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Dvoj písmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií
AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

Andorra
Spojené arabské emiráty
Afganistan
Antigua a Barbuda
Anguilla
Albánsko
Arménsko
Holandské Antily
Angola
Africká regionálna organizácia
priemyselného vlastníctva
AQ Antarktída
AR Argentína
AS Americká Samoa
AT Rakúsko
AU Austrália
AW Aruba
AZ Azerbajdžan
BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ

Bosna a Hercegovina
Barbados
Bangladéš
Belgicko
Burkina
Bulharsko
Bahrain
Burundi
Benin
Bermudy
Brunej
Bolívia
Brazília
Bahamy
Bhutan
Buvetov ostrov
Botswana
Benelux
Bielorusko
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
DJ
DK
DM
DO

Nemecko
Džibutsko
Dánsko
Dominika
Dominikánska republika

DZ

Alžírsko

EC
EE
EG
EH
EP
ER
ES
ET

Ekvádor
Estónsko
Egypt
Západná Sahara
Európsky patentový úrad
Eritrea
Španielsko
Etiópia

FI
FJ
FK
FM
FO
FR

Fínsko
Fidži
Falklandy
Mikronézia
Faerské ostrovy
Francúzsko

GA
GB
GD
GE
GF
GH
GI
GL
GM
GN
GP
GQ
GR
GS

Gabon
Veľká Británia
Grenada
Gruzínsko
Guayaně
Ghana
Gibraltár
Grónsko
Gambia
Guinea
Guadeloupe
Rovníková Guinea
Grécko
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
ID
IE
IL
IN
IO
IQ
IR
IS
IT

Medzinárodný výbor WIPO
Indonézia
Írsko
Izrael
India
Britské indicko-oceánske
teritórium
Irak
Irán
Island
Taliansko

JM
JO
JP
KE
KG

Jamajka
Jordánsko
Japonsko
Keňa
Kirgizsko

KH
KI
KM
KN
KP

Kambodža
Kiribati
Komory
Svätý Krištof a Nevis
Kórejská ľudovodemokratická
republika
KR Kórejská republika
KW Kuvajt
KY Kajmanie ostrovy
KZ Kazachstan
LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY

Laos
Libanon
Svätá Lucia
Lichtenštajnsko
Sri Lanka
Libéria
Lesotho
Litva
Luxembursko
Lotyšsko
Líbya

MA
MC
MD
MG
MH
MK
ML
MM
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MX
MY
MZ

Maroko
Monako
Moldavsko
Madagaskar
Marshallove ostrovy
Macedónsko
Mali
Myanmar (Barma)
Mongolsko
Macao
Severné Mariány
Martinique
Mauritánia
Montserrat
Malta
Maurícius
Maledivy
Malawi
Mexiko
Malajzia
Mozambik

NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NU
NZ

Namibia
Nová Kaledónia
Niger
Norfolk
Nigéria
Nikaragua
Holandsko
Nórsko
Nepál
Nauru
Niue
Nový Zéland

OA
ON

Africká organizácia duševného
vlastníctva
Omán

PA

Panama

PE
PF
PG
PH
PK
PL
PM
PN
PR
PT
PW
PY

Peru
Francúzska Polynézia
Papua-Nová Guinea
Filipíny
Pakistan
Poľsko
Saint Pierre a Miquelon
Pitcairn
Portoriko
Portugalsko
Palau
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
Svätá Helena
Slovinsko
Svalbard a Jan Hayen
Slovensko
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somálsko
Surinam
Svätý Tomáš a Princov ostrov
Salvádor
Sýria
Svazijsko

TC
TD
TF
TG
TH
TJ

Turks a Caicos
Čad
Francúzske južné územie
Togo
Thajsko
Tadžikistan

TK
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ

Tokelau
Turkménsko
Tunisko
Tonga
Východný Timor
Turecko
Trinidad a Tobago
Tuvalu
Taiwan
Tanzánia

UA
UG
UM
US
UY
UZ

Ukrajina
Uganda
Menšie odľahlé ostrovy USA
Spojené štáty americké
Uruguaj
Uzbekistan

VA
VC
VE
VG
VI
VN
VU

Vatikán
Svätý Vincent a Grenadiny
Venezuela
Britské Panenské ostrovy
Panenské ostrovy USA
Vietnam
Vanuatu

WF Wallis a Futuna
WO Medzinárodná organizácia pre
duševné vlastníctvo
WS Samoa
YE
YT
YU

Jemen
Mayotte
Juhoslávia

ZA Juhoafrická republika
ZM Zambia
ZR Zair
ZW 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) prih!asovateľa(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

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

HA9A
HB9A
HC9A
HD9A
HE9A
HF9A
HG9A
HH9A
HK9A

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

patenty

autorské osvedčenia

TA4A
TB4A
TC4A
TD4A
TE4A
TF4A
TG4A
TH4A
TK4A

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

BB9A

Zverejnené prihlášky vynálezov usporiadané podľa čísel

Ďalej uvedené prihlášky vynálezov boli zverejnené dňom uvedeným vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky podľa zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, v znení
neskorších zákonov.
5246-84
2009-85
6563-88
341-90
4173-90
4318-90
5438-90
683-92
1885-92
3197-92
646-95
940-95
968-95
1172-95
1373-95
1423-95
142-96
218-96
225-96
245-96
326-96
334-96
362-96
388-96
565-96
681-96
851-96
882-96
894-96
919-96
957-96
1008-96
1070-96
1084-96
1131-96
1176-96
1192-96
1201-96
1233-96
1261-96
1283-96
1302-96
1451-96
1487-96
1488-96
1506-96
1519-96
1530-96
1543-96
1553-96
1564-96
1589-96
1590-96
1591-96
1610-96
1620-96
1628-96
1630-96

C 12N 15/18
H 03M 13/00
A 61K 31/65
C 07D 311/96
F 16K 47/02
C 07C 279/22
C 07C 35/44
C 12N 1/14
C 12P 17/12
F 21L 9/00
H 02J 4/00
C 23C 18/31
C 02F 3/06
A OlK 91/20
B OlJ 23/72
B 22D 11/14
E 05B 29/06
B 22D 11/04
B 09B 3/00
A 47J 41/00
H02J 1/06
G OlN 33/68
HOlH 81/02
G 08B 13/22
C 12G 3/04
B 22D 11/06
A 6IF 13/15
C I2N 9/84
A 61K 31/505
F 28F 9/02
A 63B 23/04
C 12N 15/19
F 22B 1/00
A 6IK 39/00
B 22D 3/00
G 07F 7/08
E05B47/02
C 07D 211/32
F24H9/12
A 61K9/30
A 47K 3/22
H 05K 5/06
F 28G 3/10
C 07C 279/22
C 07C 279/22
B 65B 9/20
F 23C 11/02
C 07D 211/58
C 08G 73/02
H 01Q 9/04
C 02F 1/46
F 26B 21/00
G OlN 27/411
C 070 401/14
C 12N 15/53
A 240 3/10
F 24F 3/00
C 070 213/30

1636-96 C 07C 323/29
1649-96 B 61D 49/00
1682-96 E 04B 1/68

23-97
30-97
47-97
50-97
73-97
80-97
97-97
114-97
115-97
124-97
128-97
157-97
158-97
166-97
175-97
180-97
257-97
261-97
269-97
271-97
278-97
280-97
284-97
291-97
292-97
300-97
301-97
302-97
305-97
313-97
315-97
316-97
319-97
324-97
333-97
350-97
359-97
367-97
371-97
372-97
376-97
377-97
381-97
382-97
392-97
393-97
394-97
395-97
406-97
407-97
408-97
417-97
426-97
428-97
433-97
449-97
439-97
454-97
460-97
462-97
463-97
465-97

A 47K 3/16
A 63B 21/06
Ľ 05B 37/16
A 61M 5/18
E 04B 1/21
A 61F 13/50
E 05B 65/10
A 61B 17/17
A 61F 2/02
Ľ 04C 1/40
C 08K5/13
C 070 263/24
C 07D 263/20
C 04B 35/14
A 61F 13/15
C 07D 207/32
B 02C 15/02
C 12C 11/07
F 16B 2/08
A63F 1/14
D OlH 4/12
E 04F 15/06
A 47 G 19/22
C 07D 235/20
C 12N 15/12
A 61K 39/395
A 61K 9/48
C 07D 487/04
C 070 239/52
E 05B 45/08
C 12P 17/00
C 07D 307/58
A 01N 37/10
D 21H 19/32
C 07D 277/60
C 07D 227/093
B 32B 31/14
B 65B 55/18
B 65D 85/10
A 23G 1/04
C 12P 11/00
B 650 83/38
C 12N 9/10
B 61L 3/12
A61K38/08
A61K9/72
A 63H 33/08
A 63H 33/08
C 12N 9/96
C 070 233/54
B 650 5/72
C 12Q 1/68
O 06F 59/02
C 07D 209/04
H OlM 2/36
H OlM 2/04
A61K38/21
C 070 263/57
B 650 17/00
A OlN 47/12
D 2IF 11/00
C 08L 33/04

466-97
470-97
482-97
519-97
525-97
526-97
527-97
528-97
536-97
539-97
542-97
543-97
551-97
552-97
556-97
586-97
589-97
592-97
599-97
. 606-97
618-97
624-97
632-97
638-97
641-97
643-97
645-97
648-97
652-97
657-97
658-97
660-97
661-97
666-97
,671-97
674-97
675-97
676-97
691-97
700-97
703-97
704-97
705-97
711-97
717-97
719-97
723-97
748-97
752-97
792-97
815-97
853-97
882-97

C 08K 5/5333
H OlR 39/04
A 62C 39/00
C 070 305/14
A 61F 13/56
B 65D 75/26
A 61F 13/56
A 61M 15/00
A 6IK 9/48
B OlD 21/00
A 61K 31/445
A 6IM 5/28
C 03D 13/00
C 08G 18/70
F 16L 11/04
A 6IL 27/00
C 03B 7/086
A 01G 7/06
A 23 D 9/00
B 67C 3/20
COlF 11/18
C 05F 9/00
B OlD 53/68
C 07D 249/12
O 05 B 1/00
C 04B 35/65
H OlF 27/14
C 09J 121/00
C 070 405/12
A23C9/152
O OlO 1/06
B 01F 3/12
B OlO 53/81
B 60C 23/04
A 61M 15/00
A 23G 9/04
C IlD 1/66
D OlF 2/00
C 02F 3/00
B 24B 3/02
B 32B 5/18
A 61K 31/18
C 07D 213/69
CllO 1/83
A OlN 51/00
D 21C 9/10
A61F6/I8
F 23Q 3/00
D 2IF 2/00
C 070 251/60
C 07D 501/06
C OlF 7/46
A 23G 3/30

Trieda A
6(51) A OlG 7/06
(21) 592-97
(71) LTS
LOHMANN
THERAP1E-SYSTEME
GMBH, Neuwied, DE;
(72) Hoffmann Hans - Rainer, Neuwied, DE; Kloczko
Malgorzata, Dr., Linz, DE; Roreger Michael.
Neuwied, DE;
(54) Implantovateľné zariadenie na podávanie
účinných látok rastlinám
(22) 26.10.95
(32) 12.11.94
(31) P 44 40 528.6
(33) DE
(86) PCT/EP95/04204, 26.10.95
(57) Zariadenie je tvorené keramickým tvarovaným
telesom s pórmi, v ktorom sa nachádza účinná
látka rozdelená v otvorených póroch. Objem pó
rov v čase implantácie je zvolený tak, že obsahuje
celkové privádzané množstvo látky, pričom druh
celkovej porozity. objem, veľkosť a rozmiestne
nie, ako aj rozdelenie porozity je presne stanoviteľné vo vopred stanovenom rozsahu.

A OlK 91/20, 97/12
1172-95
Radvanec František, Košice, SK;
Radvanec František, Košice, SK;
Integrovaná rybárska udica s displejovým zo
brazením dĺžky rybárskeho silonu a svetelno-zvukovou informáciou pri love
(22) 22.09.95
(57) Integrovaná rybárska udica s displejovým zobra
zením dĺžky rybárskeho silonu a svetelno-zvukovou informáciou pri love (1) pracuje tak,
že na rybárskom silone (10) sú vyznačené čiaro
vým kódom hodnoty dlžkvých mier. Tieto sú
snímané snímačom (3) a informácia o ich stave je
zobrazená na svetelnom displeji (8) na rúčke (9)
rybárskej udice (1). Súčasťou riadiaceho integro
vaného elektrického obvodu (15) je svetelnozvukový alarm (12) s mikrospínačom (7) a elek
trickým zdrojom (6).

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

A OlN 37/10,43/42,43/34, 47/34
319-97
NOVARTIS AG, Basel, CH;
Chollet Reynold, Bottmingen, CH; Bozeman Lu
ke L., Jupiter, FL, US;
Herbicídny prostriedok a spôsob selektívnej
kontroly rastu nežiaducich rastlín
11.03.97
13.03.96, 22.10.96
9605252.7, 08/735 289
GB, US
Herbicídny prostriedok obsahuje herbicídne
účinné množstvo Dicamby (I) alebo jej solí a fytotoxicitu znižujúce množstvo derivátu chinolinyloxyalkánovej kyseliny všeobecného vzorca (II).

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

6(51) A OlN 47/12, B 27K 3/50
// (A OlN 47/12, 25:04)
(21) 462-97
(71) TROY CORPORATION, Florham Park, NJ, US;
(72) Kuusisto Eeva-Liisa, Livingston, NJ, US; Savage
Timothy, Sparta, NJ, US; Schaeufele Peter, Ringwood, NJ, US; Moerck Rudi, Ponte Vedra Beach,
FL, US;
(54) Nevodný, emuIzifikovateľný, penetračný biocídny koncentrát
(22) 29.09.95
(32) 07.10.94
(31) 08/320 186
(33) US
(86) PCT/US95/12221,29.09.95
(57) Nevodný, emulzifikovateľný, penetračný biocídny koncentrát obsahuje biocídnu látku v množ
stve s biocídnym účinkom, penetračný nosič s ob
sahom emulzifikovateľného kopolymém cyklic
kého diénu a polymerizovateľný nenasýtený glycerid. Biocíd, ako napríklad jódpropargylkarbamát, je priamo rozpustný v kopolyméri, čím sa
vylúči alebo aspoň významne zredukuje potreba
ko-rozpúšťadiel na zabezpečenie stability biocídu
v prípravku.

6 (51) A OlN 51/00, 61/00 // (A OlN 51/00, 25:02)
(A OlN 61/00, 25:02)
(21) 717-97
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverku
sen, DE;
(72) Sirinyan Kirkor, Bergisch Gladbach, DE; Dom
Hubert, Wuppertal, DE; Kujanek Richard, KoIn,
DE; Krieger Klemens, Lindlar, DE; Heukamp
Ulrich, Ktirten, DE; Hackemuller Doris, Diisseldorf, DE; Hopkins Terence, Taborine, AU;
(54) Prostriedok na dermálne hubenie parazitujú
ceho hmyzu a spôsob jeho výroby
(22) 27.11.95
(32) 09.12.94
(31) P 44 43 888.5
(33) DE
(86) PCT/EP95/04667, 27.11.95
(57) Prostriedok na dermálne hubenie parazitujúceho
hmyzu na zvieratách obsahuje agonisty alebo antagonisty nikotínových acetylcholínových recep
torov hmyzu v koncentrácii I až 20 % hmotn.,
rozpúšťadlo zo skupiny zahŕňajúcej benzylalkohol alebo prípadne substituované pyrolidóny v
koncentrácii aspoň 20 % hmotn., prípadne ďalšie
rozpúšťadlo zo skupiny cyklických karbonátov
alebo laktónov v koncentrácii 5,0 až 80 % hmotn.
a prípadne ďalšie pomocné činidlá zo skupiny
zahŕňajúcej zahusťovadlá, farbivá, antioxidanty,
nadúvadlá, konzervačné látky, látky sprostredku
júce priľnavosť a emulgátory v koncentrácii
0,025 až 10 % hmotn.

6 (51) A 23C 9/152, 9/13,19/076
(21) 657-97
(71) FRIESLAND BRANDS B. V., AC Leeuwarden,
NL;
(72) Schaafsma Anne, Leeuwarden, NL; Glas Comelis, Tietjerk, NL;
(54) Potraviny na báze mliečnych výrobkov so zo
mletými vaječnými škrupinami
(22) 21.11.95
(32) 23.11.94
(31) 9401958
(33) NL
(86) PCT/NL95/00396, 21.11.95
(57) Potraviny na báze mliečnych produktov so zomle
tými vaječnými škrupinami, ktoré sú jemne ro
zomleté s nízkym množstvom zárodkov, získané
aseptický a/alebo sterilizovaním. Tieto potraviny
môžu byť tiež obohatené zdrojom horčíka, ako je
horečnatá soľ alebo vitamínom D.

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

A 23D 9/00, 7/00, C IlC 3/10
599-97
UNILEVER NV, AL Rotterdam, NL;
Huizinga Hindrik, Maassluis, NL; Sassen Corne
lls Laurentius, Vlaardingen, NL; Vermaas Leo
Frans, Maassluis, NL;
(54) Spôsob výroby tukovej zmesi, tuková zmes a
margarínový tuk
(22) 31.10.95

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

15.11.94
94203321.8
EP
PCT/EP95/04294, 31.10.95
Spôsob výroby tukovej zmesi, ktorý zahŕňa čias
točné interesterifikovanie zmesi obsahujúcej 20
až 90 % hmotn. tuku (a) a 10 až 80 % hmotn. tu
ku (b) s použitím enzýmového katalyzátora na
stupeň konverzie 5 až 95 %, kde tuk (a) je vybra
ný zo skupiny pozostávajúcej z laurylového tuku,
kvapalného oleja a ich zmesi, a tuk (b) je C!6+
tuk, ktorý má prevažne 16 a viac uhlíkových ató
mov v základných reťazcoch mastných kyslín a
má najmenej 40 % hmotn. nasýtených mastných
kyselín. Tiež sa nárokuje margarínový tuk, ktorý
obsahuje takúto tukovú zmes a nátierka z neho
pripravená.

6 (51) A 23G 1/04,1/21,1/18,1/20, A 23D 7/02
(21) 372-97
(71) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey, CH;
(72) Jury Mark, Thirsk, North Yorkshire, GB; Walker
John Howard, Haxby, York, GB;
(54) Spôsob kontinuálneho vytláčania čokolády a
cukrárskeho materiálu s obsahom tuku
(22) 20.03.97
(32) 26.03.96, 23.07.96
(31) 9606285.6, 9615404.2
(33) GB, GB
(57) Spôsob nepretržitej extrúzie čokolády alebo cuk
rov inkárskej hmoty obsahujúcej tuk závitovkovým extrudérom (10), ktorý zahŕňa podávanie
cukrovinkárskej hmoty obsahujúcej tuk (15) do
tela (11) extrudéra, pôsobenie tlaku na čokoládo
vú hmotu alebo cukrovinkársku hmotu obsahujú
cu tuk v podstate v tuhom alebo polotuhom neodlievateľnom stave proti smeru toku. pričom
teplota vytláčacej závitovky (18), teplota vnútor
ných stien tela (11) extrudéra, rýchlosť otáčania
závitovky (18), tlak, kompresný pomer a rýchlosť
vytláčania sú také, že sa čokoláda alebo cukrovinkárska hmota obsahujúca tuk extruduje v
podstate v tuhom alebo polotuhom neodlievateľnom stave za vzniku osovo homogénneho vytla
čeného výrobku (extrudátu), ktorého prierez má
rovnaký tvar, ako profil výstupnej časti ústia (16)
extrudéra, pričom extrudát je schopný zachovať si
svoj tvar a má dočasnú spracovateľnosť alebo
plastickosť umožňujúcu, aby sa s extrudovaným
výrobkom mohlo fyzikálne manipulovať, rezať
alebo plasticky ho deformovať predtým, ako stratí
dočasnú spracovateľnosť alebo svoju plastickosť.
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6(51) A23G3/30
(21) 882-97
(71) WARNER-LAMBERT COMPANY, Morris
Plains, NJ, US;
(72) Mansukhani Gul, Staten Island, NY, US; Kiefer
Jesse J., Belvidere, NJ, US; D'Ottavio Nick, Hackettstown, NJ, US;
(54) Nelepivá žuvacia guma
(22) 27.10.95
(32) 29.12.94
(31) 08/365 650
(33) US
(86) PCT/US95/13890, 27.10.95
(57) Nelepivá žuvacia guma, ktorá v podstate neobsa
huje tuky, vosky a elastoméme rozpúšťadlové
živice, pričom obsahuje zmes poiyvinyiacetátov
majúcich rôzne molekulové hmotnosti v množ
stve účinnom poskytnúť dobré žuvacie vlastnosti,
plastifikačné činidlo, ktorým nie je tuk, vosk ani
elastoméma rozpúšťadlová živica, a ďalej obsa
huje plnivo, ktoré poskytuje požadované uvoľ
nenie príchuti a celistvosť.

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

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

A 47G 19/22
284-97
SYNKRONA AG, Stans, CH;
Schultz Horst, Ing., Hochheim, DE;
Nádoba so spojkou medzi nádobovým dielom
a podstavcovým prvkom
11.07.95
12.07.94
G 94 10 968.0
DE
PCT/DE95/00895, 11.07.95
Nádoba (1) so spojkou (4) umiestnenou medzi
podstavcovým prvkom (3) a nádobovým dielom
(2), ktorá zahŕňa na nádobovom diele (2) umies
tnený, aspoň čiastočne zúžený čap (5) a pošvu (6)
na čap (5) umiestnenú na podstavcovom prvku
(3). Na zabezpečenie zjednodušenej manipulácie,
zabránenie nechceným poškodeniam užívateľom
a zároveň bezpečného spojenia medzi nádobovým
dielom (2) a podstavcovým prvkom (3) je pošva
(6) vybavená spojkovými orgánmi (7), posuvne
vedenými šikmo k jej pozdĺžnej osi, ktoré po vlo
žení čapu (5) do pošvy (6) presahujú aspoň časť
zúženej zóny (8) čapu (5).

A 23G 9/04,9/02,9/20
674-97
UNILEVER NV, AL Rotterdam, NL;
Cox David Robert Graham, Bedford, GB; Moore
Stephen Raymond, Thrapston, Northampton, GB;
Spôsob prípravy suspenzie obsahujúcej kryš
tály Padu v roztoku cukru
30.11.95
30.11.94
94308835.1
EP
PCT/GB95/02804, 30.11.95
Spôsob prípravy suspenzie obsahujúcej kryštály
ľadu v roztoku cukru zahŕňa zmiešanie koncen
trovaného cukrového roztoku s menej koncentro
vaným roztokom cukru alebo s vodou, pričom
každý z obidvoch roztokov bol pred zmiešaním
vychladený na teplotu medzi teplotou práve nad
medznou teplotou metastabilnej oblasti prísluš
ného roztoku a teplotou, ktorá je práve nad teplo
tou topenia príslušného roztoku.

6(51) A 24D 3/10, D OlF 2/00, D 04H 1/46
(21) 1620-96
(71) COURTAULDS FIBRES (HOLDINGS) LIMI
TED, London, GB; PHILIP MORRIS, INC., VA,
Richmond, US;
(72) Woodings Calvin Roger, Nuneaton, Warwickshi
re, GB; Edwards William B. Ill, Richmond, V A,
US; Gautam Navin, Midlothian, V A, US; Gauvin
Paul N., Richmond, V A, US; Laslie Donald E.,
Midlothian, V A, US; Newman Kenneth A., Prin
ce George, V A, US;
(54) Cigaretový filter
(22) 19.06.95
(32) 20.06.94
(31) 9412311.4
(33) GB
(86) PCT/US95/08841, 19.06.95
(57) Cigaretový filter pozostáva z lyocelových vodou
zmotávaných strižových vlákien.

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

A 47J 41/00
245-96
NISSHO CORPORATION, Osaka, JP;
Sano Minoru, Kyoto, JP; Kuwabara Hideo. Shi
ga, JP; Tomita Hideyuki, Shiga, JP; Nakagawa
Hiroyuki, Shiga, JP;
(54) Elektrická tepelnoizolačná nádoba
(22) 23.02.96
(57) Elektrická tepelnoizolačná nádoba so zásobníkom
v medzere, ktorá je vytvorená skleneným vnútor
ným kontajnerom a skleneným vonkajším kon
tajnerom, má takmer dokonalé vákuum a aspoň
jeden ohrievač s malým príkonom. Elektrická te
pelnoizolačná nádoba dokáže bezpečne zachovať
horúcu vodu použitím ohrievača s malým príko
nom. Osvetľovací efekt lampy ohrievača umožňu
je pozorovať obsah nádoby a jasnú indikáciu
prítomnosti obsahu nádoby aj v tme.

prostriedkami na odchýlenie tlaku pružiny (20)
od opory na medziprofile (12) smerom k zarážke
(26) na nástennom profile (10), len čo je zástena
znížená do spodnej polohy na lem vane. Pros
triedky na odchýlenie obsahujú oporné plochy
(28, 30), t. j. prostriedky na rozloženie úsilia vy
nakladaného užívateľom na posuv steny (4) hore
a dole, na vertikálny tlak vytvárajúci uvedené
premiestnenie steny (4) na tlak kolmý na pružinu
(20), vytvárajúci jej priečny posuv.

6(51) A47K3/16
(21) 23-97
(71) Kunststofftechnik Schedel GmbH, Falkenstein,
DE;
(72) SchedeI Wolfgang, Sebenza, Edenvale, ZA;
(54) Nosič na kúpacie alebo sprchovacie vane
(22) 09.01.97
(32) 12.01.96
(31) 196 00 839.5-16
(33) DE
(57) Nosič na kúpacie alebo sprchovacie vane sa skla
dá zo skriňovej konštrukcie, ktorá sa dá zostaviť
z aspoň jedného dlážkového dielca, z dvoch po
zdĺžnych a z dvoch priečnych stien, pričom na
spájacích plochách sú profilové výlisky. Profilové
výlisky sú zhotovené ako jeden kus s dlážkovým
dielcom (1), s pozdĺžnymi stenami (4, 5)
a s priečnymi stenami (2, 3).
t

6(51) A47K3/22
(21) 1283-96
(71) LES ATELIERS DE LA MOTTE S.A., Cusset
Cédex, FR;
(72) Marielle Jean, Vichy, FR;
(54) Zástena sprchovacieho kúta alebo vane
(22) 11.04.95
(32) 13.04.94
(31) 94/04751
(33) FR
(86) PCT/FR95/00457, 11.04.95
(57) Zástena na vaňu (2) má aspoň jeden panel (4),
ktorý je otočné uložený na ráme, a pružinu (20)
na podporu zdvíhania panelu (4). Táto zástena je
charakterizovaná tým, že je vybavená opornými
plochami (28, 30) a oporným prvkom (24), t. j.

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

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

A61B17/17
114-97
ORTHOFIX S.R.L., Bussolengo, IT;
Faccioli Giovanni, Monzambano, IT; Rossi Ste
fane, Verona, IT; Oppenheim William, Short
Hills, NJ, US;
Vrtací prípravok
12.07.95
28.07.94
VR94A000069
IT
PCT/IB95/00552, 12.07.95
Vrtací prípravok sa používa na mechanické zlícovanie vedenia vrtáka s jedným alebo viacerými
priečnymi otvormi pre kostné skrutky. Prípravok
obsahuje dlhú, rovnú vodiacu tyč (26), tuhú ru
koväť (23), ktorá má prostriedky na klinové, se
lektívne pripojenie k proximálnemu koncu (17)
klinca (13), takže rukoväť (23) prebieha priečne
ku klincu (13), prostriedky na vedenie a udržanie
vodiacej tyče rovnobežne s klincom a jeden alebo
viaceré otvory na vedenie vrtáka, všeobecne zlícované s jedným alebo viacerými otvormi (18,
18') pre kostné skrutky. Prípravok tiež obsahuje
ramenovú konštrukciu (30), ktorá odnímateľné
nesie vodiaca tyč (26) a ktorá prebieha bočné von
z prvej geometrickej roviny, pričom ramenová
konštrukcia (30) má koniec s vodiacim otvorom v
druhej geometrickej rovine, ktorá obsahuje os
klinca a je kolmá na prvú geometrickú rovinu a
dištančnú tyč (35), prispôsobenú na namontova
nie do vodiaceho otvoru ramenovej konštrukcie.

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

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

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

ternicového telieska, uičcneho na zavedenie Za
rážky (R1 a R2) zabezpečujú, že okra] (12a)
ochrannej trubice, smerujúci k maternici, sa za
staví v konfigurácii, v ktoré| polguľovité konce
(42a, 43a) krídeliek (42, 43) priečneho člena
vnútromaternicového telieska v tvare f zostanú
čiastočne neprekryté ochrannou trubicou (12)
pričom však krídelká (42, 43) zostávajú navzájom
k sebe pritlačené

A61F2/02, A61M5/00
115-97
Medmol Ltd . TeI Aviv, IL,
Israel Henry M , Bnei Brak, IL; Pmchasik Grego
ry, Ramat Hasharon, IL,
Flexibilný roztiahnuteľný stent
26 07 95
28 07 94, 31 05 95
08/282 181,08/457 354
US. US
PCI /US95/08975, 26 07 95
Stent (30) ]e tvoieny trubicou vzoi ováného tvaru,
kton ma vzájomne prepojené prvé a druhé zákru
to \ e vzoiy (11, 12) majúce osi prebiehajúce v pr
vom a druhom smere Pi vé a druhé zákrutové
v/oiv môžu byť tvorené párnymi a nepárnymi zakiutovými vzormi Párne a nepárne zákrutové
vzory sú vzaiomne fázovo posunuté o 180° a ne
parne zákrutové vzory sa nachádzajú vždy medzi
dvoma párnymi zákrutovými vzormi

A 61F 6/18 // A 61F 6/14
723-97
LĽIRAS Oy, Turku. FI,
Macandievv Iohn Alexander. Cambndgeshue,
GB, Conway John Kelshaw, Cambridgeshire,
GB, Paton Michael, Hertfordshire, GB, Gaidnei
Richard Iohn Louis, Hertfordshire, GB. Rauramo
Ilkka Mauno lohn, Espoo. FI, Lehtmen Matti
Iarmo Kalevj, Piispannsti, FI,
Zavádzacie zariadenie na ukladanie vnútro
maternicového telieska
05 12 95
15 12 94
945895
Fl
PCT/F195/00666, 05 12 95
Zavádzacie zariadenie (10) na ukladanie vnútiomaternicoveho telieska (40) do maternice pozos
tává z plunžera (11), ovládacej rukoväti (20)
spojenej s piunžerom, z vyberacieho vlákna (41)
na vybeiame vnútromaternicového telieska,
z upevňovacieho zariadenia na upevnenie vybeiacieho vlákna, zaisťujúceho nehybnú polohu
vnú-tromaternicového telieska vzhľadom na
plunžer. a z ochrannej trubice (12) obklopujúcej
plunžer. Ochranná trubica (12) je vzhľadom na
plunžer uložená tak, že môže byť svojím predným
koncom (12'). zavádzaným do maternice, vzhľa
dom na plunžer posúvaná o vzdialenosť (L), ktorá
v podstate zodpovedá dĺžke sústavy vnútroma

42»
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(72)

(54)

(22)
(32)
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(86)
(57)

A61F 13/15
851-96
MOLNLYCKE AB, Goteborg, SE,
Guidotti Ted, Goteboig, SE, Stegei Chi istina,
Mólndal, SE, Widlund Urban, Molnlycke. SE,
Osterdahl Eje, Vastra Frolunda, SE
Absorpčně teleso v absorpčnom výrobku, po
zostávajúce z časti, ktorá prijíma absorbovanú
kvapalinu, a z časti, v ktorej je absorbovaná
kvapalina ukladaná
27 12 94
29 12 93
9304321-4
SE
PCT/SE94/01259, 27 12 94
Absorpčně teleso v absoi pčnom výrobku, ako je
plienka, vložka používaná pri mkontinencn, damska vložka a podobne, pozostáva z časti prijíma
júcej kvapalinu a z uskladňovacej vrstvy (12)
ktoré sú vzájomne susediace V časti prijímajúcej
kvapalinu je aspoň jeden rezervoár (13) Tato
časť je umiestnená v oblasti, v ktorej je piedpokladaný vstup kvapaliny do absorpčného telesa

a ktorá zasahuje do vnútra uskladňovacej vrstvy
(12), a ktorá je v styku s distribučnou vrstvou
(14) nachádzajúcou sa pod uskladňovacou vrst
vou (12). Materiál časti prijímajúcej kvapalinu
má strednú veľkosť pórov, ktorá je väčšia ako
stredná veľkosť pórov v uskladňovacej vrstve
(12). Absorpčně teleso má vysokú a rýchlu ab
sorpciu s nizkym druhotným zvlhčením aj pri
opakovanom styku s kvapalinou.

