grafiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo,
živice umelé a syntetické, plasty v surovom stave,
prírodné a umelé pôdne hnojivá, prostriedky na ha
senie, prostriedky na kalenie a prípravky na zvára
me kovov, chemické prostriedky na konzervovanie
potravín, triesloviny, priemyselné spojivá a lepidlá
3 - Bieliace prípravky a iné pracie prostriedky, prí
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú
senie, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje,
vodičky na vlasy, zubné pasty.
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL,

(210)
(220)
(511)

2460-94
18.10 1994
1,3

(540)

DIVOFLOW

(730)

(210)
(220)
(511)
(540)
(510)

1 - Chemikálie, zmesi na zmäkčovanie vody, chelá.tové činidlá, zmesi na zjasňovanie a leštenie kovov,
odstraňovače šupín, zmesi na vyplachovanie, protipenové činidlá, zmesi na lúpanie zeleniny, odstra
ňovače farieb, odmasťovače, dezodoranty, odstra
ňovače pary, saponáty, organické rozpúšťadlá, an
organické chemikálie, odstraňovače podlahových
voskov, leštidlá na podlahu, čističe motorov, rozpúšťacie emulgátory. sušiace činidlá, leštidlá na
nábytok, chladnou vodou ošetrené spomaľovače
korózií a iných povlakov, horúcou vodou ošetrenc
kondicionéry nečistôt, kyslíkové čističe a rozptyľovače, súpravy na určovanie stavu baktérií v potra
vinárskom priemysle a vo vodných systémoch
3 - Kozmetické výrobky a čistiace prípravky, hlav
ne mydlá na ruky, bieliace prípravky, dezinfekčné
prostriedky, sanitárne zariadenia, saponáty a mydlá,
pracie prostriedky, škroby na pranie, kyslé roztoky
na pranie, zmäkčovadlá na látky, saponáty, čističe
na koberce a čalúnenie, čističe umývačiek riadu,
dezodoranty, čističe kuchynského riadu a panvíc,
čističe stien a podláh, čističe dlaždíc a mramoru,
vosk na podlahu, čističe kovov, čističe umývadiel,
odstraňovače olejov a tukov, žieravinové čističe,
priemyselné čističe, brúsne čističe, čističe fliaš, al
kalické čističe, kyslé čističe, pracie kyslé neutra
lizačné činidlá, chlórové čističe, čističe na vozidlá,
čističe striebra, emulzné čističe, čističe skla, biolo
gické čističe, krémy na ruky, tekuté prelivy, pros
triedky na úpravu odpadových vôd z práčky, prí
pravky na vyblednutie modrej alebo denimovej
džínsovej látky.
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL,

2461-94
18 10 1994
3,5

DIVOMIL
3 - Kozmetické výrobky a čistiace prípravky, mydlá
na ruky, bieliace prípravky, dezinfekčné prostried
ky, sanitárne zariadenia, saponáty a mydlá, pracie
prostriedky, škroby na pranie, kyslé roztoky na
pranie, zmäkčovadlá na látky, saponáty, čističe na
koberce a čalúnenie, čističe umývačiek riadu, de
zodoranty, čističe kuchynského riadu a panvíc, čis
tiče stien a podláh, čističe dlaždíc a mramoru, vosk
na podlahu, čističe kovov, čističe umývadiel, od
straňovače olejov a tukov, žieravinové čističe,
priemyselné čističe, brúsne čističe, čističe fliaš, al
kalické čističe, kyslé čističe, pracie kyslé neutra
lizačné činidlá, chlórové čističe, čističe na vozidlá,
čističe striebra, emulzné čističe, čističe skla, biolo
gické čističe, krémy na ruky, tekuté prelivy, pros
triedky na úpravu odpadových vôd z práčky, prí
pravky na vyblednutie modrej alebo denimovej
džínsovej látky
5 - Farmaceutické prípravky, insekticídy, zariade
nia na dezinfekciu cumlíkov, algaecídy, dezinfektanty, dezinfekčné prístroje, sterihzačné materiály,
insekticídy pre dobytok, rodenticídy, prostriedky na
ničenie buriny, intramammanica, prostriedky na
odpudzovanie červov, všeobecné lekárske čističe.

(730)

chladnou vodou ošetrené biocídy
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL,

(210) 2462-94
(220) 18 10 1994
(511) 1
(540)
(510)

DIVOPAK

1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, foto
grafiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníc
tvo, živice umelé a syntetické, plasty v surovom
stave, prírodné a umelé pôdne hnojivá, prostried
ky na hasenie, prostriedky na kalenie a prípravky
na zváranie kovov, chemické prostriedky na kon
zervovanie potravín, triesloviny, priemyselné
spojivá a lepidlá
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL,
(730)
(210) 2463-94
(220) 18 10 1994
(511) 1

(540) DIVOPLUS
(510)

1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, foto
grafiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníc
tvo, živice umelé a syntetické, plasty v surovom
stave, prírodné a umelé pôdne hnojivá, prostried
ky na hasenie, prostriedky na kalenie a prípravky
na zváranie kovov, chemické prostriedky na kon
zervovanie potravín, triesloviny, priemyselné
spopva a lepidlá
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL,

(210)
(220)
(511)

(210)
(220)
(511)
(510)

2464-94
18 10 1994
1,3,5
1 - Chemikálie, hlavne zmesi na zmäkčovanie
vody, chelátové činidlá, zmesi na zjasňovanie a
leštenie kovov, odstraňovače šupín, zmesi na vyplachovanie, protipenové činidlá, zmesi na lúpanie zeleniny, odstraňovače farieb, odmasťovače,
dezodoranty, odstraňovače pary, saponáty, orga
nické rozpúšťadlá, anorganické chemikálie, od
straňovače podlahových voskov, leštidlá na po
dlahu, čističe motorov, rozpúšťacie emulgátory,
sušiace činidlá, leštidlá na nábytok, chladnou vo
dou ošetrené spomaľovače korózií a iných povla
kov, horúcou vodou ošetrené kondicionéry nečis
tôt, kyslíkové čističe a rozptyľovače, súpravy na
určovanie stavu baktérií v potravinárskom prie
mysle a vo vodných systémoch
3 - Kozmetické výrobky a čistiace prípravky,
hlavne mydlá na ruky, bieliace prípravky, dezin
fekčné prostriedky, sanitárne zariadenia, saponáty
a mydlá, pracie prostriedky, škroby na pranie,
kyslé roztoky na pranie, zmäkčovadlá na látky,
saponáty, čističe na koberce a čalúnenie, čističe

2465-94
18 10 1994
1,3

(540) DIVORAPID

(540) DIVOQUAT
(510)

umývačiek riadu, dezodoranty, čističe kuchyn
ského riadu a panvíc, čističe stien a podláh, čisti
če dlaždíc a mramoru, vosk na podlahu, čističe
kovov, čističe umývadiel, odstraňovače olejov a
tukov, žieravinové čističe, priemyselné čističe,
brúsne čističe, čističe fliaš, alkalické čističe, kyslé
čističe, pracie kyslé neutralizačné činidla, chlóro
vé čističe, čističe na vozidlá, čističe striebra, emulzné čističe, čističe skla, biologické čističe,
krémy na ruky, tekuté prelivy, prostriedky na
úpravu odpadových vôd z práčky, prípravky na
vyblednutie modrej alebo denimovej džínsovej
látky
5 - Farmaceutické prípravky, insekticídy, zariade
nia na dezinfekciu cumlíkov, algaecídy, dezinfektanty, dezinfekčné prístroje, sterilizačné materiály,
insekticídy pre dobytok, rodenticídy, prostriedky na
ničenie buriny, intramammanica, prostriedky na
odpudzovanie červov, všeobecné lekárske čističe,
chladnou vodou ošetrené biocídy
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL,

(730)

1 - Chemikálie, hlavne zmesi na zmäkčovanie
vody, chelátové činidlá, zmesi na zjasňovanie a
leštenie kovov, odstraňovače šupín, zmesi na vyplachovanie, protipenové činidlá, zmesi na lupá
me zeleniny, odstraňovače farieb, odmasťovače,
dezodoranty, odstraňovače pary, saponáty, orga
nické rozpúšťadlá, anorganické chemikálie, od
straňovače podlahových voskov, leštidlá na po
dlahu, čističe motorov, rozpúšťacie emulgátory,
sušiace činidlá, leštidlá na nábytok, chladnou vo
dou ošetrené spomaľovače korózií a iných povla
kov, horúcou vodou ošetrené kondicionéry nečis
tôt, kyslíkové čističe a rozptyľovače, súpravy na
určovanie stavu baktérií v potravinárskom prie
mysle a vo vodných systémoch
3 - Kozmetické výrobky a čistiace prípravky,
mydlá na ruky, bieliace prípravky, dezinfekčné
prostriedky, sanitárne zariadenia, saponáty a
mydlá, pracie prostriedky, škroby na pranie, kyslé
roztoky na pranie, zmakčovadlá na látky, saponá
ty, čističe na koberce a čalúnenie, čističe umýva
čiek riadu, dezodoranty, čističe kuchynského ria
du a panvíc, čističe stien a podláh, čističe dlaždíc
a mramoru, vosk na podlahu, čističe kovov, čisti
če umývadiel, odstraňovače olejov a tukov, žieravinové čističe, priemyselné čističe, brúsne čisti
če, čističe fliaš, alkalické čističe, kyslé čističe,
pracie kyslé neutralizačné činidlá, chlórové čisti
če, čističe na vozidlá, čističe striebra, emulzné
čističe, čističe skla, biologické čističe, krémy na
ruky, tekuté prelivy, prostriedky na úpravu odpa
dových vôd z práčky, prípravky na vyblednutie
modrej alebo denimovej džínsovej látky
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL,

(210) 220-97
(220) 21.01.1997
(511) 12,35,36,37,39,41,42
(540)
(510)

(730)

NAMK
12 - Autá, automobilové obývacie prívesy, auto
kary, bicykle, bočné prívesné vozíky, člny, dvoj
kolesové vozíky, elektromobily, hydroplány, mo
pedy, motocykle, nákladné autá, športové autá,
trojkolky, vznášadlá.
35 - Reklamné agentúry, informačné kancelárie,
organizovanie výstav, vydávanie reklamných ale
bo náborových textov, rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov
36 - Vydávanie kreditných kariet, vydávanie
cestovných šekov, uzatváranie poistných zmlúv,
poistno-technické služby, hypotéky - poskytova
nie pôžičiek, zmenárenské služby.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel, umý
vanie dopravných prostriedkov.
39 - Prenájom vozidiel, organizovanie ciest, tu
ristické kancelárie, rezervácia zájazdov, dopravné
služby pri poruchách, služby parkovania auto
mobilov, poskytovanie pomoci pri doprave.
41 - Klubové služby (výchovno-zábavné), služby
pre oddych a rekreáciu, organizovanie športových
súťaží, prevádzkovanie športových zariadení,
kempingové služby, požičovne športového nára
dia, vyučovanie a vzdelávanie v oblasti dopravnej
výchovy i bezpečnosti cestnej premávky, vydá
vanie textov s výnimkou reklamných alebo nábo
rových
42 - Penzióny, motely, turistické ubytovne, reš
taurácie, poskytovanie prechodného ubytovania,
prevádzkovanie kempov
Národný automotoklub Slovenskej republiky,
Exnárova 57, 821 07 Bratislava, SK;

(210) 67299
(220) 17.03.1992
(511) 12
(540)

(510)

12 - Automobilové kolesá, automobilové pneu
matiky, duše do automobilových pneumatík,
ochranné vložky na ráfik, autovložky.
(730) HANKOOK TIRE MFC. CO. TLD., 365,
Shindorim-dong, Kuro-ku, Seoul, KP;

(210) 3023-96
(220) 15 11 1996
(511) 6,19,37

PREFABETÓN

(540)
(510) 6 - Armovacie prvky (kovové)
19 - Prefabrikáty a armovacie prvky (nekovové).
37 - Vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok, vykonávanie bytových a občianskych
stavieb.
(730) PREFABETÓN HOLDING, a. s., Železničná
12, 972 41 Koš, SK;

(210) 3026-96
(220) 15.11.1996
(511) 19

KOCKA

(540)
(510) 19 - Prefabrikáty (zámková dlažba).
(730) PREFABETÓN HOLDING, a. s., Železničná
12, 972 41 Koš, SK;

(210) 358-94
(220) 10.02 1994
(511) 7, 11,20,21,42

(540) TRIXO
7 - Zariadenia pre veľkokapacitné kuchyne, naj
mä kuchynské stroje elektrické, stroje na drvenie,
trenie, miešanie, strúhanie, čistenie, krájanie, su
šenie, kávovaiy, nápojové stroje, umývacie stroje
11 - Zariadenia pre veľkokapacitné kuchyne,
najmä kuchynské sporáky, fritézy, mikrovlnné rú
ry, teplovzdušné rúry, klimatizačné zariadenia a
prístroje, chladiarenské zariadenia a prístroje,
mraziace boxy, osvetľovacie zariadenia.
20 - Kancelársky nábytok..
21 - Neelektrický kuchynský riad všetkých dru
hov.
42 - Navrhovanie interiérov
(730) TRIXO, spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám 14,
811 02 Bratislava, SK;
(510)

(210)
(220)
(511)

1032-94
03.05.1994
36

(540) STÁVKA 5 zo 40
(510) 36 - Organizovanie lotérií a stávkových hier
(730) ŠPORTKA, a. s., Trnavská 37, 832 96 Bratisla
va, SK;

(210) 1033-94
(220) 03.05 1994
(511) 36
(540)
(510)
(730)

ŠANCA
36 - Organizovanie lotérií a stávkových hier.
ŠPORTKA, a. s., Trnavská 37, 832 96 Bratisla
va, SK;

(210) 1035-94
(220) 03 05.1994
(511) 36

SKÓRE

(540)
(510) 36 - Organizovanie lotérií a stávkových hier
(730) ŠPORTKA, a. s., Trnavská 37, 832 96 Bratisla
va, SK;

(210) 55432
(220) 14.12.1987
(511) 28

(540)

Sf>ALDlN(j
(510)

28 - Tenisové lopty, basketbalové lopty, futbalo
vé lopty, ragbyové lopty, volejbalové lopty,
bedmintonové lopty, golfové loptičky, baseballo
vé lopty, lopty na hranie hádzanej, vybíjanej,
odbíjanej, lopty päsťové, loptičky na stolný tenis,
lopty na squash, baseballové palice, tenisové ra
kety, squashové rakety, lopty a palice na lacrosse,
rakety na stolný tenis, bedmintonové rakety, gol
fové palice; struny, rámy a poťahy na všetky me
nované rakety; lyže, lyžiarske rukavice, basebal
lové rukavice, golfové rukavice, golfové vrecia,
tenisové siete, hry a hračky.
(730) Lisco Sports, Inc., Corporation Trust Center,
1209 Orange Street, County of New Castle, City
of Wilmington, US;

(210) 66458
(220) 13.02.1992
(591) zelená, biela
(511) 26,31,42
(540)