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

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

6(51) A 61F 13/15,13/58
(21) 175-97
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., Neenah, WI, US;
(72) Johnson Eric Donald, Larsen, WI, US; Huang
Yung Hsiang, Appleton, WI, US; Roessler Tho
mas Harold, Menasha, WI, US; Van Compel Paul
Theodore, Hortonville, WI, US; Zehner Georgia
Lynn, Larsen, WI, US;
(54) Dynamická tvarovaná plienka
(22) 14.07.95
(32) 12.08.94
(31) 08/288 167
(33) US
(86) PCT/US95/08819, 14.07.95
(57) Dynamická tvarovaná plienka (20) má upínadlo
(44) pripojené ku každému bočnému okraju (110)
v zadnom pásovom diele (40). Každé upínadlo
(44) má užívateľom viazaný diel (52), prispôso
bený na upevnenie plienky (20) pri používaní.
Pár bočné oddelených pružiacich bočných úsekov
(89) plienky (20) je funkčne pripojený k zadnému
pásovému dielu (40) na vytvorenie priestorov ne
spojitej bočnej pružnosti plienky (20). Plienka
(20) obsahuje upevňovací panel (200), uložený v
zadnom pásovom diele (40) a prebiehajúci od
jedného koncového okraja dovnútra v dĺžke 7,62
cm a bočné medzi užívateľom viazanými dielmi
(52) upínadiel (44).

6(51)
(21)
(71)
(72)
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(57)
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A61F13/50
80-97
PAUL HARTMANN AG, Heidenheim, DE;
Hermann Klaus, Giengen, DE; Wurster Thomas,
Dr., Heidenheim, DE; Malowaniec Krzysztof D.,
Heidenheim, DE;
Hygienický výrobok s vláknitým vsiakavým
telesom
28.09.95
25.10.94
P 44 37 992.7
DE
PCT/EP95/03840, 28.09.95
Na zlepšenie komfortu užívateľa je navrhnutý
hygienický výrobok, napríklad plienka na jedno
použitie, so vsiakavým telesom (10) obsahujúcim
vlákna a zahrnujúcim oblasti rozdielnych hustôt.
Jednotlivé zhustené oblasti (12) sú umiestnené
v radoch (24), ktoré prebiehajú priečne na poz
dĺžny smer (22) vsiakavého telesa (10).

A 61F 13/56
525-97
MÔLNLYCKE AB, Goteborg, SE;
Johansson Kerstin, Ulricehamn, SE; Hansson
Roy, Môlndal, SE; Samuelsson Ann, Lindome,
SE;
Hygienická plienka nohavičkového typu
06.11.95
08.11.94
9403832-0
SE
PCT/SE95/01312, 06.11.95
Hygienická vložka nohavičkového typu alebo
ochrana pri inkontinencii pre ženy obsahuje
prednú časť (1), zadnú časť (2) a medzi ľah lú rozkrokovú časť (3), pričom protiľahlé bočné časti
(15, 18 a 16, 17) prednej časti a zadnej časti sú
navzájom spojené. Ďalej obsahuje elasticky natiahnuteľný driekový prúžok alebo okraj (4, 5),

ktorý prechádza po obvode okolo voľných kon
cových okrajov prednej a zadnej časti vložky. Ak
na vložku nepôsobí žiadne napätie, elastický
driekový prúžok má väčší odpor proti natiahnutiu
vo svojich častiach (15 - 18), ktoré sú umiestnené
v bočných častiach, než v ostatných častiach.

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

6(51) A 61F 13/56
(21) 527-97
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.,
Neenah, WI, US;
(72) Zacharias Duane Kenneth, Neenah, WI, US;
Huang Yung Hsiang, Appleton, WI, US; Druecke
Franck Gerald, Oshkosh, WI, US;
(54) Samopriľnavý absorpčný predmet
(22) 01 09.95
(32) 28.10 94
(31) 08/331 072
(33) US
(86) PCT/US95/11196, 01.09 95
(57) Absorpčný predmet - sanitárna vložka (10), je
opatrený absorpčným jadrom (20) a adhéznou
látkou (22) na telovej strane. Adhézna látka (22)
je umiestnená v susedstve k povlaku (28) v otvo
renom v podstate pravouhlom vzore z malých od
delených kvapôčok alebo adhéznych článkov
(30), ktoré môžu mať hrúbku približne od 0,01 do
2 mm. Adhézna látka (22) môže byť ľubovoľná
adhézna látka, citlivá na tlak, ktorá je za horúca
roztavená a je charakterizovaná tým, že má špe
cifické Teologické vlastnosti.

■6ooooooooooooooooo<y
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A 61K 9/30, 47/18
1261-96
ASTRA AKTIEBOLAG, Sôdertälje, SE:
Lundberg Per Johan, Môlndal, SE, Lôvgren Kurt,
Môlnlycke, SE;
Orálna farmaceutická dávkovacia forma a
spôsob jej výroby
09.02.96
09.02.95
9500478-4
SE
PCT/SE96/00161,09.02.96
Orálna farmaceutická dávkovacia forma má jadro
(1) obsahujúce inhibitor čerpania protónov, aspoň
jednu zásadito reagujúcu zlúčeninu a pripadne
farmaceuticky prijateľné excipienty, ktoré obsa
hujú vodou rozpustnú separačnú vrstvu (2) a enterickú kryciu vrstvu (3), pričom materiál jadra
reaguje zásadito a separačná vrstva je vytvorená
in situ v priebehu enterického poťahovania ako
vodou rozpustná soľ medzi polymérmi enterickej
krycej vrstvy a zásadito reagujúcimi zlúčeninami
Vyrába sa v jednej výrobnej operácii a je použi
teľná v lekárstve.

6(51) A 61K 9/48, 9/52, 31/015
(21) 301-97
(71) AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Madison, NJ, US;
(72) Sherman Deborah M., Plattsburgh, NY, US,
(54) Opuzdrená formulácia s predĺženým uvoľňo
vaním hydrochloridu venlafaxínu
(22) 07.03.97
(32) 25.03 96
(31) 60/014 006
(33) US
(57) Opuzdrená formulácia s 24 hodinovým predĺže
ným uvoľňovaním hydrochloridu venlafaxínu po
zostáva z tvrdej želatínovej kapsuly, obsahuje te
rapeuticky účinné množstvo sféroidov zložených
z hydrochloridu venlafaxínu, mikrokryštalickej
celulózy a hydroxypropylmetylcelulózy potiahnu
tej etylcelulózou a hydroxypropyl-metylcelulózou. Poskytuje lepšiu kontrolu hladiny hydro
chloridu venlafaxínu v krvnej plazme ako bežná
tabletová formulácia, ktorá musí byť podávaná
dvakrát alebo viackrát denne

6(51) A 61K 9/48, 47/34
(21) 536-97
(71) SANGSTAT
MEDICAL
CORPORATION,
Menlo Park, CA, US; UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, Cha
pel Hill, NC, US;
(72) Cho Moo J., Chapel Hill, NC, US; Levy Ralph
E., Pleasanton, CA, US; Pouletty Philippe J., Alherton, CA, US; Floc'H Robert, Nantes, FR;
Marie Christian, Poitiers, FR;
(54) Cyklosporínové zmesi na ústne podávanie
(22) 31.07.96
(32) 25.08.95,21.03.96,25.03.96
(31) 08/519 689, 08/620 021, 08/622 516
(33) US, US, US
(86) PCT/US96/12569, 31.07.96
(57) Zmesi cyklosporínu na ústne podávanie majú vy
sokú biodostupnosť a možno ich podávať v tvr
dých kapsulách alebo vo forme nanočastíc.
V predmetných zmesiach sa cyklosporín podáva
v ústne prijateľnom vehikule, ktoré pozostáva
z aspoň jedného alkanolového rozpúšťadla, ktoré
obsahuje od 2 do 3 uhlíkových atómov v kombi
nácii s aspoň jedným neiónovým detergentom.
Predmetné zmesi môžu ďalej obsahovať aspoň
jedno dodatkové rozpúšťadlo, pričom predmetom
záujmu sú dodatkové rozpúšťadlá, ktoré zahŕňajú
mastné kyseliny a dioly. Zmesi sa používajú v imunosupresívnej terapii.

6(51) A 61K 9/72, C 07F 9/10
(21) 393-97
(71) GLAXO WELLCOME INC., Research Triangle
Park, NC, US;
(72) Li-Bovet Li, Research Triangle Park, NC, US;
Johnson Keith Arthur, Research Triangle Park,
NC, US;
(54) Farmaceutický aerosólový prostriedok, spôsob
jeho prípravy a jeho použitie
(22) 27.09.95
(32) 28.09.94
(31) 9419536.9
(33) GB
(86) PCT/IB95/00866, 27.09.95
(57) Farmaceutický prostriedok vo forme aerosólu ob
sahuje účinnú látku v časticovej forme, fluorova
ný uhľovodík alebo chlorovaný a fluorovaný
uhľovodík s obsahom vodíkových atómov ako
hnací prostriedok a zmáčadlá všeobecného vzorca
(I), kde n znamená celé číslo 1 až 18, m znamená
celé číslo 0 až 17 a R1, R3 a R3 nezávisle zname
najú atóm vodíka alebo alkyl s 1 až 4 atómami
uhlíka. Prostriedok je určený na inhaláciu do
pľúc alebo do nosnej dutiny.
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6 (51) A 61K 31/18, 9/06, 47/10, 47/14,
47/16,47/30,47/44
(21) 704-97
(71) HELSINN HEALTHCARE SA, Pambio Noranco, CH;
(72) Miyata Satoru, Saga, JP; Taniguchi Yasuaki, Sa
ga, JP; Masuda Kenji, Saga, JP; Kawrunura Yoichi, Saga, JP;
(54) Protizápalový prostriedok a spôsob jeho výro
by
(22) 01.04.96
(32) 05.10.95
(31) JP 02045
(86) PCT/JP96/00849, 01.04.96
(57) Protizápalový prostriedok na vonkajšie použitie
obsahuje nimesulid ako účinnú prísadu, disper
govaný v základovej zložke, ktorý je dobre vstrebateľný, bezpečný a nefarbiaci.

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

A 61K 31/445, 9/20
542-97
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BE;
Jans Eugene Márie Jozef, Meerhout, BE; Gilis
Paul Marie Vietor, Beerse, BE;
Orálne prostriedky s predĺženým uvoľňova
ním cisapridu
25.10.95
02.11.94
94203184.0
EP
PCT/EP95/04198, 25.10.95
Orálny prostriedok s predĺženým uvoľňovaním
obsahuje účinnú zložku cisaprid-(L)-vínan, ktorý
je vložený do zmesi dvoch viskóznych polymé
rov, hydroxypropylmetylcelulózy a iného viskóz
neho polyméru celulózy. Používa sa ako liečivo
na liečenie gastrointestinálnych chorôb.

6 (51) A 61K 31/505, C 07D 471/04,487/04,
A 61K 31/52 // (C 07D 471/04, 239:00,
221:00) (C 07D 487/04, 239:00)
(21) 894-96
(71) Warner-Lambert Company, Morris Plains, NJ,
US;
(72) Bridges Alexander James, Saline, MI, US; Denný
William Alexander. Auckland, NZ; Fry David,
Ypsilanti, MI, US; Kraker Alan, Ann Arbor, MI,
US; Meyer Robert, Ann Arbor, MI, US; Rewcastle Gordon William, Auckland, NZ; Thompson
Andrew Mark, Auckland, NZ;
(54) Bicyklické zlúčeniny, farmaceutické prostried
ky na ich báze a spôsob prevencie implantácie
blastocytu
(22) 23.01.95
(32) 25.01.94, 25.01.94, 23.12.94
(31) 186 735, 186 745,358 351
(33) US, US5US
(86) PCT/US95/00941, 23.01.95
(57) Bicyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (1), kde
aspoň jeden a až tri zo symbolov A až E predsta
vujú atómy dusíka, pričom zvyšný atóm alebo atómy sú uhlíkové, alebo ktorékoľvek dve susedné
polohy v A-E, brané dohromady môžu byť tvore
né jediným heteroatómom, ktorým môže byť

dusík, kyslík alebo síra, pričom v posledne uve
denom prípade jeden z dvoch zvyšných atómo\
musí byť uhlíkový a diuhý môže buď uhlíkový
alebo dusíkový. X predstavuje atóm kyslíka, atóm
sny, iminoskupinu alebo skupinu NR7, kde R
predstavuje nižšiu alkylskupinu s 1 až 4 atómami
uhlíka, hydroxyskupinu, aminoskupinu, nižšiu alkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka alebo nižšiu
monoalkylaminoskupinu s I až 4 atómami uhlíka,
zvyšky R1 až R6 ma|ú význam uvedený v opisné]
časti, n predstavuje číslo 0, 1 alebo 2. sú inhhitormi cpidermalneho rastového faktora Opisujú
sa aj fai maceuticke prostriedky na ich báze a spô
sob piev encie implantácie blastocytu

TV

J
R "a'-A

X

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

25 0.7 97
27 03 96
19612067 5
DE
Použitie antagonistov bradykinínu na výrobu lie
čiv na liečenie chronických fibrogenetických ochorení pečene (pečeňovej cirhózy a pečeňovej
fibrózy), akútnych ochorení pečene a na preven
ciu komplikácií, zároveň aj na piofylaxiu. pnpadne na liečenie portálnej hy'pertenzie. prejavov dekompenzácie, ako je ascites, tvorba edcmov. hepatorenálny syndióm. hypertcnzná gastropatia a
kolopatia. splenomegália, ako aj komplikácií s
kivácaním v gastrointestmálnom tiakte. spôsobe
ných portálnou hvpertenziou, kolateralnym krv
ným obehom, hyperémiou a kardiopatiou, ako
následkov chronickej hyperdynamickej obehovej
situácie a ich dôsledkov

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

A 61K 38/21, 47/00
439-97
Schermg Corpoiation, Kenilworth. NJ. US,
Yucn Pui-Ho C. Princeton Junction. NJ. US
Kline Douglas F , Hoboken. NI. US.
Stabilné,
vo
vode
rozpustené
alfainterferónové formulácie
10 10 95
11 10 94
08/329 813
US
PCT/US95/I2362, 10 10 95
Stabilne, vo vode rozpustené Kumulácie, obsahu
júce mterfeíon typu alfa, tlmivy roztok na udrža
nie pH v rozpätí 4,5 - 7,1, polysorbát 80 ako
stabilizátor, edetát disodný ako chelatačné činid
lo. chlorid sodný ako Ionizačné činidlo a mkresol ako protibakteriálnc konzervačné činidlo
Udižiavajú si vysokú chemickú, fyzikálnu a bio
logickú stabilitu interferónu typu alfa počas dlho
dobého skladovania, najmenej počas 24 mesia
cov* 21 22
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6 (51) A 61K 31/65, 9/22
(21) 6563-88
(71) Ameiican Cyanamid Company, Stamford Cf,
US,
(72) Valerose Joseph 1 IR Montgomeiy. NY, US.
Biehl Raymond I , Monsev NY. US. Sheth Nitm
V Middletown, NY. US. Strathy Walter A. Pe
arl Rivei, NY. US. Doelling Michael Kay. New
City NY. US,
(54) Farmaceutický prípravok zložený z granuliek,
ktoré obsahujú tetracyklinovú zlúčeninu
(22) 01 10 88
(32) 06 10 87
(71) 07/104 917
(71) US
(57) Farmaceutický pn'pravok je zložený z granuliek,
ktoie obsahujú tetracyklínovú zlúčeninu so zní
ženou rýchlosťou uvoľňovania tetracyklínovej
zlúčeniny v žalúdku a so zvýšenou rýchlosťou jej
uvoľňovania v črevách človeka po orálnom po
daní Tieto granuly obsahujú antibakteriálne
účinné množstvo 7- alebo 9-alkylamino-6-deo\y-6-demetyltetracyklínu s 1 až 6 atómami uhlíka
v alky lovom zvyšku alebo jeho netoxické adičné
soli s kyselinou, v zmesi s účinným množstvom
aspoň jedného farmaceutický vhodného excipienlu. pučom majú tvar sferomzovaných guľôčok s
puemerom 0,1 až 2,5 mm, výhodne 0,8 až 1.2
mm

6(51) A 61K 38/08
(21) 392-97
(71) Hoechst Aktiengesellschafi, Frankfurt am Main,
DE.
(72) Breipohl Gerhard, Dr., Frankfurt, DE, Henke
Stephan. Dr., Hofheim, DE, Knolle Jochen, Dr.
Kriftel, DE: Wirth Klaus, Dr, Kriftel, DE, Hropot Max. Dr, Florsheim, DE, Bickel Martin. Dr,
Bad Homburg, DE,
(54) Použitie antagonistov bradykinínu na výrobu
liečiv na liečenie chronických fibrogenetických
ochorení pečene a akútnych ochorení pečene

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

6(51) A 61K 39/00, 39/395, 49/00, C 07K 16/18
(21) 1084-96
(71) AMERICAN BIOGENEľlC SCIENCES, INC
Copiague, NY. US,
(72) Gargan Paul E.. South Bend, IN, US,
(54) Farmaceutický prostriedok a jeho použitie na
inhibovanie tvorby trombov
(22) 21 02 95
(32) 24 02 94
(31) 204 015
(33) US
(86) PCT/US95/01825, 21 02 95
(57) Použitie fibrínovo špecifickej rnonoklonalnej
protilátky, jej fragmentu alebo derivátu, pričom
fragment alebo derivát obsahuje väzbovú doménu
uvedenej protilátky na výrobu farmaceutického
prostriedku na inhibíciu tvorby trombu u človeka,
znižovanie rizika postchirurgických trombotických komplikácií alebo na liečenie trombotického
vaskulárneho ochorenia u človeka. Ďalej sú opí
sané farmaceutické prostriedky na inhibiciu tvoiby trombu in vivo a kity na takého použitie

6(51) A 6IK 39/395,47/18
(21) 300-97
(71) RED CROSS FOUNDATION CENTRAL LA
BORATORY BLOOD TRANFUSION SERVI
CE SRC, Berne, CH;
(72) Brugger René, Berne, CH; Gennari Katharina,
Meikirch, CH; Hodler Gerhard, Worb, CH; WUst
Bernard, Villars-sur-GIáne, CH;
(54) Kvapalné imunoglobulínové prípravky
(22) 07.09.95
(32) 08.09.94
(31) 9418092.4
(33) GB
(86) PCT/EP95/03522, 07.09.95
(57) Imunoglobulínové prípravky, hlavne kvapalné
prípravky imunoglobulínu G na intravenóznu in
fúziu, sa stabilizujú proti tvorbe díméru prídav
kom jedného alebo viacerých amfífílných stabili
zátorov. Výhodné amfifilné stabilizátory sú deri
váty nikotínovej kyseliny, hlavne nikotínamid
a prírodné sa vyskytujúce a-aminokyseliny obsa
hujúce vedľajší lipofilný reťazec, napríklad fenylalanín, prolín, leucín a izoleucín.

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

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

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

A 61L 27/00
586-97
Merck Patent GmbH, Darmstadt, DE;
Zom Franz, Ober Ramstadt, DE; Weber Frank,
Gross-Umstadt, DE; Almeida Antonio, Reinheim,
DE; Taubert Ilona, Seeheim-Jugnheim, DE; Wagenknecht Rolf, Darmstadt, DE; Eberle Wilhelm,
Darmstadt, DE;
Spôsob výroby špongióznej kostnej keramiky
s nízkym obsahom oxidu vápenatého
02.11.95
10 11.94
P 44 40 149.3
DE
PCT/EP95/04285, 02.11.95
Opisuje sa spôsob výroby špongióznej kostnej ke
ramiky s nízkym obsahom oxidu vápenatého.
Medzi operáciu mineralizácie a sintrovania na ke
ramiku sa vloží vylúhovacia operácia demineralizovanou vodou, ktorou sa podiely oxidu vápena
tého z demineralizovanej základnej kostnej hmoty
odstránia.

A61M5/18
50-97
Higashikawa Tetsuro, Tokyo, JP;
Higashikawa Tetsuro, Tokyo, JP; Suzuki Hirokazu, Yokohama-shi, Kanagawa, JP;
Tesniaci obal injekčnej striekačky, spôsob jeho
výroby, injekčná striekačka a posuvný uzáver
27.12.95
09.08.95, 17.08.95
7-203352, 7-209410
JP1JP
PCT/JP95/02728, 27.12.95
Tesniaci obal injekčnej striekačky je živicový
povlak súvisle priľnutý najmenej na miestach, na
ktorých sa spája nádobka (3) striekačky s jej val
covým telom (2) a/alebo s čiapkou (6) injekčnej
ihly, ktoiý sa vyrobí vnáraním injekčnej striekač
ky do roztopenej alebo do rozpustenej syntetickej
živice. Injekčná striekačka (85) má na hornej

podstave valca rozšírenú časť (87), ktorá má väčší
vnútorný priemer ako je priemer valca a rozšírená
časť je vytvorená ako jeden celok s valcom.
Vnútorný priemer rozšírenej časti je väčší ako
vonkajší priemer pružného posuvného uzáveru
(90, 91, 100), a tak sa tekuté liečivo môže vytlá
čať obvodovou štrbinou. Na dne (93) rozšírenej
časti (87) je vytvarovaný výstupok (94) na vystu
ženie posuvného uzáveru (90) a na vytvorenie
štrbiny na dne.

90

91

100

6(51) A61M5/28
(21) 543-97
(71) Astra Pharmaceutical Pty.Ltd., North Ryde, New
South Wales, AU;
(72) Kimber Michael Browning, Berowra Waters,
New South Wales, AU; Popovsky Frank Alexan
der, Tahmoor, New South Wales, AU;
(54) Plastová, vopred plnená injekčná striekačka s
prevlečenou čiapočkou
(22) 31.10.95
(32) 03.11.94
(31) PM 9223
(33) AU
(86) PCT/AU95/00723, 31.10.95
(57) Plastová, vopred plnená injekčná striekačka (1)
zahŕňa valec (2) s otvorenými koncami, ktorý je
na jednom konci uzatvorený pohyblivou upcháv
kou (3) a na druhom konci uzáverom (4), ktorý je
pomocou krehkého spoja pripevnený k injekčnej
striekačke (1), a prevlečenú čiapočku (6) tvarova
nú tak, že sa dá prevliecť aspoň cez koniec uzáve
ru (4). Čiapočka (6) zahŕňa retenčný prostriedok
prispôsobený na uchopenie a pridŕžanie konca
uzáveru, takže po odstránení prevlečenej čiapoč
ky (6) zo zvyšku injekčnej striekačky (1) sa od
stráni z injekčnej striekačky takisto uzáver (4)
a sprístupní sa tak obsah striekačky na injikovanie.

6 (51) A61M15/00
(21) 528-97
(71) MEDIC- AID LIMITED, Pagham, West Sussex.
GB, AB Astra, Sodertälje, SE,
(72) Denyer Jonathan Stanley Harold, Pagham, West
Sussex, GB, Nikander Kurt Verner Holger, Dalby, SE,
(54) Zariadenie na podávanie liekov
(22) 27 10 95
(32) 27 10 94
(31) 9421687 6
(33) GB
(86) PCT/EP95/04254, 27.10 95
(57) Zariadenie na podávanie tekutého lieku pacien
tovi v plyne na inhaláciu zahŕňa záchytnú komoru
(1) na dočasné uloženie lieku a plynu pred inha
láciou, výpočtový prostriedok na zavedenie lieku
do záchytnej komory (1), snímač (4) na zistenie
zavedenia lieku do záchytnej komory (1), detekč
ný prostriedok na snímanie rýchlosti prúdenia
plynu inhalovaného pacientom zo záchytnej ko
mory (1) Výpočtový prostriedok je pracovne
spoiený so snímačom (4) a detekčným prostried
kom na výpočet množstva lieku prijímaného pa
cientom Výpočtový prostriedok uskutočňuje vý
počet na základe množstva lieku uvoľneného
v záchytnej komore (1), objemu záchytnej komo
ry (1), času uplynulého od detekcie podania lieku
a detegovanei rýchlosti toku plynu inhalovaného
zo záchytnej komory (1)

riadiacim zariadením obsahujúcim ovládací prvok
(A) na plnenie jednej dávky lieku do dávkovacej
jednotky a umiestnenie tejto dávky do polohy na
inhaláciu. Zariadenie na indikáciu dávok lieku |e
vytvorené ako samostatná jednotka na umiestne
nie na ovládacom prvku (A) inhalátora (B) a ob
sahuje prvý prvok upravený na umiestnenie okolo
povrchu vonkajšej steny ovládacieho prvku (A)
inhalátora, druhý prvok uložený na prvom prvku
a otočné okolo jeho vonkajšej obvodovej plochy
vzhľadom na prvý prvok, prerušovacie prostried
ky na prvom a druhom prvku na obmedzenie dĺž
ky relatívneho pohybu medzi obidvoma prvkami
a registračné a indikačné prostriedky na registrá
ciu pohybu ovládacieho prvku (A), a tým pnvádzanie dávky do inhalačného kanálika pri aktivácii inhalátora. Registračné a inhalačné piostnedky sú vytvorené ako časti prvého a druhého
prvku.* 21 22
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6 (51)
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(72)
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(57)

A 61M 15/00
671-97
ASTRA AKT1EBOLAG, Sôdertälje, SE,
Lmdahl Jan-Enc. Lund. SE: Wetterlin Kjell,
Sodra Sandby. SE,
Zariadenie na indikáciu dávok
29 11 95
29 11 94
9404140-7
SL
PCI7SE95/01426, 29 11 95
Zariadenie na indikáciu dávok lieku je upravené
na osadenie na inhalátor (B), najmä na inhalátor
na inhalovanie suchého prášku, ovládaný dychom
pacienta a obsahujúci dávky lieku s aktívnou
zložkou, pričom tento inhalátor (B) je vybavený

6(51) A 62C 39/00
(21) 482-97
(71) INTERTECHNIK TECHN PRODUKTIONEN-GESELLSCHAFT MBH. Linz, AT.
(72) Eisenbeiss Arthur Alexander, Linz, AT, Zierlei
Reinhard, Micheldorf, AT,
(54) Spôsob potláčania výbušné prebiehajúceho
horenia, predovšetkým uhľovodíkov, a zaria
denie na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 19.10 95
(32) 20 10 94
(31) A 1972/94
(33) AT
(86) PCT/AT95/00205, 19 10 95
(57) Opisuje sa spôsob potláčania výbušné prebieha
júceho horenia, predovšetkým uhľovodíkov, s
pomocou hasiaceho prostriedku, ktorý je pod tla
kom rýchlosťou pi !spôsobenou rýchlosti šírenia
požiaru rozdeľovaný v priestore bezprostiednc
obklopujúcom ohnisko požiaru Hasiacim pros
triedkom je dýzami rozstrekovaná voda vo forme
vodnej hmly v minimálnych množstvách 0.03
l/m3 z vodného zásobníka (3), ktorý je napojený

aspoň jedným riadiacim ventilom (2) na dýzy na
smerované proti priestoru bezprostredne obklopu
júcemu ohnisko požiaru. Riadiace ventily (2)
majú pyrotechnické otváracie zariadenie (4), kto
ré je uvádzané do činnosti požiarnym hlásičom.

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

Posilňovač prednej a zadnej strany stehien
23.07.96
24.11.94
PV 2897-94
CZ
Posilňovač pozostáva z pevného rámu (1) so zá
ťažou (3) spiahnutou s výkyvným ramenom (2),
ktorého voľný koniec je opatrený akčnou opier
kou (6), na ktorú cvičiaci pôsobí. Posilňovač má
sedaciu plochu (43) na sedačke (4), ktorá je po
suvne v smere dopredu a dozadu uložená vo ve
dení (42). Výkyvné rameno (2) je pritom medzi
akčnou opierkou (6) a osou otáčania opatrené re
akčnou opierkou (7).

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

A 63F 1/14,3/00,1/18
271-97
Order Michail, Kftln, DE;
OrderMichail, Kôln, DE;
Hracie zariadenie na profesionálne prevádz
kovanie stolových hier s hracími kartami a že
tónmi, hlavne hry "Black Jack"
05.10.95
08.11.94
P 44 39 502.7
DE
PCT/DE95/01389,05.10.95
Zariadenie automaticky zbiera, vyhodnocuje, zo
brazuje a pamätá si priebeh a údaje o charaktere
hry. Klzný zásobník (1) na karty (3) je vybavený
rozpoznávacím zariadením hodnoty kariet na
snímanie potlače (31) s hodnotou ťahanej hracej
karty (3'), umiestnenej na všetkých hracích kar
tách (3) na definovanom rovnakom mieste. Hrací
stôl má pod svojim hracím súknom (51) detekčné
jednotky obsadenia na snímanie počtu žetónov
(41) a hracích kariet (3). Priebeh hry možno vo
všetkých hracích fázach automaticky snímať a
pomocou počítača a elektronického programu na
spracovanie dát zaznamenávať, ukladať do pamä
te a znázorňovať na zobrazovacej jednotke.

3----------
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A 63B 21/06
30-97
Druska Vojtech, Liptovský Mikuláš, SK;
Druska Vojtech, Liptovský Mikuláš, SK;
Zariadenie na posilňovanie svalov
10.05.96
12.05.95
PV 1229-95
CZ
PCT/CZ96/00012, 10.05.96
Zariadenie pozostáva z rámu (1) a pohyblivého
akčného člena (4),ktorý je spojený so závažím ki
nematickou väzbou prostredníctvom sústavy, kto
rá obsahuje minimálne dvojramennú páku (8), fi
xovanú pri cvičení pod voliteľným uhlom výky
vu. Jej hlavné rameno (84) je opatrené posuvne
uloženým vodiacim prvkom (87) s vodiacou
kladkou (83), spriahnutým prostredníctvom vo
diacej reťaze (86) s akčným členom (4). Ďalej ob
sahuje posuvný element (2) posuvne uložený vo
vedení (12) na ráme (1), ktorý obsahuje dvojicu
posuvných kladiek (21). Medzi nimi je vytvorená
hlavná slučka (32) ťažného lana (31), vedená cez
vodiacu kladku (83) vodiaceho prvku (87).
a

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)
.*!

Al
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6(51) A 63B 23/04
(21) 957-96
(71) Druska Vojtech, Liptovský Mikuláš, SK; Pyrta
JiH, Liptovský Mikuláš, SK; Patrylák Ján, Lúčky,
SK;
(72) Druska Vojtech, Liptovský Mikuláš, SK;
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(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

A 63H 33/08
394-97
LEGO A/S, Billund, DK;
Frederiksen Jesper Bo, Nykabing Falster, DK;
Sústava stavebnicových kociek
28.09.95
29.09.94
1120/94
DK
PCT/DK95/00388, 28.09.95
Sústava stavebnicových kociek obsahuje škatuľovité kocky (1), ktorých horná strana je vybave
ná jedným alebo niekoľkými spriahacimi výstup
kami (2) so vzájomnou pevnou modulovou
vzdialenosťou, a ktorých spodná strana je vyba
vená doplnkovými spojovacími členmi, takže sta
vebnicové kocky môžu byť navzájom spojené
Spriahacie výstupky (2, 9, 10, 14) tvoria aspoň
sčasti rotačné súmerný povrch, ktorý má tvar na
hor zaoblený alebo zbiehavý, na vytvorenie vo
diacich plôch pre doplnkové spojovacie diely (5,
11, 12). Najväčší priečny rozmer povrchu kocky
(1), majúci len jeden spriahaci výstupok (2), je
menší alebo sa rovná rozdielu medzi príslušným
priemerom spriahacích výstupkov (2, 9, 10, 14) a
dvojnásobkom modulovej vzdialenosti.

(57) Sústava stavebnicových kociek (1, 5, 9) má rá
mový diel (4), ktorý je na svojej hornej strane (3)
vybavený spriahacimi výstupkami (2, 6) so vzá
jomnou pevnou modulovou vzdialenosťou a sme
rom dolu je vybavená doplnkovými spojovacími
dielmi (7), ktoré sú schopné spojenia so spriaha
cimi výstupkami inej z uvedených kociek. Kocky
sú ešte vybavené jednou alebo viacerými rozperami, prebiehajúcimi od nich smerom dolu a
uskutočnenými tak, že pri nasadení dvoch sta
vebnicových kociek (1, 5, 9) nad sebou navzájom
sú rámové diely (4) stavebnicových kociek od se
ba navzájom oddialené pozdĺž celého ich obvodu
Týmto je vytvorená uchopovacia hrana alebo me
dzera medzi dvoma kockami, postavenými na se
ba.

Trieda B
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A 63H 33/08
395-97
LEGO A/S, Billund, DK;
Frederiksen Jesper Bo, Nyk0bing Falster, DK;
Sústava stavebnicových kociek
28.09.95
29.09.94
1121/94
DK
PCT/DK95/00389, 28.09.95

B OlD 21/00, C 02F 1/20, 3/22,11/00, 3/12
539-97
Gólcz Andrzej, Elblag, PL;
Gólcz Andrzej, Elblag, PL;
Spôsob odplyňovania aktivovaného kalu pri
čistení odpadových vôd a zariadenie na vyko
návanie tohto spôsobu
(22) 09.11.94
(86) PCT/PL94/00019, 09.11.94
(57) Podstatou vynálezu je spôsob čistenia odpado
vých vôd, predovšetkým pri kontinuálnom čiste
ní, ako aj sústava zariadenia na čistenie odpado
vých vôd, predovšetkým na kontinuálne čistenie
odpadových vôd. Spôsob čistenia odpadových
vôd podľa vynálezu spočíva v tom, že prevzduš
nená zmes odpadových vôd s aktivovaným kalom
sa pred odvedením do sekundárnej sedimentačnej
nádrže odplyní. Sústava zariadenia na čistenie
odpadových vôd zahŕňa odvzdušňovacie zaria
denie (1) tvoriace spojenie prevzdušňovacej ná
drže alebo jej oddelenej komory (7) so sekundár
nou sedimentačnou nádržou alebo jej oddelenou
komorou (8). Odvzdušňovacie zariadenie (1) je
vo forme rúry v tvare obráteného písmena U, kto
rého jedno rameno tvorí prívodnú zbernú rúru (2)
a druhé rameno tvorí odvádzaciu zbernú rúru (3),

podrobeného desorpčnému spracovaniu, do dru
hého stupňa adsorpcie.

pričom úsek spájajúci ich horné konce vymedzuje
medzikomoru (4), ktorá obsahuje komoru (5) na
odsávanie plynu.

._7_J
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B OlD 53/68,53/88,53/10
632-97
ABB Fläkt AB, Stockholm, SE;
Bjam0 Odd E., Oslo, NO; Wedde Geir, Oslo,
NO;
Spôsob oddeľovania látok z plynného média
suchou adsorpciou
22.11.95
23.11.94
SE 9404061-5
SE
PCT/SE95/01392, 22.11.95
Spracovanie plynu z elektrolytického procesu vý
roby hliníka za tepla suchou adsorpciou sa skladá
z aspoň dvoch stupňov (3, 4). Oxid hlinitý
(adsorbent) vo forme častíc prechádza cez stupne
(3, 4) adsorpčného procesu protiprúdne proti ply
nu. Teda plyn sa spracováva čiastočne opotrebe
ným adsorbentom v prvom stupni suchej adsorpcie, potom sa oddelí adsorbent vo forme častíc od
plynu po prúde z prvého adsorpčného stupňa.
Časť oddeleného adsorbentu vo forme častíc sa
odstráni (33) z adsorpčného procesu s cieľom re
cyklovať adsorbované látky obsahujúce fluór do
elektrolýzy. Zvyšok oddeleného adsorbentu recirkuluje do prvého stupňa adsorpcie, aby sa opti
malizovala adsorpcia látok obsahujúcich fluór a
desorpcia oxidu siřičitého v tomto stupni. Súčas
ne sa plyn dopravuje do druhého stupňa suchej
adsorpcie. V tomto druhom stupni sa plyn spra
cováva v podstate neopotrebeným reaktívnym
oxidom hlinitým vo forme častíc, takže trocha
plynných fluoridov zostávajúcich v plyne sa
veľmi účinne adsorbuje, zatiaľ čo sa v plyne ad
sorbuje zároveň aj podstatná časť oxidu siřičité
ho. Nakoniec sa tento oxid hlinitý vo forme častíc
oddeľuje od plynu po prúde z druhého stupňa su
chej adsorpcie predtým, než sa plyn vypustí do
okolitej atmosféry. Oddelený oxid hlinitý sa do
pravuje do prvého stupňa adsorpcie ľubovoľne po
priebehu stupňa desorpcie (8) na odstraňovanie
adsorbovaného oxidu siřičitého, aby sa znížilo
vypúšťanie oxidu siřičitého z výroby hliníka. Od
deľovanie oxidu siřičitého v druhom stupni ad
sorpcie sa zlepšuje recyklováním oxidu hlinitého,

6 (51)
(21)
(71)
(72)
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B OlD 53/81,53/83,53/50
661-97
ABB Fläkt AB, Stockholm, SE;
Ahman Stefan, Växjô, SE; Bringfors Nils, Växjó,
SE;
Spôsob separácie plynných nečistôt z horúcich
prevádzkových plynov
24.11.95
28.11.94
9404105-0
SE
PCT/SE95/01403, 24.11.95
Horúce prevádzkové plyny sú vedené cez kon
taktný reaktor (10), v ktorom sa zavádza častico
vý absorpčný materiál, ktorý je reaktívny s plyn
nými nečistotami v plynoch, do plynov s cieľom
premeniť plynné nečistoty na oddeliteľný prach.
Tieto prevádzkové plyny sa následne vedú cez
prachový odlučovač (5). Veľká časť prachu, sepa
rovaného v prachovom odlučovači (5), sa vedie
do zmiešavača (11), v ktorom sa zmieša a zvlhčí,
potom recirkuluje ako absorpčný materiál zave
dením spoločne s čerstvým absorbentom do pre
vádzkových plynov. Ako čerstvý absorbent sa
pridáva pálené vápno. Prach sa v zmiešavači za
držiava tak dlho a recirkuluje toľkokrát, aby bol
celkový čas zdržania páleného vápna v zmieša
vači vo zvlhčenom stave dostatočne dlhý na to,
aby pálené vápno zreagovalo v podstate s celým
množstvom vody, dodaným do zmiešavača, a vy
tvorilo sa hasené vápno.
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B OlF 3/12
660-97
ABB Flakt AB, Stockholm, SE,
Ähman Stefan, Växjd, SE, Bnngfors Nils, Váxjo,
SE, Johansson LarsrEnk, Almeboda, SE,
Zariadenie na zmiešavanie časticového mate
riálu a tekutiny
24 11.95
28 11.94
9404104-3
SE
PCT/SE95/01401, 24 11 95
Zariadenie na zmiešavanie časticového materiálu
a tekutiny zahŕňa zásobník (1), vstupný otvor (9)
na zavádzanie časticového materiálu (Pl) do zá
sobníka (1), vstrekovací prostriedok (15, 16) na
vstrekovanie tekutiny na časticový materiál, na
chádzajúci sa v zásobníku, miešač (17, 17'. 22.
22'). umiestnený taktiež v zásobníku (1), a vý
stupný otvor (10) na vypúšťanie materiálu (P2),
zmiešaného s vodou z uvedeného zásobníka (1)
Toto zariadenie |e ďalei vybavené fluidizačným
prostriedkom (6, 12, 13, 14). prispôsobeným na
fluidizáciu časticového materiálu v zásobníku (1)
v priebehu zmiešavacej operácie

(57) Nákova (10) odstredivého nárazového drviča ma
tvar hranola s jednou zakrivenou bočnou plochou
(16) a s dvoma bočnými plochami (26, 28), ktoré
nadväzujú na zakrivenú bočnú plochu (16) a sme
rujú k osi krivosti tejto zakrivenej bočne| plochy
(16) Boky (26, 28) sú navyše sklonene vzhľadom
na strednú rovinu nákovy (10), prechádzajúcu osou krivosti zakrivenej bočnej plochy (16) Ná
kovy (10) sú usporiadané striedavo v icdnom
smere, a potom ďalšie nákovy (10) nákovového
prstenca sú usporiadané v opačnom smeie. a
všetky nákovy (10) sú udržiavané vo svoje] polo
he klenákovým účinkom na vytvoieme stabilného
prstenca nákov (10)
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B 01J 23/72
1373-95
DUSLO, a s , Šaľa, SK,
Uhlár Ján, Ing , CSc., Šaľa, SK, Gabaiik Milan,
RNDr, Šaľa, SK, Lehocký Peter, Ing., Nitra, SK,
(54) Meďnatý katalyzátor na alkylačnú hydrogenáciu aromatických amínov ketónmi
(22) 02 11 95
(57) Meďnatý katalyzátor s prímesou horčíka určený
na alkylačnú hydrogenáciu amínov ketónmi, na
nesený na nosiči pozostávajúcom z prírodných
hlimtokremičitanov, ktorý je pre zvýšenie rý
chlosti kondenzácie aminu s ketónom zmiešaný s
kyslo upraveným prírodným hlimtokremičitanom
Katalyzátor sa pripravuje zrážaním zmesového
roztoku síranu meďnatého a horečnatého rozto
kom uhličitanov sodíka a/alebo draslíka a lúhu
sodného alebo draselného.

6 (51) B 02C 15/02
(21) 257-97
(71) MAGOTTEAUX INTERNATIONAL, Vaux-Sous-Chevremont, BE,
(72) Vis Jean, Theux, BE,
(54) Nákova odstredivého nárazového drviča a prs
tenec týchto nákov
(22) 25 02 97
(32) 27 02 96
(31) 09600168
(33) BE

B09B3/00
225-96
Hidma Alojz, Slovenský Giob, SK,
Hrdina Alojz, Slovenský Grob, SK,
Spôsob spracovania PVC odpadov a zariade
nie na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 20 02 96
(57) Riešenie sa týka spracovania PVC odpadov, ktoré
sa upravené (mletím, krájaním, drvením a pod )
na veľkosť častíc max 5 mm za stáleho miešania
dávkujú do minerálneho oleja s teplotou 350 až
450°C a pary vznikajúce rozkladom PVC sa
chladia, pričom kondenzát sa vracia späť do mi
nerálneho oleja a uvoľnený plynný chlorovodík
sa odvádza Po rozklade PVC a následnej dekantácn sa z minerálneho oleja s teplotou 150 až
200°C oddelí zložka obsahujúca uhlík a zvyšky
uvoľneného chlorovodíka sa z minerálneho oleja
odstránia vstrekovaním vody do oleja pred dekantáciou a/alebo po oddelení zložky obsahujúcej
uhlík Zložka obsahujúca uhlík, po prípadnom
odmaštění, sa pôsobením pary s teplotou 130 až
150°C zbaví zvyškov voľného chlorovodíka a vy
suší sa Pomer PVC odpadu a minerálneho oleja
je max 1 . 5 Zariadenie na spracovanie PVC po
zostáva z dávkovača (1) na dávkovanie uprave
ného PVC odpadu, varného kotla (2) s miešadlom
na rozklad PVC, dekantéra (3) na oddelenie zlož
ky obsahujúcej uhlík od minerálneho oleja, čis
tičky (5) oleja a aparátu (6) na odstraňovanie
chlorovodíka zo zložky obsahujúcej uhlík a pri
padne z aparátu (4) na odmasťovanie zložky ob
sahujúcej uhlík

i_____i

6 (51) B 22D 3/00,5/00, C 22B 1/00, C 21C 5/28,5/52
(21) 1131-96
(71) Aktsionemoe Obschestvo Zakrytogo Tipa
"INTERMET-SERVICE & Co., Tula, RU;
(72) Dorofeev Genrikh Alexeevich, Tula, RU; Afonin
Serafim Zakharovich, Moskva, RU; Zubarev AIexei Grigorievich, Tula, RU; Ivashina Evgeny
Nektarievich, Tula, RU; Makurov Alexandr Vla
dimirovich, Tula, RU; Panfilov Alexandr Nikola
evich, Tula, RU; Ryabov Vyacheslav Vasilievich,
Lipetsk, RU; Sitnov Anatoly Georgievich, Tula,
RU; Utkin Jury Viktorovich, Moskva, RU;
Shakhpazov Evgeny Khristoforovich, Moskva,
RU; Tseitlin Mark Aronovich, Tula, RU;
(54) Spôsob výroby polotovaru na metalurgické
spracovanie, polotovar týmto spôsobom vyro
bený a zariadenie na jeho výrobu
(22) 23.02.95
(32) 04.03.94, 23.08.94
(31) 94007130, 94030509
(33) RU, RU
(86) PCT/RU95/00031, 23.02.95
(57) Spôsob výroby polotovaru na metalurgické spra
covanie spočíva v tom, že sa získa polotovar zlo
žený z tvrdého plniva, prevažne okysličovadla a
tekutej liatiny v podobe bochníka vyhotoveného
odliatím do liatinového žľabu (2) lejárskeho za
riadenia s následným ochladením. Pri odlievaní
sa zabraňuje vynáraniu tvrdého plniva z tekutej
liatiny mechanicky, použitím konzoly (8) na Iejárskom zariadení, opatrenej dutým valčekom (9)
so závažím (10) tlačiacim na obsah žľabu (2),
alebo výberom pomeru zodpovedajúcich veľkostí
jednotlivých kusov tvrdého plniva a rýchlosti lia
tia liatiny. Opisujú sa optimálne podmienky vy
užitia polotovaru v metalurgickom spracovaní
uskutočňovanom v kyslíkových konvertoroch a
oblúkových elektrických peciach.
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B22D 11/04
218-96
PAUL WURTH S.A., Luxembourg, LU;
Kaell Norbert, Differdange, LU; Kremer André,
Leudelange, LU; Petry Rudy, Muensbach, LU;
Rinaldi Michel, Bereldange, LU;
Kokila na kontinuálne liatie kovu
05.08.94
20.08.93
88393
LU
PCT/EP94/02600, 05.08.94
Kokila na kontinuálne liatie kovu zahŕňa teleso
kokily, ktoré vymedzuje axiálny prietokový kanál
(18) na roztavený kov. Teleso obsahuje okruh na
chladenie tohto prietokového kanála (18). Teleso
(22) kokily je obklopené, aspoň sčasti, prstenco
vou skriňou (44), v ktorej je axiálne podopreté

hydraulickým/pneumatickým nosným zariadením,
napríklad rotačné symetrickým valcom, ktorého
os súmernosti je totožná s osou liatia. Toto hyd
raulické/pneumatické nosné zariadenie je výhod
ne riadené hydraulickou/pneumatickou ovládacou
sústavou (72) vytvorenou na vyvolávanie kmita
vého pohybu telesa (22) kokily okolo referenčnej
polohy.
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B 22D 11/06,11/12,11/20
681-96
Siemens Aktiengesellschaft, Munchen, DE;
Kuttner Werner, Môhrendorf, DE; Schmid Friedemann, Erlangen, DE; Schulze Horn Hannes.
Erlangen, DE; Seefried Georg, Erlangen, DE;
Hohendahl Kurt, Erlangen, DE; Berger Thomas,
Uttenreuth, DE; Domnig Immo, Erlangen, DE;
Lejacie a valcovacie zariadenie oceľových pá
sov a jeho regulačný systém
21.12.93
01.12.93
PCT/DE93/01146
DE
PCT/DE93/01228, 21.12.93
Lejacie a valcovacie zariadenie je vytvorené so
zvisle pracujúcim dvojvalcovým lejacím zaria
dením s prívodným zariadením tekutej ocele, so
zariadením na odchýlenie odliateho pásu do vo
dorovnej polohy a s vodorovne pracujúcou val
covňou s navíjacím zariadením, a prípadne s ďa
lej zaradenou valcovňou na valcovanie za stude
ná, pričom všetky komponenty sú ovládané jed
notlivými technologickými regulačnými obvod
mi. Zariadenie ďalej obsahuje riadiaci systém
spájajúci prívodné zariadenie ocele, zariadenie na
odchyľovanie pásu, valcovňu a navíjacie zaria
denie na integrované nastavenie jednotlivých
technologických regulačných hodnôt na báze
matematických modelov, ktorý jednotlivé časti
zariadenia s ohľadom na ich spoluprácu pri výro
be pásu v širokých výrobných toleranciách vo
vzájomnom zladení reguluje tak, že účinky regu
lačných krokov jednej časti zariadenia sa zohľad
ňujú na časti zariadenia nasledujúcej v smere to
ku hmoty. To znamená na dodržanie tolerancií
ďalej zaradených ďalších spracovateľských zaria
dení, ako napríklad valcovne na valcovanie za
studená.

fcchnotopctych regelečiých
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B 22D 11/14, 35/04,35/06
1423-95
PONT-A-MOUSSON S.A., Nancy, FR;
Gallo Yvon (zomrel), Blenod-les-Pont-a-Mousson, FR;
Zariadenie na prívod roztaveného kovu do Iejacieho stroja a zostava na liatie kovových od
liatkov
11.05.94
19.05.93
93/06063
FR
PCT/FR94/00570, 11.05.94
Zariadenie (1) na prívod tekutého kovu, umies
tnené medzi zdrojom roztaveného kovu a lejacím
strojom, pozostáva z modulov (3, 16). Táto kon
štrukcia zahŕňa sifón (3) na prívod roztaveného
kovu zo zdroja roztaveného kovu k lejaciemu
stroju a platne (16) na ohrev sifónu (3), ktoré sú
vymeniteľné uložené okolo uvedeného sifónu a
dotýkajú sa ho. Sifón je vymeniteľná spotrebná
časť. Zariadenie je vhodné na vzostupné plynulé
liatie liatinových rúr.
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B 24B 3/02, B 23Q 16/00
700-97
Junker Erwin, Nordrach, DE;
Junker Erwin, Nordrach, DE;
Spôsob prebrusovania drážkových nástrojov a
zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 02.11.95
(32) 05.12.94
(31) P 44 43 213.5

(33) DE
(86) PCT/EP95/04304, 02.11.95
(57) Zariadenie na prebrusovanie nástrojov vybave
ných priamymi alebo skrutkovitými drážkami
pomocou polohovacej hlavy (1) je vybavené do
tykovým kolíkom (2) zasahujúcim do drážky a
umiestneným v smere posuvu pred brúsnym ko
túčom (8). Aby bolo možné nástroj prebrusovať
po celej jeho dĺžke, použije sa polohovacia hlava
(1) s dvoma dotykovými kolíkmi (2, 3). Prvý do
tykový kolík (2), ktorý je vedený pred brúsnym
kotúčom (8), sa pred vstupom do výbehu drážok
vytiahne z drážky, prípadne pri drážkach vybieha
júcich do voľného priestoru, ktoré zostávajú
konštantné, sa z drážky vysunie von. Druhý doty
kový kolík (3), pevne spojený s polohovacou hla
vou (1), nasleduje brúsny kotúč (8) a po odstrá
není prvého dotykového kolíka (2) z drážky pre
berá vedenie hrotovej objímky pracovného vrete
na na upnutie nástroja (6).

t* rr-rrrs /z ///sy-rf ; z

6(51) B 32B 5/18, 5/28, 27/04, 31/00
(21) 703-97
(71) ISOSPORT
Verbundbauteile
Gesellschaft
m.b.H., Eisenstadt, AT;
(72) Erhardt Gúnter, Trausdorf, AT;
(54) Sendvičová doska a spôsob jej výroby
(22) 04.10.96
(32) 04.10.95
(31) A 1643/95
(33) AT
(86) PCT/AT96/00186, 04.10.96
(57) Sendvičová doska (40) pozostáva z penovej termoplastickej jadrovej vrstvy (39), ktorá je po oboch stranách bez lepidla spojená s termoplastic
kými vonkajšími vrstvami (25, 25') vystuženými
rohožami (10, 11) zo sklenených vlákien. Sendvi
čová doska (40) sa vyrába tak, že na vytvorenie
vonkajších vrstiev (25, 25'), tvorených termoplastmi vystuženými rohožami (10, 11) zo sklenených
vlákien, sa cez dýzové medzery (3', 4') impreg
načných dýz (3, 4) súčasne vedú dve rohože (10,
11) zo sklenených vlákien, ktoré sú vytlačovacími
strojmi (1, 2) regulovateľné presycované termoplastovou taveninou (26, 28), pričom sa vždy
vytvárajú dva prúdy (26', 26", 28', 28") taveni
ny, ktoré sa na výstupoch (27, 27') dýzových me
dzier (3', 4') nanášajú na hornú a spodnú stranu
rohoží (10, 11) zo sklenených vlákien, ktoré

sú takto predimpregnované a spolu s napěněným
termoplastom (39'), ktorý je transportovaný z vytlačovacej štrbiny (37) a slúži na vytvorenie jad
rovej vrstvy (39), sú zavádzané do vťahovacej
medzery (18) dvojitého pásového lisu (5), kde sú
pred impregnované rohože (30, 30') predbežne
kalibrované a súčasne bez pridania lepidla oboj
stranne nalepené na napěněný termoplast (39'),
takže vznikne polotovar (36), ktorý sa následnepod přítlakem medzi chladiacimi doskami (22,
22') zlisuje za vzniku sendvičovej dosky (40).
40
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B 32B 31/14,31/28
359-97
LA1NIERE DE PICARDIE, Peronne, FR;
Groshens Pierrot, Flamicourt, Peronne, FR;
Spôsob výroby taviteľného zoskupenia
19.03.97
25.03.96
9603693
FR
Opisuje sa spôsob výroby taviteľného zoskupenia
(1), ktoré obsahuje základnú tkaninu (2), teplom
taviteľnú prvú vrstvu (5) nanesenú na jednu jej
stranu (3), označenú ako predná strana, a druhú
vrstvu (7), ktorej teplota topenia je vyššia ako
teplota topenia prvej vrstvy (5), nanesenú na zad
nú stranu (4) základnej tkaniny (2). Podstata
tohto spôsobu spočíva v tom, že prvá vrstva (5)
sa nanesie rozdelená v bodoch (6) na prednú stra
nu (3) základnej tkaniny (2) prvou sieťotlačovou
tlačiarňou (9). Druhá vrstva (7) sa nanesie rozde
lená v bodoch (8) na prenosový valec (11) obsa
hujúci pravidelný a hladký povrch druhou sieťot
lačovou tlačiarňou (10). Takto získané body (8) s
hladkým povrchom a malou hrúbkou sa prenesú
na zadnú stranu (4) základnej tkaniny (2), pričom
nanesenie prvej vrstvy (5) a prenos druhej vrstvy
(7) sa vykonáva súčasne, takže body (6, 8) vrstiev
(5,7) ležia proti sebe na rovine priečneho priere
zu, a tkanina takto povlečená sa vystaví elektro
magnetickému žiareniu a/alebo bombardovaniu
elektrónmi a/alebo sa spracuje teplom.
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B 60C 23/04, B 60S 5/04
666-97
FAST AIR, S. L, Madrid, ES;
Loureiro Benimeli, Madrid, ES;
Spôsob a merania a nastavenia tlaku v pneu
matike zariadenie na vykonávanie tohto spô
sobu
(22) 01.09.95
(86) PCT/ES95/00103, 01.09.95
(57) Pri nastavovaní vhodného tlaku v pneumatike sa
najprv meria teplota vnútri pneumatiky, následne
sa vypočíta hodnota tlaku rovnocennej menovitej
hodnoty ako funkcie nameraných hodnôt, a po
tom na základe týchto hodnôt stroj na privádzanie
vzduchu upraví tlak v pneumatike na vypočítanú
hodnotu. Zariadenie na uskutočňovanie uvedené
ho spôsobu zahŕňa termočlánek, skúšačku tlaku
vybavenú niekoľkými prostriedkami na spojenie
termočlánku, stroj na prívod vzduchu (3) a spojo
vaciu koncovku vybavenú prostriedkami na spo
jenie termočlánku.

6 (51) B 61D 49/00, B 61G 5/00
(21) 1649-96
(71) Deutsche Waggonbau AktiengeselIschaft Werk
Niesky, N i esky, DE;
(72) Emst Andreas, Dipl.-Ing., Niesky, DE; Kappler
Detlef, Dipl.-Ing., Kosel, DE;
(54) Zhlavie nákladných vozňov s nízkoležiacou
ložnou plochou
(22) 20.12.96
(32) 22.12.95
(31) P 195 49 277.3
(33) DE
(57) V hornom ložiskovom diele (3) je vytvorené ve
denie (9) s dlhým otvorom, zatiaľ čo spodný lo
žiskový diel (8) je vybavený vzduchovou medze
rou (11) a dolieha na spodný ložiskový diel (7).
Prestavovacím zariadením (10) sa zhlavie (2)
jednostranne nadvihne a môže sa okolo naklone
nej osi otočiť.
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6(51) B 61L 3/12, 27/00
(21) 382-97
(71) Pedersen Heine Ewi, Lyngby, DK, Harder John,
Copenhagen 0, DK, Lohmann-Jensen Flemming,
Charlotteniund, DK,
(72) Pedersen Heine Ewi, Lyngby, DK, Harder John,
Copenhagen 0, DK. Lohmann-Jensen Flemming,
Charlotteniund, DK,
(54) Dopravný riadiaci systém, jeho použitie a spô
sob riadenia pohybu mobilných jednotiek
(22) 28 03 96
(32) 23 09 94
(31) NO 1095/94
(33) DK
(86) PCT/DK95/00382, 28 03 96
(57) Dopravny riadiaci systém mobilných jednotiek
(1) pozostáva z radu stacionárnych pasívnych
iednotiek (3) majúcich elektronickú pamäťovú
kapacitu (8, 9) a prijímacie a vysielacie prostried
ky (4, 5) Pamať stacionárnych jednotiek (3) ob
sahuje informačný kód (25), ktorý je pre jednotku
jednoznačný a prislúcha polohe príslušnej jed
notky Mobilné jednotky (!) sú vybavené počíta
čom (12) so združenou pamäťovou kapacitou a
vysielacími a prijímacími prostriedkami Keď sú
stacionárne jednotky (3) aktivované (20 - 22)
mobilnou jednotkou (I). vysielajú svoj informač
ný kod (25) umožňujúci, aby mobilná jednotka
(1) vypočítala svoju polohu Pamať stacionárnych
jednotiek (3) okrem informačných kódov (25) ob
sahuje uložené správy (26, 27) o prevádzke, ktoré
sú dodávané spolu s informačným kódom (25) v
závislosti od odozvy z mobilnej jednotky (1) Po
hyb mobilnej jednotky (1) možno regulovať pod
ľa prijatých správ (26 - 27) o prevádzke
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B65B9/20
1506-96
Robert Bosch GMBH, Stuttgart, DE,
Domke Klaus, Ditzingen, DE, Starkmann Joerg,
Korb, DE, Lampl Christoph, Fellbach, DE, Lachenmaier Holger, Leutenbach, DE, Bischet
Wolfgang, Vaihmgen, DE, Keicher Gerald, Altbach, DE,
Zariadenie na výrobu vreckových obalov
12 03 96
23 03 95
P 19510554 0
DE
PCT/DE96/00435, 12 03 96
Zariadenie na výrobu vreckových obalov ma ge
nerátor (30, 50) kmitov, ktorý pomocou podstav
ca (31) ložiska prenáša kmity v pozdĺžnom smere
alebo priečnom smere na tvarovú rúrku (12) Tva
rová rúrka (12) a tvarové rameno (11) zariadenia
sú spolu spojené napevno Ďalej je zariadenie
(18) na vytváranie pozdĺžnych švov pomocou
zlepovania za tepla spojené s podstavcom (31)
ložiska Kmity slúžia tak na dopravu hadice (15)
cez tvarové rameno (11) a tvarovú rurku (12) bez
trenia, ako na zhutněni e náplne

6(51) B 65B 55/18
(21) 367-97
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC,
Neenah, WI, US,
(72) Mc Gowan James Earl, Jr , Tucson, AZ, US,
(54) Spôsob balenia zdravotníckych potrieb
(22) 13 09 95
(32) 23 09 94
(31) 08/311 669
(33) US
(86) PCT/US95/11544, 13 09 95

(57) Uvádza sa spôsob sterilizácie predmetu v puzdre.
Metóda zahŕňa umiestnenie predmetu do puzdra,
zavedenie tlakovej pary a sterilizačného plynu do
puzdra a zatvorenie puzdra. Sterilizačným ply
nom môže byť zmes etylénoxid/oxid uhličitý ale
bo etylénoxid/dusík. Objemové percento etylénoxidu v puzdre pri ukončení kroku zavádzania
sterilizačného plynu sa môže pohybovať najme
nej asi od 2 % do asi 25 % objemových. Predlo
žený vynález je vhodný najmä na použitie pri
postupe typu form-fill-seal (tvarovanie-naplneniezatave-nie).
VACUUM

-VACUUM
446

6 (51) B 65D 17/00
(21) 460-97
(71) GRUSAN Dl SANDRIN GlANNINO &
C.S.A.S., Porcia, IT;
(72) Sandrin Giannino, Porcia, IT;
(54) Nápojový obal, obzvlášť hliníková plechovka,
a spôsob jeho výroby
(22) 02.10.95
(32) 12.10.94
(31) PN94A000063
(33) IT
(86) PCT/EP95/03898, 02.10.95
(57) Hlavová časť (11) nápojového obalu je opatrená
ochranným poťahom (10), tvoreným netoxickým
a biologicky rozložiteľným materiálom, priľnutým aspoň čiastočne na oblasť vymedzujúcu nalievací otvor. Nápojový obal sa opatrí predrytou
drážkou, ktorá vyznačuje oblasť na vytvorenie
otvoru na nalievanie obsahu. Ochranný poťah
(10) sa nanesie na hlavovú časť (11) obalu (12)
ponorením do kúpeľa tvoreného netoxickým a
biologicky rozložiteľným materiálom v tekutom
stave.