DENDRA

(510) 26 - Umelé kvety.
31 - Exteriérová a interiérová mobilná zeleň
(kvety); okrasné a ovocné stromy a kríky, rastlin
né semená.
42 - Záhradkárske služby.
(730) Ing. Michal Zábojník, Pestovateľská 11, 900 44
Tomášov, SK;

vanie a povrchové zošľachťovanie koží, zošľach
ťovanie a spracovanie alebo apretácia textilu.
(730) BATA-SCHUH-AKTIENGESELLSCHAFT,
Batastrasse 719, 4313 Môhlin, CH;

(210) 66828
(220) 26.02.1992
(511) 4,17,18,25,42
(540)

(510)

4 - Tuky na obuv.
17 - Mäkká guma, odliatky z gumy, gumové dos
ky, gumové nite, gumové šnúrky, gumové výrob
ky, materiál na vypchávky z kaučuku alebo plas
tov, výrobky z azbestu.
18 - Koža a výrobky z jej imitácie, koža na klo
búky, cestovné kufre, kufríky, dámske tašky, ná
kupné tašky, dáždniky, slnečníky, palice.
25 - Opätky na obuv, železné chránidlá na obuv,
obuv, kožená obuv, črievice, papuče, dámske,
detské a pánske odevy, kúpacie odevy, klobuč
nícky tovar, klobúky.
42 - Služby spojené s predajom obuvi, odevov,
klobučníckych výrobkov, výrobkov z kože.
(730) BATA-SCHUH-AKTIENGESELLSCHAFT,
Batastrasse 719, 4313 Môhlin, CH;

(210) 68277
(220) 29.04.1992
(511) 25
(540)

MAVERICK
(210) 66826
(220) 26.02.1992
(511) 4, 17, 18, 25, 37, 40
(540)

JUitcz

(510)

4 - Tuky na obuv.
17 - Mäkká guma, odliatky z gumy, gumové dos
ky, gumové nite, gumové šnúrky, gumové výrob
ky, materiál na vypchávky z kaučuku alebo plas
tov, výrobky z azbestu.
18 - Koža a výrobky z jej imitácie, koža na klo
búky, kufre, cestovné kufríky, dámske tašky, ná
kupné tašky, dáždniky, slnečníky, palice.
25 - Opätky na obuv, železné chránidlá na obuv,
železné kovanie na obuv, obuv, kožená obuv,
črievice, papuče, dámske, detské a pánske odevy,
kúpacie odevy, klobučnícky tovar, klobúky.
37 - Opravy a udržiavanie oblečenia, gumových
výrobkov, topánok, klobučníckych výrobkov, vý
robkov z kože.
40 - Zhotovovanie oblečenia, spracovanie kožu
šín a srstí, príprava a zošľachťovanie kožušín a
srstí, vypracovávanie, farbenie, príprava, spraco

(510)

25 - Džínsy, bundy, nohavice, teplákové súpravy,
košele, krátke nohavice a sukne.
(730) Wrangler Apparel Corp., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, Concord Plaza,
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware,
US;

(210)
(220)
(511)

70520
27.07.1992
3

BUPI

(540)
(510) 3 - Mydlá.
(730) PALMA-TUMYS, a. s. Bratislava, Račianska
76, 836 04 Bratislava, SK;

(210)
(220)
(511)

71751
18.09.1992
5

(540)
(510)

DEO SMILE
5 - Prostriedky na osviežovanie vzduchu v moto
rových vozidlách.

(730)

S. C. JOHNSON & SON, INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Wisconsin, 1525
Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-5011,
US;

(210)
(220)
(51 1)

71988
30 09.1992
7,32,33,34

ALTIN

(540)
(510) 7 - Elektrické šijacie stroje prenosné alebo stolo
vé, pletacie stroje, overlocky, domáce elektro
spotrebiče, najmä kuchynské roboty, práčky, umývačky, vysávače; motory, regulátory, elektric
ké ručné vŕtačky, náhradné diely na domáce
elektrospotrebiče, ktoré sú obsiahnuté v triede 7
32 - Pivo.
33 - Víno
34 - Tabak.
(730) Němec Marek, Ing., Veletržní 45, 170 00 Praha
7, CZ;

(210)
(220)
(511)

73601
04 12.1992
41

na jedlá, misy, taniere, kartóny na vajcia, nádoby,
viečka
20 - Obaly z dreva a obaly z plastov, drevene
škatule, debničky, kartóny, obaly na potraviny a
nápoje, obalové kontajnery, potravinové a nápo
jové kontajnery, misy, taniere, mušľovité kontaj
nery na jedlá; nádoby, džbány, viečka.
21 - Obaly z plastov, škatule, kartóny, debničky,
obaly na potraviny a nápoje, potravinové a nápo
jové kontajnery, mušľovité kontajnery na jedlá,
kartóny na vajcia; nádoby, džbány, fľaše, misy,
taniere, poháre a poháriky, šálky, viečka
(730) EarthShelI Container Corporation, 800 Miramonte Drive, Santa Barbara, California 93109,
US,

(210) 1080-94
(220) 06.05.1994
(310) 807933
(320) 14 12 1993
(330) BX
(511) 5
(540)
(510)
(730)

(540) CIRKUS BEROUNA
(510)
(730)

41 - Cirkus a varieté.
Kludský Bohumil, Krhanická 21, 142 00 Praha
4, CZ,

(210) 73823
(220) 14 12 1992
(511) 5
(540)
(510)
(730)

ONKYO
(510)

SUPERGLYNN LIQUID
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke.
Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r. o.,
Antonínská 6, 170 00 Praha 7, CZ;

HOLD

5 - Farmaceutické prípravky na úľavu pri kašli a
pri upchatí nosných dutín.
(730) MENLEY & JAMES LABORATORIES,
INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu
Delaware, Commonwealth Corporate Center, Sui
te 310, 100 Tournament Drive, Horsham,
Pennsylvania 19044, US;

(210)
(220)
(511)

1780-93
04 10 1993
16.20,21

(540)
(510)

EARTHSHELL
16 - Obaly z papiera a lepenky, kartóny, škatule;
obaly na potraviny a nápoje, potravinové kontaj
nery, obalové kontajnery; mušľovité kontajnery

5 - Farmaceutické prípravky.
The Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan
49001, US;

(210) 2003-94
(220) 06.09.1994
(511) 9
(540)

(210) 1554-93
(220) 03 09.1993
(511) 5
(540)
(510)

CORVERT

(730)

9 - Prístroje, nástroje, zariadenia a inštalácia na
príjem, zosilňovanie, úpravu, dekódovanie, vy
rovnávanie, riadenie, záznam, prenos a/alebo re
produkciu zvuku a obrazu všetkých druhov, naj
mä reproboxy, reproduktorové systémy, prehráva
če kompaktných diskov, rádioprijímače, tunery,
prehrávače platní, magnetofóny, prehrávače videodiskov, stereofónne prístroje a inštalácie, te
levízne prístroje, videokamery, videokamery so
zabudovaným prehrávačom, zvukové procesory,
grafické ekvalizéry, mixážne prístroje, mixážne
konzoly, zosilňovače, mikrofóny, slúchadlá, au
dio- a videopásky a disky, konektory, spojovacie
káble, prístroje a jednotky na diaľkové ovládanie,
časti a príslušenstvo všetkých uvedených výrob
kov
Onkyo Kabushiki Kaisha, 1-go, 2-ban, Nisshmcho, Neyagawa-shi, Osaka-fu, JP;

(210)
(220)
(511)
(540)

2716-94
15 111994
35,42

(510)

35 - Činnosť účtovných poradcov, audítorská
činnosť, poradenská činnosť v oblasti obchodu

Price Waterhouse

42 - Činnosť organizačných a ekonomických po
radcov.
(730) Price Waterhouse - Audit, s. r. o., Námestie
SNP 21,81101 Bratislava, SK;

(210)
(220)
(511)

3005-94
13.12.1994
27,39

TRUSTMARK

(540)
(510) 27 - Koberce a iné podlahové krytiny.
39 - Distribučné služby, najmä systém služieb
spotrebiteľom pri predaji kobercov a iných po
dlahových krytín.
(730) Shaw Industries, Inc., spoločnosť zriadená pod
ľa zákonov štátu Georgia, 616 East Walnut Ave
nue, Dalton, Georgia 30722-2128, US;

(210) 65291
(220) 09.12 1991
(511) 6,7,8,9,35,37,41,42

(540) TatraCom
(510)

6 - Drobný železiarsky tovar, drôty, pletivo, ko
vové potrubia, rúry, profilové materiály, laná, re
ťaze, oceľový plech, rúry.
7 - Obrábacie stroje, čerpadlá, kompresory, ko
sačky, ručné nástroje a náradie na elektrický po
hon, nástroje ako časti strojov, elektrické nože a
nožnice.
8 - Ručné nástroje a náradie.
9 - Počítače, počítacie stroje a zariadenia, mate
riály na elektrické vedenia, elektroinštalačné rúry,
vypínače, zásuvky, zástrčky, ističe, elektrické
drôty a káble.
35 - Reklamná činnosť, sprostredkovanie ob
chodnej činnosti.
37 - Servis výpočtovej techniky.
41 - Skoliaca činnosť.
42 - Poskytovanie technickej pomoci pre apliká
cie výpočtovej techniky, tvorba programov, ana
lytická a konzultačná činnosť v oblasti výpočto
vej techniky.
(730) TatraCom, spol. s r. o., Štúrova 76/11, 018 41
Dubnica nad Váhom, SK;

spracovanie informácií a počítače; hasiace prístro
je.
16 - Dokumentácia, návody a manuály, týkajúce
sa uvedeného tovaru.
(730) QNX Software Systems Ltd., 175 Terence Matt
hews Crescent, Kanata, Ontario K2M 1W8, CA;

(210) 63884
(220) 27.09.1991
(511) 37

(540) ISTROS
(510) 37 - Stavebné práce, klampiarske práce, inštalač
né práce, pokrývačské práce, kúrenárske práce,
maliarske práce, klimatizačné práce, murárske
práce, tesárske a betonárske práce, rekonštrukcie
stavieb, opravy a zatepľovanie budov.
(730) ISTROS, spol. s r. o., Vajnorská 127, 831 04
Bratislava, SK,

(210) 905-94
(220) 18.04.1994
(511) 5

(540) AMPHOCIL
(510)
(730)

5 - Farmaceutické výrobky a liečivé prípravky na
liečbu infekcií.
Sequus Pharmaceuticals, Inc., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, 1050 Hamil
ton Court, Menlo Park, California, US;

(210) 929-94
(220) 21.04.1994
(511) 5

KAPANOL

(540)
(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky.
(730) GLAXO GROUP LIMITED,
Middlesex, GB;

Greenford,

(210) 930-94
(220) 21.04.1994
(511) 5

CUTIVATE

(540)
(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky.
(730) GLAXO GROUP LIMITED,
Middlesex, GB;

(210) 53-94
(220) 13.01 1994
(511) 9,16
(540)

ÍŠj^
(510)

9 - Prístroje vedecké, námorné, geodetické, elek
trické, fotografické, filmové, optické; prístroje na
váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpek
ciu) a záchranu; prístroje učebné; prístroje na zá
znam, prenos, reprodukciu zvuku alebo obrazu;
magnetické nosiče zvukových záznamov, gramo
fónové platne; automatické prístroje na počítanie
mincí, automatické prístroje uvádzané do činnosti
vhodením mince alebo známky; zapisovacie
pokladnice (záznam); kalkulačky; prístroje na

Greenford,

(210) 931-94
(220) 21.04.1994
(511) 5

FLUTIVATE

(540)
(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky
(730) GLAXO GROUP LIMITED,
Middlesex, GB;

(210) 933-94
(220) 21.04.1994

Greenford,

(511) 5

(540) GRANUGEL
(510)

5 - Lekárske a chirurgické bandáže a obväzy,
prostriedky na ošetrenie a výplň rán.
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrencevil Ie-Pnnceton Road, PRINCETON, New Jersey
08540, US;

(210)
(220)
(511)

1281-95
10.05 1995
1,2,3, 5, 10, 11

(540)
(510)

ASTRADENT

1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, foto
grafiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníc
tvo; živice umelé a syntetické v surovom stave,
plasty v surovom stave; pôdne hnojivá (prírodné
a priemyselné); hasiace zmesi; prostriedky na
kalenie a prípravky na zváranie kovov; chemické
prostriedky na konzervovanie potravín; trieslovi
ny, priemyselné spojivá a lepidlá.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a proti hnilobe dreva; farbivá; morid
lá, živica prírodná v surovom stave, kovové fólie
a kovy práškové pre maliarov a dekoratérov, tla
čiarov a umelcov.
3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky;
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a
brúsenie; mydlá; výrobky voňavkárske, éterické
oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické
prípravky
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, výrobky dietetické na lekárske účely,
potraviny pre deti, náplasti, obväzový materiál;
hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlač
ky; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ni
čenie buriny a na hubenie živočíšnych škodcov.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske (vrátane umelých údov,
očí a zubných protéz), ortopedické výrobky, šijací
materiál (na lekárske účely).
11 - Zariadenia osvetľovacie, (vykurovacie), na
výrobu pary, zariadenia na varenie, chladenie, su
šenie, vetranie, na rozvod vody a zariadenia zdra
votnícke; zariadenia na čistenie odpadových vôd.
(730) ASTRA R&V, spol. s r. o., Hodžova 16, 010 01
Žilina, SK;

(210) 62423
(220) 28.06 1991
(511) 34
(540)
(510)
(730)

OLD HOLBORN
34 - Spracovaný a nespracovaný tabak, fajčiarske
potreby, zápalky.
COPE and LLOYD (OVERSEAS) Limited,
Members Hill, Brooklands Road, Weybridge,
Surrey, KTl3 OQU, GB;

(210)
(220)
(510
(540)

65447
17.12.1991
18, 25, 37

(510)

18 - Výrobky z kože ajej imitácie, kožušiny, kuf
re, cestovné tašky.
25 - Pánska, dámska a detská obuv; športová obuv; plážová obuv; domáca obuv; čnevice; šľap
ky; papuče; ponožky.
37 - Oprava obuvi
(730) BAŤA, a. s., Dlouhá ul 130, 762 22 Zlín, CZ,

(210) 69988
(220) 09.07.1992
(511) 38

(540) USADirect
(510) 38 - Výmena správ /rozhlas, televízia/.
(730) AT&T Corp., 32 Avenue of the Americas, New
York, N. Y. 10013-2412, US;

(210) 70398
(220) 20.07.1992
(511) 1,2
(540)
(510)

(730)

LIGNOSAN
1 - Chemické prípravky na povrchovú úpravu
a/alebo impregnáciu materiálu.
2 - Sanačné prípravky, najmä na ochranu materiá
lu proti pôsobeniu biotických činiteľov alebo
proti korózii, náterové hmoty, najmä na ochranu
povrchu materiálu.
Bukovský Ladislav, Ing., Knžovnická 10,
110 00 Praha 1,CZ;

(210) 835-93
(220) 28 05.1993
(511) 9, 16, 35, 37, 41, 42
(540)

(510)

9 - Výpočtová technika, programové vybavenie
16 - Kancelárska technika, odborná literatúra a
dokumentácia (publikácie)
35 - Poradenské služby v oblasti organizačnej a
hospodárskej, návrh a výroba reklamných mate
riálov na médiách s použitím výpočtovej techniky
a ich rozširovanie.
37 - Oprava zariadení výpočtovej a kancelárske)
techniky, zavádzanie výpočtovej techniky
41 - Usporadúvanie kurzov a výučba v oblasti
výpočtovej techniky
42 - Vývoj programového vybavenia, služby
spojené s využívaním výpočtovej techniky, tlač
odbornej literatúry.
(730) ORGA-TRADE, a. s., Račianska 188, 831 02
Bratislava, SK;

(210)
(220)
(511)

585-94
11.03.1994
3

(540)
(510)

KOBEX

(730)

3 - Prípravok na čistenie kobercov a čalúneného
nábytku.
TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská
ul. 40, 917 76 Trnava, SK;

(210) 590-94
(220) 11.03.1994
(511) 3

(540) NATURAL INSTINCTS
3 - Prípravky na farbenie vlasov, vlasové kondi
cionéry, vlasové prípravky s liečivými a spevňu
júcimi účinkami.
(730) CLAIROL INCORPORATED, spoločnosť or
ganizovaná a existujúca podľa zákonov štátu De
laware, 345 Park Avenue, New York, New
York 10154, US;

(730)

House of Prince Poland Sp. z o. o., ul. Stawki 2,
Warszawa, PL;

(210)
(220)
(511)
(540)

551-96
23.02.1996
12

(510)
(730)

12 - Autopoťahy.
MAD, s. r. o., Kirejevská 22, 979 01 Rimavská
Sobota, SK;

(2 TO)
(220)
(511)

68051
21.04.1992
11

(510)

(210) 901-94
(220) 18.04.1994
(511) 16

HARTIPA

(540)
(510) 16 - Hygienické vreckovky.
(730) HARMANECKÉ PAPIERNE, a. s„ 976 03
Harmanec, SK;

(210)
(220)
(511)

902-94
18.04.1994
16

(540)
(510)
(730)

HARMASAN

(2)0)
(220)

913-94
19.04.1994

16 - Toaletný papier.
Harmanecké papierne, a. s., 976 03 Harmanec,
SK;

(sn) 3

(540) COLGATE FRESH STRIPE
(510)

(730)

3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky;
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a
brúsenie; mydlá; výrobky voňavkárske, éterické
oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky,
kozmetické prípravky.
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
300 Park Avenue, New York, US;

(210)
(220)
(511)

916-94
19.04,1994
34

(540)
(510)

34 - Tabak, fajčiarske potreby, zápalky.

QUATTRO

ATMOS

(540)
(510) 11 - Teplovodné kotly, vykurovacie zariadenia
(730) ATMOS - Jaroslav Cankař a syn, Nerudova
445, 294 21 Bělá pod Bezdězem, CZ;

(210) 906-94
(220) 18.04.1994
(310) 88301
(320) 01.04,1994
(330) CZ
(511) 33
(540)
(510)
(730)

CAR
33 - Alkoholické nápoje.
Starorežná Prostějov, komanditní společnost,
Dykova 1, 796 97 Prostějov, CZ;

(210) 907-94
(220) 18.04.1994
(310) 88299
(320) 01.04.1994
(330) CZ
(511) 33

(540) CZAR
(510) 33 - Alkoholické nápoje.
(730) Starorežná Prostějov, komanditní společnost,
Dykova 1, 796 97 Prostějov, CZ;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(511)

908-94
18.04.1994
88300
01.04.1994
CZ
33

TZAR

(540)
(510) 33 - Alkoholické nápoje.
(730) Starorežná Prostějov, komanditní společnost,
Dykova 1, 796 97 Prostějov, CZ;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(511)

909-94
18.04.1994
88298
01.04.1994
CZ
33

540) TZAR PIETER
(510)
(730)

33 - Alkoholické nápoje.
Starorežná Prostějov, komanditní společnost,
Dykova I, 796 97 Prostějov, CZ;

(210)
(220)
(511)
(540)

992-97
09.04.1997
29,30

(5 10)

29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä jogur
ty, smotana, maslo, tvaroh, syry, mliečne nápoje,
ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko s
rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové
zmrzliny a krémy.
RAJO, akciová spoločnosť, Studená 35, 823 55
Bratislava, SK;

(730)

(210)
(220)
(511)
(540)

(730)

RAJO1 akciová spoločnosť, Studená 35, 823 55
Bratislava, SK;

(210)
(220)
(511)
(540)

994-97
09.04.1997
29,30

(510)

29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä jogur
ty, smotana, maslo, tvaroh, syry, mliečne nápoje,
ochutené mlieko, kyslo-mliečne nápoje, všetko s
rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové
zmrzliny a krémy.
RAJO1 akciová spoločnosť, Studená 35, 823 55
Bratislava, SK;

(730)

(210) 995-97
(220) 09.04.1997
(511) 29,30
(540)

993-97
09.04.1997
29,30

(510)

(510)

(730)

29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä jogur
ty, smotana, maslo, tvaroh, syry, mliečne nápoje,
ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko s
rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové
zmrzliny a krémy.
RAJO1 akciová spoločnosť, Studená 35, 823 55
Bratislava, SK;

(210)
(220)
(511)
(540)

998-97
09.04.1997
29,30

(510)

29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä jogur
ty, smotana, maslo, tvaroh, syiy, mliečne nápoje,
ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko s
rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové
zmrzliny a krémy.

(730)

29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä jogur
ty, smotana, maslo, tvaroh, pudingy, syry, mlieč
ne nápoje, ochutené mlieko, kyslo-mliečne nápo
je, všetko s rôznou trvanlivosťou.
30 - Pudingy, mrazené mliečne a smotanové
zmrzliny a krémy.
RAJO1 akciová spoločnosť, Studená 35, 823 55
Bratislava, SK;

Obnovy ochranných známok
87 464
87 936
91 345
92 995
93 298
93 523
93 674
94 343
94 775
94 916
94 917
95 613
95 821
95 978
97 581
97 603
97 605
98 984
99 106
99 108
99 113
100 469
108 581
(111) 87 464
(220) 23 06 1925
(151) 23 06 1925
(180) 23 06 2005
1540)
(730)

GLUCOSOL

SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3,
CZ,
(510) Prípravky chemické, farmaceutické, kozmetické a
dietetické
(511) 1,3,5
(210) 4863

(111)
(220)
(151)
(180)

87 936
24 09 1915
24 09 1915
24 09 2005

(540) Dentont
(730)

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84, 100 31
Praha 10, CZ,
(510) Zubné a kozmetické prípravky, najma zubné
pasty, prášky, vody
(511) 3
(210) 5442

(111) 91 345
(220) 25 02 1907
(151) 25 02 1907
(180) 25 02 2007
(540)

(730)

157 990
158 010
158 318
159 363
162 597
162 642
162 768
162 769
162 865
163 198
163 209
163 252
163 256
163 295
163 322
163 421
163 563
163 564
163 573
164 993
165 256
165 351
165 370

108 951
109 151
109 202
109 366
109 370
113 234
116819
119 663
152 909
153 055
153 142
153 343
156 248
156 882
157317
157 318
157 322
157 392
157 619
157 688
157 725
157 888
157 960

CARBORUNDUM ELECTRITE, a. s., Tovární
ul, 294 71 Benátky nad Jizerou, CZ,
(510) Prostriedky na brúsenie

(511)
(210)

165 411
165 499
165 507
165 556
165 586
165 611
165 616
165 687
166 206
166 284
166 285
166 305
166 446
166 475
166 476
166 686
166 740
166 751
166 752
166 778
166 961
167 006

3
5906

(111) 92 995
(220) 1602 1917
(151) 19.02 1917
(180) 16 02 2007
(540)
(730)
(510)

Cadbury

(511)
(210)

Cadbury Limited, Boumville, Birmingham, GB,
Kakao, čokoláda, čokoládové cukrovinky, čoko
ládové sušienky, cukrovinky, bonbóny orechové
alebo ovocné, kryštalizované kvetiny z pieváraného cukru
30
8855

(111)
(220)
(151)
(180)

93 298
07 02 1907
07 02 1907
07 02 2007

(540) Holophane
(730)
(510)
(511)
(210)

Holophane Europe Limited, London, GB,
Sklenené duté guľovité telesá
21
8864

(111) 93 523
(220) 29 01 1937
(151) 2901 1937
(180) 29 01 2007

(540) Gong
(730) RAKONA, akciová společnost, Rakovník, CZ,

(510)

Všetky mydlá toaletné aj obyčajné, kozmetické
prípravky a voňavky
(511) 3
(210) 8966

(111) 93 674
(220) 24 03 1927
(151) 2403 1927
(180) 24 03 2007

(540) Polysan
SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12,
920 27 Hlohovec, SK,
(510) Dietetické a liečivé prostriedky tuhé, tekuté,
kryštálové, tabletky, pilulky na vnútornú a von
kajšiu aplikáciu
(Ul) 5
(210) 2086

(540)
(730)

NIPAGIN

(111)
(220)
(151)
(180)

94 917
14 03 1947
14 03 1947
14 03 2007

NIPA LABORATORIES LIMITED, Lab Ltd ,
Manchester, GB,
(510) Chemické látky, ktoré sú estery, na použitie ako
činidlá proti okysličovaniu a konzervovadlá v le
kárnických a lekárskych prípravkoch, v živočíš
nych olejoch, éterických olejoch, v mydle, vo vo
ňavkách, v kozmetických prípravkoch a v potra
vinách
(511) 1,3,5
(210) 8713

(730)

(111)
(220)
(151)
(180)

94 343
13 02 1937
13 02 1937
13 02 2007

(540) Disk
(730)
(510)

RAKONA, a. s., Rakovník, CZ,
Všetky mydlá toaletné aj obyčajné, voňavkársky
tovar, kozmetické prípravky, zubná pasta, zubná
voda, pracie prášky a čistiace prostriedky
(511) 3
(210) 8968

(111) 94 775
(220) 03 03 1947
(151) 03 03 1947
(180) 03 03 2007

(540) Neopeviton
(730)

Léčiva, a. s., Dolní Mčcholupy 130, 102 37 Pra
ha 10, CZ,
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne
a veterinárne, chemické výrobky pre lekárstvo,
hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne,
íungicídne, insekticídne, dezinfekčné prípravky,
prípravky proti nákaze, prípravky na konzervo
vanie, prostriedky na ničenie škodcov a rastlín,
čistiace prostriedky liečebné mydlá, kozmetické a
vonné prípravky, látky pre kozmetiku a parfumé
riu, éterické oleje, výťažky, extrakty a esencie,
prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky na
ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, zubné výplne a
protézy, náplasti, obvazový a šijací mateiál pre
chirurgiu, diagnostiká, jedy. minerálne vody, s
výnimkou minerálnych vôd prírodných
(511) 1,3,5,10,32
(210) 8827

Phenoxetol

(540)
(730) Nipa Laboratories, Limited, Londýn E C 3 ,
GB,
(510) Chemické zlúčeniny, ktoré sú benzenovými od
vodeninami glykolov, na použitie ako konzervač
né činidlá v lekárnických a lekárskych príprav
koch, v olejoch a tukoch (živočíšnych a rastlin
ných), v mastiach, emulziách, v éterických ole]och, vo voňavkách a v kozmetických príprav
koch, chemické zlúčeniny, ktoré sú benzenovými
odvodeninami glykolov. na použitie v lekárstve a
lekárnictve ako antiseptické a dezinfekčné činid
lá
(511) 1,3,5
(210) 8712

(111) 95 613
(220) 25 06 1925
(151) 25 06 1925
(180) 25 06 2005
(540)
(730)

Polybar

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

95 821
05 02 1947
05 02 1947
05 02 2007

SPOLANA, a. s., Ke Spolaně, 277 11 Neratovice, CZ,
(510) Chemické výrobky, farbivá, lekárnické prípravky,
prostriedky na hubenie škodcov
(511) 1,2,5
(210) 4943

(730)

The Christians Science Board of Directors of
The First, Church of Christ, Scientist, Boston,
Massachusetts, US,
(510) Tlačené knihy a publikácie uverejňované perio
dicky
(511) 16

(210)

8988

(111) 95 978
(220) 25.01 1927
(151) 25.01.1927
(180) 25 01.2007
(540)
(730)

(510)
(511)
(210)

Pontiac
GENERAL MOTORS CORPORATION, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
West Grand Boulevard and Cass Avenue, Detroit,
Michigan 48202, US;
Automobily.
12
8367

(111) 97 581
(220) 11.03.1947
(151) 11.03.1947
(180) 11.03.2007

(540) Redler
(730)
(510)
(511)
(210)

REDLER LIMITED, Stround, GB;
Stroje a zariadenia na dopravu tovaru vcelku bez
obalu
7
8675

(111) 97 603
(220) 09 09.1947
(151) 09.09.1947
(180) 09 09.2007

(540) Egacid
(730)

SYNTHESIA, a. s., 532 17 Pardubice - Semtín,
CZ;
(510) Dechtové farbivá.
(511) 2
(210) 5154

(Hl)
(220)
(151)
(180)
(540)
(730)
(510)
(511)
(210)

97 605
09 09.1947
09.09.1947
09.09.2007

Chromolan
SYNTHESIA, a. s., 532 17 Pardubice - Semtín,
CZ;
Dechtové farbivá.
2
5155

(Hl)
(220)
(151)
(180)

98 984
01.12.1947
01.12.1947
01.12.2007

(540)
(730)

Scavalen
SLOVAKOFARMA,
920 27 Hlohovec, SK;

(510) Liečivá, drogy, chemikálie, farmaceutické prí
pravky humánne a veterinárne; prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne, prostriedky na
ničenie škodcov a ničenie rastlín; dezinfekčné
prípravky; prípravky proti nákaze; čistiace pros
triedky, liečebné mydlá; éterické oleje, extrakty a
esencie, náplasti, obväzový a šijací materiál pre
chirurgiu; veterinárne séra, nástroje, laboratórne
potreby.
(511) 1,3,5,10
(210) 13430

(111)
(220)
(151)
(180)

99 106
09.12.1947
09.12.1947
09.12.2007

(540)
(730)

Amastol

(111)
(220)
(151)
(180)

99 108
09.12.1947
09.12.1947
09.12.2007

SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 920
27 Hlohovec, SK;
(510) Liečivá, drogy, chemikálie, farmaceutické prí
pravky humánne a veterinárne; prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne, prostriedky na
ničenie škodcov a ničenie rastlín; dezinfekčné
prípravky; prípravky proti nákaze, čistiace pros
triedky, liečebné mydlá; éterické oleje, extrakty a
esencie; náplasti, obväzový a šijací materiál pre
chirurgiu; veterinárne séra, nástroje, laboratórne
potreby.
(511) 1,3,4,5,10
(210) 403

(540) Refluid
(730)

SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12,
920 27 Hlohovec, SK;
(510) Liečivá, drogy, chemikálie, farmaceutické prí
pravky humánne a veterinárne; prípravky baktericídne. fungicídne, insekticídne, prostriedky na
ničenie škodcov a ničenie rastlín, dezinfekčné
prípravky; prípravky proti nákaze; čistiace pros
triedky, liečebné mydlá; éterické oleje, extrakty a
esencie, náplasti, obväzový a šijací materiál pre
chirurgiu; veterinárne séra, nástroje, laboratórne
potreby.
(511) 1,3,5, 10
(210) 13435