VACUUM
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B 65D 5/72, 5/38
408-97
AdolfWiirth GmbH & Co. KG, Kilnzelsau, DE;
Nerad Peter, Bratislava, SK;
Skladacia škatuľa
26.03.97
28.03.96
296 05 737.1
DE
Skladacia škatuľa obsahuje vonkajšiu schránku
(1) otvorenú na svojej prednej strane a na svojej
zadnej strane. Do vonkajšej schránky (1) je zasu
nutý zásuvný diel (5), v ktorom sú uložené diely
schovávané v škatuli. Aby po naplnení škatule
zostal zásuvný diel (5) v priebehu skladovania a
dopravy vnútri vonkajšej schránky (1), je škatuľa
opatrená ústrojenstvom zamedzujúcim vysunutie
zásuvného dielu (5) z vonkajšej schránky (1).

6(51) B 65D 75/26
(21) 526-97
(71) LTS Lohmann Therapie-Systeme GmbH, Neuwied, DE;
(72) Koch Reinhard, Sinzig, DE; Miiller Frank,
Rengsdorf, DE; Becher Frank, Koblenz, DE;
(54) Obal na náplasť s účinnou látkou, bezpečný
pre deti
(22) 26.10.95
(32) 31.10.94
(31) P 44 38 527.7
(33) DE
(86) PCT/EP95/04205, 26.10.95
(57) Obal na náplasť s účinnou látkou, bezpečný pre
deti je vytvorený ako primárny obal a obsahuje
aspoň jednu mechanicky vysoko zaťažiteľnú,
najmä proti roztrhnutiu odolnú vrstvu.

6(51) B 65D 83/38
(21) 377-97
(71) Alusuisse Technology & Management AG, Neuhausen am Rheinfall, CH;
(72) Thizy Christian, Manthes, FR; Duport Frank-Olivier, La Fortresse, FR;
(54) Jednodielna hliníková aerosólová nádobka
(22) 21.03.97
(32) 28.03.96
(31) 96810195.6
(33) EP

(57) Jednodielna hliníková aerosólová nádobka (20)
má integrálne zabudovanú koncovku (24) na
umiestnenie ventilového tanierika, prispôsobenú
vonkajšiemu obrysu telesa (12) bežne používanej
trojdielnej aerosólovej nádobky (10) z bieleho
plechu a zaobrúbenej alebo zalemovanej koncov
ke (14) tak, že na upevnenie na koncovke (14)
trojdielnej aerosólovej nádobky (10) z bieleho
plechu sú zodpovedajúcim spôsobom tvarované
diely plastovej krytky (19, 29) identické a dajú sa
nasadiť na integrálne vytvarovanú koncovku (24)
jednodielnej hliníkovej nádobky (20). Špecifické
usporiadanie integrálne zabudovanej koncovky
(24) jednodielnej hliníkovej nádobky (20) umož
ňuje zámenu dielov príslušenstva medzi obidvo
ma typmi aerosólových nádobiek.
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B 65D 85/10
371-97
IMPERIAL TOBACCO LIMITED, Bristol, GB;
James Anthony George, Dundry, Bristol, GB;
Taylor Rodney George, Ubley, Bristol, GB; Lu
ton Colin Dennis, Long Ashton, Bristol, GB;
Obal na fajčiarske výrobky
22.09.95
24.09.94
9419304.2
GB
PCT/GB95/02250, 22.09.95
Obal (10) na fajčiarske výrobky má vonkajší
kartónový obal (15), ktorý má všeobecne obdĺž
nikový tvar čelnej, zadnej, hornej, spodnej steny
a bočných stien, a vnútornú časť (12). Vonkajší
kartónový obal (15) má vrchnú časť (16) a spod
nú časť (17), ktoré sú sklopné spojené spolu
okolo čiary ohybu, ktorá prechádza zadnou ste
nou vonkajšieho kartónového obalu v podstate
rovnobežne s horným a spodným okrajom zadnej
steny. Nižší okraj plochy čelnej steny vrchnej
časti (16) čiastočne alebo úplne nie je rovnobežný
s uvedenou čiarou ohybu.

it, —
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B 67C 3/20
606-97
ALSIM SRL, Parma, IT;
Simonazzi Olivia, Parma, IT;
Mechanizmus na nastavovanie dopredu a re
gulovanie objemu odmeriavacej komory dáv
kovacích plniacich zariadení na plnenie fliaš,
realizované zvonku
23.03.95
18.11.94
B094A000515
IT
PCT/IB95/00199, 23.03.95
Mechanizmus na nastavenie dopredu a reguláciu
objemu odmeriavacej komory dávkovacích val
cov plniaceho zariadenia zvonku je opatrený dáv
kovacím voľne posuvným telesom (1) bez odvzdušňovacieho kanála, vybavené sústavou do
neho včlenených permanentných magnetov (2)
a (2), ktorých axiálna poloha vo vnútornom prie
store odmeriavacej komory (3) dávkovacieho val
ca (4) je nastavená dopredu a regulovaná bez
priameho styku prostredníctvom axiálnych klz
ných posuvov (5) ovládaných pomocou zodpove
dajúcej sústavy permanentných magnetov (6)
a (6), začlenených do vonkajšieho posuvného
jazdca (7), klzavo sa posúvajúceho po dávkova
com valci (4). Mechanizmus nie je vybavený
tesniacimi O-krúžkami a v priebehu uskutočňo
vania hygienických opatrení čistiaca kvapalina
preteká cez kritické štrbiny.

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

C OlF 7/46, 7/02, B 03B 1/00, B 02C 13/00
853-97
ABB Fläkt AB, Stockholm, SE;
Schuh Lothar, Plankstadt, DE; Jansen Helge,
Gleichen-Rheinhausen, DE;
Spôsob mechanického čistenia prášku a zaria
denie na realizovanie tohto spôsobu
13.12.95
24.12.94,01.12.95
P 44 46 528.9, 195 44 887.1
DE, DE

(86) PCT/EP95/04917, 13.12.95
(57) Spôsob mechanického čistenia prášku, najmä
práškového oxidu hlinitého (25), pri ktorom je
tento prášok vrhaný vopred stanovenou rýchlo
sťou a frekvenciou v priebehu definovaného času
proti aspoň jednej ploche na oddelenie nečistôt
(35) priľnutých na povrchu jeho častíc. Potom sa
realizuje triedenie získaných práškov, najmä oxi
dov hlinitých (30, 31) a nečistôt (35), podľa veľ
kosti častíc. Čistiace zariadenie (1) na realizova
nie tohto spôsobu obsahuje oddeľovacie zariade
nie (2), za ktorým je zapojené vzduchové sito (3)
alebo cyklón. V zjednodušenom realizovaní je
čistiace zariadenie (1) tvorené len vzduchovým
sitom (3).

(57) Spôsob spracovávania kvapaliny, pri ktorom sa
kvapalina vyžadujúca spracovanie privádza do
spracovávacej komory, majúcej vstup a výstup
pre kvapalinu, nechá sa prechádzať vstupom pre
kvapalinu a výstupom pre kvapalinu, núti sa pre
chádzať najmenej jedným elektrolytickým člán
kom, uloženým v podstate naprieč prúdu kvapali
ny, pričom článok obsahuje kanál vymedzovaný
vonkajšou perforovanou prvou elektródou a
vnútorne súosovo uloženou druhou elektródou.
Ďalej sa tekutina podrobuje pri prechode kanálom
elektrolýze, núti sa prúdiť k výstupu kvapaliny a
necháva sa vystupovať uvedeným výstupom. Za
riadenie obsahuje skriňu (100) so vstupom (65) a
výstupom (305) pre kvapalinu a najmenej jeden
elektrolytický článok (135) prepúšťajúci kvapali
nu, uložený medzi vstupom a výstupom, takže
prietok kvapaliny od vstupu k výstupu je v pod
state priečny na uvedený najmenej jeden elektro
lytický článok, pričom uvedený najmenej jeden
elektrolytický článok obsahuje kanál, vymedzo
vaný vonkajšou perforovanou prvou elektródou
(15) a vnútornou, súosovo uloženou druhou
elektródou (150).

6(51) C OlF 11/18
(21) 618-97
(71) MINERALS TECHNOLOGIES INC., New York,
NY, US;
(72) Drummond Donald Kendall, Glenmoore, PA, US;
(54) Spôsob čistenia uhličitanu vápenatého
(22) 16.11.95
(32) 21.11.94
(31) 343 002
(33) US
(86) PCTAJS95/14994, 16.11.95
(57) Spôsob zníženia obsahu železa v uhličitane vápe
natom zahŕňa pridanie činidla chelátujúceho žele
zo do vodnej suspenzie uhličitanu vápenatého,
pričom sa znižuje pH vodnej suspenzie uhličitanu
vápenatého pomocou plynu obsahujúceho oxid
uhličitý a vodná suspenzia uhličitanu vápenatého
sa udržiava pri zvýšenej teplote. Suspenzia sa
mieša, odfiltruje, premyje a vysuší. Uhličitan vá
penatý vyrobený týmto spôsobom je vhodný ako
potravinárska alebo farmaceutická prísada a ako
plnivo pri výrobe papiera alebo ako prísada v
plastových výrobkoch.
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C 02F 1/46,9/00, C 25B 11/03
1564-96
Cook Brian George, Ontario, CA;
Cook Brian George, Ontario, CA;
Spôsob spracovávania kvapaliny a zariadenie
na vykonávanie tohto spôsobu
20.06.95
20.06.94
2 126254
CA
PCT/CA95/00355, 20.06.95

'--' t25
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C02F3/00
691-97
Topol Jan, Ing., Církvice u Kutné Hory, CZ;
Topol Jan, Ing., Církvice u Kutné Hory, CZ;
Spôsob čistenia odpadových vôd a zariadenie
na vykonávanie tohto spôsobu
04.12.95
02.12.94
PV 3008-94
CZ
PCT/CZ95/00027, 04.12.95

(57) Spôsob čistenia odpadových vôd biologickou
cestou využíva aktivačný systém s aktivovaným
kalom vo vznášaní. Do vyrovnávacej nádrže (!)
čistiarne sa privádzajú odpadové vody a následne
sa prečerpávajú do aktivačnej nádrže (3), z ktorej
sa po vyčistení odvádzajú do dosadzovacej nádr
že (4), a z nej, po usadení zvyšného kalu, do od
toku. Pri poklese hladiny odpadových vôd vo vy
rovnávacej nádrži (1) pod stanovenú minimálnu
hladinu sa automaticky preruší aktivačný proces a
následne sa odčerpá prebytočný kal z aktivačnej
nádrže (3), pričom v dôsledku následného zvý
šenia hladiny odpadových vôd vo vyrovnávacej
nádrži (1) nad stanovenú pracovnú hladinu sa
preruší prečerpávanie kalu a obnovuje sa aktivač
ný proces.
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C02F3/06
968-95
JET, INC., Cleveland, OH, US:
Maclaren David S., Gates Mills, OH, US; Tang
Nianfa, Richmond Heights, OH, US;
Spôsob úpravy odpadových vôd a zariadenie
na vykonávanie tohto spôsobu
03.02.93
01.02.93
08/011 866
US
PCT/US93/01026, 03.02.93
Spôsob úpravy odpadových vôd, pri ktorom sa
suspenzia prevzdušňuje v prevzdušňovacej komo
re s biovrstvou na podporu rastu biovrstvy, zmen
šuje sa veľkosť častíc suspendovaných tuhých
látok a organických látok v suspenzii, vytvára sa
tok suspenzie stacionárnou nosnou konštrukciou
pre biovrstvu, kde biovrstva sa necháva narastať
na stenách stacionárnej konštrukcie, ktorá je po
norená v suspenzii na vytvorenie biovrstvy. Za
riadenie eia úpravu odpadových vôd obsahuje
komoru na predúpravu (4), prevzdušňovaciu ko
moru s biovrstvou (7), ktorú vypĺňa nosná kon
štrukcia (12), a usadzovaciu komoru (16).

6(51) C 03B 7/086, 5/167
(21) 589-97
(71) TECHNISCHE
GLASWERKE
1LMENAU
GMBH, Ilmenau, DE; DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, Hanau, DE;
(72) Kummerling Andreas, Ilmenau, DE; Schwieger
Christian, Dr., Ilmenau, DE; Heym Volker, Ilmenau, DE: Stiebert Dietmar, Ilmenau, DE; Eckert
Wilfried, Ronneburg, DE; Golitzer Hubertus,
Alzenau, DE;
(54) Otočný plunžer do výstupných otvorov sklovi
ny
(22) 15.11.95
(32) 15.11.94
(31) P 44 40 702.5
(33) DE
(86) PCT/DE95/01583, 15.11.95
(57) Otočný plunžer na vytlačovanie skloviny po dáv
kach výpustnými otvormi skloviny pozostáva z
hriadeľa (6), držiaka (5) tohto otočného plunžera
a závitových chodov (8). Hriadeľ (6) otočného
plunžera, valec (7) so závitovými chodmi (8) a
stabilizačné rúrky a/alebo profily (9) tvoria klietkovú konštrukciu z jemnozrnnej stabilizovanej a
disperzne vystuženej platiny alebo platinovej
zliatiny s hrúbkou steny v rozsahu 0,5 až 2,5 mm,
hriadeľ (6) je priechodný a dutý a vo vnútornom
priestore je vybavený množinou stabilizačných
rúrok a/alebo profilov (9), ktoré prechádzajú cez
hriadeľ (6) otočného plunžera a svojimi splošte
nými koncami (11) sú pripevnené na valci (7) s
jedným alebo viacerými závitovým chodmi (8)
Stabilizačné rúrky a/alebo profily (9) sú so vzá
jomnými uhlovými odstupmi usporiadané po ce
lej dĺžke valca (7) so závitovými chodmi (8), kto
rý je s centrálnym hriadeľom (6) spojený svojimi
obrúbenými hranami (14). Dutiny otočného plun
žera sú vyplnené poréznym spekajúeim sa mate
riálom (15).

6(51) C03D13/00
(21) 551-97
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehusene, DK;
(72) Jensen Soren Lund, Kobenhavn K, DK; Christen
sen Vermund Rust, Roskilde, DK; Guldberg Ma
rianne, Soborg, DK;
(54) Syntetické sklenené vlákna
(22) 08 11.95
(32) 08 11.94, 23 11 94, 23 11 94, 13 01.95
(31) 9422468.0, 9424126 2, 9424127 2, 9500667.2
(33) GB, GB, GB, GB
(86) PCT/EP95/04394, 08.11.95
(57) Syntetické sklené vlákna vyrobené z definova
ných zmesí minerálnych materiálov vykazujú
zvýšenú rozpustnosť pri pH 4,5. Možno ich teda
použiť ako biologicky degradovateľné materiály,
pretože dochádza k ich samovoľnému odbúraniu,
napríklad v pľúcach

6(51) C 04B 35/14
(21) 166-97
(71) Vysoká škola chemicko-technologická, Praha,
CZ;
(72) Ševčík Václav, Ing., Praha, CZ; Škvára František,
doc RNDr , DrSc., Praha, CZ;
(54) Zmes na žiaruvzdorné účely
(22) 06 02 97
(32) 21 03.96
(31) PV 843-96
(33) CZ
(57) Zmes na žiaruvzdorné účely obsahuje 22 až
94.999 % hmotn mletého kremičitanového slinku
portlandského a/alebo bieleho cementu, neobsahu|úceho sadrovec a ďalšie látky nutné na prípra
vu žiaruvzdorných hmôt, vybraných zo skupiny
tvorenej jemne mletou metalugickou troskou, vy
sokopecnou granulovanou troskou, popolčekom,
produktmi kalcinácie alumosilikátov, puzolánmi,
ďalej žiaruvzdorné ostrivo a/alebo jemne mleté
plnivo vybrané zo skupiny látok tvorených šamo
tom, dinasom, páleným lupkom a korundom, kto
rá ďalej obsahuje látky na báze Al2O3 n H2O, ba
uxitom a lateritem s veľkosťou častíc menšou ako
150 pm, výhodne menšou ako 30 pm. Látka na
báze Al2O3 môže byť mletá samostatne alebo s
ostatnými zložkami zmesi Ďalej môže obsahovať
hydrolyzovateľné soli alkalického kovu, vybrané
zo skupiny tvorenej uhličitanmi, hydrogénuhličitanmi a kremičitanmi alkalických kovov a skva
palňujúce prísady na báze aniónaktívneho tenzidu
stáleho v prostredí s pH > 7, vybrané zo skupiny
látok tvorených lignínsulfonanmi alkalických ko
vov, sulfonovaným lignínom, sulfonovaným polyfenolátom, naftalénsulfonanom, sulfonovaným
produktom kondenzácie melamínu s formalde
hydmi a/alebo mlecej prísady v množstve 0,001
až 2 % hmotn., a/alebo až 20 % úletov SiO2 meta
lurgických výrob, a/alebo regulátory tuhnutia
bezsadrovcových cementov vybraných zo skupi
ny látok tvorených organickými hydroxykyselinami, kyselinou boritou, organokremičitými zlú
čeninami alebo fosforečnanmi.
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C 04B 35/65, 35/14, F 27D 1/16
643-97
GLAVERBEL, Bruxelles, BE;
Meynckens Jean-Pierre, Villers-Perwin, BE, Somerhausen Bernard, Nivelles, BE;
Spôsob výroby kremičitej žiaruvzdornej hmo
ty a žiaruvzdorná tehla vyrobená týmto spô
sobom
23 11.95
28.11.94, 22.12 94
9423984 5, 9425927 2
GB, GB
PCT/BE95/00108, 23.11.95
Spôsob výroby kryštalickej kremičitej žiaru
vzdornej hmoty spočíva v nanášaní tuhých žiaru
vzdorných častíc a tuhých častíc kremíka a plyn
ného kyslíka na povrch takým spôsobom, aby na
tomto povrchu došlo k reakcii medzi týmito časti
cami kremíka a plynným kyslíkom, a aby sa re
akčné teplo uvoľnilo na tomto povrchu tak, aby
sa vytvorila koherentná žiaruvzdorná hmota za
hŕňajúca knstobalit s tým, že tieto tuhé žiaru
vzdorné častice zahŕňajú oxid kremičitý vo forme
křemenného skla a rovnako s tým, že teplota po
vrchu, na ktorý sú tieto častice nanášané, je pri
najmenšom 1 000°C. Tento spôsob môže byť vy
užitý pri m situ opravách pecí. prevádzkovaných
pri vysokých teplotách, ako napríklad sklárskych
pecí, alebo pri výrobe vysoko kvalitných žiaru
vzdorných tehál.

C 05F 9/00, C 05D 3/02
624-97
Doppstadt Werner, Velbert, DE,
Doppstadt Werner, Velbert, DE,
Zariadenie na úpravu bioodpadu
20.11.95
23.11.94
G 94 18 765.7 U
DE
PCT/EP95/04557, 20.11.95
Zariadenie na úpravu bioodpadu obsahuje uzatvá
rate ľný miešač-drvič, v ktorom sa premiešava a
drví dodaný východiskový materiál (bioodpad aIebo biokompost) s vybranými prímesami Pre
miešaný a rozdrvený bioodpad sa privádza cez
medzibunker k rozdružovaciemu a triediacemu
zariadeniu. Premiešaný a rozdrvený materiál sa tu
preoseje podľa veľkosti zŕn a oddelí sa od ľah
kých látok pomocou vzduchového triediča Ná
sledne sa od ľahkých látok oddelený materiál ve
die cez magnetický oddeľovač a nasýpa na hro
madu, odkiaľ sa nakladá do zberných jám. Získa
ný biokompost sa v miešači-drviči premieša, podrví a preoseje s určitými prímesami a ako hotový
substrát sa uskladní alebo zabalí Doprava látok
do zariadenia sa uskutočňuje dopravnými pásmi,
zariadenie sa centrálne napája energiou generáto
rom a automaticky sa centrálne prevádzkuje po
mocou riadiaceho zariadenia.

6 (51) C 07C 35/44, C 07J 9/00
(21) 5438-90
(71) Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava,
SK;
(72) Cvengroš Ján, Ing., CSc., Bratislava, SK; Lutišan
Juraj, Ing., Puchov, SK;
(54) Spôsob prípravy sterolových alkoholov z Ianolínu
(22) 06.11.90
(57) Organická fáza, získaná alkalickou hydrolýzou
lanolínu, následným okyslením zmesi a izoláciou,
obsahujúca sterolové alkoholy, voľné lanolínkyseliny a estery n-lanolínalkoholov, a ďalšie orga
nické látky vzniknuté hydrolýzou lanolínu, sa po
drobí molekulovej destilácii so stieraným filmom
pri teplote 200 až 280°C a tlaku neskondenzovateľných plynov 10 *' až IO2 Pa, pričom podiel
destilátu z nástreku činí 60 až 75 % hmotn. a po
diel zvyšku činí 25 až 40 % hmotn., a číslo kys
losti je 65 až 80 mg KOH/g, na získaný destilát sa
pôsobí práškovým oxidom vápenatým a sterolové
alkoholy sa získajú bežnou extrakciou a odpare
ním acetónu alebo benzínu.

6 (51) C 07C 279/22, 277/00, C 07D 295/14
(21) 4318-90
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,
DE;
(72) Englert Heinrich Christian, Dr., Hofheim am Taunus, DE; Lang Hans Jochen, Dr., Hofheim, DE;
Linz Wolfgang, Dr., Mainz, DE; Schôlkens Bemward, Dr., Kelkheim (Taunus), DE; Scholz Wolf
gang, Dr., Eschbom, DE;
(54) Benzoylguanidíny, spôsob ich výroby a ich
použitie na výrobu liečiv
(22) 05.09.90
(32) 06.09.89
(31) P 39 29 582.6
(33) DE
(57) Benzoylguanidíny všeobecného vzorca (I), v kto
rom substituenty majú významy uvedené v opise,
a ich farmaceutický prijateľné soli. Spôsob ich
výroby pôsobením zlúčeniny všeobecného vzorca
(III) na zlúčeninu všeobecného vzorca (II), kde
R1, R2, R3 až R5 majú významy uvedené v opise.
Použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na vý
robu liečiv.
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(III)

6(51) C07C 279/22, A 61K 31/17
(21) 1487-96
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,
DE;
(72) Kleemann Heinz-Wemer, Dr., Bischofsheim, DE;
Brendel Joachim, Dr., Bad Vilbel, DE; Schwark
Jan-Robert, Dr., Frankfurt, DE; Weichert Andre
as, Dr., Egelsbach, DE; Lang Hans Jochen, Dr.,
Hofheim, DE; Albus Udo, Dr., Florstadt, DE;
Scholz Wolfgang, Dr., Eschbom, DE;
(54) Diguanididy substituovaných benzéndikarboxylových kyselín, spôsob ich prípravy, ich po
užitie ako liečiva alebo diagnostika, ako i lieči
vo, ktoré ich obsahuje
(22) 18.11.96
(32) 20.11.95, 17.06.96
(31) 19543194.4, 19624064.6
(33) DE, DE
(57) Diguanididy substituovaných benzéndikarboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), v ktorom
jeden zo zvyškov R1, R2, R3 a R4 je skupina -CO-N=C(NH2)2 a zostávajúce z týchto zvyškov majú
nasledujúce významy: R1 je vodík, (C1-C4)-Blkyl,
halogén, -OR32, -NR33R34 alebo trifluórmetyl,
R32, R33 a R34 sú vždy vodík alebo (C|-C4)-alkyl,
R2 a R4 sú vždy vodík, halogén, hydroxyl, kyanoskupina, trifluórmetyl, -CO-N=C(NH2)2, aminoskupina alebo až definovaný uhlíkatý zvyšok,
R3 je vodík, skupina -SR*25,21-OR25,
* * * -NR25R26 ale
bo -CR25R26R27, *R25
* *je vodík, (C,-Cs)-alkyl alebo
fenyl, prípadne substituovaný, alebo R25 je prí
padne substituovaný (C1-C9)-IieteroaryI, a R26 a
R27 majú vždy význam definovaný pre symbol
R25 alebo sú vodík, alebo (CrC8)-alkyl, a R5 je
(C1-C4)-Blkyl, halogén, skupina X-(CH2)y-CF3 aIebo fenyl, prípadne susbtituovaný, pričom X
znamená väzbu alebo kyslík, a y má hodnotu 0, 1
alebo 2, a ich farmaceuticky prijateľné soli, sú
účinnými antiarytmickými liečivami s kardioprotektívnou zložkou, tiež na prevenciu porúch vy
volaných ischémiou. Opisuje sa aj spôsob prípra
vy týchto zlúčenín.
R2

6(51) C07C 279/22, A 61K 31/17
(21) 1488-96
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,
DE;
(72) Kleemann Heinz-Wemer, Dr., Bischofsheim, DE;
Brendel Joachim, Dr., Bad Vilbel, DE; Schwark
Jan-Robert, Dr., Frankfurt, DE; Weichert Andre
as, Dr., Egelsbach, DE; Lang Hans Jochen, Dr.,
Hofheim, DE; Albus Udo, Dr., Florstadt, DE;
Scholz Wolfgang, Dr., Eschbom, DE;
(54) Diguanididy substituovanej benzéndikarboxyIovej kyseliny, spôsob ich prípravy, ich použi
tie ako liečiva alebo diagnostika, ako aj liečivo,
ktoré ich obsahuje

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

18.11.96
20.11.95,01.07.96
19543194.4, 19626327.1
DE, DE
Diguanididy substituovaných benzéndikarboxylových kyslín všeobecného vzorca (I), v ktorom
jeden zo zvyškov R1, R2, R3 a R5 je skupina -CO-N=C(NH2)2 a zostávajúce z týchto zvyškov majú
nasledujúce významy: R1 a R5 sú vždy vodík,
(C,-C4)-alkyl, fluór, chlór, -OR31, -NR33R34 alebo
trifluórmetyl, R32, R33 a R34 sú vždy vodík alebo
(C|-C4)-alkyl, R2 je vodík, halogén, hydroxyl, kyanoskupina, trifluórmetyl, -CO-N=C(NH2)2, aminoskupina alebo už definovaný uhlíkatý zvyšok,
R3 je vodík, skupina -SR25, -OR25, -NR25R26 ale
bo -CR25R26R27, R25 je vodík, (C|-C8)-aIkyl alebo
fenyl, prípadne substituovaný, alebo R25 je prí
padne substituovaný (Ci-C9)-IieteroaryI, a R"6 a
R27 majú vždy význam definovaný pre symbol
R25 alebo sú vodík, alebo (C1-C8EalkyI, a R4 je
trifluórmetyl, (Cl-C8EalkyI, (C2-C8)-alkenyl, (C3-C8)-cykloalkyl, alebo -(CH2)mR14, m má hodnotu
1 alebo 2 a R14 je (C3-C8)-Cykloalkyl alebo fenyl,
prípadne substituovaný, alebo R4 je substituovaný
fenyl, a ich farmaceuticky prijateľné soli, sú účinnými an ti arytmickými liečivami s kardioprotektívnou zložkou, tiež na prevenciu porúch vy
volaných ischémiou, a sú vhodné na zabránenie
vzniku vysokého krvného tlaku. Opisuje sa aj
spôsob prípravy týchto zlúčenín.
R2
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C 07C 323/29, C 07D 285/14
1636-96
CIBA-GEIGY AG, Basle, CH;
Kunz Walter, Dr., Oberwil, CH; Jau Beat, Aesch,
CH;
Deriváty 3-amino-2-merkaptobenzoovej kyse
liny, spôsob ich prípravy, medziprodukty
v tomto spôsobe a ich použitie
19.12.96
21.12.95
3637/95
CH
Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde X je halo
gén, n má hodnotu O, I, 2 alebo 3, Zje CN, CO-A alebo CS-A, A je vodík, halogén, OR1, SR2
alebo N(R3)R4, symboly R1 až R4 sú vždy vodík,
substituovaná alebo nesubstituovaná, nasýtená aIebo nenasýtená uhľovodíková skupina s otvore
ným reťazcom obsahujúca nie viac ako 8 atómov
uhlíka, uhľovodíková skupina obsahujúca nie
viac ako 10 atómov uhlíka, benzylová alebo fenetylová skupina, alkanoylová skupina obsahujúca
nie viac ako 8 atómov uhlíka, benzoylová skupina
alebo substituovaný alebo nesubstituovaný heterocyklický zvyšok, alebo symboly R3 a R4, spo
ločne s atómom dusíka, na ktorý sú nadviazané,
predstavujú 5- alebo 6-členný substituovaný ale

bo nesubstituovaný heterocyklický zvyšok obsa
hujúci 1 až 3 heteroatómy, ktorými sú kyslík, síra
a/alebo dusík. Opisujú sa tiež disulfidy a soli, tiež
spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I)
a medziprodukty, a použitie na prípravu zlúčenín
s mikrobicídnymi účinkami všeobecného vzorca
(III).

6 (51) C 07D 207/32,231/12,233/56, 239/24,
257/04, A 61K 31/41,31/415
(21) 180-97
(71) American Cyanamid Company, Madison, NJ, US;
(72) Tomcufcik Andrew Stephen, Old Tappan, NJ,
US; Hinson Joseph William, Princeton, NJ, US;
(54) Substituované omega [fenoxy, fenyltio, fen y Isulfinyl, fenylsulfonyl] (alkyl, alkenyl alebo
alkinyl(aminokarboxamidy, sulfónamidy a fosfonylamidy, farmaceutický prípravok s ich ob
sahom, spôsob ich výroby a ich použitie
(22) 06.02.97
(32) 28.02.96
(31) 60/012 416
(33) US
(57) Substituované <o-[fenoxy, fenyltio, fenylsulfinyl,
fenylsulfonyl] [alkyl, alkenyl alebo alebo alkinyl]aminkarboxamidy, suIfamidy a fosfonylamidy
všeobecného vzorca (1), ktoré sú užitočné ako
antiarytmické činidlá.
1

6 (51) C 07D 209/04, 209/56, C 07C 51/493,
53/15,53/136
(21) 428-97
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverku
sen, DE;
(72) Lenfers Jan-Bemd, Dr., Wuppertal, DE; Fey Pe
ter, Dr., Wuppertal, DE; Naab Paul, Dr., Wupper
tal, DE; Van Laak Kai, Dr., Kôln, DE;
(54) Spôsob výroby enantiomérne čistých cykloalkanoindol- a azaindol-, a pyrimido[l,2-a|indolkarboxylových kyselín, a ich aktivovaných
derivátov, medziprodukty na túto výrobu a ich
použitie

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

03.04.97
04 04.96
19613549.4
DE
Spôsob a medziprodukty na výrobu enantiomérne
čistých cykloalkanoindol- a azaindol- a pyrimido[l,2-a]indolkarboxylových kyselín a ich aktivo
vaných derivátov všeobecného vzorca (I), v kto
rom majú substituenty významy uvedené v opis
nej časti, ktoré sú dôležitými medziproduktmi pre
syntézu antiateroskleroticky účinných cykloalkanoindol- a azaindol-, a pyrimido [l,2-a]indol- de
rivátov Uvedené látky sa vyrobia tak, že sa naj
skôr esterifikuje kyselina tozyloctová s chirálnym
alkoholom, vykoná sa diastereoselektívna substrácia na a-uhlíkovom atóme a tento produkt sa
halogénuje v tolylovej skupine, a potom sa nechá
reagovať so zodpovedajúcimi cykloalkanoindolmi - azaindolmi alebo pyrimido [l,2-a]indolmi
A
1
CHj
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6 (51)
(21)
(71)
(72)

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

CO-Q
T

C 07D 211/58
1530-96
HUES AG, Marl, DE;
Jegelka Udo, Dr., Recklinghausen, DE; Bachstädter Gerhard, Dr., Recklinghausen, DE; Frent-zen
Stefan, Ing., Raesfeld, DE; Kreilkamp Gúnter,
Marl, DE; Thelen Gerhard, Dr., Nottuln, DE,
Spôsob kontinuálnej výroby 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu
28.11.96
30 11.95
195 44 599.6
DE
Opísaný je spôsob kontinuálnej výroby 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidínu z triacetónamínu,
amoniaku a vodíka, pri ktorom sa v reaktore vy
tvárajú aspoň dve vrstvy, pričom aspoň jedna
vrstva obsahuje aspoň jeden prvok štvrtej a/alebo
piatej, a/alebo šiestej periódy ôsmej vedľajšej
skupiny periodického systému prvkov ako kataly
zátor na vhodnom nosiči a pričom sa obsah kaž
dého jednotlivého prvku v katalyzátore od seba
nezávisle mení od vstupu k výstupu z reaktora.

(1)

6 (51) C 07D 211/32, 401/12, 405/12, 211/22,
211/18, A 61K 31/445
(21) 1201-96
(71) Schering Aktiengesellschaft, Berlín, DE;
(72) Seidelmann Dieter, Berlin, DE, Huth Andreas,
Berlin, DE; Kruger Martin, Berlin, DE; Ottow
Eckhard, Berlin, DE; Jones Graham Jones, Ber
lin, DE; Neuhaus Roland, Berlin, DE; Turski Lechoslaw, Berlin, DE,
(54) 1,4-Disubstituované deriváty piperidínu, spô
sob ich výroby a lieky tieto látky obsahujúce
(22) 23 03 95
(32) 24.03 94
(31) P 44 10 822.2
(33) DE
(86) PCT/DE95/00442, 23.03.95
(57) Deriváty piperidínu všeobecného vzorca (I), v
ktorom Z znamená atóm kyslíka alebo síry, sku
pinu -SO alebo -SO2, X znamená skupinu
-(CH2)m-CR2R3-(CH2)p-' alebo -(CH2)m-CHR2(CH2)g-CHR3-CH2)p-, B znamená skupinu =CH-R4, m, p a g znamenajú číslo 0, 1, 2 alebo 3 a
substituenty R1, R2, R3 a R4 majú významy uve
dené v opisnej časti, spôsob ich výroby a liečivá
pôsobiace na glutamátové receptory, tieto látky
obsahujúce.

6(51) C 07D 213/30, A 61K 31/44
(21) 1630-96
(71) CELLTECH
THERAPEUTICS
LIMITED,
Slough, Berkshire, GB;
(72) Warrellow Graham John, Northwood, Middlesex,
GB; Alexander Rikki Peter, High Wycombe,
Bucks, GB;
(54) Trisubstituované fenylové deriváty, spôsob ich
výroby a farmaceutické prostriedky s ich ob
sahom
(22) 21 06 95
(32) 21.06 94, 22.06.94
(31) 9412385 8, 9412492.2
(33) GB, GB
(86) PCT/GB95/01459, 21 06.95
(57) Trisubstituované fenylové deriváty všeobecného
vzorca (1), v ktorom jednotlivé symboly majú
význam uvedený v hlavnom nároku, sú účinné
ako selektívne inhibitory fosfodiesterázy IV a je
možné ich použiť vo forme farmaceutických
prostriedkov, ktoré tiež tvoria súčasť riešenia, na
liečenie chorôb, pri ktorých je nutné dosiahnuť
selektívnu inhibíciu uvedeného izoenzýmu.
zvlášť pri profylaxii a liečení astmy Opísané sú
tiež spôsoby výroby uvedených derivátov.
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C 07D 213/69, 213/64, 213/68, A OlN 43/40
705-97
ZENECA LIMITED, London, GB,
Kanne David B., Corte Madera, CA, US,
3-Benzoylpyridínové deriváty, ich príprava
a ich herbicídne použitie

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

06.12.95
06.12.94
08/352 009
US
PCT/US95/15840, 06.12.95
Herbicídne zlúčeniny so všeobecným vzorcom
(I), v ktorom R1 znamená atóm vodíka alebo ha
logénu, alkylovú alebo halogénalkylovú skupinu
s 1 až 4 atómami uhlíka, alkoxyskupinu alebo
halogénalkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka,
alkoxyalkylovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlíka,
nitroskupinu, kyanoskupinu, tiokyanoskupinu
alebo R7S(O)m-, R2 a R3 nezávisle znamenajú atóm vodíka, atóm halogénu, alkylovú skupinu s 1
až 4 atómami uhlíka, alkoxyskupinu alebo halo
génalkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, alko
xyalkylovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlíka, nitro-skupinu, R8S(O)2O- alebo R8+S(O)n-, R4 zna
mená atóm vodíka, atóm halogénu alebo hydroxyskupinu; R5 znamená atóm vodíka, metylovú
skupinu alebo trifluórmetylovú skupinu; a R6
znamená atóm vodíka, atóm halogénu alebo hydroxyskupinu; pričom R4 a R6 môžu byť totožné
alebo odlišné za predpokladu, že R4 a R6 nezna
menajú obidva atóm vodíka a ostatné substituenty
sú opísané v opisnej časti. Tiež sú opísané po
ľnohospodársky prijateľné soli zlúčenín (I).

6 (51) C 07D 227/093, 207/02, 269/02, 263/44, 271/07,
207/24, 239/10, A 61K 31/415,31/42, 31/425
(21) 350-97
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,
DE;
(72) Wehner Volkmar, Dr., Sandberg, DE; Knolle Jochen, Dr., Kriftel, DE; Stilz Hans Ulrich, Dr.,
Frankfurt, DE; Carniato Denis, Dr., Marcoussis,
FR; Gourvest Jean-Francois, Claye Souil Iy, FR;
Gadek Tom, Dr., Oakland, CA, US; McDowell
Robert, Dr., San Francisco, CA, US;
(54) Päťčlenné heterocykly, spôsob ich prípravy,
farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú,
a ich použitie ako inhibítorov resorpcie kostí
a antagonistov receptoru vintronektínu
(22) 18.03.97
(32) 20.03.96, 03.07.96, 02.09.96
(31) 19610919.1, 19626701.3, 19635522.2
(33) DE, DE, DE
(57) Sú opísané päťčlenné heterocykly všeobecného
vzorca (1), kde Y predstavuje C=O, C=S alebo
-CH2-, Z predstavuje prípadne substituovanú iminoskupinu, kyslík, síru alebo -CH2-, E predstavu
je priamu väzbu, (C1 až C6)-alkándiyl, (C2 až C6)alkéndiyl. (C2 až C6)-alkíndiyl, fenylén, fenylén(C1 až C3)-alkándiyl alebo (C1 až C3)alkándiylfenylén a F, G a W majú významy defi
nované v opisnej časti, spôsob ich prípravy a ich
použitie ako liečiv, predovšetkým ako antagonis
tov receptora vitronektínu a inhibítorov re- sorpcie kostí.
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C 07D 233/54, A 61K 31/415, C 07D 401/06,
401/12, 401/14,403/12
407-97
Neurogen Corporation, Branford, CT, US;
Thurkauf Andrew, Branford, CT, US; Hutchison
Alan, Madison, CT, US;
Deriváty aminometylfenylimidazolov
26.09.95
27.09.94, 09.03.95
08/313 435,08/401 201
US, US
PCT/US95/12272, 26.09.95
Zlúčeniny so vzorcom (1), kde Rh R2, R2, R4, Rv1,
X, Y, Z a T sú rôzne a M je (a) alebo (b), kde R2
je rôzne; alebo R, a R2 spoločne môžu znamenať
-(CH2)n], kde nl je 1,2 alebo 3. Tieto zlúčeniny
sú vysoko selektívne parciálne antagonisty alebo
antagonisty subtypov dopamínových receptorov
mozgu alebo ich proliečiv a sú vhodné na dia
gnózu a liečenie emotívnych chorôb, ako je schi
zofrénia a depresia, rovnako ako niektoré choro
by pohybovej sústavy, ako je Parkinsonova cho
roba. Ďalej môžu byť zlúčeniny podľa vynálezu
vhodné pri liečení extrapyramídových vedľajších
účinkov spojených s použitím bežných neurolo
gických činidiel.

6(51) C 07D 235/20, A 61K 31/415
(21) 291-97
(71) THE WELCOME FOUNDATION LIMITED,
London, GB; THE REGENTS OF THE UNI
VERSITY OF MICHIGAN, Ann Arbor, MI, US;
(72) Townsend Leroy B., Ann Arbor, MI, US; Daluge
Susan Mary, Chapel Hill, NC, US;
(54) Antivírusové nukleozídové analogy obsahujú
ce substituovanú benzimidazolovú bázu pripo
jenú ku karbocyklickému kruhu, spôsob ich
prípravy, farmaceutický prostriedok a použitie
(22) 11.09.95
(32) 09.09.94
(31) 304 006
(33) US

(86) PCT/US95/11366, 11.09 95
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (1), v ktorom R1 je
H, CH3 alebo CH2OH R2 je H alebo OH, R3 je H
alebo OH, alebo R2 a R3 spoločne tvoria väzbu,
R4je ammo, cyklopropylamino, cyklobutyiamino,
izopropylamino, terc butylamino alebo -NR8R9,
kde R8 a R9 spoločne s atómom dusíka, ku ktoré
mu su pripojené, tvoria 4, 5 alebo 6-členný heterocyklický kruh, R5 je H a R6 a R7 sú Cl s výnim
kou zlúčeniny (±)-(lR*, 2S*, 3S*, 5S*)-5-[5,6-dichlór-2-(cyklopropylamino)-lH-benzimidazol-l-yl]-3-(hydroxymetyl)-l,2-cyklopentándiol a s
podmienkou, že aspoň jeden z R1, R2 a R3 je ale
bo obsahuje OH. Zlúčeniny sú účinné proti her
pes vírusovým, obzvlášť cytomegalovírusovým a
tiež hepatitis B vírusovým infekciám

(54) Triazolylové deriváty, spôsob ich výroby a ich
použitie ako mikrobicídov
(22) 08.11 95
(32) 21 11 94, 24.07.95,31 07.95
(31) P 44 41 354 8, 195 26 918.7, 195 28 046 6
(33) DE, DE, DE
(86) PCT/EP95/04392. 08 11 95
(57) Sú opísané triazolylové deriváty všeobecného
vzorca (I), v ktorom X je SH, SR3, SOR3, SO2R3
alebo SO3H, R1 a R2 sú rovnaké alebo rôzne a
znamenajú substituovanú alkylovú, cykloalkylovú, alkenylovú, aralkylovú, aralkenylovú, aroxyalkylovú, arylovú alebo heteroarylovú skupinu, je
tiež opísaný spôsob ich výroby a ich použitie ako
mikrobicídov pri ochrane rastlín a materiálov

t

Ri

OH
I

z

R1-C-R
I
CH2
,N. /X

í Y
U------N

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

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

C 07D 239/52
305-97
American Cyanamid Company, Wayne, NJ, US,
Wood William Wakefield, Pennington, NJ, US,
Cuccia Salvatore John, Lawrencevilie, NJ. US,
Bngance Robert, Levittown, PA, US,
Spôsob prípravy nesymetrických 4,6-bis
(aryloxy)pyrimídínových zlúčenín
07 03 97
07 03 96
08/611966
US
Opisuje sa spôsob prípravy nesymetrických 4,6-bis(aryloxy)pyrimidSnových zlúčenín vzorca (1),
ktoré sú použiteľné ako pesticidně činidlá

6 (51) C 07D 249/12,401/06, 405/06, A OlN 43/653
(21) 638-97
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverku
sen, DE,
(72) Jautelat Manfred, Burscheid, DE, Tiemann Ralf,
Leverkusen, DE; Dutzmann Stefan, Hilden, DE,
Hanssler Gerd, Leverkusen, DE, Stenzel Klaus,
Dússeldorf, DE,
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(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

(D

C07D 251/60, 251/62
792-97
AGROLINZ ME LAMIN GMBH, Linz, AT,
Canzi Lorenzo, Mailand, IT, Canzi Aido, Mailand, IT, Coufal Gerhard, Appiano Gentile, IT,
Giacomuzzo Silvano, Cassano Magnago, IT. Virardi Mario, Legnano, IT, Mullner Martin, Linz,
AT,
Spôsob výroby čistého melamínu
13 12.95
23 12.94
A 2392/94
AT
PCT/EP95/04919, 13 12 95
Spôsob výroby čistého melamínu spočíva v doda
točnom spracovaní melamínu, pozostávajúceho z
nasledujúcich krokov a) oddelenie NH3ZCO2 - splodín z tekutého melamínu, eventuálne, b) re
dukcia oxidu uhličitého rozpusteného v tekutom
melamine privedením plynného amoniaku, c)
zdržanie tekutého melamínu počas 0 až 8 hodín
pri teplote medzi 430°C a teplotou topenia me
lamínu a parciálnom tlaku amoniaku 5 až 40 MPa
a d) pomalé, kontrolované chladenie znížením
teploty z teploty existujúcej v krokoch a), b), pri
padne c) na 330 až IlQ0C s rýchlosťou ochladzo
vania až k 150°C/min pri parciálnom tlaku amo
niaku 5 až 40 MPa, pričom pri vyšších tlakoch sa
ochladzuje vyššou rýchlosťou ochladzovania a
naopak pri nižších tlakoch sa ochladzuje nižšou
rýchlosťou ochladzovania, potom sa v ľubovoľ
nom slede odstráni tlak, ochladzuje sa na teplotu
okolia a čistý melamín sa odoberá v podobe práš
ku

6 (51) C 07D 263/20,263/54,277/60,285/14,
C 07F 9/572, A 61K 31/41
(21) 158-97
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverku
sen, DE;
(72) Riedi Bemd, Dr., Wuppertal, DE; Häbich Dieter,
Dr., Wuppertal, DE; Stolle Andreas, Dr., Wup
pertal, DE; Ruppelt Martin, Dr., Wuppertal, DE;
Bartel Stephan, Dr., Bergisch Gladbach, DE; Guarnieri Walter, Dr., Zíilpich, DE; Endermann
Rainer, Dr., Wuppertal, DE; Kroll Hein-Peter,
Dr., Wuppertal, DE;
(54) Substituované oxazolidinóny, spôsob ich výro
by, ich použitie a farmaceutický prostriedok
tieto látky obsahujúci
(22) 05.02.97
(32) 06.02.96
(31) 196 04 223.2
(33) DE
(57) Sú opísané substituované oxazolidinóny vše
obecného vzorca (1), v ktorom majú substituenty
významy uvedené v opisnej časti, spôsob ich vý
roby a ich použitie ako liekov, najmä ako antibakteriálynch liekov.
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C 07D 263/57
454-97
EURO-CELTIQUE, S.A., Luxembourg, LU;
Chasin Mark, Manalapan, NJ, US; Dolby Lloyd,
Eugene, OR, US; Hofer Peter, Liestal, CH; Cavalla David J., Cambridge, GB;
Benzoxazoly, farmaceutický prostriedok s ich
obsahom a ich použitie
11.10.95
12.10.94, 06.06.95
08/321 730,08/467 091
US1US
PCT/US95/14399, 11.10.95
Benzoxazoly všeobecného vzorca (1), v ktorom X
je kyslík alebo síra a význam ostatných všeobec
ných symbolov je uvedený v hlavnom patento
vom nároku, farmaceutický prostriedok s ich ob
sahom a ich použitie. Zlúčeniny podľa vynálezu
sú účinnými inhibftormi PDE IV, poskytujú zlep
šenú inhiblciu PDE IV v porov-naní s teofylínom
alebo rolipramom a majú lepšiu selektivitu, na
príklad vo vzťahu k inhibícii PEDIII.
R3
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(54)

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

C OTD 263/24,263/20, A 61K 31/42
157-97
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE;
Riedi Bemd, Dr., Wuppertal, DE; Häbich Dieter,
Dr., Wuppertal, DE; Stolle Andreas, Dr., Wup
pertal, DE; Ruppelt Martin, Dr., Wuppertal, DE;
Bartel Stephan, Dr., Bergisch Gladbach, DE; Guamieri Walter, Dr., Zillpich, DE; Endermann
Rainer, Dr., Wuppertal, DE; Kroll Hein-Peter,
Dr., Wuppertal, DE;
Heteroaryl-oxazolidinóny, spôsob ich výroby,
ich použitie a farmaceutický prostriedok tieto
látky obsahujúci
05.02.97
06.02.96,27.11.96
196 04 224.0, 196 49 095.2
DE1DE
Sú opísané heteroaryl-oxazolidinóny všeobec
ného vzorca (1), v ktorom majú substituenty výz
namy uvedené v opisnej časti, spôsob ich výroby
a ich použitie ako liekov, najmä ako antibakte
riálnych liekov.

(I)

6 (51) C 07D 277/60,205/12,201/08, A 61K 31/43
(21) 333-97
(71) PLlVA farmaceutska, kemijska, prehrámbena i
kozmetička industry a, d.d., Zagreb, HR;
(72) Herak Jure J., Dr., Zagreb, HR;
(54) 4-Tia-l-azabicyklo [3,2,0] heptán-3-imino-2-izopropylidén-7-oxo-analógy beta-laktámov,
spôsob ich prípravy a ich použitie
(22) 14.03.97
(32) 21.03.96
(31) P960131A
(33) HR
(57) 4-Tia-1 -azabicykto[3, 2, 0]heptán-3-imino-2-izopropy I idén-7-oxo-analógy beta-laktámov vše
obecného vzorca (I), kde R1 je vodík alebo halo
gén; R2 je vodík, halogén, ftalimid; R3 je vodík,
alkyl, benzyl, heterocyklus, napr. izoxazol, pyrazol atd\, spôsob ich prípravy prešmykom sulfoxidov amidov pěnici lanovej kyseliny v bezvodých
inertných organických rozpúšťadlách v prítom
nosti zlúčenín fosforu pri teplotách od 50 do
150°C. Uvedené zlúčeniny sú užitočné intermediáty pri príprave nových beta-laktámových
analógov alebo aktívnych zložiek prípravkov na
antimikrobiálnu terapiu.
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C 07D 305/14, A 61K 31/335
519-97
RHONE-POULENC RORER S.A., Antony, FR;
Bouchard Hervé, Ivry-sur-Seine, FR; Bourzat Jean-Dominique, Vincennes, FR; Commerton Ala
in, Vitry-sur-Seine, FR; Terrier Corinne, LivryGargan, FR; Zucco Martine, Thiais, FR;

(54) Taxoidy, spôsob ich prípravy a farmaceutické
kompozície obsahujúce tieto taxoidy
(22) 23 10 95
(32) 26 10 94
(31) 94/12795
(33) FR
(86) PCT/FR95/01393, 23 10.95
(57) Taxoidy všeobecného vzorca (I), v ktorom R“
znamená vodík, hydroxy-skupinu, alkoxy-skupinu, acyioxy-skupinu, alkoxyacetoxy-skupinu, Rb
znamená vodík alebo R1 a Rb tvoria spoločne s
atómom uhlíka, ku ktorému sú viazané, ketónovú
skupinu, Z znamená vodík alebo skupinu vzorca
(II), v ktorom R1 znamená prípadne substituova
ný benzoyl, tenoyl, fúroyl alebo skupinu R2-O-CO-, v ktorej R2 znamená alkyl, alkenyl, alkinyl,
cykloalkyl, cykloalkenyl, bicykloalkyl, prípadne
substituovaný feny i alebo heterocyklickú skupi
nu, R3 znamená alkyl, alkenyl, alkinyl, cykloal
kyl, fenyI, naftyl alebo aromatickú heterocyklickú
skupinu, R4 znamená alkyl, alkenyl, alkinyl,
cykloalkyl, cykloalkenyl, bicykloalkyl, aryl alebo
heterocyklickú skupinu a R5 znamená alkyl, alke
nyl, alkinyl, cykloalkyl alebo prípadne substituo
vaný cykloalkenyl, spôsob ich prípravy a farma
ceutické kompozície obsahujúce tieto taxoidy.
Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom Z
znamená skupinu všeobecného vzorca (II) , majú
pozoruhodné protinádorové a protileukemické
vlastnosti
R6
/

\!X.

OCOR

R1NH

O

(II)

R3'
OH
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C 07D 307/58, C 07C 69/614
316-97
MERCK & CO., INC , Rahway, NJ, US,
Desmond Richard, Rahway, NJ, US, Dolling Ulf,
Rahway, NJ, US, Marcune Ben, Rahway, NJ, US,
Tillyer Richard, Rahway, NJ, US; Tschaen David,
Rahway, NJ, US,
Spôsob výroby fenyIheterocyklických zlúčenín
12 09 95
16 09 94
307 972
US
PCT/US95/11539, 12.09 95
Spôsob výroby fenylheterocyklických zlúčenín
všeobecného vzorca (1), v ktorom Ra a Rb sú ne

závisle atóm vodíka alebo atóm halogénu Tieto
látky je možné použiť ako účinné inhibitory cyklooxygenázy-2, čo znamená, že majú protizápalovú, analgetickú a antipyretickú účinnosť, okrem
toho spôsobujú inhibíciu maternicových sťahov,
ktoré boli vyvolané pôsobením hormónov, a in
hibíciu niektorých typov zhubného bujnenia
Ra

6(51) C 07D 311/96, 311/58, 407/06, 335/04,
C 07C 59/54, 59/56, 69/732, A 61K 31/215,
31/19,31/365,31/35
(21) 341-90
(71) LIPHA, LYONNAISE INDUSTRIELLE PHARMACEUT1QUE, Lyon, FR;
(72) Festal Didier, Ing, Ecully, FR, Nioche Jean-Yves, Ing , Limonest, FR, Descours Denis, Dr,
Villeurbanne, FR, Bellemin Robert, Ing, Lyon,
FR, Decerpnt Jacques, Ing., Neyron, FR,
(54) Spôsob prípravy derivátov kyselín benzocykloalkenyldihydroxyalkánových
(22) 24.01.90
(32) 24 Ol 89
(31) 89 00790
(33) FR
(57) Spôsob prípravy derivátov kyselín benzocykIoaIkeny Idihydroxyaikánových
všeobecného
vzorca (1), v ktorom X napríklad znamená skupi
nu -CH2-, R1, R2, ktoré môžu byť totožné alebo
odlišné, napríklad znamenajú atómy vodíka alebo
alkylové skupiny s I až 3 atómami uhlíka, R3 a
R4, ktoré môžu byť totožné alebo odlišné, naprí
klad znamenajú atómy vodíka, atómy halogénu,
alkylové skupiny s 1 až 4 atómami uhlíka, R5 a
R6, ktoré môžu byť totožné alebo odlišné, naprí
klad znamenajú atómy vodíka, atómy halogénov
alebo alkylové skupiny s I až 3 atómami uhlíka,
R7 a R8 každý znamená atóm vodíka alebo spo
ločne s existujúcou väzbou C-C tvoria dvojitú
väzbu s konfiguráciou (E), R9 a R10 každý zna
mená atóm vodíka alebo dohromady tvoria dialkylmetylénový zvyšok s 1 až 3 atómami uhlíka a
R11 znamená so skupinou, ku ktorej je pripojený,
napríklad funkciu voľnej karboxylovej kyseliny
alebo esterovú funkciu, alebo spoločne s R9 tvo
ria ô-laktónový kruh. Podstata spôsobu spočíva v
tom, že sa ketoester všeobecného vzorca (IV) re
dukuje v roztoku v inertnom rozpúšťadle pôso
bením komplexotvor-ného činidla tvoreného de
rivátom bóru pri teplote -80°C až -20°C a násled
ným pôsobením bórhydridu alkalického kovu
Získaný ester môže byť prípadne ďalej hydrolyzovaný na zodpoveda-júcu kyselinu, ktorá môže
byť prípadne laktonizovaná. Získaný laktón môže
byť potom prípadne aminolizovaný, alkoholizovaný, alkalic-ky spracovaný alebo hydrogenovaný.

zlúčeniny, postupy prípravy zlúčenín a kompozí
cií a ich použitie ako liečiva, predovšetkým pri
liečení stavov týkajúcich sa zníženej motility čre
va.
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C 07D 401/14, A 61K 31/395
1591-96
Bayer Aktiengesel lschaft, Leverkusen, DE;
Grunenberg Alfons, Dr., Dormagen, DE; Bosché
Patrick, Dr., Odenthal, DE;
Kryštálová modifikácia hydrochloridu 1cyklo-propyl-7-([S,S]-2,8diazabicyklo[4,3,0]non-8-yl)-6-fluór-l,4dihydro-8-metoxy-4-oxo-3-chinolínkarboxylovej kyseliny, spôsob jeho výro
by a farmaceutické prostriedky obsahujúce tú
to látku
11.12.96
12.12.95
19546249.1
DE
Opisuje sa monohydrát hydrochloridu 1-cyklopropyl-7-([S,S]-2,8-diazabicyklo[4.3.0]non-8-yl)-6-fluór-1,4-dihydro-8-metoxy-4-oxo-3-chinolínkarboxylovej kyseliny (označovaný ako CDCH),
spôsob jeho výroby a farmaceutické prostriedky
túto látku obsahujúce.

C 07D 405/12, A 61K 31/445
652-97
Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, BE;
Van Daele Georges Henri Paul(zomrel), Tumhout, BE; Bosmans Jean-Paul René Marie André,
Edegem, BE; Schuurkes Joannes Adrianus Jaco
bus, Beerse, BE;
Enterokinetický benzamid
16.11.95
24.11.94
94203421.6
EP
PCT/EP95/04519, 16.11.95
Opisuje sa benzamidový derivát so vzorcom (I) a
farmaceutické kompozície obsahujúce uvedené

(33)
(86)
(57)

C 07D 487/04, A 61K 31/505
302-97
DR. KARL THOMAE GMBH, Biberach, DE;
Himmelsbach Frank, Mittelbiberach, DE; Von
Ruden Thomas, Wien, AT; Dahmann Georg, Bi
berach, DE; Metz Thomas, Wien, AT;
Pyrimido [5,4-d]pyrimidíny, spôsob ich výro
by, liečivo s ich obsahom a ich použitie
05.09.95
07.09.94, 01.02.95, 13.06.95, 04.08.95
P 44 31 867.7, 195 03 151.2,
195 21 386.6, 195 28 672.3
DE, DE, DE, DE
PCT/EP95/03482, 05.09.95
Pyrimido[5,4-d]pyrimidíny všeobecného vzorca
(I), v ktorom Ra až Rc sú určené v opise, ich tautoméry, stereoizoméry a ich soli, najmä fyziolo
gicky prípustné soli s anorganickými alebo orga
nickými kyselinami alebo zásadami, ktoré majú
farmakologické vlastnosti, najmä brzdiaci účinok
na transdukčné signálne pochody, sprostredkova
né tyrozínovými kinázami, ďalej je opísané po
užitie uvedených zlúčenín na liečbu chorôb, naj
mä nádorových ochorení, a príprava uvedených
zlúčenín.