(111) 99 113
(220) 09.12.1947
(151) 09.12.1947
(180) 09.12.2007

(540) Aphlegmin
a.

s., Železničná

12,

(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12,
920 27 Hlohovec, SK,
(510) Liečivá, drogy, chemikálie, farmaceutické prí
pravky humánne a veterinárne, prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne, prostriedky na

ničenie škodcov a ničenie rastlín; dezinfekčné
prípravky; prípravky proti nákaze; čistiace pros
triedky, liečebné mydlá; éterické oleje; extrakty a
esencie; náplasti, obväzový a šijací materiál pre
chirurgiu; veterinárne séra, nástroje, laboratórne
potreby.
(511) 1,3,4,5, 10
(210) 402

(111) 100 469
(220) 27.01.1917
(151) 27.01.1917
(180) 27.01.2007

(540) CoradoI
(730)

SLOV AKOF ARM A, a. s., Železničná 12,
920 27 Hlohovec, SK;
(510) Farmaceutické, chemické a kozmetické prípravky
a prípravky z nich.
(511) 1.2.3,4,5
(210) 8735

(111) 108 581
(220) 02.08.1926
(151) 02.08.1926
(180) 02.08.2006
(540) DiffUSil
(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, Ústí nad Labem, CZ.
(510) Chemický výrobok na namáčanie, vyváranie a
čistenie všetkých textilných vlákien.
(511) 3
(210) 7683

(511)
(210)

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

čiastky všetkých druhov pre rádiá, prístroje pre
rádiá, reflektory, zadné svetlá, signálne zariade
nia, signálové svietidlá, vypínače, vreckové svie
tidlá, telegrafy, telefóny, suché články, hodiny,
ventilátory, nástenné ramienka, zápalné batérie,
holiace prístroje, žiletky na holenie, diaľkové
oznamovacie prístroje a ich príslušenstvá, tele
fónne prístroje a ich príslušenstvá, svietidlá,
svietidlá - lampáše, fotoprístroje a ich príslušen
stvá, premietacie prístroje a ich príslušenstvá, ot
várače dverí.
8,9, 11, 12, 14,21
9333

109 151
16.03.1907
16.03.1907
16.03.2007

(730)

SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad
Labem, CZ;
(510) Umelé jedlé tuky, kokosový jedlý tuk, oleje, jedlé
oleje, tuky, masti.
(511) 29,31
(210) 9306

(111) 109 202
(220) 03.03.1927
(151) 03.03.1927
(180) 03.03.2007

(540) Ruconit
(111) 108 951
(220) 09.03.1937
(151) 09.03.1937
(180) 09.03.2007
(540)

(730)

Spolek pro chemickou a hutní výrobu , a. s.,
Ústí nad Labem, CZ;
(510) Farby odolné voči počasiu a vode.
(511) 2
(210) 5373

(111) 109 366
(220) 28.04.1927
(151) 28.04.1927
(180) 28.04.2007

PERMALIN

(730) Palaba, a. s., Netovická 875. 274 44 Slaný, CZ;
(510) Akumulátory, elektrické poháňacie stroje všet
kých druhov, elektrické prístroje všetkých dru
hov, autožiarovky, galvanické batérie, elektrické
osvetľovacie predmety, elektrické žehličky, dy
namá, elektromotory, galvanické články, galva
nické články mokré, cyklistické svietidlá, bicykle
a ich príslušenstvá, zapaľovače, zapaľovače ply
nu. elektrické žiarovky, nosné ručné svietidlá, elektrické žeraviace prístroje a variče, indukčné
prístroje, elektrické montážne zariadenia, moto
rové vozidlá a ich príslušenstvá, elektrické chla
diace prístroje, objímky svietidiel, elektrické
zvonce, svietniky, meracie prístroje, svietidlá na
motocykle, motocykle a ich príslušenstvá, sú

(540)
(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, Ústí nad Labem, CZ;
(510) Výrobok na spracovanie bavlneného tovaru pri
bielení.
(511) 3
(210) 5378

(111) 109 370
(220) 26.07.1927
(151) 26.07.1927
(180) 26.07.2007
(540)

PYRONIL

(730)

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, Ústí nad Labem, CZ;
(510) Pre sulforovaný produkt ako prísada na karbon izáciu vlny na lepšie namáčanie vlny, vhodný tiež
na namáčanie bavlny.
(511) 1
(210) 5382

(111) 113 234
(220) 03.06 1937
(151) 03.06.1937
(180) 03.06 2007

(540) Versatil
(730) GRAFO, a. s., Rudolfovská 90, České Budějovi
ce, CZ;
(510) Kancelárske potreby (okrem nábytku), písacie,
kresličské, maliarske a modelovacie potreby všet
kých druhov, učebné pomôcky všetkých druhov
(okrem prístrojov), obyčajné, snímacie a farebné
ceruzky a tuhy všetkých druhov, kriedy všetkých
druhov, pastely, mechanické ceruzky, držiaky na
perá a kriedy, plniace perá a hroty do plniacich
pier, stieracia guma všetkých druhov, strúhadlá
na ceruzky, chrániče a predlžovadlá na ceruzky,
lepenkové tabuľky.
(511) 16
(210) 2327

(111)
(220)
(151)
(180)

116 819
18.02.1936
18 02.1936
18.02.2006

(540) Zora
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská 27, 143 20
Praha 4, CZ;
(510) Čokoláda, čokoládové výrobky, cukrovinky, cuk
rárske výrobky, kakao a kakaové náhradky, peči
vo.
(511) 30
(210) 6193

(111)
(220)
(151)
(180)

119 663
11 07.1947
11.07.1947
11.07 2007

(540) Sanepil
(730)

SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12,
920 27 Hlohovec, SK;
(510) Lieky, chemikálie pre lieky a zdravotné odbory,
priemysel a vedu, zverolekársky tovar, dietetické
požívatiny, náplasti a obväzy, prostriedky na vy
hubenie rastlín a zvierat, dezinfekčné prostriedky,
tovar na konzervovanie požívatín, voňavkársky a
kozmetický tovar
(511) 1,3,5,29
(210) 4483

(151) 14.03.1957
(180) 07 02.2007

(540) AQUASORB
(730)

Léčiva, a. s,, Dolní Mécholupy 130, 102 37 Pra
ha 10, CZ;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne
a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky,
séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre le
kárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky
baktericídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekč
né prípravky; prípravky proti nákaze; prípravky
na konzervovanie; prostriedky na ničenie škod
cov a rastlín; čistiace prostriedky, liečebné mydlá,
prípravky posilňujúce a dietetické; prípravky na
ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, zubné výplne a
protézy; náplasti, obväzový a šijací materiál pre
chirurgiu; diagnostiká; jedy, minerálne vody, s
výnimkou minerálnych vôd prírodných.
(511) 1,3, 5, 10, 32
(210) 9079

(111)
(220)
(151)
(180)

153 055
12.06.1957
04.07.1957
12.06.2007

Vesuvit

(540)
(730) SYNTHESIA, a. s., 532 17 Pardubice - Semtín,
CZ;
(510) Bezdymový lovecký prach.
(511) 13
(210) 10360

(Hl)
(220)
(151)
(180)

153 142
21.03.1957
16.10.1957
21.03 2007

GOODYEAR

(540)
(730) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio
44316-0001, US;
(510) Pneumatikové plášte, plsť, hadice, tesnenia na
stroje, nekovové obruče.
(511) 12, 17
(210) 10622

(Hl) 153 343
(220) 01.03.1957
(151) 31.03.1958
(180) 01 03 2007
(540)

s chIoroftjlem
SPEClALNf
dXTiví VOOA

(111) 152 909
(220) 07.02.1957

(730)

SETU ZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad
Labem, CZ;
(510) Zubné pasty a ústne vody.
(511) 3
(210) 9301

(111) 156 248
(220) 18 02.1965
(151) 03.06.1965
(180) 18 02.2005

RANK XEROX

(540)
(730) RANK XEROX LIMITED, Parkway, Marlow,
Buckinghamshire, SL7 1YE, GB,
(510) Kopírovacie stroje, premietače obrazu a prístroje
a nástroje na predvádzanie obrazu; stroje na
elektrostatický záznam obrazu, prístroje fotogra
fické a optické; súčiastky a príslušenstvá všetkých
týchto tovarov Chemické výrobky na priemysel
né a vedecké účely, chemické výrobky určené pre
fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo,
lesníctvo, živice umelé, plasty v surovom stave (v
prášku, v pastách alebo v tekutom stave), pôdne
hnopvá prírodné a umelé; hasiace prostriedky;
prostriedky na kalenie a na zváranie; chemické
prostriedky na konzervovanie potravín; trieslovi
ny, priemyselné spojivá s výnimkou hydrazínu a
zlúčenín hydrazínu používaných pri spracovaní
vody a okrem tovaru rovnakého druhu ako tento
vylúčený tovar, čistiace a leštiace prípravky, prí
pravky na drhnutie a brúsne prípravky, tlačiaren
ské stroje, tlačiarenské lisy, stroje na rezanie pa
piera, zápustkové rýchlolisy, farebníky a nánášacic valce - všetky súčiastky tlačiarenských stro|ov, nanášacie prístroje pre tlačiarenské stroje,
tlačiarenské dosky, prístroje na podávanie papie
ra, kopírovacie stroje, matrice, stereotypové
stroje, knihárske stroje a súčiastky a príslušenstvá
všetkého uvedeného tovaru, papier a výrobky z
papiera, lepenka a kartonážne výrobky, tlačoviny,
časopisy, periodiká, knihy, knihárske výrobky,
fotografie, písacie potreby kancelárske lepidlá,
potreby pre umelcov, štetcov, písacie stroje a
kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné
a školské potreby a pomôcky, hracie karty, tlače
né písmená, štočky, gutaperča, guma, balata a ná
hradky týchto hmôt, výrobky z týchto hmôt, po
kiaľ nie sú obsiahnuté v iných tiedach, polotovary
z plastov (fólie, dosky, tyče), tesniace hmoty',
upchávky a izolácie (tepelné, elektrické alebo
zvukové), azbest, sľuda a výrobky z azbestu a
sľúd, hadice (s výnimkou kovových).
(511) 1,3.7,9,16,17
(210) 33501

(111)
(220)
(151)
(180)

156 882
18 03 1965
02 08 1966
18 03 2005

PINNACLE

(540)
(730) BATMARK, INC., 1209 Orange Street, Wil
mington, Delaware, US;

(510)
(511)
(210)

Cigarety
34
33862

(111) 157 317
(220) 23.01.1967
(151) 17 05 1967
(180) 23 012007
(540)
(730)

MEEHANITE

MEEHANITE WORLDWIDE CORPORA
TION, 1117 Route 46 East, Suite 202A, Clifton,
New Jersey 07013, US,
(510) Surové a čiastočne spracované kovy, najma suro
vé železo a surová oceľ, železné a oceľové lejacie
formy
(511) 6
(210) 39500

(111) 157 318
(220) 09 01 1967
(151) 19.05 1967
(180) 09.01 2007

(540) FRIDEX
(730)
(510)

Velvana, a. s., Velvary, 273 24 VeIvary, CZ,
Prípravky na čistenie, leštenie a odstraňovanie
mastnoty, mazadlá, ochranné prostriedky proti
hrdzi a prostriedky na konzervovanie dreva, mo
ridlá a živice, farbivá a hmoty na brúsenie, hmoty
na tesnenie, upchávanie a inštalovanie, (izolova
nie), prípravky na konzervovanie, najma príprav
ky na povrchovú údržbu motoiových vozidiel,
nemrznúce zmesi do autochladičov
(511) 1,2,3,4,17
(210) 39455

(111) 157 322
(220) 23 011967
(151) 19.05 1967
(180) 23 01.2007

(540) GLACIDET
(730)
(510)

Velvana, a. s., Velvary, 273 24 Velvary, CZ,
Prípravky na čistenie, leštenie a odstraňovanie
mastnoty, mazadlá, ochranné prostriedky proti
hrdzi a prostriedky na konzervovanie dreva, mo
ridlá, živice, farbivá a hmoty na brúsenie, hmoty
na tesnenie, upchávanie a izolovanie, prípravky
na konzervovanie, najmä prípravky na povrchovú
údržbu motorových vozidiel, nemrznúce zmesi do
autochladičov
(511) 1,2,3,4,17
(210) 39804

(111) 157 392
(220) 24 03 1967
(151) 27 06 1967
(180) 24 03.1977

(540) MONOGEST

(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12,
920 27 Hlohovec, SK;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne
a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky,
séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre le
kárstvo, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky
baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekč
né prípravky; prípravky proti nákaze; prípravky
na konzervovanie, prostriedky na hubenie škod
cov a ničenie rastlín; čistiace prostriedky, liečeb
né mydlá; posilňujúce a dietetické prípravky; prí
pravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny;
zubné výplne a protézy, náplasti, obväzový a ši
jací, materiál pre chirurgiu, diagnostiků, jedy a
sýtené minerálne vody.
(511) 1,3,5,10,32
(210) 39988

(111) 157 888
(220) 07.03.1967
(151) 23.02.1968
(180) 07.03.2007

TYPAR

(540)
(730) E. I. du Pond de Nemours & Company, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
1007 Marken Street, Wilmington, Delaware, US;
(510) Umelé vlákna vo forme fólií.
(511) 17,22
(210) 39925

(111) 157 960
(220) 14.03.1967
(151) 02.04.1968
(180) 14.03.2007

(540) ELASTI-BELLA
(111)
(220)
(151)
(180)

157619
23.01.1967
04.10.1967
23.01.2007

(540)
(730)

METAL

MEEHANITE WORLDWIDE CORPORA
TION, 1117 Route 46 East, Suite 202A, Clifton,
New Jersey 07013, US;
(510) Surové a čiastočne spracované kovy, najmä suro
vé železo a surová oceľ, železné a oceľové lejacie
formy.
(511) 6
(210) 39497

(111) 157 688
(220) 24.02.1967
(151) 30.10.1967
(180) 24.02.2007
(540)
(730)

LOVABLE

LOVABLE !TALIANA S. P. A., Grassobbio
(Bergamo), IT;
(510) Podprsenky, pásy, nohavičkové pásy, korzety, ži
vôtiky, nohavičky a podväzky, podväzkové pásy,
nohavičky, bikiny, pančuškové nohavice, pančuchové pásy, podprsenkové kombiné, spodničky,
kombinácie spodničiek a nohavičiek, nočná bieli
zeň.
(511) 25
(210) 39904

(111)
(220)
(151)
(180)

157 725
25.03.1967
09.11.1967
25.03.2007

(540)
(730)

VOLUTA

Shell International Petroleum Company Limi
ted, Londýn, S.E. 1, GB;
(510) Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje, tuky
a éterické oleje), mazadlá.
(511) 4
(210) 40027

(730) Triumph International Aktiengesellschaft,
Mníchov, DE;
(510) Odevné súčasti (vrátane pletených), najmä horné
a spodné odevné kusy, kúpacie obleky, plavky a
športové odevné kusy, dlhé krátke kúpacie plášte;
spodná bielizeň; pančuchy; uteráky, kúpacie ruč
níky, kúpacia bielizeň, šnurovačkové výrobky, ako šnurovačky, korzety, živôtiky, bokovky, pančuchové pásy, tanečné pásy, tanečné pásy a pod
prsenky, taktiež aj súčasti týchto výrobkov, pozamenty, háčidlové šnúrky, ťažidlá do šnurovačiek, gombíky, sťahovacie uzávery, čipky, Iemovacie čipky, výšivky, podväzky a ich časti, totiž
strmienky, jazýčky a gumové gombíky, očká na
gombíkové dierky, posunovače dĺžky ramienok a
podprsenkové zatváracie spony, korzetové perá,
výplne z penovej gumy, vystužovacie vložky, z
textilu, gumy alebo z plastov, tkané etikety, tak
tiež aj ochranné rohy, tkané gumové pásky a ob
ruby, plecnice, pásové spony, velvetínové a pod
väzkové stuhy, pokiaľ sa používajú na výrobu
šnurovačkových výrobkov.
(511) 25,26
(210) 39944

(111)
(220)
(151)
(180)

157 990
31.03.1967
08.04.1968
31.03.2007

(540)
(730)

NBC

National Broadcasting Company, Inc., spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
New York, N.Y., US;
(510) Rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie a pre
najímanie záznamov rozhlasových programov
(511) 38
(210) 40070

(540) TYPAR
(730)

(510)
(511)
(210)

E. I. du Pond de Nemours & Company, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
1007 Marken Street, Wilmington, Delaware, US,
Kobercové pokrývky a čalúnenie z materiálu zo
syntetických vlákien.
27
39926

(111) 158 318
(220) 02 03.1967
(151) 09 08 1968
(180) 02 03.2007
(540)

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

162 597
28.03.1975
12 11.1975
28 03.2005

(730)

Brown & Williamson Tobacco Corporation,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Dela
ware, 1500 Brown & Williamson Tower, Louis
ville Galleria, Louisville, Kentucky, US,
(510) Tabak spracovaný alebo nespracovaný
(511) 34
(210) 48561

(111) 162 642
(220) 30 10.1975
(151) 09 12.1975
(180) 30.10.2005
(540)
(730)

Brown & Wiliamson Tobacco Company Cor
poration, spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, Lousville, Kentucky, US,
(510) Tabak spracovaný alebo nespracovaný.
(511) 34
(210) 39918
(730)

(111) 159 363
(220) 22 11.1967
(151) 24 10 1969
(180) 22 112007
(540)

GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava,
CZ,
(510) Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel;
umelé a syntetické živice; chemikálie na konzer
vovanie potravín, zdravotnícke mydlá; výrobky
voňavkárske, éterické oleje, výrobky kozmetické,
vodičky na umývanie vlasov; prostriedky na čis
tenie zubov Výrobky lekárnické, veterinárne a
zdravotnícke, liečivá pre ľudí a zvieratá; výrobky
dietetické pre deti a chorých; náplasti, materiál na
obvazy; hmoty na plombovanie zubov a na od
tlačky zubov; liečivá pre zubárov; dezinfekčné
prostriedky s výnimkou dezinfekčných prostried
kov na viazanie prachu; prostriedky na ničenie
buriny a škodlivých zvierat; medicinálne vína
(511) 1,3,5
(210) 40890

SEVEROČESKÁ ARMATURKA, a. s., Ústi
nad Labem, CZ;
(510) Uzavieracie ventily ručné aj s elektrickým servo
motorem, poistné ventily, spätné ventily, uzavie
racie ventily s regulačným kuželíkom, ručným
ovládaním aj s elektrickým servomotorem, ply
nové filtre, regulátory tlaku plynu, bezpečnostné
rýchlouzávery, predhrievače plynu, kvapalinové
uzávery, odvzdušňovacie a zavzdušňovacie venti
ly, odvodňovacie ventily s elektromagnetom, re
gulačné stanice plynu, servisná opravárenská
služba vyrábaných armatúr.
(511) 7,11,37
(210) 48975

(730)

(111)
(220)
(151)
(180)

162 768
24 07 1975
10.03 1976
24.07 2005

DACONIL 2787

(540)
(730) ISK BIOSCIENCES CORPORATION, 5966
Heisley Road, Mentor, Ohio, US,
(510) Poľnohospodárske fungicídne prostriedky
(511) 5
(210) 48800

(180)

24.07.2005

(540)

DACTHAL

(540)
(730) ISK BIOSCIENCES CORPORATION, 5966
Heisley Road, Mentor, Ohio, US;
(510) Herbicidne prostriedky.
(511) 5
(210) 48801

(111)
(220)
(151)
(180)

162 865
30.07.1975
13.05.1976
30.07.2005

(540)
(730)
(510)

LOMUSOL

Fisons pic, Ipswich, GB;
Farmaceutické prípravky na liečenie alergií nos
nou inhaláciou.
(511) 5
(210) 48809

(730) UNIDED DISTILLERS P.L.C., trading as
JOHN DEWAR and SONS, Edinburgh, GB;
(510) Škótska whisky.
(511) 33
(210) 49876

(111) 163 256
(220) 01.03.1977
(151) 06.05.1977
(180) 01.03.2007

CLARIN

(111) 163 198
(220) 21.12.1976
(151) 15.03.1977
(180) 21.12.2006

CORNUSAN

(540)
(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12,
920 27 Hlohovec, SK;
(510) Chemické výrobky pre zdravotnícky priemysel,
umelé a syntetické živice, chemické výrobky ur
čené na konzervovanie potravin. Výrobky farma
ceutické, veterinárne a zdravotnícke, liečivá pre
ľudí a zvieratá, medikované kŕmne prípravky, vi
tamínové a liečebné prísady do krmív, výrobky
dietetické pre deti a chorých, náplasti, materiál na
obväzy, hmoty na plombovanie zubov a na od
tlačky zubov, dezinfekčné prostriedky, prostried
ky na ničenie buriny a škodlivých zvierat, medi
cinálne nápoje, sirupy na farmaceutické účely.
Chemické prísady do krmív, kŕmne zmesi, medi
kované kŕmne prípravky.
(511) 1,5,31
(210) 49734

(111) 163 209
(220) 08.02.1977
(151) 24.03.1977
(180) 08.02.2007

(540)
(730) Velvana, a.s., Velvary, 273 24 Velvary, CZ;
(510) Prípravky na čistenie, leštenie a odstraňovanie
mastnoty, najmä prípravky na povrchovú údržbu
motorových vozidiel.
(511) 3
(210) 49850

(111) 163 295
(220) 09.03.1977
(151) 30.06.1977
(180) 09.03.2007

JEYES

(540)
(730) Jeyes Group PLC, Brunei Way, Thetford, Nor
folk, GB;
(510) Mydlá, prípravky na drhnutie a brúsenie, toaletné
prípravky, prípravky na starostlivosť o zuby a
vlasy, prípravky odmasťovacie, čpavkové prí
pravky na použitie v domácnosti, čistiace prí
pravky, farmaceutické prípravky na humánne a
veterinárne použitie, prípravky dezinfekčné, anti
septické germicídne, fungicídne, insekticídne,
prípravky na ničenie buriny, prípravky dezodoračné, prípravky na ničenie škodcov, červov a
slimákov, zdravotný toaletný papier, prípravky a
látky na čistenie a osviežovanie vzduchu.
(511) 3,5
(210) 49861

(540) GALLAHER
(730) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands
Road, Weybridge, Surrey, GB;
(510) Spracovaný tabak.
(511) 34
(210) 49801

(111)
(220)
(151)
(180)

163 322
09.03.1977
03.08.1977
09.03.2007

(540)
(730)

EPOSTYL

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, Ústí nad Labem, CZ;
(510) Syntetické živice a polotovary na výrobu živíc a
lakov, tvrdidla, rozpúšťadlá a zmäkčovadlá.
(511) 1
(210) 49858

(111) 163 421
(220) 01 02.1977
(151) 05.12.1977
(180) 01 02.2007
(540)

(730) Lego System A/S, Billund, DK;
(510) Hračky
(511) 28
(210) 49780

(111)
(220)
(151)
(180)

163 563
10.02.1977
11.03 1978
10.02.2007

LINYTRON

(540)
(730) Sharp Kabushiky Kaisha, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, JP,
(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne úče
ly, prístroje a nástroje navigačné, t.j. prístroje a
nástroje určené na prenášanie rozkazu, na mera
nie a prístroje všeobecne používané pri riadení
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické a
elektrické nezačleněné do iných tried, prístroje a
nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje kine
matografické, optické, vrátane premietačov obra
zu a zväčšovacích prístrojov, prístroje a nástroje
na váženie a meranie, prístroje a nástroje signali
začné, vrátane signalizačných píšťaliek, prístroje
a nástroje určené na kontrolným účely, prístroje a
nástroje na záchranné a učebné účely, automaty
uvádzané do činnosti vhodením mince alebo
známky, prístroje a nástroje na záznam a repro
dukciu hovoreného slova, zapisovacie pokladnice
a počítacie stroje, vrátane kancelárskych a dierovacích strojov, hasiace prístroje, špeciálne puzdrá
na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto
triedy
(511) 9
(210) 49806

(111)
(220)
(151)
(180)

163 564
10 02 1977
11 03 1978
10 02 2007

(540) ELSI MATE
Sharp Kabushiki Kaisha, 22-22 Nagaike-cho,
Abeno-ku, Osaka, JP,
(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne úče
ly, prístroje a nástroje navigačné, t.j prístroje a
nástroje určené na prenášanie rozkazu, na mera
nie a prístroje všeobecne používané pri riadení
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické a
elektrické, nezačleněné do iných tried, prístroje a
nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje kine
matografické, optické, vrátane premietačov obra
zu a zväčšovacích prístrojov, prístroje a nástroje
na váženie a meranie, prístroje a nástroje signali
začné, vrátane signalizačných píšťaliek, prístroje

a nástroje určené na kontrolné účely, prístroje a
nástroje na záchranné a učebné účely, automaty
uvádzané do činnosti vhodením mince alebo
známky, prístroje a nástroje na záznam a repro
dukciu hovoreného slova, zapisovacie pokladnice
a počítacie stroje, vrátane kancelárskych a dierovacích strojov, hasiace prístroje, špeciálne puzdrá
na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto
triedy.
(511) 9
(210) 49807

(111) 163 573
(220) 24.02.1977
(151) 1403 1978
(180) 24 02.2007

(540) PROMOL
(730) Velvana, a. s., Velvary, 273 24 Velvary, CZ,
(510) Prípravky na aditiváciu minerálnych olejov
(511) 1,4
(210) 49835

(111) 164 993
(220) 23.01.1981
(151) 19.11.1981
(180) 23 01.2001
(540)

PJCnmfl»«W

(730)

P. J. Carroll & Company Limited, Dublin
Road, Dundalk, County Louth, IE;
(510) Spracovaný alebo nespracovaný tabak, fajčiarske
potreby, zápalky.
(511) 34
(210) 52094

(111) 165 256
(220) 10 02 1982
(151) 08.12 1982
(180) 10.02 2002
(540)

(730)

(730) Alfred Dunhill Limited, Londýn, GB,

(510)
(511)
(210)

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

Spracovaný alebo surový tabak, fajčiarske potre
by a zápalky.
34
52566

165 351
19.10.1982
06.05.1983
19.10.2002

(730) BIŽUTERIE, s. p., Jablonec nad Nisou, CZ;
(510) Bižutéria kovová, jej súčasti a dielce; šperkárske
a zlatnícke výrobky, ako prstene, náušnice, prí
vesky, brošne, náramky, retiazky, náhrdelníky,
kravatové spony, ihlice, manžetové gombíky; dekorovacie výrobky, ako medaily, plakety, vyzna
menania a rovnošatové odznaky; spomienkové a
ozdobné predmety, ako lyžičky, vidličky, kľúčové
a iné prívesky; drobné kovové výrobky a súčastne
ako bezpečnostné plomby, nitovacie gombíky,
kovové gombíky.
(511) 6,8,14,26
(210) 52861

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)
(730)
(510)

165 370
03.11.1982
12.05.1983
03.11.2002

dače, traktorové rýpadlá, pieskové vozy (na posy
py ciest), motorické pritíkacie kladivá, lietadlá,
pozemné a vodné dopravné prostriedky, koľajové
vozidlá a ich komponenty, spaľovacie motory,
dieselové motory.
(511) 6,7,9,12
(210) 52879

(111) 165411
(220) 30.08.1982
(151) 08.07.1983
(180) 30.08.2002
(540)

(730)

FABRIQUES DE TABAC REUNIES S. A.,
Neuchatel, CH;
(510) Tabak v surovom stave, tabakové výrobky; potre
by pre fajčiarov, zápalky.
(511) 34
(210) 52808

(111) 165 499
(220) 18.05.1982
(151) 27.10.1983
(180) 18.05.2002
(540)

VALMET
Valmet Oy, Helsinki, FI;
Zlievárenské výrobky, kovové odliatky, výrobky
liate pod tlakom so zliatinami zinku, mosadze a
hliníka na surovinu; oceľové štruktúry na želez
ničné, stavebné a domové konštrukcie a iné ko
vové železničné stavebné materiály; stroje a ich
komponenty na výrobu papiera, technickej celu
lózy a trieskových dosiek, stroje pre piliarsky
priemysel, piliarske strojárstvo, drevárske hobľo
vacie zariadenia, obrábacie stroje, spaľovacie
motory, dieselové motory, člnové (vnútrozemské
lodné) motory, dieselové generátory, stroje pre
obrábací priemysel, stroje a zariadenia jadrových
elektrární, ozubené prevody, spriahadlá a spojky,
lesné spracovače, nakladače, rýpadlá, uličné a
cestné údržbárske stroje, výťahy a elevátory; elek
trické, hydraulické alebo pneumatické meracie
prístroje a kontroléry (regulátory, ovládače) na
meranie, zaznamenávanie a monitorovanie tlaku,
obsahu vlhkosti alebo teploty, meracie prístroje
hustoty kvapalín a suspenzií, merače konzistencie
skladovanej celulózy, merače kWh, elektronické
počítače množstva tepla, merače prietoku kvapa
lín a plynov, optické meracie prístroje, zariadenia
na spracovanie dát, koncové zariadenia počíta
čov; poľnohospodárske a lesné traktory, traktoro
vé prívesy, stroje na premiestňovanie zemín, vid
licové vozíky, terénne vozidlá, rýpadlové nakla

(730) The London Tobacco Co., Ltd., Middlesex, GB;
(510) Cigarety a tabakové výrobky.
(511) 34
(210) 52683

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

165 507
31.01.1983
04.11.1983
31.01.2003

(730) Philip Morris Products Inc., spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Virginia, 3601 Commerce
Road, 23234 Richmond, Virginia, US;
(510) Koža a náhradky, výrobky z kože a náhradiek,
pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach, surové
kože a kožušiny, kufre a cestovné kabely, dážd
niky, slnečníky a palice, biče, postroje na kone a
sedlárske výrobky. Odevy, bielizeň, topánky,
čnevice, papuče.
(511) 18.25
(210) 52979

(111) 165 556
(220) 04.01 1983
(151) 04 01.1984
(180) 04 012003

(111)
(220)
(151)
(180)