6 (51) C 07D 501/06, 501/24, 417/12, C 07B 47/00
(21) 815-97
(71) BIOCHEMIE GESELLSCHAFT m.b.H., Kundl,
AT;
(72) Macher Ingolf, Woergl, AT; Widschwenter Ger
hard, Soell, AT;
(54) Spôsob prípravy cefotaxímu a jeho sodnej soli
(22) 22.12.95
(32) 23.12.94
(31) A 2397/94
(33) AT
(86) PCT/EP95/05088, 22.12.95
(57) Opisuje sa spôsob prípravy cefotaxímu v zmesi acetónu a vody a jeho použitie na prípravu sodnej
soli cefotaxímu a kryštalickej sodnej soli cefota
xímu vo forme zaoblených aglomerátov a vo for
me ihličiek.
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Ďalej sa opisujú ich zmesi, spôsob ich prípravy a
organické materiály stabilizované pri ich použití.
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C 08G 18/70, C 09J 175/04
552-97
LE JOINT FRANCAI S, Paris, FR;
Rath Walter, Oberursel, DE; Koch Markus, Bad
Homburg, DE; Reichardt Rudiger, Bensheim,
DE;
Polyuretánová zmes a zasklievací uzáver
04.09.96
05.09.95
95/10380
FR
PCT/FR96/01345, 04.09.96
Polyuretánová zmes, najmä na výrobu tesnení,
ktorá obsahuje zložku na báze polyolu a vytvrdzovadlo na báze izokyanátu, ktoré sa získa pri
daním zahusťovacieho činidla a pridaním iner
tného plniva, ktorým je krieda, silikáty, benzonity, uhličitan vápenatý, PVC, deriváty močoviny,
akrylové deriváty, sadze alebo pyrolyzovaný oxid
kremičitý, pričom množstvo tohto plniva vo vytvrdzovadle je 10 až 70 % hmotn.

C 08G 73/02, C 07D 211/08,211/36, 251/12
1543-96
Ciba SC Holding AG, Basel, CH;
Borzatta Valerio, Dr., Bologna, IT; Guizzardi
Fabrizio, Bologna, IT;
Blokové oligoméry obsahujúce 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylové skupiny, ich zmesi, spôsob
ich prípravy a spôsob stabilizácie organického
materiálu pri ich použití
02.12.96
04.12.95, 29.01.96, 12.07.96
95810756.7, 96810053.7, 96810458.8
EP, EP1EP
Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v
ktorom polydisperzita
je 1, n má hodnotu
3 až 15, zvyšky R1 sú napríklad vodík alebo Cr
C8-alkyl, R2 je napríklad C2-Ciralkylén, zvyšky
A nezávisle od seba sú vždy -OR3, -N(R4) (N5)
alebo skupina všeobecného vzorca (II), R3, R4 a
R5, ktoré sú rovnaké alebo rozdielne, sú napríklad
vodík alebo CrC18-alkyl, alebo -N(R4Rs) ďalej
predstavuje skupinu všeobecného vzorca (III),
pričom Y je kyslík -CH2-, -CH2CH2- alebo >NCH3, X je kyslík alebo >N-R6, R6 je napríklad
vodík alebo C|-Cl8-alkyl, R je výhodne skupina
všeobecného vzorca (IV), a zvyšky B majú nezá
visle od seba vždy jeden z významov uvedených
pre A s tým, že v jednotlivých opakujúcich sa
jednotkách všeobecného vzorca (I) má každý zo
zvyškov B, R, R1 a R3 rovnaké alebo odlišné výz
namy. Tieto zlúčeniny sú vhodné ako stabilizáto
ry proti účinkom svetla, stabilizátory proti účin
kom tepla a stabilizátory proti oxidácii organic
kých materiálov, najmä syntetických polymérov.
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6 (51) C 08K 5/13, C 07C 39/06
(21) 128-97
(71) CIBA Specialty Chemicals Holding Inc., Basel,
CH;
(72) Gilg Bernard, Dr., St. Louis-la-Chausée, FR;
Stinsky Kurt, Basle, CH;
(54) Synergická zmes 2,4-dimetyl-6-sek-alkylfenolu
a stericky bráneného fenolu a jej použitie na
stabilizáciu organického materiálu
(22) 29.01.97
(32) 31.01.96
(31) 249/96
(33) CH
(57) Opisuje sa synergická zmes, ktorá obsahuje a)
aspoň jednu zlúčeninu všeobecného vzorca (1), v
ktorom R1 je metyl alebo etyl, a R2 je C10-C30-alkyl a b) aspoň jednu zlúčeninu všeobecného
vzorca (II), v ktorom n má hodnotu I, 2 alebo 4,
X1 je terc-butyl, X2 je C1-C4-Blkyl1 X3 v prípade,
že n má hodnotu 1, je CrC20-alkyl, triazinylaminoskupina substituovaná na triazínovom
kruhu C|-Cjo-alkyltioskupinou, alebo skupina
-A1-COO-A2 alebo -A1-COONH-A2, X3 v prípa
de, že n má hodnotu 2, je skupina -E1-COO-E2OOC-E3- alebo -E1 -CONH-E2-NHCO-E3-, alebo
X3 v prípade, že n má hodnotu 4, je skupina [-G1COOj-G2, a význam ostatných substituentov je
opísaný v opise. Použitie takýchto zmesí, ako i
vybrané organické polyméry, napríklad terpolymér akrylonitril - butadién - styrén (ABS) alebo
kopolymér styrén - akrylonitril (SAN), ktoré sú
stabilizované zmesou podľa vynálezu proti ter
mickému, oxidačnému a/alebo aktinickému odbú
ravaniu.

6(51) C 08K 5/5333, C 08L 67/02, C 08J 11/04
(21) 466-97
(71) CIBA Specialty Chemicals Holding Inc., Basel,
CH;
(72) Pfaendner Rudolf, Rimbach, DE; Hoffmann Kurt,
Lautertal, DE; Herbst Heinz, Lautertal, DE;
(54) Spôsob zvyšovania molekulovej hmotnosti
polykondenzátov
(22) 05.10.95
(32) 14.10.94
(31) 3090/94-0
(33) CH
(86) PCT/EP95/03937, 05.10.95
(57) Spôsob zvyšovania molekulovej hmotnosti poly
kondenzátov, pri ktorom sa polykondenzát zoh
rieva na teplotu nižšiu ako je jeho teplota topenia
a vyššiu ako teplota skleneného prechodu v pev
nej fáze polyméru s prídavkom aspoň jedného
stericky bráneného esteru alebo monoesteru ky
seliny hydroxyfenylalkylfosfónovej.

6 (51) C 08L 33/04, 31/04, C 08F 265/04,
263/04, 265/06
(21) 465-97
(71) THE B. F. GOODRICH COMPANY, Akron,
OH, US;
(72) Dunaway James H., Cuyahoga Falls, OH, US;
Hernandez Pamela K., Brunswick, OH, US; Bi
dinger Gregory P., Copley, OH, US;
(54) Kopolymérna disperzia s vysokým pevným
podielom z latexu a jej použitie na tesnenie
(22) 04.10.95
(32) 11.10.94
(31) 08/321 288
(33) US
(86) PCT/US95/12762, 04.10.95
(57) Vodná disperzia je tvorená aspoň 77 % hmotn.
časticami polymerizovanými z monomérov za
hŕňajúcich aspoň 50 % hmotn. akrylátových so 4
až 16 atómami uhlíka a/alebo z vinylacetátu, pri
čom uvedené častice majú priemer 4 až 100 pm a
sú vytvorené polymerizáciou akrylátových alebo
vinylacetátových monomérov v prítomnosti late
xu.
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C 09J 121/00, C 08L 21/00
648-97
HENKEL TEROSON GMBH, Heidelberg, DE;
Bom Peter, Dr., Sandhausen, DE; Schenkel Hu
bert, Dr., Sandhausen, DE;
(54) Za horúca vytvrditeľná reaktívna zmes na bá
ze prírodných a/alebo syntetických elastomérov

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

14.11.95
23.11.94
P 44 41 656.3
DE
PCT/EP95/04467, 14.11.95
Za horúca vytvrditeľná reaktívna zmes na báze
tekutých kaučukov s reaktívnymi olefinickými
dvojitými väzbami, ako aj prípadne tuhých kau
čukov a vulkanizačných systémov na báze síry a
jedného alebo viacerých organických urýchľova
čov a oxidov kovov, peroxidických vulkanizač
ných systémov, chinónov, chinóndioxímov alebo
dinitrozobenzolu. Zmes má vo vukanizovanom
stave vysoké maximá akustického stratového čini
teľa v širokej teplotnej oblasti použitia od asi +
10 °C do + 40 °C. Táto zmes je vhodná na použi
tie ako akusticky tlmivé lepidlo, tesniaci materiál
alebo hmota na nanesenie ochrannej vrstvy.
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C IlD 1/66, 1/825,1/83
675-97
UNILEVER NV, AL Rotterdam, NL;
Crawford Robert John, Wirral, Merseyside, GB;
Sanderson Alastair Richard, Vlaardingen, NL;
Detergentná zmes
10.11.95
02.12.94
9424444.9
GB
PCT/EP95/04443, 10.11.95
Časticová detergentná zmes obsahuje najviac
10 % hmotn. vo vode nerozpustnej anorganickej
detergentnej zložky a nie viac ako 10 % hmotn.
vody, ďalej obsahuje 40 až 90 % hmotn. neiónovej povrchovo aktívnej zložky pozostáva-júcej
úplne alebo väčšinou z neiónovej povrchovo ak
tívnej látky tuhej pri laboratórnej teplote, naprí
klad alkylpolyglykozidu alebo laktobiónamidu.
V malých množstvách môže byť prítomná kva
palná neiónová povrchovo aktívna látka a iné
spolupôsobiace povrchovo aktívne látky. Tiež je
prítomná detergentná zložka, pomer detergentnej
zložky ku neiónovej povrchovo aktívnej látke ne
presahuje 1:1.
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C IlD 1/83,3/48,3/20
711-97
UNILEVER NV, AL Rotterdam, NL;
Allan Alexander, Bebington, Wirral, Merseyside,
GB; Rabone Kenneth Leslie, Bebington, Wirral,
Merseyside, GB; Sharpies Martin, Wirral, Merse
yside, GB;
Kompozícia na čistenie tvrdých povrchov
a spôsob dezinfekcie neživých povrchov
28.11.95
09.12.94, 10.03.95
9424895.2, 9504827.8
GB, GB
PCT/EP95/04724, 28.11.95
Kompozícia s pH 2 až 7 obsahuje vzhľadom na
výrobok 1 až 30 % hmotn. etoxylovaného neiónového tenzidu, menej ako 50 % hmotn. aniónového tenzidu vzhľadom na celkový obsah

tenzidov, 0,005 až 5 % hmotn., vzhľadom na vý
robok, vo vode rozpustného aniónového polymé
ru, ktorý má priemernú molekulovú hmotnosť
menej ako I 000 000, v ktorej pomer polymér
neiónový tenzid je 0,1 . 1 alebo nižší; 0,1 až 15 %
hmotn., vzhľadom na výrobok, protimikrobiálneho činidla vybraného zo skupiny pozostávajúcej z
derivátov kyseliny benzoovej, dikarboxylových
kyselín, C1- až C6- alkanolov a ich zmesi. Vyná
lez sa tiež vzťahuje na spôsob dezinfekcie neži
vých povrchov, ktorý zahŕňa ošetrenia povrchu
uvedenou kompozíciou.

6 (51) C 12C 11/07, C 12H 1/00, C 12C 11/09
(21) 261-97
(71) METALLGESELLSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT, Frankfurt am Main, DE;
(72) Bodmer Roland, Nidderau, DE; Bônsch Rudolf,
Nackenheim, DE; Eichelsbacher Michael, Mainz,
DE, Mitschke Peter, Maintal, DE; Seiffert Thorsten, Neu-Anspach, DE,
(54) Spôsob kontinuálnej výroby piva
(22) 14 07.95
(32) 31.08.94
(31) P 44 30 905.8
(33) DE
(86) PCT/EP95/02759. 14 07.95
(57) Spôsob kontinuálnej výroby piva, pri ktorom sa
stierka s obsahom kyslíka 0,5 až 3,0 mg na liter
kontinuálne zavádza do aspoň jednej kvasnej ná
drže upravenej ako slučkový reaktor, ktorý pracu
je pri teplote 6 až 25°C a s tlakom 0,15 MPa až
0,2 MPa. Stierka má stredné omeškanie 4 až 40
hodín a je v ustálenom obehu V reaktore sa na
chádza biologický katalyzátor obsahujúci biolo
gicky aktívne kvasnice. Pri tomto spôsobe je zais
tené, že celkový prietok kvasnou nádržou sa kon
tinuálne zavádza do dozrievacej fermentačnej ná
drže v podobe slučkového reaktora, do ktorého sa
okrem toho kontinuálne vnáša 1 až 8 % stierky
Reaktor pracuje pri teplote 10 až 20°C a médium
určené na dozrievanie má stredné omeškanie 4 až
30 hodín. Reaktor je prevádz-kovaný s biologic
kým katalyzátorom, ktorý sa nasadzuje v kvasnej
nádrži, a čiastkový prúd média, určeného na do
zrievanie, |e v trvalom obehu, pričom sa z tohto
prúdu oddeľujú soľné bunky kvasníc a kvasníc
zbavený čiastkový prúd sa v priebehu 0,5 až 30
minút zahrieva na teplotu 60 až 70°C, potom sa
ochladí a opäť zavedie do dozrievacej nádrže
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C 12G 3/04
565-96
OKA, spol. s r. o., Roudnice nad Labem, CZ.
Katzer Jaroslav, Ing, Petrov, CZ, Kučerová Ha
na, Ing., Praha 4, CZ; Ondroušek Stanislav, Ing.,
CSc., Praha 10, CZ; Špaček Bohumil, lng„ CSc,
Praha 9, CZ; Havlíček Alexandr, Dr, Praha 4,
CZ,
Emulzný likér, základ na jeho výrobu a spôsob
výroby tohto základu
03.05.96
19.01.96
PV 174-96
CZ
Emulzný likér obsahuje sójové mlieko, výhodne
sójové sušené mlieko, najlepšie s obsahom tuku
od 15 do 45%. Základ na výrobu emulzného liké
ru obsahuje 150 až 300 g sušeného sójového
mlieka, 10 až 350 g cukru, 100 až 300 ml etano
lu, doplnok do 1 000 ml tvorí voda Spôsob vý
roby základu spočíva v tom, že sušené sólové
mlieko sa nasucho zmieša s cukrom, oboje v
množstve určenom na doplnenie do 1 000 ml
zmesi, potom sa zmes počas miešania rozpustí v
200 až 600 ml vody a po rozpustení sa v priebehu
miešania pridá celkové množstvo etanolu, určené
tiež na doplnenie na 1 000 ml zmesi, a konečne
po premiešaní sa objem doplní na 1 000 ml vo
dou

6 (51) C 12N 1/14, 9/42 // (C 12N 1/14,
C 12R 1:885,1:95)
(21) 683-92
(71) Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava.
SK,
(72) Pekarovičová Alexandra, Ing , CSc . Bratislava,
SK; Rybáriková Daniela, Ing , Považská Bystrica,
SK, Mikulášová Mária, RNDr, Bratislava, SK.
Košík Martin, doc. Ing., DrSc. Bratislava. SK,
Lužáková Vlasta, Ing., CSc., Bratislava, SK.
(54) Médium na kultiváciu húb
(22) 09.03.92
(57) Kultivačné médium na produkciu celulóz hubami
obsahuje 0,14 až 1,1 % hmotn (NH4)2SO4, 0.2 až
0,4 % hmotn. KH2PO4, 0,03 až 0,08 % hmotn
CaCl2. 0.03 až 0,06'% hmotn MgSO4 7H20, 0,05
% hmotn
peptónu, 0,0005 % hmotn
FeSO4 7H20, 0,00016 % hmotn MnSO4 H2O.
0,00014 % hmotn ZnSO4 7H20, 0,0002 až
0,0004 % hmotn. CoCl2. 0,1 až 10 % hmotn ky
seliny a,P-D-glukoizosacharínovej alebo jej vá
penatej soli, prípadne jej 1,4-laktónu. Uvedené
médium môže obsahovať a) 0,1 až 10 % hmotn
celulózy

6(51) C 12N 9/10,15/54, C 12P 1/06
(21) 381-97
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Lever
kusen, DE;
(72) Crueger Anneliese, Dr., Erkrath, DE; Dellweg
Hans-Georg, Dr., Wuppertal, DE; Lenz Jiirgen
Georg, Dr., Leverkusen, DE; Schrôder Werner,
Dr., Wuppertal, DE; Pape Hermann, prof., Dr.,
Munster, DE; Goeke Klaus, Dr., Menden, DE;
Schaper Beate, Dr., Miinster, DE; Hemker Mi
chael, Miinster, DE; Piepersberg Wolfgang, prof.,
Dr, Wuppertal, DE; Distler Jiirgen, Dr., Wupper
tal, DE; Stratmann Ansgar, Hattingen, DE;
(54) Akarviozyl-transferáza, spôsob jej výroby, jej
použitie, DNA-sekvencia, kódujúca akarviozyl-transferázu, vektor obsahujúci túto sekvenciu
a spôsob premeny vedľajších komponentov
akarbózy na akarbózu
(22) 21 03.97
(32) 22 03.96, 25.06.96
(31) 19611252.4, 19625269.5
(33) DE, DE
(57) Je opísaná akarviozyl-transferáza z Actinomycét,
predovšetkým z Actinoplanes sp. SE 50/110 a
mutantov, spôsob izolácie, čistenia a charakteri
zácie enzýmu, spôsob izolácie a charakterizácie
acbD-génu, kódujúceho akarviozyl-transferázu,
expresie akarviozyl-transferázy v heterológnom
hostiteľskom organizme, použitie akarviozyl-transferázy na premenu vedľajších komponentov
na akarbózu, prípadne na výrobu homológov akarbózy. použitia akarviozyl-transferázy na čis
tenie akarbózy, ako i výroby produkčných mutan
tov s redukovanou tvorbou vedľajších komponen
tov inaktiváciou génu akarviozyl-transferázy.

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

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

C 12N 9/84
882-96
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha, CZ;
Huňková Zdenka, RNDr., CSc., Praha, CZ;
Spôsob submerznej príkrmovej kultivácie
kvasinky Cryptococcus sp. CCY 17-22-1 s vy
sokým obsahom vnútrobunkovej V-penicilín
amidázy
04.07.96
04.04 96
PV1006-96
CZ
Spôsob submerznej príkrmovej kultivácie kvasin
ky Cryptococcus sp Ccy 17-22-1 s vysokým ob
sahom vnútrobunkovej V-pemcilín amidázy, kto
rý spočíva v tom, že ku kultivačnému médiu sa
pridá kyselina fenylpropiónová s koncentráciou
0.1 až 0,3 % spolu s kyselinou p-hydroxyfenoxyoctovou, a že pre príkrmy sa používa kyselina fe
nylpropiónová s celkovou koncentráciou 0,1 až
0,3 %, etanol s celkovou koncentráciou 0,8 až 1,5
% a síran amónny s celkovou koncentráciou 0,06
až 0,2 % na objem kultivačného média, pričom
jednotlivé dávky kyseliny fenylpropiónovej sa
pohybujú v rozmedzí 0,005 až 0,1 %, dávky eta
nolu v rozmedzí 0,02 až 0,2 % a koncentrácia amónnych iónov v kultivačnom médiu sa pohybuje
v rozmedzí 0,001 až 0,04 %, a koncentrácia roz
pusteného kyslíka v kultivačnom médiu sa počas

príkrmovej fázy udržiava v rozmedzí 5 až 15 % a
pH sa udržiava na hodnote 7,6 až 7,8.

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

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

C 12N 9/96, A 23L 1/00, C 12N 9/16,9/24,9/42
406-97
GIST-BROCADES B.V., Delft, NL,
Barendse Rudolf Carolus Maria, Delft, NL; Harz
Hans-Peter, Dudenhofen, DE; Betz Roland
Júrgen, Niederkirchen, DE;
Enzýmové prípravky stabilizované pomocou
solí
24.07.96
28.07.95
95202066.7
EP
PCT/EP96/03286, 24.07.96
Sú opísané spôsoby zvyšovania spracovateľskej a
skladovateľskej stability suchých enzýmových
prípravkov. Určitá dávka anorganickej soli, na
príklad MgSO4, sa rozpustí v roztoku obsahujú
com enzým, ktorý sa potom usuší napríklad po
mocou sušenia rozprašovaním. Okrem zvýšenia
enzymatickej aktivity po vysušení pridanie soli
takisto zvýši skladovaciu a spracovateľskú stabili
tu získanej pevnej kompozície obsahujúcej enzým
a anorganickú soľ

6 (51) C 12N 15/12, C 07K 14/435, C 12N 15/62,
A61K38/17
(21) 292-97
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin,
DE;
(72) Noeske-Jungblut Christiane, Berlin, DE, Becker
Andreas, Berlin, DE; Haendler Bernard, Berlin,
DE;
(54) Spôsob výroby pallidipinu, inhibitors zrážania
doštičiek vyvolaného kolagénom, farmaceutic
ký prostriedok, použitie, rekombinantný vek
tor
(22) 11.09.95
(32) 12.09.94
(31) 94250224.6
(33) EP
(86) PCT/EP95/03573, 11 09.95
(57) Asp-pallidípín inhibuje agregáciu krvných došti
čiek vyvolanú kolagénom u cicavcov Asp-pallidipín obsahuje- i) protein (pallidipín) vybra
ný zo skupiny pallidipínových proteínov a ii) aminokyselinu kyselinu asparágovú, kde kyselina
asparágová je spojená s N-terminálnym koncom
pallidipinu peptidovou väzbou Spôsob jeho vý
roby zahŕňa kroky- aa) transfekciu aspoň |edne|
baktérie vhodným vektorom, pričom vektor obsa
huje: i) molekulu DNA alebo cDNA, kódujúcu
rekombinantný Asp-pallidipín, ii) vhodnú signál
nu peptidovú sekvenciu, ktorá sa odštiepuje tak.
že aminokyselina kyselina asparágová je v pozícii
+ 1 sekvencie aminokyselín zrelého Asp-palIidipínu, a íii) vhodný promótor, b b) expresiu preproteínu obsahujúceho Asp-pallidipín a signálnu
peptidovú sekvenciu, cc) transport Asp-pallidipínu z cytoplazmy baktérie do periplazmy. za
štiepenia preproteínu aspoň jednou proteázou

počas transportu za vzniku Asp-pallidipínu, dd)
izoláciu Asp-pallidipínu extrakciou periplazmy a
ee) purifikáciu Asp-pallidipínu. Protein sa využí
va ako liek na inhibíciu agregácie krvných došti
čiek vyvolanej kalogénom alebo rakoviny s metastatickými nádorovými bunkami.

6 (51) C 12N 15/18, C 12P 21/00,21/02, C 12N 7/00
//(C 12P 21/00, C 12R 1:19)
(21) 5246-84
(71) BIOTECHNOLOGY GENERAL CORPORA
TION, New York, NY, US;
(72) Aviv Haim, Rehovot, IL; Górecki Marian, Rehovot, IL; Levanon Avigdor, Netania, IL; Oppenheim Amos, Jerusalem, IL; Vogel Tikva, Rehovot,
IL; Zeelon Elisha, Hashiva, IL; Zeevi Menachem,
Ramat Gan, IL;
(54) Expresné vektory na zvýšenú produkciu poIypeptidov, plazmidy obsahujúce tieto vektory,
hostiteľské bunky obsahujúce tieto plazmidy,
získané produkty, súvisiace spôsoby a použitie
(22) 05.07.84
(32) 15.07.83
(31) 06/514 188
(33) US
(57) Vektor, ktorý po zavedení do bunky vhodného
bakteriálneho hostiteľa obsahujúceho termolabilný represor Q vyvolá po zvýšení teploty hosti
teľskej bunky na 42 0C, keď je represor inaktivovaný, expresiu génu, vloženého do vektora,
a produkciu polypeptidu, kódovaného génom,
obsahujúci dvoj vláknovú molekulu DNA, ktorá
v smere 5' —> 3' obsahuje: promótor a operátor
PlOl z bakteriofágu lambda, miesto využitia N na
nadviazanie antiterminátorového N proteinu,
produkovaného hostiteľskou bunkou, sekvenciu
DNA, obsahujúcu miesto väzby ribozómov, na
nadviazanie mRNA na ribozómy hostiteľskej
bunky, kde miesto väzby ribozómu je: (i) mutač
ně ribozómové väzbové miesto Cn z bakteriofágu
lambda so sekvenciou TAAGGAAGTACTTACAT; ATTCCTTCATGAATGTA alebo (ii) syn
tetický oligonukleotid so sekvenciou TAAGGAAGTACTTAC AT; ATTCCTTCATGAATGTA
alebo (iii) z prevažujúceho hlavného proteínové
ho génu bakteriofágu lambda a má sekvenciu
TTTTTTTACGGGATTTTTTTATG; AAAAAAATGCCCTAAAAAAATAC, iniciačný kodón a
oblasť reštrikčných enzýmov na vloženie poža
dovaného génu do vektora vo fáze s iniciačným
kodónom ATG, a ďalej zahŕňa sekvenciu DNA,
obsahujúcu pôvod replikácie z bakteriálneho
plazmidu pBR322, schopného autonómnej repli
kácie v hostiteľskej bunke, a sekvenciu DNA, ob
sahujúcu gén, spojený so selekčným alebo identi
fikovateľným fenotypickým znakom, ktorý je
manifestovaný, ak je vektor prítomný v hostiteľ
skej bunke.

6 (51) C 12N 15/19, C 07K 14/52, 16/24, C 12N 1/21,
5/10, 1/19, AOlK 67/027, A 61K 38/19,
C 12Q 1/68, C 12N 15/11
(21) 1008-96
(71) ZymoGenetics, Inc., Seattle, WA, US; University
of Washington, Seattle, WA, US;
(72) Holly Richard D., Seattle, WA, US; Lok Si, Se
attle, WA, US; Foster Donald C., Seattle, WA,
US; Hagen Frederick S., Seattle, WA, US; Kaushansky Kenneth, Woodinville, WA, US; Kuijper
Joseph L., Bothell, W A, US; Lofton-Day Cathe
rine E., Brier, WA, US; Oort Pieter J., Seattle,
WA, US; Burkhead Steven K., Seattle, WA, US;
(54) Hematopoetická bielkovina, materiály a spô
soby ich prípravy
(22) 05.08.94
(32) 14.02.94, 25.02.94, 21.03.94, 01.06.94
(31) 08/196 025, 08/203 197, 08/215 203, 08/252 491
(33) US, US, US, US
(86) PCT/US94/08806, 05.08.94
(57) Sú opísané myšie a ľudské hematopoetické biel
koviny alebo ich polypeptidové fragmenty, ako
cytokinínová doména, ktoré stimulujú proliferáciu a diferenciáciu myeolidných alebo Iymfoidných prekurzorov. Ide najmä o rekombinantný
trombopoietín (TPO), bielkovinu, ktorá stimuluje
tvorbu krvných doštičiek z prekurzorových bu
niek kostnej drene. Sú opísané aj polynukleotidové molekuly kódujúce tieto bielkoviny, ako
i vektory (napríklad plazmidy) a hostiteľské bun
ky (napríklad kvasinkové) vhodné na expresiu a
izoláciu hematopoetických bielkovín. Je opísané
aj transgenné zviera, napríklad myš alebo ovca,
do zárodočnej línie ktorého bol zavedený úsek
heterológnej DNA kódujúcej TPO, pričom toto
zviera produkuje príslušnú bielkovinu. Sú tu uvá
dzané aj monoklonálne protilátky, ktoré sa viažu
na epitop bielkovín podľa vynálezu a ktoré na
príklad umožňujú afinitné čistenie týchto bielko
vín. Je opísaný tiež spôsob detekcie DNA kódu
júcej trombopoietín v zmesi DNA molekúl, ktorý
zahŕňa hybridizačné sondovanie tejto zmesi oligonukleotidovou sondou, ktorá svojou sekven
ciou zodpovedá časti DNA špecifickej pre trom
bopoietín. Bielkoviny a plypeptidy sú vhodné
najmä na terapiu in vivo a ex vivo, napríklad na
stimuláciu tvorby krvných doštičiek onkologic
kých pacientov po chemoterapii alebo radiačnej
terapii. Sú preto uvedené aj farmaceutické pros
triedky, ktorých účinnou zložkou je rekombinant
ný trombopoietín. Bielkoviny a ďalšie materiály
sú vhodné tiež na výskum diferenciácie a proliferácie v systéme krvných buniek.

6 (51) C 12N 15/53,15/82, 5/10, A OlH 5/00,
C 12Q 1/26, A OlH 1/04, C 12Q 1/68,
A 61K 38/44
(21) 1610-96
(71) CIBA-GEIGY AG, Basle, CH;
(72) Ward Eric Russell, Durham, NC, US; Volrath
Sandra, Durham, NC, US;
(54) Izolovaná molekula DNA kódujúca protoporfyrinogénovú oxidázu v eukaryotoch, spôsob
jej manipulácie a jej farmaceutické použitie,
vektor a hostiteľ

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

08.06.95
16.06.94
08/261.198
US
PCT/IB95/00452, 08.06.95
Opisujú sa eukaryotické sekvencie DNA kódujú
ce prirodzenú protoporťyrinogénovú oxidázu
(protox) alebo modifikované formy tohto enzý
mu, ktoré sú tolerantné voči herbicídu. Ďalej sa
opisujú rastliny majúce pozmenenú protox aktivi
tu, ktorá tiež prepožičiava toleranciu voči herbi
cídu. Tieto rastliny môžu byť šľachtené alebo gé
novo manipulované na získanie rezistencie na
protox inhibitory pomocou mutácie prirodzeného
protox génu na jeho rezistentnú formu alebo po
mocou zosilnenia expresie prirodzeného protoxu.
Spomenuté rastliny môžu byť transformované
modifikovanými eukaryotickými alebo prokaryotickými protox kódujúcimi sekvenciami alebo
prokaryotickými sekvenciami protoxu divokého
typu, ktorý je tolerantný voči herbicídu. Ďalej sa
opisuje použitie nových eukaryotických protox
sekvenci í na farmaceutické a iné účely a ďalej
rastlinné gény kódujúce pozmenený protox alebo
protox divokého typu, purifikovaný rastlinný
protox, spôsoby izolácie protoxu z rastlín a spô
soby použitia sekvenci! kódujúcich protox.