165 611
31 01 1983
07 03 1984
31.01.2003

(540) MARLBORO
(730)

Philip Morris Products Inc., spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Virginia, 3601 Commerce
Road, 23234 Richmond, Virginia, US,
(510) Slnečné okuliare Koža a náhradky kože, výrobky
zhotovené z týchto materiálov, surové kože, ko
žušiny, kufre a cestovné kabely, dáždniky, slneč
níky a palice. Tkaniny (kusový tovar); posteľné a
stolové pokrývky Odevy Hry a hračky; telocvič
né a športové predmety.
(511) 9,18,24,25,28
(210) 52978

KOMATSU

(540)
(730) Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho, To
kyo, JP,
(510) Stroje a nástroje na spracovanie kovov, banské
stroje a zariadenia, stavebné stroje a nástroje,
stroje a nástroje na prepravu nákladov, motory s
vnútorným spaľovaním, pneumatické a hydrau
lické stro|e a zariadenia, súčasti strojov
(511) 7
(210) 52938

(IlI) 165 586
(220) 08 10 1982
(151) 09 02.1984
(180) 08.10 2002
(540)

(111) 165 616
(220) 21.04 1983
(151) 09.03.1984
(180) 21.04.2003

(540) RAFFLES
(730)

(510)
(511)
(210)

Philip Morris Products Inc., spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Virginia, 3601 Commeice
Road, 23234 Richmond, Virginia, US;
Cigarety
34
53125

(111)
(220)
(151)
(180)

165 687
08 08.1983
07 06 1984
08.08.2003

(540) SQUIBB
(730) Hitachi, Ltd., Chiyoda-ku, Tokyo, JP,
(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne úče
ly; navigačné prístroje a nástroje, t.j prístroje a
nástroje určené na prenášanie rozkazov, na me
ranie a prístroje všeobecne používané pri riadení
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické,
prístroje a nástroje elektrické, nezačlené do iných
tried, prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegra
fiu, prístroje fotografické, kinematografické, op
tické vrátane premietačov obrazu a zväčšovacích
prístrojov, prístroje a nástroje na váženie a me
ranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane
signálnych píšťaliek, prístroje a nástroje určené
na kontrolné účely, prístroje a nástroje na účely
záchranné a učebné; automaty uvádzané do čin
nosti vhodením mince alebo známky, prístroje pre
záznam a reprodukciu hovorového slova, zapisovacie pokladne a počítacie stroje vrátane kance
lárskych a dierovacích strojov; hasiace prístroje,
špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú
zaradené do tejto triedy, kazety nenahrané i na
hrané, prehrávače kaziet, ich súčasti a príslušen
stvo.
(511) 9
(210) 52853

(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, PRINCETON, New Jersey
08540, US;
(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých,
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na
plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dezin
fekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rast
linných a živočíšnych škodcov, antiparazitne lát
ky
(511) 5
(210) 53282

(111) 166 206
(220) 17.01 1985
(151) 24.04 1986
(180) 17 01 2005

STROS

(540)
(730) INTER STROS, spol s r. o., Strojírenská 791,
264 01 Sedlčany, CZ;
(510) Výrobky ľahkej prefabrikácie kovové-hhníkové,
hliníkové rebríky. Strojárske výrobky, závitovkové vykladače, nákladné a osobné výťahy, závesné
lávky, šplhacie agregáty na stavebné účely,

pracovné plošiny, potrubné pošty. Opláštenie bu
dov, strešné krytiny, vnútorné priečky, závesné
stropné podhľady, fasádně obklady, prefabriko
vané bunky.
(511) 6,7,19
(210) 54019

(111) 166 475
(220) 10.02.1986
(310) D 41408/1 Wz
(320) 04.09.1985
(330) BRD
(151) 16.01.1987
(180) 10.02.2006
(540)

(111) 166 284
(220) 25.06.1985
(151) 15.07.1986
(180) 25.06.2005

COCA - COLA LIGHT

(540)
(730) THE COCA-COLA COMPANY, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 310
North Avenue NW., Atlanta, Georgia 30313,
US,
(510) Nealkoholické nápoje a prípravky na ich výrobu.
(511) 32
(210) 54236

(111) 166 285
(220) 25.06.1985
(151) 15.07.1986
(180) 25.06.2005

COKE LIGHT

(540)
(730) THE COCA-COLA COMPANY, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 310
North Avenue N.W., Atlanta, Georgia 30313,
US;
(510) Nealkoholické nápoje a prípravky na ich výrobu.
(511) 32
(210) 54237

(111) 166 305
(220) 25 06 1985
(151) 11.08.1986
(180) 25.06.2005
(540)

DIA-COBflPE
(730) Yoshigai Kikai Kinzoku Co., Ltd., Osaka, JP;
(510) Bicykle, časti a zariadenia bicyklov, ktoré patria
do triedy 12.
(511) 12
(210) 54240

(111) 166 446
(220) 20 01 1986
(151) 03.01.1987
(180) 20.01.2006

(540) MELLIPHAN
(510) Diagnostické prúžky na stanovenie glukózy v
kapilárnej krvi.
(511) 1,5
(210) 54478

(730) DOW CORNING CORPORATION, 2200
West Salzburg Road, Midland, Michigan 48686-0994, US;
(510) Chemické výrobky na prevliekanie polovodičov a
iných elektronických prvkov, pokiaľ patria do
triedy 1, lepidlá na priemyselné použitie, najmä v
elektronickom a polovodičovom priemysle.
(511) 1
(210) 54511

(111) 166 476
(220) 10.02.1986
(310) D 41408 Wz
(320) 04.09.1985
(330) BRD
(151) 16.01.1987
(180) 10.02.2006

HIPEC

(540)
(730) DOW CORNING CORPORATION, 2200
West Salzburg Road, Midland, Michigan 48686-0994, US;
(510) Chemické výrobky na prevliekanie polovodičov a
iných elektronických prvkov, pokiaľ patria do
triedy 1, lepidlá na priemyselné použitie, najmä v
elektronickom a polovodičovom priemysle.
(511) 1
(210) 54512

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

166 686
19.03.1987
10.09.1987
19.03.2007

(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, PRINCETON, New Jersey
08540, US;
(510) Výrobky na použitie pri inkontinencii, vonkajšie
cievky pre mužov a adhezívne materiály.
(511) 5
(210) 55065

(111)
(220)

166 740
13.02.1987

(151)
(180)

10 111987
13 02 2007

(540)
(730)

GRANUFLEX

(510)
(511)
(210)

E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
Liečebné a chirurgické bandáže a obväzy
5
55022

(111)
(220)
(151)
(180)

166 751
19.03.1987
18.11 1987
19.03.2007

(540) PHARMACOAT
(730)
(510)
(511)
(210)

Shin - Etsu Chemical Co. Ltd., 6-1, Otemachi
2—chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
Hydroxypropy 1-metylcelulóza.
1
55063

(111)
(220)
(151)
(180)

166 752
19.03.1987
19 11.1987
19.03 2007

(540) METOLOSE
(730)
(510)

Shin - Etsu Chemical Co. Ltd., 6-1, Otemachi
2— chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
Hydroxypropyl-metylcelulóza

(511) 1
(210)

55064

(111)
(220)
(151)
(180)

166 778
16 10 1985
16 12 1987
16 10 2005

PITT - CHAR

(540)
(730) PPG INDUSTRIES, INC., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pittsburgh,
Pennsylvania, US;
(510) Povlakové zmesi s vlastňosťami spomaľujúcimi
horenie na použitie na konštrukčné stavebné ma
teriály.
(511) 2
(210) 54371

(111) 166 961
(220) 26 02 1987
(151) 22.06.1988
(180) 26.02 2007

( 40) ENTRYDIL
(730) Orion Corporation Ltd., Espoo, FI,
(510) Farmaceutické výrobky
(511) 5
(210) 55035

(111) 167 006
(220) 08.01.1987
(151) 08.08 1988
(180) 08 012007
(540)

SAiiYO
(730) Sanyo Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-hondon 2-chrome, Moriguchi City, Osaka, JP;
(510) Stroje a strojové nástroje, motory okrem auto
mobilových, spojky a remene automobilov okrem
spojok a remeňov pozemných automobilov, veľkorozmerové poľnohospodárske náradia, inkubá
tory, obzvlášť práčky, sušiace stroje, stroje na umývanie riadu, drviče, priemyselné roboty, trie
diace lisy pre práčovne, priemyselné vysávače,
čerpadlá do studní, plynové varáky, zariadenia na
výrobu, rozvod a premenu elektrickej energie,
dynamá, kompresory, elektrické otvárače kon
zerv, elektrické nožnice, elektrické ručné vŕtačky,
potravinárske miešačky, automatické lisy na šťa
vu, elektrické drviče ľadu, drviče mäsa, stroje na
rezanie, rozomieľanie, drvenie a rozrezávame
potravín, časti a súčasti všetkých týchto uvede
ných zariadení (tr 7) Ručné náradia a prístroje,
nožiarsky tovar, vidličky a lyžice, bočné zbrane
vrátane elektrických nožničiek na strihanie vlasu
a elektrické holiace prístroje (tr.8). Vedecké, ná
morné, zameriavacie a elektrické prístroje a apa
ráty (vrátane bezdrôtových), prístroje fotografic
ké, kinematografické, optické, viazacie, meracie,
signalizačné, kontrolné, prístroje a nástroje na fi
čely záchranné a učebné, prístroje na mince,
známky, karty alebo uvoľňované počítadlom,
gramofóny, automatické pokladnice, kalkulačky,
hasiace prístroje, prístroje na príjem, zosilňova
nie, premenu, ekvalizáciu, kontrolu, záznam, vy
sielanie a/alebo re- produkciu zvukových a/alebo
obrazových signálov, totiž rozhlasové prístroje,
rozhlasové prístroje kombinované s gramofónom,
prístroje na záznam a/alebo reprodukciu magne
tickej zvukovej pásky, zosilňovače, reproduktory,
tunery, kotúče na gramofóny, prehrávače kom
paktných diskov, kontrolné prístroje na zvukové
signály, meniče signálu A/D, diktafóny, miestn>
rozhlas, prijímače-vysielače, rádiá a/alebo stereoprístroje do automobilov, mikrofóny, slúchadlá,
prístroje na záznam a/alebo reprodukciu magne
tických video-pásiek, videokamery, prehrávače
videodiskov, farebné televízne prijímače, čierno
biele televízne prijímače, monitory televíznych
signálov, telefónne prístroje, stroje s hlasovým
výstupom, dekodéry, elektrické alebo elektronic
ké časovacie prístroje, disky a magnetické pásky
na záznam zvuku a/alebo obrazu, počítače a za
riadenia na spracovanie dát a periférne zariade
nia, programy pre počítače, prijímače-vysielače
faksimile, elektrické kopírovacie stroje, elektro
nické písacie stroje, farebné tlačiarne, elektrické
žehličky, elektrické vysávače, senzory dymu.
elektronické aparáty a prístroje na tiesňové vola
nie, poplach, kontrolu, ochranu a bezpečnosť,
batérie a akumulátory, elektrické nabíjačky, pre
dajné automaty, vyvíjač i e tanky, leštiče podláh.

(511)
(210)

sirény a húkačky pre motocykle, rýchlometre na
motocykle, inkubátory pre biologické laboratóriá
a iné výskumné inštitúcie na vytvorenie prostre
dia s konštantnou teplotou pre bakteriálne kultú
ry, mikroorganizmy a rastliny, prístroje na auto
matický záznam teploty, diely a súčasti zahrnuté
v triede 9 uvedeného tovaru, (tr. 9). Inštalácia
osvetlenia, vykurovania, generovania pary, víre
nia, chladenia, sušenia, ventiláciu, prívod vody a
sanitárne účely, sušiaky vlasov, olejové pece,
plynové horáky, kychynské jednotky, drezy, elek
trické ventilátory, elektrické cirkulátory, okenné
ventilátory, elektrické odsávače, elektrické venti
lačné vetráky, vetráky do automobilov, lampy,
núdzové lampy, neónové svietidlá, svietidlá, elek
trické žiarovky, ručné svietidlá, sušiaky, chlad
ničky, mrazničky, mikrovlnné rúry, plynové
ohrievače vody, automatické plynové sporáky, opekače hrianok, vykurovacie dosky, plynom vy
kurované tabule, plynové sporáky, plynové rúry,
čističe vody, pece, benzínové horáky a vykuro
vacie zariadenia, plynové vykurovacie zariadenia,
elektrické vykurovacie zariadenia, ústredné vyku
rovacie/chladiace systémy, osvetlenie automobi
lov, bojlery na vodu, klimatizačné zariadenia,
chladiče vody, ventilátorové chladiace jednotky,
vodné chladiace veže, absorpčně mrazničky,
mraziace sklady, prístroje na výrobu kociek ľadu,
chladené výkladné skrine, prefabrikované chlad
ničky, prefabrikované mrazničky, prefabrikované
lekárske chladiace priestory na skladovanie drog
pre nemocnie a na pokusy, mrazničky na ultranízke teploty na lekárske a laboratórne účely, na
uskladnenie krvi, komponentov, skúšobných
vzoriek atď, chladničky na krvnú banku, lekárske
chladničky, mikrovlnné odmrazovače, vodné
chladiče, osviežovače vzduchu, elektrické zahnevacie komory, plynové pece, plynové varné stoly,
elektrické variče na ryžu, elektrické pekáče, elek
trické bojlery na vodu, plynové bojlery na vode,
plynové ohrievače kúpeľov, čističe vzduchu, elektrické vykurovacie zariadenia, elektrické vyku
rovacie panely, plynové vykurovacie zariadenia,
chladničky do automobilov, vykurovacie zaria
denia do automobilov, dynamové osvetľovacie
sústavy a žiarovky, klimatizačné zariadenia pre
budovy, absorpčně chladiace/ vykurovacie systé
my, solárne systémy na zahrievanie, chladenie a
dodávku horúcej vody, elektrické ohrievače, saké
(japonského ryžového vína), parné kotly, elek
trické kávovary, zvlhčovače, odvlhčovače, spa
ľovne, sterilizátory (autoklávy), súčasti a diely
zahrnuté v tejto triede pre všetky uvedené ko
modity (tr 11) Drahé kovy a ich zliatiny a výrob
ky z drahých kovov alebo potiahnuté drahými
kovmi (s výnimkou nožov, vidličiek a lyžíc),
šperky, drahé kamene, hodinářské a iné časomer
né prístroje vrátane elektronických digitálnych
a/alebo analógových hodiniek a ich časti a príslu
šenstvo, najmä hodinkové strojčeky, náramky na
hodinky a hodinkové puzdrá (tr. 14). Domáce
zvonkohry (tr 15)
7,8,9,11,14,15
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Prevody ochranných známok

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

87 936

Dental, státní podnik, Praha, CZ,

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,
Praha 10, CZ,

21 04 97

94 301

Galena, s p , Opava, CZ,

Galena, a s , Ostravská 29, Opava, CZ,

25 04 97

95 442

Galena, s p , Opava, CZ,

Galena, a. s., Ostravská 29, Opava, CZ;

25.04 97

95 613

Spolana, státní podnik, Neratovice, CZ;

SPOLANA, a s., Ke Spolaně, Neratovice, CZ;

22.04 97

97 601

Východočeské chemické závody SYNTHESIA, s. p., Pardubice - Semtín, CZ;

SYNTHESIA, a. s , Pardubice - Semtín,
CZ,

11 04 97

97 603

Východočeské chemické závody SYNTHESIA, s p., Pardubice - Semtín, CZ;

SYNTHESIA, a. s., Pardubice - Semtín,
CZ;

10.04.97

97 605

Východočeské chemické závody SYNTHESIA, s p., Pardubice - Semtín, CZ;

SYNTHESIA, a s , Pardubice - Semtín,
CZ,

09 04 97

98 781

Galena, s. p., Opava, CZ;

Galena, a. s., Ostravská 29, Opava, CZ;

25 04 97

98 984

Slovakofarma, š p , Hlohovec, SK,

SLOVAKOFARMA, a. s, Železničná
12, Hlohovec, SK,

18.04 97

99 106

Slovakofarma, š. p , Hlohovec, SK,

SLOVAKOFARMA, a. s . Železničná
12, Hlohovec. SK;

18 04.97

99 108

Slovakofarma. š p , Hlohovec, SK;

SLOVAKOFARMA, a. s, Železničná
12, Hlohovec, SK,

08.04 97

99 113

Slovakofarma, š p., Hlohovec. SK;

SLOVAKOFARMA, a s, Železničná
12, Hlohovec, SK;

18.04 97

99 241

Slovakofarma, š p , Hlohovec, SK,

SLOVAKOFARMA, a. s, Železničná
12. Hlohovec, SK;

17 04 97

99 504

Slovakofarma, š. p., Hlohovec, SK;

SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná
12, Hlohovec, SK,

17 04 97

99 644

Galena, s. p., Opava, CZ;

Galena, a s., Ostravská 29, Opava, CZ.

25 04.97

Číslo zápisu

99 881

Galena, s. p., Opava, CZ;

Galena, a. s., Ostravská 29, Opava, CZ,

25 04 97

100 642

Galena, s. p , Opava, CZ;

Galena, a. s., Ostravská 29, Opava, CZ;

24.04 97

100 739

Galena, s. p., Opava, CZ;

Galena, a. s., Ostravská 29, Opava, CZ;

22.04.97

100 801

Galena, s p., Opava, CZ;

Galena, a. s., Ostravská 29, Opava, CZ;

24.04 97

100 955

Galena, s. p , Opava, CZ;

Galena, a. s., Ostravská 29, Opava, CZ;

24 04 97

106 539

Slovakofarma, š. p., Hlohovec, SK;

SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná
12, Hlohovec, SK;

18.04 97

107 774

Galena, s. p., Opava, CZ,

Galena, a. s., Ostravská 29, Opava, CZ;

22 04 97

107 790

Slovakofarma, š p., Hlohovec, SK;

SLOVAKOFARMA, a. s , Železničná
12, Hlohovec, SK;

17 04.97

113 166

GRAEO, s p., České Budějovice, CZ;

GRAFO, a. s., Rudolfovská 90, České
Budějovice, CZ;

08.04.97

113 234

GRAEO, s p., České Budějovice, CZ;

GRAFO, a s., Rudolfovská 90, České
Budějovice, CZ;

08 04.97

117 626

Milo Olomouc, s. p., Olomouc, CZ;

Milo Olomouc, a. s , Olomouc, CZ;

22.04.97

117719

Milo Olomouc, s. p., Olomouc, CZ;

Milo Olomouc, a. s., Olomouc, CZ;

11.04 97

120 333

Slovakofarma, š. p., Hlohovec, SK;

SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná
12, Hlohovec, SK;

17 04.97

153 055

Východočeské chemické závody SYNTHESIA, s. p., Pardubice - Semtín, CZ;

SYNTHESIA, a. s., Pardubice - Semtín,
CZ;

09 04 97

153 514

Galena, s. p , Opava, CZ;

Galena, a. s., Ostravská 29, Opava, CZ;

24.04.97

153 588

Slovakofarma, š. p., Hlohovec, SK;

SLOVAKOFARMA, a s, Železničná
12, Hlohovec, SK,

17.04.97

153 614

Slovakofarma, š. p., Hlohovec, SK;

SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná
12, Hlohovec, SK;

18.04.97

153 638

Slovakofarma, š. p., Hlohovec, SK,

SLOVAKOFARMA, a. s, Železničná
12, Hlohovec, SK;

17 04.97

153 688

Východočeské chemické závody SYNTHESIA, s. p., Pardubice - Semtín, CZ,

SYNTHESIA, a. s., Pardubice - Semtín,
CZ,

11.04 97

153 693

Východočeské chemické závody SYNTHESIA, s p , Pardubice - Semtín, CZ,

SYNTHESIA, a s , Pardubice - Semtín,
CZ,

1 1 04 97

153 705

Slovakofarma, š p , Hlohovec, SK,

SLOV AKOFARM A, a s. Železničná
12, Hlohovec, SK,

17 04 97

153 739

Východočeské chemické závody SYNTHESIA, s p , Pardubice - Semtín, CZ,

SYNTHESIA, a s , Pardubice - Semtín,
CZ,

11 04 97

153 740

Východočeské chemické závody SYNTHESIA, s p , Pardubice - Semtín, CZ,

SYNTHESIA, a s , Pardubice - Semtín,
CZ,

11.04 97

154 273

Východočeské chemické závody SYNTHESIA, s p , Pardubice - Semtín, CZ,

SYNTHESIA, a. s , Pardubice - Semtín,
CZ;

10 04.97

154 274

Východočeské chemické závody SYNTHESIA, s p , Pardubice - Semtín, CZ.

SYNTHESIA, a. s., Pardubice - Semtín,
CZ,

09 04 97

156 882

The American Tobacco Company. Stamford, Connecticut, US.

Batmark, INC, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware, US;

22 04 97

157 317

MEEHAN1TE METAL CORPORATION,
106 South Hanley Road, Clayton, St Louis,
Missouri, US,

MEEHANITE WORLDWIDE CORPORATION, 1117 Route 46 East. Suite
202A, Clifton, New Jersey, US,

08 04 97

157 619

MEEHANITE METAL CORPORATION,
106 South Hanley Road, Clayton, St. Louis,
Missouri, US,

MEEHANITE WORLDWIDE CORPORATION, 1117 Route 46 East, Suite
202A, Clifton, New Jersey. US,

10 04 97

158111

Palma, štátny podnik, Bratislava, SK,

AB Kozmetika, š p, Račianska 155,
834 15 Bratislava, SK,

04 04.97

158 111

AB Kozmetika, š. p, Račianska 155,
834 15 Bratislava, SK,

Prvá kozmetická, a s, Račianska 155,
834 15 Bratislava, SK,

04 04 97

158 648

Palma, štátny podnik. Bratislava, SK.

AB Kozmetika, š p. Račianska 155,
834 15 Bratislava. SK.

04 04 97

158 648

AB Kozmetika, š p. Račianska
834 15 Bratislava, SK,

Prvá kozmetická, a s.. Račianska 155,
834 15 Bratislava, SK;

04 04 97

158 688

Palma, štátny podnik, Bratislava, SK,

AB Kozmetika, š. p, Račianska 155,
834 15 Bratislava, SK,

04 04 97

155,

158 688

AB Kozmetika, š. p., Račianska 155,
834 15 Bratislava, SK;

Prvá kozmetická, a. s., Račianska 155,
834 15 Bratislava, SK;

04.04.97

159 021

The Boots Company PLC, Nottingham,
GB;

Knoll AG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, DE;

08.04.97

159 045

Východočeské chemické závody SYNTHESIA, s. p., Pardubice - Semtín, CZ;

SYNTHESIA, a. s., Pardubice - Semtín,
CZ;

10.04.97

159 064

Východočeské chemické závody SYNTHESIA, s. p., Pardubice - Semtín, CZ;

SYNTHESIA, a. s., Pardubice - Semtín,
CZ;

10.04.97

159 319

ZMV KOVA MOTOR, a. s., Kolárovo, SK;

BABETTA, a. s., Kolárovo, SK;

28.04.97

159319

BABETTA, a. s., Kolárovo, SK;

ZVL SVM - Spoločnosť pre výrobu
motocyklov, s. r. o., Centrum 12/17,
Považská Bystrica, SK;

28.04.97

159 319

ZVL SVM - Spoločnosť pre výrobu moto
cyklov, s. r. o., Centrum 12/17, Považská
Bystrica, SK;

MOPEDY, s. r. o., Priemyselný areál,
Kolárovo, SK;

28.04.97

159 363

Galena, s. p., Opava, CZ;

Galena, a. s., Ostravská 29, Opava, CZ;

24.04.97

159 421

Východočeské chemické závody SYNTHESIA, s. p., Pardubice - Semtín, CZ;

SYNTHESIA, a. s., Pardubice - Semtín,
CZ;

10.04.97

159 422

Východočeské chemické závody SYNTHESIA, s. p., Pardubice - Semtín, CZ;

SYNTHESIA, a. s., Pardubice - Semtín,
CZ;

10.04.97

160 870

KOVOPOL, s. p., Police nad Metují, CZ;

KOVOPOL, a. s., 17. listopadu 226,
Police nad Metují, CZ;

01.04.97

161 021

The Boots Company PLC, Nottingham,
GB;

Knoll AG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, DE;

08.04.97

163 198

Slovakofarma, š. p., Hlohovec, SK;

SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná
12, Hlohovec, SK;

18.04.97

164 858

The Boots Company PLC, Nottingham,
GB;

Knoll AG, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen, DE;

08.04.97

164 872

Moravské vinařské závody, státní podnik,
Mikulov na Moravč, CZ;

Víno Mikulov, státní podnik, Průmys
lový areál 1220, Mikulov, CZ;

03.04.97

164 872

Víno Mikulov, státní podnik, Průmyslový
areál 1220, Mikulov, CZ;

Víno Mikulov, a. s., Průmyslový areál
1220, Mikulov, CZ;

03.04.97

164 873

Moravské vinařské závody, státní podnik,
Mikulov na Moravě, CZ;

Víno Mikulov, státní podnik, Průmys
lový areál 1220, Mikulov, CZ;

02.04.97

164 873

Víno Mikulov, státní podnik, Průmyslový
areál 1220, Mikulov, CZ;

Víno Mikulov, a. s., Průmyslový areál
1220, Mikulov, CZ,

02 04 97

164 873

Moravské vinařské závody, státní podnik,
Mikulov na Moravě, CZ;

Víno Mikulov, státní podnik, Průmys
lový areál 1220, Mikulov, CZ;

01.04.97

164 879

Víno Mikulov, státní podnik, Průmyslový
areál 1220, Mikulov. CZ;

Víno Mikulov, a s., Průmyslový areál
1220, Mikulov, CZ;

01 04.97

164 880

Moravské vinařské závody, s p., Mikulov
na Moravě, CZ;

Víno Bzenec, státní podnik, Zámecká
17, Bzenec, CZ;

03.04 97

164 881

Moravské vinařské závody, státní podnik,
Mikulov na Moravě, CZ;

Víno Mikulov, státní podnik, Průmys
lový areál 1220, Mikulov, CZ:

03.04 97

164 881

Víno Mikulov, státní podnik, Průmyslový
areál 1220, Mikulov, CZ;

Víno Mikulov, a. s, Průmyslový areál
1220, Mikulov, CZ;

03 04 97

164 882

Moravské vinařské závody, státní podnik,
Mikulov na Moravě, CZ;

Víno Mikulov, státní podnik, Průmys
lový areál 1220, Mikulov, CZ;

03.04.97

164 882

Víno Mikulov, státní podnik, Průmyslový
areál 1220, Mikulov, CZ;

Víno Mikulov, a. s., Průmyslový areál
1220, Mikulov, CZ;

03 04.97

164 893

Moravské vinařské závody, státní podnik,
Mikulov na Moravě, CZ;

Víno Mikulov, státní podnik, Průmys
lový areál 1220, Mikulov, CZ;

03 04.97

164 893

Víno Mikulov, státní podnik, Průmyslový
areál 1220, Mikulov, CZ;

Víno Mikulov, a. s , Průmyslový areál
1220, Mikulov, CZ,

03.04.97

165 285

Rudolf Wild GmbH & Co KG, Eppelheim,
DE.

Deutsche SiSi - Werke GmbH & Co
Betriebs KG, Rudolf - Wild - Strasse 4-6, D-69214, Eppelheim, DE,

01.04.97

166 206

Sedlčanské strojírny, státní podnik, Sedlča
ny, CZ;

INTER STROS, spol s r o , Strojíren
ská 791, Sedlčany, CZ;

21 04 97

167 869

Hard Rock Cafe Licensing Corporation,
spol zriadená podľa zákonov štátu New
York, US;

Hard Rock Limited, Suite 2, Seaton
House, 17/19, Seaton Place, St. Helier
Jersey, Channel Island, US,

02.04.97

167 870

Hard Rock Cafe Licensing Corporation,
spol zriadená podľa zákonov štátu New
York, US;

Hard Rock Limited, Suite 2, Seaton
House, 17/19, Seaton Place, St Helier
Jersey, Channel Island, US;

02 04 97

167 931

Hard Rock Cafe Licensing Corporation,
spol. zriadená podľa zákonov štátu New
York, US;

Hard Rock Limited, Suite 2, Seaton
House, 17/19, Seaton Place, St. Helier
Jersey, Channel Island, US;

01.04.97

167 932

Hard Rock Cafe Licensing Corporation,
spol. zriadená podľa zákonov štátu New
York, US;

Hard Rock Limited, Suite 2, Seaton
House, 17/19, Seaton Place, St. Helier
Jersey, Channel Island, US;

01.04.97

168 169

Moravské vinařské závody, státní podnik,
Mikulov na Moravě, CZ;

Víno Mikulov, státní podnik, Průmys
lový areál 1220, Mikulov, CZ;

09.04.97

168 169

Víno Mikulov, státní podnik, Průmyslový
areál 1220, Mikulov, CZ;

Víno Mikulov, a. s., Průmyslový areál
1220, Mikulov, CZ;

09.04.97

168 354

Zlatokov, š. p., Trenčín, SK;

ZLATEX, spol. s r. o., Rázusova 8,
Trenčín, SK;

10.04 97

168 786

Moravské vinařské závody, státní podnik,
Mikulov na Moravě, CZ;

Víno Mikulov, státní podnik, Průmys
lový areál 1220, Mikulov, CZ;

09.04.97

168 786

Víno Mikulov, státní podnik, Průmyslový
areál 1220, Mikulov, CZ;

Víno Mikulov, a s., Průmyslový areál
1220, Mikulov, CZ;

09 04.97

170 407

VAN DOREN RUBBER COMPANY,
Orange, California, US;

VANS, INC., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 2095 Batavia,
Orange, California, US;

01.04 97

170 408

VAN DOREN RUBBER COMPANY,
Orange, California, US;

VANS, INC., spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 2095 Batavia,
Orange, California, US;

01 04 97

170 743

Paladio, spol. s r. o., Pražská 11, 814 99
Bratislava, SK;

PALADIO U.S.A. INC - organizačná
zložka, Pražská 11, 814 99 Bratislava,
SK;

21.04.97

170 988

ALLIED VAN LINES LIMITED, Toronto,
Ontario, CA;