6 (51) C 12P 11/00 // (C 12P 11/00, C 12R 1:01,1:05)
(21) 376-97
(71) RHONE-POULENC NUTRITION ANIMATE,
Antony, FR;
(72) Favre-Bulle Olivier, Lyon, FR; Bontoux Marie-Claude, Luzinay, FR; Largeau Denis, Taluyers,
FR; Ariagno André, Francheville, FR;
(54) Spôsob prípravy alfa-substituovaných-4-metyl-tiomaslových kyselín
(22) 19.09.95
(32) 22.09.94, 07.03.95
(31) 94/11301,95/02615
(33) FR, FR
(86) PCT/FR95/01196, 19.09.95
(57) Opisuje sa spôsob prípravy uvedených kyselín
enzymatickou hydrolýzou 4-metyltiobutyronitrilu
pomocou nitrilázy mikroorganizmov Alcaligenes
faecalis, Rhodococcus sp. Ht 29-7 alebo Gordona
terrae.

rula piliminae ATCC 32762 v živnom prostredí,
ktoré obsahuje využiteľné zdroje dusíka a uhlíka
a ako substrát sulfoketón všeobecného vzorca
(III), v ktorom R2 má význam uvedený v hlavnom
nároku, za aeróbnych podmienok do nahroma
denia trans-hydroxysulfónu všeobecného vzorca
(II), ktorý sa potom izoluje.
OH

6 (51) C 12P 17/12, 7/40, 7/42, 7/22 // (C 12P 17/12,
C 12R 1:38,1:025)
(21) 1885-92
(71) LONZA A.G., Gampel/Wallis (Dir.-.Basel), CH;
(72) Kiener Andreas, Dr., Visp (Kantón Wallis), CH;
(54) Spôsob mikrobiologickej výroby kyseliny 5-hydroxypyrazínkarboxylovej
(22) 19.06.92
(32) 21.06.91
(31) 1843/91-3
(33) CH
(57) Spôsob mikrobiologickej výroby kyseliny 5-hydroxypyrazínkarboxylovej a/alebo jej solí je
založený na tom, že sa kyselina pyrazínkarboxylová a/alebo jej soli ako substrát premenia pomo
cou mikroorganizmov rodu Pseudomonas a/alebo
Achromobacter, ktoré rastú s kyselinou nikotíno
vou a/alebo jej soľami ako jediným zdrojom uhlí
ka, dusíka a energie, na kyselinu 5-hydroxypyrazínkarboxylovú a/alebo jej soli, ktoré sa akumulu
jú v médiu.
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(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

C 12P 17/00,11/00, C 07D 495/04
315-97
MERCK & CO., INC., Rahway, NJ, US;
Chartrain Michel M., Rahway, NJ, US; Katz Lor
raine G., Rahway, NJ, US; King Steven A., Rah
way, NJ, US;
Spôsob prípravy transhydroxysulfónu
08.09.95
13.09.94
305 110
US
PCT/US95/11243,08.09.95
Spôsob prípravy transhydroxysulfónu všeobecné
ho vzorca (II), v ktorom všeobecné symboly majú
význam uvedený v hlavnom nároku, pri ktorom
sa postupuje tak, že sa pestuje mikroorganizmus
Rhodotorula rubra ATCC 74283 alebo Rhodoto-

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

C 12Q 1/68, C 12N 15/11, C 07H 21/04
417-97
SAPPORO BREWERIES LTD., Tokyo, JP;
Araki Shigeki, Yaizu-shi, Shizuoka, JP; Tsuchiya
Yohichi, Yaizu-shi, Shizuoka, JP;
Spôsob identifikácie genetických druhov
chmeľu
26.07.96
28.07.95, 30.04.96
07/211328, 08/130586
JP, JP
PCT/JP96/02121,26.07.96
Spôsob identifikácie chmeľových druhov je zalo
žený na polymorfizme v genetickej sekvencii rôz
nych druhov chmeľu. Vybraté špecificky, polymorfné oblasti chmeľovej DNA rôznych druhov
chmeľu sú amplifikované pomocou polymerázovej reakcie a tieto amplifikované fragmenty sú
ďalej analyzované. Opísaným spôsobom môžu
byť jednoducho a presne identifikované jednotli
vé druhy chmeľu.

6 (51) C 23C 18/31, B 29B 15/14
(21) 940-95
(71) PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI
S.pA., Milano, IT;
(72) Cavallotti Pietro, Milano, IT; Pavan Federico, Fi
renze, IT;
(54) Povrchovo upravený kovový drôt na výstužnú
konštrukciu výrobkov z elastoméru a spôsob
jeho výroby
(22) 25.07.95
(32) 28.07.94
(31) MI94A 001627
(33) IT
(57) Kovový drôt s oceľovým jadrom je opatrený po
kovovaním vrstvou zliatiny zinok/mangán, obsa
hujúcou 5 % až 80 % mangánu, a je určený na
výstužnú konštrukciu pneumatík alebo ďalších
výrobkov z elastoméru. Opísaný je spôsob vyko
návania pokovovania oceľového jadra zliatinou
zinok/mangán pomocou elektrolytického poko
vovania.

Trieda D
6 (51) D OlD 1/06, F 04C 15/00, F 16K 51/00,
B 29C 47/68, D OlF 2/00
(21) 658-97
(71) LENZING AKTIENGESELLSCHAFT, Lenzing,
AT;
(72) Kalt Wolfram, Lenzing, AT; Männer Johann,
Weyregg, AT; Firgo Heinrich, Vôcklabruck, AT;
Schwenninger Franz, Kônigsdorf 255, AT;
(54) Spôsob dopravy roztoku celulózy vo vodnom
terciárnom aminoxide
(22) 24.09.96
(32) 26 09.95
(31) A 1596/95
(33) AT
(86) PCT/AT96/00171, 24.09.96
(57) Spôsob dopravy roztoku celulózy sa uskutočňuje
vo vodnom terciárnom roztoku aminoxidu pomo
cou aparatúry, pričom rýchlosť prúdenia roztoku
celulózy v aparatúre je rozdielne veľká. Aparatúra
má v mieste, v ktorom je rýchlosť prúdenia po
rovnateľne malá, predpokladaný otvor, ktorým
časť roztoku celulózy z nej vystupuje.
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D OlF 2/00
676-97
AKZO NOBEL N.V., Arnhem, NL;
Pitowski Jurgen, MiItenberg, DE;
Spôsob výroby celulózových tvarovaných vý
robkov a priadza z nekonečných celulózových
vláken
24.11.95
02.12.94
P 4442890.1
DE
PCT/EP95/04634, 24 11.95
Pri výrobe celulózových tvarovaných výrobkov
sa roztok celulózy tvaruje v terciámom amín-Noxide a prípadne vo vode v teplom stave. Tvaro
vaný roztok sa pred zavedením do koagulačného
kúpeľa chladí vzduchom. Chladenie sa uskutoč
ňuje kondicionovaným vzduchom, ktorý má ob
sah vody v rozmedzí 0,1 až 7 g vodnej pary na 1
kg suchého vzduchu a jeho relatívna vlhkosť je
menšia než 85 %.

6(51) D OlH 4/12
(21) 278-97
(71) RIETER Ingolstadt Spinnereimaschinenbau AG,
Ingolstadt, DE;
(72) Knabel Manfred, Ingolstadt, DE; Bock Erich,
Wettstetten, DE; Schuller Edmund, Ingolstadt,
DE;
(54) Zariadenie na bezvretenové pradenie
(22) 03.03.97
(32) 05.03.96
(31) 196 08 272 2
(33) DE
(57) Zariadenie na bezvretenové pradenie so spriada
cím rotorom (1), ktorý je uložený v oporných
kotúčoch (4), sa navrhuje tak, aby na podopretie
naň pôsobiacej axiálnej sily bolo vytvorené aerostatické axiálne ložisko (6), pričom ložisková
plocha (115) hriadeľa (11) pozostáva aspoň
čiastočne z karbidu. Použitie materiálov, a to uh
líkového materiálu na axiálne ložisko (6) s ložis
kovou plochou (115) hriadeľa (11) z karbidu,
vytvára obzvlášť priaznivú dvojicu.

-t- /2b

111

t

g i
JH i
»V//////7////í>«

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

D 05B 1/00, 1/10,13/00, B 05B 15/00
641-97
Tadzhibaev Zarif Sharifovich, Tashkent, UZ;
Tadzhibaev Zarif Sharifovich, Tashkent, UZ;
Šijací stroj na šitie dvojniťovým retiazkovým
stehom

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

vzduch. Pri tom je nosná stolica (1, 101) tvorená
rúrkovými ramienkami (2, 3, 4, 5; 102, 103, 104,
105; 102', 103', 104', 105'), ktoré majú v oblasti
nôh, resp. rúk ochranného obleku zahnutia (6, 7,
8, 9; 106, 107, 108, 109; 106', 107', 108', 109 ),
v ktorých sú upravené výstupné otvory (21, 121)
na vysúšací vzduch, pričom na spoločnej rozdeľovacej rúrke (18, 118, 118') je upravené dopln
kové, voliteľne uzatvárateľné napojovacie hrdlo
(124, 124') na privádzanie pracieho a/alebo de
zinfekčného prostriedku a pričom je výhodne ve
denie vysúšacieho vzduchu pred napojovacím
hrdlom (124) rovnako voliteľne uzatvárateľné
ventilom (125).

21.11.95
23.11.94
IHDP 9401016.1
UZ
PCT/UZ95/00001, 21.11.95
Steh vytvorený strojom na šitie dvojniťovým re
tiazkovým stehom sa nemôže rozpárať od konca.
Súčasne sa zvyšuje produktivita stroja použitím
jednoduchšieho mechanizmu zachytávača (24),
ktorý vykonáva rotačný pohyb. Dvojniťový re
tiazkový steh sa vytvára a napína pri jednej otáč
ke hlavného hriadeľa (2) stroja. Šijací stroj okrem
toho obsahuje autonómny napínač (11, 28) nite
vo forme kotúčového výstredníka na hornú a
spodnú niť a zdvíhač na hornú a spodnú niť, kto
rý môže kmitať okolo svojej osi. Zachytávač (24)
je uložený v stroji takým spôsobom, že môže vy
konávať rotačný pohyb vo zvislej rovine, rovno
bežne s priebehom šva a v priebehu každého po
hybového cyklu ihly (9) a zdvíhača môže vyko
nať dve otáčky. Riešenie podľa vynálezu sa môže
uplatniť pri troch typoch šijacích strojov na šitie
dvojniťovým retiazkovým stehom, totiž pri stro
joch s plochou, stĺpovou alebo valcovou šijacou
základňou.
!& J-
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6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

D 06F 59/02, 41/00, 17/04
426-97
Jannach Helmut, Graz, AT;
Jannach Helmut, Graz, AT;
Zariadenie na vysúšanie, pranie a/alebo dez
infikovanie ochranných oblekov
04.10.95
04.10.94, 02.03.95
GM 330/94, GM 112/95
AT, AT
PCT/AT95/00192, 04.10.95
Zariadenie na vysúšanie ochranných oblekov má
oblek navlečený cez nosnú stolicu, skladajúcu sa
z rúrok, ktorá zasahuje do všetkých krajných ob
lastí ochranného obleku, pričom rúrky na svojich
koncoch majú výstupné otvory na vháňaný teplý

6(51) D 21C 9/10, D 21H 21/32
(21) 719-97
(71) MINERALS TECHNOLOGIES INC., New York,
NY, US;
(72) Drummond Donald Kendall, Glenmoore, PA, US,
(54) Bielený papier s plnivom a spôsob jeho prí
pravy
(22) 16.1195
(32) 28.12.94
(31) 08/365253
(33) US
(86) PCT/US95/14995, 16.11.95
(57) Na zvýšenie jasnosti papiera s plnivom sa použí
vajú bieliace činidlá, pričom sa na papier s plni
vom pôsobí bielidlami počas procesu výroby pa
piera. Postup je osobitne vhodný na papiere trie
dy nízkej jasnosti, ktoré sa vyrábajú z dřevovin
obsahujúcich uhličitan vápenatý.

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

D21F2/00
752-97
AKZO NOBEL NV, Arnhem, NL;
Budgell Derek, Erlenbach, DE; Pitowski Hans-Juergen, Miltenberg, DE; Wachsmann Ulrich,
Elsenfeld, DE;
Celulózové vlákna, zvlákňované z rozpúšťadla
07.12.95
12.12.94
P 4444140.1
DE
PCT/EP95/04808, 07.12.95

(57) Celulózové vlákna sú zvlákňované z rozpúšťadla,
ktorým je roztok celulózy v terciámom amín-N-oxide a prípadne vo vode, s pevnosťou 50 až 80
cN/tex, s pomerným predĺžením pri pretrhnutí 6
až 25 % a so špecifickou dobou pretrhnutia naj
menej 300 s/tex. Celulózové vlákna zvláknené z
rozpúšťadla sa vyznačujú pevnosťou 50 až 80
cN/tex a pomerným predĺžením pri pretrhnutí 9
až 25 %.

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

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

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

(54)

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

D21F11/00
463-97
SCA Mdlnlycke AB1 Gdteborg, SE;
Holm Ulf, Góteborg, SE; Milding Ebbe,
Môlnlycke, SE;
Netkaný materiál obsahujúci zmes buničitých
a dlhých hydrofilných rastlinných (prírod
ných) vlákien a spôsob výroby tohto netkané
ho materiálu
20.10.95
24.10.94
9403618-3
SE
PCT/SE95/01236, 20.10.95
Netkaný materiál je vyrábaný vodným spriadaním
vláknitej textílie vytvorenej mokrým procesom
alebo kašírováním textílie penou. Materiál obsa
huje zmes krátkych prírodných vlákien, najmä
buničitých, a dlhých hydrofilných prírodných
vlákien. Hlavný podiel vlákien má dĺžku 10 mm,
pričom množstvo dlhých vlákien je najmenej 1 %
hmotnosti vlákien. Vlákna sa navzájom miešajú
za prítomnosti disperznej látky, ktorá umožní
vytvoriť vo vláknitej textílii jednotnú formáciu
vlákien, pričom textília sa spracováva vodným
spriadaním s dostatočnou energiou na vytvorenie
kompaktného absorpčného materiálu.

D 21H 19/32, 21/22, 23/28,17/59
324-97
SCA Hygiene Paper GmbH, Mannheim, DE;
Elstner Harald, Dr., Messel, DE; Von Paleske
Peter, Seeheim, DE; Hill Walter, Lampertheim,
DE;
Prostriedok obsahujúci polysiloxán na spraco
vanie hodvábneho papiera, spôsob výroby
hodvábneho papiera pri použití tohto pros
triedku a jeho použitie
12.09.95
16.09.94
P 44 33 022.7
DE
PCT/EP95/03588, 12.09.95
Prostriedok obsahujúci polysiloxán na spracova
nie výrobkov z hodvábneho papiera, ktorý obsa
huje 25 až 95 hmotnostných dielov polyetylénglykolu a/alebo glycerínu, 5 až 75 hmotnostných
dielov polysiloxánu, ako aj do 25 hmotnostných
dielov vody, vztiahnuté na 100 hmotnostných
dielov tejto zmesi, spôsob jeho nanášania na pás
hodvábneho papiera a jeho použitie na hygienic
ké účely.

THeda E
6(51) E 04B 1/21,1/41
(21) 73-97
(71) MIGUA Fugensysteme GmbH & Co. KG,
Willfrath, DE;
(72) Beenders Torsten, Wuppertal, DE;
(54) Tesniace zariadenie na pohybový spoj
(22) 17.01.97
(32) 27.01.96
(31) 196 02 982.1-25
(33) DE
(57) Tesniace zariadenie (1) na pohybový spoj (2) me
dzi dvoma stavebnými telesami (3 a 4), skladajú
ce sa z dvoch kotvových jednotiek (5), usporia
daných na vždy protiľahlých stranách pohybové
ho spoja (2) a spojených so stavebnými telesami
(3, 4), ako aj z elastickej preklenovacej jednotky
(6). Preklenovacia jednotka (6) je na svojich po
zdĺžnych okrajoch spojená s kotvovými jednot
kami (5) takým spôsobom, že vždy jedno pozdĺž
ne rameno (7) kotvovej jednotky (5), odstávajúcej
približne kolmo od stavebného telesa (3, prípadne
4), zapadá do pozdĺžnej drážky (8) v preklenova
cej jednotke (6), otvorenej k príslušnému prirade
nému stavebnému telesu (3, prípadne 4). Preklenovacia jednotka (6), na oboch okrajoch vždy v
tvare písmena W, prechádza okolo svorkového
ramena (9) kotvovej jednotky (5), odstávajúceho
takisto kolmo od stavebného telesa (3, prípadne
4) a nachádzajúceho sa na strane pozdĺžneho ra
mena (7), odvrátenej od pohybového spoja (2), na
ktorom je upevnená preklenovacia jednotka (6)
pomocou svorkovej lišty (10), prispôsobenej tva
ru písmena W, z pružinovej ocele.
i

6 (51) E 04B 1/68, E 02D 29/16
(21) 1682-96
(71) RASCOR Specialbau GmbH, Oberstenfeld- Stuttgart, DE;
(72) Schmid René P., Oberweningen, CH;
(54) Š kárová vložka na vytvorenie dilatačnej trhli
ny
(22) 23.06.95
(32) 28.06.94
(31) P 44 22 648.9
(33) DE
(86) PCT/EP95/02449, 23.06.95

(57) Š kárová vložka na zabudovanie do betónovej ste
ny je určená na použitie v mieste, kde má pri
tvrdnutí betónu vzniknúť trhlina, a skladá sa z
pásikovej vodiacej lišty (1) a na nej upraveného
zariadenia vytvárajúceho injektážny kanál (2)
a prebiehajúceho po celej dĺžke pásikovej vodia
cej lišty (1). Pásiková vodiaca lišta (1) môže byť
vytvorená z tenkostenného plastového dielu, zin
kového plechu alebo podobného plošného mate
riálu. Zariadenie na vytvorenie injektážneho ka
nála (2) je tvorené najmä pásikom (12) penovej
hmoty, upevneným na pásikovej vodiacej lište
(1), Vodiaca lišta (1) môže byť vybavená zaria
dením vytvárajúcim injektážny kanál (2) na obi
dvoch svojich stranách a/alebo je vybavená perfo
ráciami (5), ktoré umožňujú prechod tesniaceho
materiálu na druhú stranu vodiacej lišty (1). Škárová pásiková vložka sa umiestni do vybranej
oblasti betónovanej steny a prebieha po celej
výške steny, pričom po betonáži steny sa do vy
tvoreného injektážneho kanála (2) injektuje tes
niaci materiál.

6(51) E04F15/06
(21) 280-97
(71) Alusuisse Technology & Maneyement AG, Neuhausen am Rheinfal I, CH;
(72) Rôllin Ulrich, Zurich, CH;
(54) Nekízavá doska
(22) 03.03.97
(32) 06.03.96
(31) 96810131
(33) EP
(57) Nekízavá doska (10) so štruktúrovanou plochou
schodnou po povrchu má na základnej doske (12)
s hladkým povrchom alebo na jej čiastočnej ob
lasti nalepenú štruktúrovanú príložnú vrstvu (18)
vybavenú prelismi (24), ktorá tvorí povrchovú
plochu. Po povrchu schodnú plochu je možné
zostaviť tiež z rôzne tvarovaných štruktúrovaných
príložných vrstiev (18).

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

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

E 04C 1/40, E 04B 2/18, 2/20
124-97
Siegfried Gebhart, Aitrach, DE;
Siegfried Gebhart, Aitrach, DE;
Tehla, hlavne tehla na debnenie alebo tvárnica
29.01.97
03.02.96
296 01 827.9
DE
Tehla, hlavne tehla na debnenie alebo tvárnica,
obsahuje pozdĺžne steny tvoriace vonkajšiu stenu
(1) a vnútornú stenu (2). Tieto steny sú spojené
priečnou stenou (3), ktorá prechádza aspoň v
častí výšky tehly. Vonkajšia stena (1) je zhotove
ná z izolačného materiálu a tvarovým spájacím
zariadením (4) je spojená s vnútornou stenou (2).
Pritom tvorí aspoň jedna priečna stena (3) s von
kajšou stenou (1) jeden kus.

E05B29/06
142-96
Žuchová Jana, Žilina, SK;
Žuchová Jana, Žilina, SK;
Zámok s otočnou valcovou vložkou vybavenou
dvojicami priečnych zaisťovacích segmentov
(22) 01.02.96
(57) Zámok je určený na vonkajšie zabezpečenie me
chanizmu zámku, najmä v konštrukčných diel
coch motorových vozidiel. Je zložený z telesa
(14), v otvore ktorého je umiestnený radiálny do
raz otočnej valcovej vložky i dve proti sebe orien
tované pozdĺžne zaisťovacie drážky a osadená otočná valcová vložka (1), na povrchu ktorej je
vytvorená aspoň jedna priechodná priečna drážka
s dvoma proti sebe orientovanými kruhovými
zahĺbeniami, ktoré sú umiestnené pri jej rohoch
nesúosovo po uhlopriečke priechodnej priečnej
drážky. V priechodnej priečnej drážke je umiest
nená vedľa seba dvojica vzájomne posuvných ob
rátene opačne orientovaných plošných zaisťova
cích segmentov (4), ktorých vonkajší tvarový vý
stupok je spojený s tlačnou pružinou (12) umiest
nenou v príslušnom kruhovom zahĺbení otočnej
valcovej vložky (1), a ktorých vonkajšie povrchy
sú osadené v odlišných pozdĺžnych zaisťovacích
drážkach telesa (14) zámku, pričom jeden z dvo
jice plošných zaisťovacích segmentov (4) má
vnútorný otvor jednostranne predĺžený po von
kajší povrch.

W

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

E 05B 37/16, 65/52
47-97
Plchot Milan, Nový Jičín, CZ;
Plchot Milan, Nový Jičín, CZ;
Zámka na uzatváranie príručných batožín
14,07.95
15.07.94
PV 1719-94
CZ
PCT/CZ95/00014, 14.07.95
Zámka na uzatváranie príručných batožín, ako sú
tašky, kufre a podobne, sa skladá z vaňovitého
telesa (1), upevneného v telese batožiny, a má
bočný otvor (4) na západku (5) pracky (2) a na
protiľahlej strane prehĺbenie (17). Pracka (2) je
tvorená najmenej tromi tlačidlami (6) opatrenými
na spodnej strane kolíkmi (7) posuvne uloženými
v základnej doske (8) na pod nimi je uložená po
suvná kódovacia doska (9) opatrená pracovnými
hranami (19) na jej hornej strane a je zakončená
západkou (5) a pod ňou je spodná doska (11), uložená na prvom pružnom elemente (12) na dne
vaňovitého telesa (1), pevne spojená so základ
nou doskou (8) spojovacím dielom (18), ktorý je
zasunutý do prehĺbenia (17) vaňovitého telesa
(1) Jedna pracovná hrana (19) kódovacej dosky
(9) je vždy umiestnená oproti skoseniu jedného z
kolíkov (7) a zostávajúce pracovné hrany (19) sú
postupne v závislosti od kódom stanoveného po
radia N kolíkov posunuté oproti im zodpoveda
júcim kolíkom (7) smerom k západke o N - 1 ná
sobok vzdialenosti, ktorá je menšia ako priemer
kolíkov (7), pričom kódovacia doska (9) je na
strane opačnej od západky (5) opatrená druhým
pružným elemen-tom (13) Kódovacia doska (9)
|e na svojom hornom povrchu opatrená priečnymi
ryhami (14) alebo bodovými vyhĺbeniami

6(51) E 05B 45/08, 15/02
(21) 313-97
(71) Matouschek Erich, llúlben. DE, Matouschek
Thomas, Húlben, DE, Walliser Brigitte, Núrtingen, DE;
(72) Matouschek Erich. Húlben, DE. Matouschek
Thomas, Húlben, DE, Walliser Brigitte, Núrtingen, DE,
(54) Poplach vyvolávajúce pridržiavajúce zariade
nie na uzatváraciu oblasť a/alebo oblasť kĺbo
vého závesu, zabezpečujúceho dvere alebo za
bezpečujúceho okno
(22) 27 07 95
(32) 10 09 94
(31) P 44 32 221.6
(33) DE
(86) PCT/EP95/02969, 27 07.95

(57) Poplach vyvolávajúce pridržiavajúce zariadenie
zabezpečujúce dvere alebo okno (1) má prvé ná
silne prekonateľné pevne zadržiavajúce zariade
nie (5) a druhé znovu prípadne ťažšie násilne
prekonateľné zariadenie, a prostriedky (8) vyvo
lávajúce poplach po prekonaní prvého pevne za
držiavajúceho zariadenia (5) Pohyb pridržiava
júceho prostriedku v smere otvárania dverí alebo
okna (1) je po prekonaní prvého pevne zadržiava
júceho zariadenia (5) obmedzený druhým pevne
zadržiavajúcim zariadením. Prvé pevne zadržia
vajúce zariadenie je tvorené kovaním integrova
ným v okne (1) alebo vo dverách a druhé pevne
zaisťujúce zariadenie je tvorené prídavným za
bezpečením umiestneným na okne (1) alebo dve
rách, pričom najmenej jeden uzatvárací diel v zazávorovanom stave zasahuje za protidorazový pr
vok alebo do neho, pričom uzatvárací diel (6) po
prekonaní prvého pevne zadržiavajúceho zaria
denia (5) a nadväzujúceho dopredu určeného ot
váracieho pohybu dverného alebo okenného
krídla (3) narazí postranné s oneskorením na protidorazový prvok (7) a zabrzdí otvárací pohyb Po
prekonaní prvého pevne zadižiavajúceho zaria
denia je vyvolaný poplach, najmä tichý poplach,
prostredníctvom bezdrôtového spojenia telefón
nej siete.

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

E 05B 47/02, 47/00
1192-96
DORMA GmbH + Co KG. Ennepetal, DE.
Finke Andreas, Gevelsberg, DE,
Blokovacie zariadenie
26 08.95
19.0195
P 195 01-420 0
DE
PCT/DE95/01 140, 26 08 95
Elektromechanické blokovacie zariadenie dverí
prostredníctvom ovládacích impulzov uskutočňu
je zablokovanie, prípadne odblokovanie krídiel
dverí Bistabilný elektromagnet (3), spriahnuty s
pákou (15, 28), a permanentné magnety (16, 17)
upravené jednak na ramene (5, 28) a montážnej
doske (2), ktoré sa navzájom odpudzujú, spôso
bujú pootočenie páky (15, 28) okolo otočného
uloženia (12). a tým zablokovanie, respektíve
odblokovanie krídiel dverí.
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6(51) E 05B 65/10
(21) 97-97
(71) IDEALSTRUTTURE SECURITY SYSTEMS
S.n.c. di Renato PAPARAZZO & C., Arese, IT;
(72) Paparazzo Renato, Arese, IT;
(54) Spôsob otvárania dverí s núdzovou kľukou
a núdzový otvárací mechanizmus
(22) 01.09.94
(32) 29.07.94
(31)MI94A001660
(33) IT
(86) PCT/1T94/00144, 01.09.94
(57) Spôsob otvárania dverí s núdzovým otváracím
mechanizmom (10) vybaveným bežným zámkom
(14) s núdzovou kľukou (15), keď pri vyvinutí
tlaku na núdzovú kľuku (15) dôjde k posuvu po
suvnej dosky (12), čo umožní otvorenie dverí.

56

svorku (2) určenú na upevnenie na stenu a vyba
venú na svojich rôznobežných stranách prehybmi
(9, 8), určenými na spolupôsobenie s prehybmi
objímky (1). Štrbina (3) a/alebo svorka (2) majú
lichoběžníkový tvar, takže keď je objímka ulože
ná okolo rúrky, zasúvanie objímky (1) zhora do
svorky (2), pri súčasnom spolupôso-bení prehy
bov (4, 5) objímky a prehybov (9, 8) svorky, ve
die ku zovretiu rúrky objímkou (1), ktoré zabez
pečí ich vzájomnú polohu.

I

I

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

F16K47/02
4173-90
Přerovské strojírny, a. s., Přerov, CZ;
Kristen Josef, Kokory, CZ; Kvapil Josef, Ing.,
Přerov, CZ;
(54) Zariadenie na odstránenie hlučnosti ovládacie
ho ventilu
(22) 27.08.90
(57) Rýchloodvzdušňovací ventil (28) ovládajúci malý
priestor (11) tlakovej nádoby (1) je prepájacím
potrubím (32) napojený na výstupné výfukové
potrubie (4) či rúrkovou vzperou (18) prechádza
júcou tlakovou nádobou (1) alebo až za tlakovou
nádobou (1). V mieste zaústenia prepájacieho
potrubia (32) do výstupnej výfukovej rúry (4) je
vo výstupnej výfukovej rúre (4) vložka (33) v tva
re dýzy Lavala, zmenšujúca pretlak vzduchu v
prepájacom potrubí (32).
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Trieda F
6 (51) F 16B 2/08, E 04D 13/08, F 16L 3/133
(21) 269-97
(71) UNION MINIERE FRANCE S. A. Bagnolet,
FR;
(72) Dubrac Claude, Fourges, FR; Delamarre Martial,
Bray-Et-Lu, FR;
(54) Prstencová príchytka a spôsob upevňovania
rúrky na stenu pomocou príchytky
(22) 05.09.95
(32) 09.09.94
(31)94/10805
(33) FR
(86) PCT/FR95/01147, 05.09.95
(57) Prstencová príchytka rúrky na stenu obsahuje
valcovú objímku (1), vybavenú pozdĺžnou štrbi
nou a prehybmi (4, 5) pozdĺž tejto štrbiny, a
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6 (51)
(21)
(71)
(72)

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

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

F 16L 11/04,13/02, 58/10
556-97
ELF ATOCHEM S. A., Puteaux, FR;
Beal Jean-Luc, Voisins-le-Bretonneux, FR; Dang
Patrick, Bemay, FR; Denizart Olivier, Millery,
FR,
Rúrky na rozvod plynu, sieť zložená z týchto
rúrok a spôsob rozvodu plynu
02.11.95
02 11.94
94/13070
FR
PCT/FR95/01436, 02.11.95
Rúrky na prepravu a/alebo rozvod horľavých ply
nov a skvapalnených plynov pozostávajú z polye
tylénovej vrstvy a polyamidovej vnútornej
a/alebo vonkajšej vrstvy. Uvedené rúrky sa môžu
spolu výhodne spájať adhezívne spojenými puz
drami, a tak vytvárať strednotlakovú alebo nízko
tlakovú rozvodnú a prepravnú plynovú sieť, alebo
sa môžu inštalovať dovnútra už jestvujúcich sietí
z kovových rúrok. Uvedené rúrky sa môžu vyrá
bať koextrúziou.