ALLIED VAN LINES INC., 215 W.
Diehl Road, Naperville, Illinois 60563,
US;

08 04 97

172 129

Galena, s. p , Opava, CZ;

Galena, a. s., Ostravská 29, Opava, CZ;

22.04 97

174 150

ELKO COMPUTERS, spol. s r. o., HattaIova 12/A, Bratislava, SK;

ELKO COMPUTERS Bratislava, spol.
s r. o., Nevädzová 8, Bratislava, SK,

22.04 97

176 336

Profit, a. s., Domažlická 11, Praha 3, CZ;

RINGIER ČR, a. s., Domažlická 11,
Praha 3, CZ;

01.04.97

176 654

Profit, a. s , Domažlická 11, Praha 3, CZ;

RINGIER ČR, a. s., Domažlická 11,
Praha 3, CZ;

02.04.97

177 027

ATYPSTAV Košice, š p., Szakkayho 1.
040 01 Košice, SK;

MRAMIT, s r o , Pražská 2, 040 11
Košice, SK,

24 04 97

177 028

ATYPSTAV Košice, š p., Szakkayho 1,
040 01 Košice, SK;

MRAMIT, s r o , Pražská 2, 040 11
Košice, SK,

24 04 97

177 728

Capricorn, s. r o, Berlínska 31, Košice,
SK,

CAPPET, s r. o., Magnezitárska 7,
Košice, SK,

28 04 97

Zmena v údajoch o majiteľoch ochranných známok

Číslo zápisu

Majiteľ

S účinnosťou
od:

119 320

de Miclén, a s., Nádražný rad 23, Levice, SK,

14 04 97

156 248

RANK XEROX LIMITED, Parkway, Harlow, Buckinghamshire, SL7 1YE, GB,

22 04 97

156 882

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY, Stamford, Connecticut, US;

22 04 97

158111

AB Kozmetika, a s , Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK,

04 04 97

158 648

AB Kozmetika, a s., Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK,

04 04 97

158 688

AB Kozmetika, a. s , Račianska 155, 834 15 Bratislava, SK,

04 04 97

159 865

SARA LEE HOUSEHOLD & PERSONAL CARE UK LIMITED, 225, Bath Road,
Slough SLl 4AU, Berkshire, GB,

15 04 97

159 866

SARA LEE HOUSEHOLD & PERSONAL CARE UK LIMITED, 225, Bath Road,
Slough SLl 4AU, Berkshire, GB,

15.04 97

159 867

SARA LEE HOUSEHOLD & PERSONAL CARE UK LIMITED, 225, Bath Road,
Slough SLl 4AU, Berkshire, GB.

15 04 97

162 768

ISK BIOSCIENCES CORPORATION, 5966 Heisley Road, Mentor, Ohio, US,

21 04 97

162 769

ISK BIOSCIENCES CORPORATION, 5966 Heisley Road, Mentor, Ohio, US,

21.04 97

165 070

Schweppes International Limited, 25 Berkley Square, Londýn, GB;

01 04 97

166 985

YKK CORPORATION, No. I, Knada Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;

09.04.97

168 354

ZLATOKOV, spol. s r. o., Rázusova 8, Trenčín, SK;

10.04.97

170 743

PALADIO U.S.A. INC - organizačná zložka, Hájkova 2, 811 07 Bratislava, SK;

21.04.97

174 150

ELKO COMPUTERS, spol. s r. o., Hattalova 12/A, Bratislava, SK;

22.04.97

177 027

Atypstav - M. s. r. o., Košice, SK;

24.04.97

177 028

Atypstav - M. s. r. o., Košice, SK;

24.04.97

Licenčné zmluvy

Nadobúdateľ licencie

Dátum uzatvore- S účinnosťou
nia licenčnej zmlu- od:
vy

Číslo zápisu

Majiteľ

Ill 080

ČZ Strakonice, a. s., Strakonice, ČZ Strojírna, s. r. o., Tovární 202, 26.01.94
CZ;
Strakonice, CZ;

15.04.97

111 080

ČZ Strakonice, a. s., Strakonice, ČZ Řetězy, s. r. o., Tovární 202, 26.01.94
CZ;
Strakonice, CZ;

15.04.97

111 080

ČZ Strakonice, a. s., Strakonice, ČZ Blatná, s. r. o., Riegrova 495, 26.01.94
CZ;
Blatná, CZ;

15.04.97

174 150

ELKO COMPUTERS, spol. s r. o„ ELKO COMPUTERS KOŠICE, 29.05.95
Moskovská 6, Michalovce, SK;
spol. s r. o., Vodárenská 15, Koši
ce, SK;

22.04.97

174 150

ELKO COMPUTERS, spol. s r. o., ELKO COMPUTERS, spol. s r. o„ 22.05.95
Moskovská 6, Michalovce, SK;
Bojnickacesta 14, Prievidza, SK;

22.04.97

601 398

HAVAS ADVERTISING S. A., ART MEDIA/B.M.A., spol. s r. o., 01.04.96
84, rue de Villiers, 923 00 Levallo- Hroznová 10, Bratislava, SK;
is-Perret, FR;

28.04.97

645 704

N. V. Organon, Kloosterstraat 6, Organon Ireland Ltd., Drynam 22.05.96
NL-5340 BH Oss, NL;
Road, Swords Co., Dublin, IE;

06.05.97

Zánik práva na ochranné známky

Číslo zápisu

Dátum zániku

155 763

17 03 94

Zúženie zoznamu výrobkov a služieb
(111)
(510)

116 819
Čokoláda, čokoládové výrobky, cukrovinky, cuk
rárske výrobky, kakao a kakaové náhradky, peči
vo
(511) 30

(111) 165 370
(510) Zlievárenské výrobky, kovové odliatky, výrobky
hate pod tlakom so zliatinami zinku, mosadze a
hliníka na surovinu, oceľové štruktúry na želez
ničné, stavebné a domové konštrukcie a iné ko
vové železničné stavebné materiály; stroje a ich
komponenty na výrobu papiera, technickej celu
lózy a trieskových dosiek, stroje pre piharsky
priemysel, piliarske strojárstvo, drevárske hobľo
vacie zariadenia, obrábacie stroje, spaľovacie
motory, dieselové motory, člnové (vnútrozemské
lodné) motory, dieselové generátory, stroje pre
obrábací priemysel, stroje a zariadenia jadrových
elektrární, ozubené prevody, spriahadlá a spojky,

(511)

lesné spracovače, nakladače, rýpadlá, uličné a
cestné údržbárske stroje, výťahy a elevátory, elek
trické. hydraulické alebo pneumatické meracie
prístroje a kontroléry (regulátory, ovládače) na
meranie, zaznamenávanie a monitorovanie tlaku,
obsahu vlhkosti alebo teploty, meracie prístroje
hustoty kvapalín a suspenzií, merače konzistencie
skladovanej celulózy, merače kWh, elektronické
počítače množstva tepla, merače prietoku kvapa
lín a plynov, optické meracie prístroje, zariadenia
na spracovanie dát, koncové zariadenia počíta
čov; poľnohospodárske a lesné traktory, traktoro
vé prívesy, stroje na premiestňovanie zemín, vid
licové vozíky, terénne vozidlá, rýpadlové nakla
dače, traktorové rýpadlá, pieskové vozy (na posy
py ciest), motorické pritlkacie kladivá, lietadlá,
pozemné a vodné dopravné prostriedky, koľajové
vozidlá a ich komponenty, spaľovacie motoi\,
dieselové motory
6,7,9,12

Medzinárodné zápisy ochranných známok
(111) 176 323
(220) 19 09 95
(800) 669 303
19 02 97
BY. BA, BG, HR, RU, HU, KZ, KG, LV, UZ,
PL, MD, CZ, RO, SI, TJ, UA, YU

(111) 176 324
(220) 19 09 95
(800) 669 304
19 02 97
BY, BA. BG, HR. RU, HU, KZ, KG, LV, UZ,
PL, MD, CZ, RO, SI, TJ, UA, YU

(111) 177 021
(220) 22 07 96
(800) 662 433

22 10 96
DE, AT, BY, RU, II, PL, CZ, UA

(111) 177 166
(220) 16,02 95
(800) 668 977
05 03 97
HU, PL, CZ, UA

(111) 177 172
(220) 15.05.96
(800) 669 144
13 11.96
DE, AT, BX, BA, BG, HR, ES, RU, FR, HU, 1T,
PL, PT, CZ, RO, SI, CH, UA, YU

(111) 177 335
(220) 01.10.96
(800) 669 388
17.03.97
RU, HU, PL, CZ, RO, UA

(111) 177 602
(220) 16.09.96
(800) 669 389
13.02.97
DE, BY, CN, RU, IT, CZ, RO, UA

(111) 177 336
(220) 01.10.96
(800) 669 390
17.03.97
RU, HU, PL, CZ, RO, UA

(111) 177 657
(220) 09.09.96
(800) 668 979
19.02.97
DE, FR, PL, CZ

Oprava
Vo Vestníku č. 6/97 boli nesprávne uvedené dátumy
účinnosti prehlásenia ochranných známok na chýrne v
týchto ochranných známkach:
98 990, 110 981, 111 419, 111 421, 111 422, 111 530,
111 531, 111 602, 111 629, 111 630, 153 068, 157 517,
157 981, 165 467
Správne znenie:
Tieto ochranné známky sú prehlásené za chýrne s účinnosťou odo dňa: 27.02.97

CAST
OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV

Zápisy označenia pôvodu
Vysvetlivky prvý riadok uverejneného zápisu číslo označenia pôvodu, druhý riadok názov označenia pôvodu, tretí ria
dok užívateľ označenia pôvodu, posledný riadok textu uverejneného zápisu vľavo = deň zápisu v registri, vpravo = spisová
značka

158

159

KARPATSKÁ PERLA

BOŠÁCKA SLIVOVICA

Ing. Ladislav Šebo, Modranská 151, Vinosady, SK,

MIKI, s. r. o., 913 07 Bošáca 61, SK,

Výrobky:
Víno - prírodné hroznové vína, perlivé biele a červené
hroznové vína

Výrobky:
slivovica

Zemepisná oblasť:
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
16 04 97

5-96

Zemepisná oblasť:
Oblasť Považia ohraničená zo západnej strany Považ
ským Inovcom a Tríbečom ďalej Strážovskými vrchmi a
na východnej strane Myjavskou pahorkatinou a Bielymi
Karpatmi
21 04 97

2-96

Prevody označení pôvodu výrobkov

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

65

ŽELEZNOBRODSKÉ SKLO, s p. Prů
myslová 702, 468 22 Železný Brod, CZ,

ŽELEZNOBRODSKÉ SKLO, a s,
Průmyslová 702, 468 22 Železný Brod,
CZ,

16 04 97

66

ŽELEZNOBRODSKÉ SKLO, s p, Prů
myslová 702, 468 22 Železný Brod, CZ,

ŽELEZNOBRODSKÉ SKLO, a s,
Průmyslová 702, 468 22 Železný Brod,
CZ,

16 04 97

67

ŽELEZNOBRODSKÉ SKLO, s p, Prů
myslová 702, 468 22 Železný Brod, CZ,

ŽELEZNOBRODSKÉ SKLO, a s,
Průmyslová 702, 468 22 Železný Brod,
CZ,

16 04 97

68

ŽELEZNOBRODSKÉ SKLO, s p, Prů
myslová 702, 468 22 Železný Brod, CZ,

ŽELEZNOBRODSKÉ SKLO, a s,
Průmyslová 702, 468 22 Železný Brod,
CZ,

16 04 97

135

Československé štátne
034 82 Lúčky, SK,

Lúčky,

Slovenské liečebné kúpele, š p , Lúčky,
SK,

16 04 97

135

Slovenské liečebné kúpele, š p, Lúčky,
SK,

Fatranské liečebné kúpele, a s , 034 75
Korytnica, SK,

16 04 97

kúpele

S účinnosťou
od:

\Z

S/

CAST
ÚRADNÉ OZNAMY

Výnos
Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
z 10. apríla 1997,

ktorým sa vydáva zoznam skutočnosti tvoriacich predmet štátneho tajomstva a zoznam skutočností tvoriacich
predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a
o zmene a doplnení trestného zákona v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§1

Zoznam skutočností tvoriacich predmet štátneho tajomstva je uvedený v prílohe č. 1 a zoznam skutočností
tvoriacich predmet služobného tajomstva v pôsobnosti Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je
uvedený v prílohe č. 2.

§2

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Martin Hudoba
v. r.

NOVÉ ZMLUVNÉ ŠTÁTY PCT
Svetová organizácia duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve oznamuje, že
- od 11 |úna 1997 je Zimbabve /ZW/ 90 zmluvným štátom PCT ZW môže byť určeným i zvoleným štátom, pretože |e
viazané Hlavou II Zmluvy o patentovej spolupráci Od tohoto dátumu môže byť tiež ZW určené pre udelenie patentu
ARIPO
- od 19 júna 1997 je Sierra Leone /SL/ 91 zmluvným štátom PCT SLje tiež viazané Hlavou II, preto môže byť určeným i
zvoleným štátom

ZMENY PCT POPLATKOV
Kórejská republika
Prihlasovací poplatok

45 000,- KRV

Ruská federácia
Národné poplatky
A/ patent
Za podanie
Za prieskum
- zajeden vynález
- za každý vynález naviac

200,- USD
300,- USD
240,- USD

B/ úžitkový vzor
Za podanie

100,- USD

Grécko
Základný poplatok
Poplatok za každú stranu nad 30
Poplatok za určenie
Manipulačný poplatok
Island
Základný poplatok
Dodatočný poplatok za každú str
Za každý nárok do 10
Poplatok za určenie
Príplatok za neskorý preklad
Ročný poplatok za prvé 3 roky
Španielsko
Základný poplatok
Dodatočný poplatok nad 30 strán
Prihlasovací poplatok
Poplatok za prioritný doklad
(PCT pravidlo 17 1(b))
Poplatok za určeme

145 000,- GRB
3 000,- GBR
35 000,- GBR
44 000,- GBR

nad 30

37 400,- ISK
700,- ISK
1 330,- ISK
9 000,- ISK
10 250,- ISK
7 680,- ISK

74 300,- ESP
1 500,- ESP
9 470,- ESP
3 790,- ESP
18 000,- ESP

Národne poplatky
Al patent
Za podanie

13 020,-ESP

B/ úžitkový vzor
Za podanie

13 020,- ESP

Portugalsko
Základný poplatok
Dodatočný poplatok za každú stranu nad 30
Poplatok za určenie
Manipulačný poplatok

89 000,- PTE
1 800,- PTE
22 000,- PTE
27 000,- PTE

Európsky patentový úrad
EPO oznamu]e, že s platnosťou od 1. júla 1997 znižuje nasledovné poplatky
Poplatky za medzinárodnú rešerš vykonávanú EPO
Národne poplatky
Zakladny národný poplatok
Poplatok za určenie
Poplatok za rešerš
Spojené štáty americké
Zakladny poplatok
Doplatok za každú stranu nad 30
Poplatok za určenie
Manipulačný poplatok

2 200,- DEM
250,- DEM
150,- DEM
1 700,- DEM

530,- USD
10,-USD
128,- USD
162,- USD