F 21L 9/00,11/00
3197-92
Nová huť, a. s., Ostrava, CZ;
Totůšek Petr, ak soch., Zlín, CZ; Stoszek Jan,
O -Hrabúvka, CZ; Látal Petr, Ing., Hlučín, CZ;
(54) Ručné svietidlo
(22) 22 10.92
(57) Ručné svietidlo je tvorené krytom z troch dielov
(1, 2, 5), pričom v diele z priesvitného materiálu
je usporiadaná objímka (7) so žiarovkou (6),
v priestore spodného dielu (5) je uložený zdroj
elektrického prúdu a ku krytu je upevnená ruko
väť (11). Kryt má hranolovitý tvar, objímka (7) so
žiarovkou (6) sú usporiadané v priestore stredné
ho dielu (2), v spodnom diele (5) pod žiarovkou
(6) je vytvarovaná dutina (4) v tvare zrezaného
kužeľa, ktorého horná základňa (3), privrátená k
žiarovke (6), je vytvorená z priesvitného materiá
lu a má menší priemer ako dolná, otvorená zá
kladňa, pričom zdroj elektric-kého prúdu je tvo
rený suchými niklokadmiovými NiCd akumulá
tormi (9), ktoré sú v priestore spodného dielu (5)
umiestnené po jednom pozdĺž každej jeho kratšej
strany, a ktoré sú elektricky pripojené ku kontak
tom (IO) na ich dobíjanie, pričom kontakty (10)
sú zapustené do jednej z kratších strán spodného
dielu (5)

6(51) F22B1/00
(21) 1070-96
(71) The Babcock & Wilcox Company, New Orleans,
LA, US;
(72) Belin Felix, Brecksville, OH, US; Alexander
Kiplin C., Wadsworth, OH, US; James David E.,
Barberton, OH, US;
(54) Cirkulačný suspenzný reaktor s riadením tep
loty lôžka a spôsob riadenia teploty lôžka v

cirkulačnom suspenznom reaktore
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

26.01 95
18.02.94
08/198 694
US
PCT/US95/01136, 26.01 95
Teplota lôžka v cirkulačnom suspenznom reakto
re (CFB reaktore) (6) je riadená pomocou zmien
rýchlosti recirkulácie pevných častíc, zhromažde
ných sekundárnym separátorom častíc (22), späť
do CFB reaktora (6). Skladovacie zariadenie pev
ných častíc (40) je takej veľkosti, aby mohlo ob
siahnuť dostatočnú zásobu pevných častíc, poža
dovanú na riadenie teploty a zásoby lôžka v reak
tore, a to z dôvodu zmien vlastností paliva a sorbentu alebo zmien zaťaženia reaktora, potom uk
ladá tieto častice, nahromadené sekundárnym se
parátorom častíc (22). Skladova-cie zariadenie
pevných častíc (40) môže byť priamo pod sekun
dárnym separátorom častíc (22) alebo na určitom
vzdialenom mieste. Častice nahromadené sekun
dárnym separátorom častíc (22) častejšie ako
primárnym separátorom častíc (20) sú uprednos
tňované, pretože sú menšie a majú nižšiu teplotu
Ovládací systém teploty lôžka reaktora (80) riadi
rýchlosť recirkulácie týchto častíc späť do reakto
ra (6). Detekčné (senzorové) zariadenia (44) na
detekciu úrovne hladiny pevných častíc sú umies
tnené na skladovacom zariadení pevných častíc
(40). Ovládací systém hladiny skladovacích častíc
(81), ktorý spolupôsobí s ovládacím systémom
teploty lôžka reaktora (80), riadi zásobu pevných
častíc cez vyprázdňovací systém (46).

no icecwíno
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6(51) F23C 11/02, F 22B 31/00
(21) 1519-96
(71) AUSTRIAN ENERGY & ENVIRONMENT
SGPAVAAGNER BlRO GMBH, Wien, AT;
(72) Brändle Bemd, Graz, AT; Gilli Paul, Graz, AT;
HOlbinger Werner, Graz, AT; Seidelberger Em
merich, Wien, AT;
(54) Spaľovacie zariadenie na princípe cirkulujú
cej vírivej vrstvy
(22) 30.05.95
(32) 31.05.94
(31) 1115/94
(33) AT
(86) PCT/AT95/00110, 30.05.95
(57) Spaľovacie zariadenie na princípe cirkulujúcej
vírivej vrstvy s cyklónovým odlučovačom (1) so
zvislou osou na spätné vedenie materiálu lôžka
do spaľovacej komory (6), so stojatou alebo
samonosnou konštrukciou, s cyklónovým odlučo-vačom (1) je vytvorené ako diel tela (2) kotla,
pripojeným na nosnú konštrukciu, pričom steny
rúrky s pozdĺžnymi rebrami patria čiastočne k
systému stúpajúcich, prípadne spádových rúrok
chladiaceho systému. Cyklónový odlučovač (1)
má obdĺžnikový alebo štvorcový prierez.

6(51) F23Q3/00
(21) 748-97
(71) CRICKET S. A., Rillieux-La-Pape, FR;
(72) Rogelet Thierry, Lyon, FR;
(54) Zapaľovač
(22) 03.10.96
(32) 24.01.96
(31) 96 01024
(33) FR
(86) PCT/IB96/01139, 03.10.%
(57) Zapaľovač, je ovládaný tlačidlom (24), ktoré sa
môže pohybovať v pozdĺžnom smere, a odoláva
použitiu deťmi, je takého typu, ktorý sa skladá z
tela (2) zapaľovača a zapaľovacieho zariadenia,
ktoré je tvorené tlačidlom (24). Tlačidlo (24) je

vedené dvomi kolmými smermi, prvý z týchto
smerov (36) je pozdĺžny vzhľadom na uvedené
telo (2) zapaľovača a druhý smer (38, 56, 60) je
priečny vzhľadom telo (2) zapaľovača. Uvedené
tlačidlo (24) je opatrené dosadacím povrchom
(34, 46, 52, 53), ktorý je normálne umiestnený
na opačnej strane k protiľahlému dosadaciemu
povrchu (34, 44, 2), ktorý tvorí integrálnu súčasť
uvedeného tela (2) zapaľovača. Uvedené tlačidlo
(24) sa môže pohybovať v priečnom smere (38,
56, 60) tak, že jeho dosadací povrch je potom v
neaktívnej polohe relatívne vzhľadom na svoj
protiľahlý dosadací povrch. Pružný prvok (40,
54, 58, 41, 62) sa skladá z pružného jazýčka, ve
deného pozdĺžne a deformovateľného priečne v
súlade s priečnym pohybom tlačidla (24), a tento
pružný prvok (40, 54, 58, 41, 62) pôsobí v
priečnom smere (38, 56, 60) tak, aby vrátil uve
dený dosadací povrch tlačidlového prvku do
polohy proti protiľahlému dosadaciemu po
vrchu. Toto zariadenie je určené na vracanie
spomínaného tlačidlového prvku do pokojnej
polohy v uvažovanom pozdĺžnom smere. Uve
dený pružný prvok sa môže skladať z kovového
prúžku v tvare písmena "U", ktorého jedna vetva
je elasticky deformovateľná a druhá vetva pracu
je ako elektróda, vytvárajúca elektrický kontakt s
vodivým materiálom piezoelektrického zapaľovacieho zariadenia.

6 (51) F 24F 3/00,11/00, B 60H 1/00
(21) 1628-96
(71) DAEWOO ELECTRONICS CO., LTD., Seoul,
KR;
(72) Rhee Hamg1 Seoul, KR;
(54) Klimatizačné zariadenie na vytváranie vzdu
chovej clony
(22) 22.06.95
(32) 23.06.94
(31) 94/14462
(33) KR
(86) PCT/KR95/00079,22.06.95

(57) Klimatizačné zariadenie na ochladzovanie alebo
ohrievanie oddelených oblastí (I, II, III) vnútra
vozidla obsahuje klimatizačnú časť (500) a zaria
denie vytvárania vzduchovej clony (900). Klima
tizačná časť ochladzuje a ohrieva nasávaný
vzduch. Ochladený alebo ohriaty vzduch sa vedie
do zariadenia vytvárania vzduchovej clony. V
zariadení vytvárania vzduchovej clony ochladený
alebo ohriaty vzduch z klimatizačnej časti vstupu
je do prívodu vzduchu (10) a je ďalej vedený do
časti vytvárania vzduchovej clony, ktorá je roz
miestnená do množstva miest vnútri vozidla, a v
ktorej prúdením medzi časťou vzduchových dýz
(30a) a časťou hrdiel nasávania vzduchu (30b)
vytvára vzduchovú clonu. Ďalej vzduch vstupuje
do časti výfuku vzduchu (60), odkiaľ sa buď
vracia späť do prívodu vzduchu, alebo je odfukovaný do okolia. Mikroprocesor (800) riadi klima
tizačnú časť a zariadenie vytvárania vzduchovej
clony podľa rôznych riadiacich signálov prijíma
ných z časti riadenia teploty/režimu (600), sníma
ča teploty/rozpozná-vania (700) a voliča režimu
(950).

(5), ktorých koncové časti (6) sú opatrené závitmi
(4), dolieha na nákružok (8). Prípojné rúrky (7)
sú navarené na prípojné hrdlá (15, 18) alebo
spojovacie nátrubky (25), ktoré sú rovnako priva
rené vo vykurovacej doske (2), alebo sú navarené
priamo v zberných kanáloch (13, 14) vytvorených
vo vykurovacej doske (2) vykurovacieho telesa
(1).
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6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

6(51) F24H9/12
(21) 1233-96
(71) STELRAD RADIATOREN GESELLSCHAFT
M.B.H., Wien, AT;
(72) Seidl Nikolaus, Wien, AT; Fuhrmann Klaus-Dieter, Wien, AT;
(54) Doskové vykurovacie teleso
(22) 28.03.95
(32) 31.03.94
(31) A 689/94
(33) AT
(86) PCT/AT95/00063, 28.03.95
(57) Doskové vykurovacie teleso (1) je opatrené roz
poj iteľnou prípojnou skrutkovicou (3) s prevleče
nými maticami (9) na spojenie vykurovacieho te
lesa (1) s prívodnými rúrkami (5), ktoré na kon
coch majú závity (4). Prípojné skrutkovice (3) sú
vytvorené v koncových častiach (6) oceľových
prípojných rúrok (7), ktoré majú v týchto mies
tach zhotovené preloženie tvoriace nákružok (8)
s prevlečenou maticou (9), ktorá pri spojovaní
prípojnej skrutkovice (3) s prívodnými rúrkami
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F26B21/00, B27K 5/00
1589-96
ELS, s. r. o., Praha, CZ; Senjuk Leoš, Praha. CZ;
Senjuk Leoš, Praha, CZ;
Zariadenie na sušenie a ochranu dreva
22.12.94
15.06.94
PV 1468-94
CZ
PCT/CZ94/00028, 22.12.94
Zariadenie na sušenie a ochranu dreva a výrob
kov na báze dreva proti nežiaducim chorobám, ako sú hniloba, plesne, huby a podobne. V zadnej
časti skrine (1), vytvorenej z tepelnoizolačného
materiálu a upravenej na vkladanie zavážky po
koľajovej dráhe (2), je výmenník (4) s rozprašo
vacou dýzou (7), umiestnený vedľa nasávacej
klapky (5). Nad ňou je upevnená vstupná výbojka
(9) ultrafialového žiarenia, privrátená k prúdu
vstupujúceho vzduchu. V priehradke, ktorá čias
točne oddeľuje zadnú časť skrine (1) od vnútor
ného priestoru skrine (1), je upevnený obehový
ventilátor (3). Vo vnútornom priestore skrine (1)
je aspoň jedna vnútorná výbojka (10) ultrafialo
vého žiarenia, privrátená k zavážke.

6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(86)
(57)

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

F 28F 9/02, F 28D 7/16
919-96
ELECTR1C1TE DE FRANCE, Clamart, FR;
Remy Francois Noěl, Saint-Genis-les-Ollieres,
FR; Grandclement Patrick, Lyon, FR;
Výmenník tepla na kontaminovanú tekutinu
25.11.94
PCT/FR94/01375, 25.11.94
Rúrky (2) tvoriace zväzok rúrok sú zapustené a
privarené v celej hrúbke rúrkovnice (3), ktorá
vymedzuje sa uzatváracím krytom voľne uloženú
hlavu (5), pričom táto rúrkovnica je rovnako za
pustená a privarená ku kalandru (1) po celom jej
obvode.

F 28G 3/10, F 28F 5/00
1451-96
KVAERNER ENGINEERING a.s., Lysaker, NO;
Langay J ostein, Spikkestad, NO; Myklebust Nils,
Trondheim, NO; Lynum Steinar, Oslo, NO;
Výmenník tepla
05.05.95
09.05.94
941727
NO
PCT/N095/00075, 05.05.95
Výmenník tepla s puzdrom (2) a trvale upevne
nou špirálovou vložkou (9), tvoriacou kanál (20)
najedno tepelne výmenné médium, pričom špirá
lová vložka (9) je navrhnutá s jedným alebo viac
erými kanálmi (10) na druhé tepelne výmen-né
médium, pričom centrálna rúrka (13) usporia
daná pozdĺž centrálnej osi puzdra (2) vybaveného
zoškrabovacími zariadeniami (15, 23) je axiálne
pohyblivá a otočná.
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Trieda G
6(51) G OlN 27/411
(21) 1590-96
(71) Heraeus Electro-Nite international N.V., Houthalen, BE;
(72) Curé Omer Paul Ivo, Diepenbeek, BE; Neyens
Guido Jacobus, Maaseik/Opoeteren, BE;
(54) Metóda na meranie elektrochemickej aktivity
(22) 06.03.96
(32) 12.04.95, 29.08.95
(31) 195 13 212.2, 195 31 661.4
(33) DE, DE
(86) PCT/EP96/00952, 06.03.96
(57) Metóda na meranie elektrochemickej aktivity ne
kovovej tekutej vrstvy, ležiacej na kovovej tave
nine, s pomocou meracieho článku s elektroche
mickým prvkom, ktorý má aktívnu časť, a s protielektródou. Vynález sa týka tiež meracieho
článku na meranie elektrochemickej aktivity. Me
rací článok je ponáraný do kovovej taveniny cez
nekovovú tekutú vrstvu, pričom aktívna časť
elektrochemického prvku je pri prechode cez ne
kovovú tekutú vrstvu materiálom tejto vrstvy ob
klopená, pričom tento materiál až do zmerania
elektrochemickej aktivity priľne na elektroche
mickom prvku a meranie je uskutočnené po po
norení elektrochemického prvku do kovovej ta
veniny vnútri kovovej taveniny. Elektrochemický
prvok je špeciálne vytvarovaný pre lepší kontakt
materiálu, ktorý j e potrebné merať.
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6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

G OlN 33/68
334-96
Česal Milan, Ing., Trenčín, SK;
Česal Milan, Ing., Trenčín, SK;
Spôsob kvantitatívneho určenia glykoproteínov v krvnom sére

(22) 08.03.96
(57) Glykoproteíny v krvnom sére sa kvantitatívne ur
čujú tak, že na krvné sérum sa postupne pôsobí
1,0 až 2,0 mol.ľ1 roztokom kyseliny chloristej a
roztokom 1,0 až 3,0 mol.ľ1 kyseliny chlorovodí
kovej, ktorá obsahuje 30 až 70 g.ľ1 kyseliny fosfovolfrámovej.

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

G 07F 7/08,17/16, 7/10
1176-96
CITIBANK, N.A., New York, NY, US;
Rosen Sholom S., New York, NY, US;
Zabezpečovací prostriedok na otvorené elek
tronické obchodovanie
28.03.95
28.04.94
08/234 461
US
PCT/US95/03831,28.03.95
Systém na otvorené elektronické obchodovanie,
ktorý zahŕňa zabezpečovací prostriedok zákazní
ka, ktorý bezpečne komunikuje s prvým peňaž
ným modulom, zabezpečovací prostriedok ob
chodníka, ktorý bezpečne komunikuje s druhým
peňažným modulom. Oba zabezpečovacie pros
triedky sú schopné zriadiť druhú šifrou zabezpe
čenú reláciu a oba peňažné moduly sú schopné
zriadiť druhú šifrou zabezpečenú reláciu. Zabez
pečovací prostriedok obchodníka prevádza elek
tronický tovar do zabezpečovacieho prostriedku
zákazníka a prvý peňažný modul prevádza elek
tronické peniaze do druhého peňažného modulu.
Peňažné moduly informujú svoje zabezpečovacie
prostriedky o úspešnom dokončení platby a zá
kazník tak môže nakúpený elektronický tovar po
užiť.

(54) Zariadenie na prevzatie, transport a uloženie
cenných predmetov
(22) 25.03.96
(32) 12.03.96
(31) PV 751-96
(33) CZ
(57) Zariadenie na prevzatie, transport a uloženie cen
ných predmetov, predovšetkým veľkých peňaž
ných hotovostí, pozostáva z najmenej jedného
odovzdávacieho miesta (21), z najmenej jedného
prepravného prostriedku (2) a z najmenej jedného
prepravného kontajnera (7), ktorý je umiestnite!’
tak do odovzdávacieho miesta (21), ako aj do
prepravného prostriedku (2). Každé odovzdávacie
miesto (21) a každý prepravný prostriedok (2) sú
vybavené sledovacou jednotkou (3) s přepojova
cími kontaktmi (4), ktoré korešpondujú s kontak
tmi (5) identifikačnej jednotky (6), umiestnenej
na každom prepravnom kontajneri (7). Všetky
sledovacie jednotky (3) sú prepojené s riadiacou
jednotou (8), umiestnenou v centrále (9).
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G 08B 13/22,25/08,25/10
388-96
PULEC HOLDING, a. s., Praha, CZ;
Pulec Zbynčk, PhDr., Praha, CZ; Grygera Jaro
mír, Ing., Praha, CZ;

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

H OlF 27/14,27/40
645-97
Magnier Philippe, Saint-Germain-en-Laye, FR;
Magnier Philippe, Saint-Germain-en-Laye, FR;
Spôsob zabránenia výbuchu a požiaru elek
trických transformátorov a zariadenie na jeho
vykonávanie
27.09.96
28.09.95
95/11386
FR
PCT/FR96/01513, 27.09.96
Spôsob zabránenia výbuchu a požiaru elektrické
ho transformátora (1) zahŕňajúceho skriňu (2)
naplnenú horľavým chladiacim médiom (7) zahŕ
ňa krok detekcie porušení elektrickej izolácie
transformátora (1) prostred-níctvom snímača (11)
tlaku, čiastočné vypúšťanie chladiaceho média
(7) obsiahnutého v skrini (2) ventilom (15) a krok
chladenia horúcich časti chladiaceho média (7)
vstrekovaním stlačeného inertného plynu (16) ku
dnu skrine (2) tak, aby sa

chladiace médium (7) premiešalo a odstránil sa z
jeho blízkosti kyslík.
27
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(54)
(22)
(57)

H OlH 81/02, 71/16
362-96
Čáni Peter, Zlaté Moravce - Žitavany, SK;
Čáni Peter, Zlaté Moravce - Žitavany, SK;
Prúdový a tepelný istič
15.03.96
Prúdový a tepelný istič má žeraviacu špirálu (6)
uloženú oboma vyžarovacími stranami (23) me
dzi steny (22) žiaruvzdorných dosiek (4 a 7) a
vytvára kompaktnú zostavu vyhrievacieho telesa
(10). Toto vyhrievacie teleso je uložené na vý
stupky (15) do drážky (17) telesa puzdra (12) ističa a tvorí potrebnú hmotu, do ktorej je akumu
lované teplo, tepelne odizolovanú telesom puzdra
(12) ističa od okolia. Takéto usporiadanie umož
ňuje z vyhrievacieho telesa iba čiastočný prestup
tepla do okolia. Kombináciou rozdiel-nych hrú
bok žiaruvzdorných dosiek je možné pre rôzne
žeraviace špirály vytvoriť rad prúdových a tepel
ných ističov so stanovenou dĺžkou pracovné-ho
cyklu.

(33) IT
(86) PCT/EP95/03972, 09.10.95
(57) Vrchnák (1) na akumulátory, má na svojej rovin
nej povrchovej ploche (2) vytvorený jeden alebo
viac otvorov (10), z ktorých každý je prispôsobe
ný na príjem aspoň jedného prvého zariadenia
(20) na zabezpečenie cirkulácie elektrolytu počas
prvého rýchleho nabíjania na vytvorenie článkov
akumulátora a aspoň jedného druhého zariadenia
(30) na zabezpečenie výmeny elektrolytu počas
ďalších rýchlych nabíjaní. Uvedený vrchnák (1)
je vybavený jedným alebo viacerými kanálmi (5)
vytvorenými v rovinnej povrchovej ploche (2),
pričom každý z nich má prvý koniec (51) orien
tovaný čelne na stenu jedného alebo viacerých
otvorov (10) a druhý koniec (52) spojený s aspoň
jedným potrubím (62) usporiadaným na vnútornej
vertikálnej stene nádoby (6) akumulátora, s kto
rou je vrchnák (1) spojený.
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H OlM 2/04, 2/36
449-97
Stocchiero Olimpio, Montorso Vicentino, IT;
Stocchiero Olimpio, Montorso Vicentino, IT;
Vrchnák na akumulátory s nabíjacím zaria
dením
(22) 09.10.95
(32) 11.10.94
(31) VI94A000147

H OlM 2/36, 2/12
433-97
Stocchiero Olimpio, Montorso Vicentino, 1T;
Stocchiero Olimpio, Montorso Vicentino, IT;
Zariadenie na výmenu kvapalinovej náplne a
odsávanie výparov v elektrických akumuláto
roch
04.10.95
04.10.94
VI94A000139
IT
PCT/EP95/03915, 04.10.95
Zariadenie (3, 4) na automatickú výmenu náplne
elektrolytu a na odsávanie výparov vznikajúcich v
elektrických akumulátoroch zahŕňa: teleso (10,
100), ktoré môže byť pripojené na veko (1) elek
trického akumulátora; rúrkovú vložku (20) ulože
nú vo vnútornom priestore uvedeného telesa; rúr
kovú tyč (30) spojenú s uvedenou rúrkovou vlož
kou (20) a doplnenou plavákovým telesom (31),
ktoré spolupracuje s kvapalinovou náplňou (231)
obsiahnutou vnútri akumulátora; pružnú mem
bránu (40) a uzavieracie prostriedky na prechod
kvapalinovej náplne. Uvedená pružná membrána
(40) zvyšuje tlakovú silu, ktorá pôsobí na rúrkovú
tyč (30) a vytvára sa prostredníctvom plavákového telesa (31) pôsobiaceho na uvedené uzaviera
cie prostriedky (33).
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H OlQ 9/04, H 05K 1/16 // G 08C 17/00
1553-96
Ziegler Horst, prof. Dr., Paderborn, DE;
Ziegler Horst, prof. Dr., Paderborn, DE; Behlen
Horst, Dipf- Ing., Paderborn, DE;
(54) Anténová jednotka
(22) 04.12.96
(32) 06.12 95
(31) 195 45 394.8
(33) DE
(57) Kompaktná anténová jednotka (36) pracujúca s
dobrou účinnosťou, určená na použitie pri bez
drôtových, diaľkovo odpočítateľných meradlách
spotreby, má dosku (94) s plošnými spojmi, na
ktorej sú usporiadané natlačené anténové ramená
(102, 104), ktoré vytvárajú uzavretý okruh. Me
dzera medzi voľnými koncami anténových ramien
(102. 104) je premostená natlačenou kondenzáto
rovou doskou (106), elektricky izolovanou od
anténových ramien (102, 104). Doska (94) s
plošnými spojmi ďalej nesie napájaciu indukčnosť ako natlačený plošný vodič (110) tvaru
slučky, ktorá je magneticky spojená s anténovými
ramenami (102, 104).
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6(51) H OlR 39/04, 43/06
(21) 470-97
(71) KAUTT & BUX COMMUTATOR GMBH, Herrenberg, DE;
(72) Stolpmann Helmut, Friedingen, DE;
(54) Zásuvný komutátor a spôsob jeho výroby
(22) 08.08.96
(32) 16.08.95
(31) 195 30 051.3

(33) DE
(86) PCT/EP96/03505, 08.08.96
(57) Pri zásuvnom komutátore s telesom (1) hlavy,
pozostávajúcom z elektricky izolujúceho materiá
lu, ktoré po svojom obvode vykazuje rovnomerne
rozložené, rovnako tvarované drážky, do ktorých
sú zasunuté po jednom rovnako tvarované seg
menty (4), pričom sa vytvorí v radiálnom smere
tvarové spojenie , sú segmenty (4) zvieracou si
lou, ktorá závisí od presahu (x, z) segmentov (4)
a/alebo na dosadnutie segmentov (4) slúžiacich
materiále-vých častí telesa (1) hlavy, zabezpečené
proti posunutiu vzhľadom na teleso (1) hlavy.
Len v oblasti oboch koncových úsekov (18, 21)
segmentov (4) a/alebo drážok je vytvorený presah
(x, z) určujúci zvieraciu silu pôsobiacu na seg
menty (4).
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H 02J 1/06,1/00
326-96
Ing. Štefan Sivák - Komplex, Žilina, SK;
Sivák Štefan, Ing., Žilina, SK; Brezňan Martin,
Ing., Žilina, SK;
(54) Kondicionér napájacej siete
(22) 08.03.96
(57) Prvá vstupná svorka (9) je pripojená na zápornú
svorku jednosmernej napájacej siete, druhá
vstupná svorka (10) je pripojená na kladnú svor
ku jednosmernej napájacej siete, prvá výstupná
svorka (11) zápornej polarity a druhá výstupná
svorka (12) kladnej polarity sú pripojené k napá
janému elektronickému zariade-niu. prvá vstupná
svorka (9) je zapojená najedou stranu cievky (1),
druhá strana cievky (I) je zapojená na jednu stra
nu druhej blokovacej diódy (5), ktorá je jej kató
dou. a druhá strana druhej blokovacej diódy (5),
ktorá je jej anódou, je zapojená na prvú výstupnú
svorku (II), na druhú vstupnú svorku (10) je za
pojená druhá výstupná svorka (12), a aj jedna
strana ochranného kondenzátora (6) a jedna stra
na akumulačného kondenzátora (7). druhá strana
ochranného kondenzátora (6) a druhá strana akumulačného kondenzátora (7) sú zapoje-né na
jednu stranu prvej blokovacej diódy (4), ktorá je
jej anódou, a jednu stranu spínacej diódy (8), kto
rá je jej katódou, druhá strana prvej blokovaceí
diódy (4), ktorá je jej katódou, je zapojená na
druhú stranu obmedzovacieho odporu (3), druhá
strana spínacej diódy (8), ktorá je jej anódou, je
zapojená na prvú výstupnú svorku (11), jedna

strana obmedzovacieho odporu (3) je zapojená na
druhú stranu cievky (1).
2
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H02J4/00
646-95
Grega Samuel, Prešov, SK;
Dufek Ladislav, Ing., Košice, SK; Grega Samuel,
Prešov, SK;
(54) Zapojenie vysokonapäťového zdroja
(22) 17.05.95
(57) Vysokonapäťový zdroj pozostáva z napájacej
jednotky (1), ktorá je spojená so šírkovopulzovým modulátorom (3) a výkonovým blokom (4),
ktorý je jedným výstupom prepojený na menič a
usmerňovač (5) a druhým výstupom na ochranný
blok (6), ktorý je spojený so šírkovopulzovým
modulátorom (3), pričom menič a usmerňovač (5)
sú spojené s informačným blokom (7). V inom
konkrétnom uskutočnení je napájacia jednotka (1)
alebo šírkovopulzový modulátor (3) prepojený na
časovací blok (2). Menič a usmerňovač (5) je opatrený aspoň jedným výstupom (y).

6 (51) H 03M 13/00,13/22, G 08C 19/00 //
//G IlB 20/18,11/12
(21) 2009-85
(71) PHILIPS ELECTRONICS N.V., Eindhoven, NL;
(72) Suzuki Tadao, Tokyo, JP; Furuya Tsuneo, Tokyo,
JP;
(54) Spôsob prenosu informačného signálu, obsa
hujúci kódovanie s ochranou proti chybám
(22) 21.03.85
(32) 24.03.84, 24.03.84
(31) 57595-84, 57596-84
(33) JP, JP
(57) Na prenos informačného signálu sa vytvorí sektor
z väčšieho počtu rovnomerných skupín užíva
teľských dát, pričom každá táto skupina je kódo
vaná prvým Reed-Solomonovým kódom na
ochranu proti chybám. Takto vytvorené kódové

slová sa rozdelia po ďalších rovnomerných skupi
nách slabík, ktoré sú všetky kódované druhým
Reed-Solomonovým kódom. Všetky slabiky sek
tora sú teraz kódované pomocou dvoch ďalších
Reed-Solomonových kódov so vzájomným prelo
žením. Po kódovaní sa každá výsledná slabika
moduluje na dlhšie kanálové slovo, pričom každé
dve priľahlé kanálové slová sú oddeľované rov
nomernou skupinou oddeľovacích bitov pre sé
riové zavádzanie na prenosové médium. Na de
kódovanie sa prvé kanálové slová demodulujú na
kódové slabiky. Ďalej sa dekódujú dva ďalšie Reed-Solomonove kódy so vzájomným preložením.
Potom sa dekóduje druhý Reed-Solomonov kód
na ochranu proti chybám a nakoniec sa dekóduje
prvý Reed-Solomonov kód na ochranu proti chy
bám.

6(51) H 05K 5/06, 5/02
(21) 1302-96
(71) Raychem Corporation, Intellectual Property Law
Department, Menlo Park, CA, US;
(72) Diaz Stephen, Palo Alto, CA, US; Kulkarnia Narendra, Sunnydale, CA, US; Nakazato Akira,
Santa Clara, CA, US; Von Der Lippe Paul, Love
land, CO, US; Horsma Dave, Palo Alto, CA, US;
Lundquist Peter, San Mateo, CA, US; Shen Ne
lson, Palo Alto, CA, US;
(54) Zariadenie na utesnené balenie súčiastok ak
tívnej elektroniky na jej ochranu pred pôso
bením vplyvov vonkajšieho prostredia a spô
sob utesneného balenia súčiastok aktívnej
elektroniky
(22) 06.04.95
(32) 11.04.94, 02.03.95
(31) 08/226 149, 08/397 600
(33) US, US
(86) PCT/US95/04291,06.04.95
(57) Zostava elektroniky je utesnená pred pôsobením
vplyvov okolitého prostredia prostredníctvom
pružného obalu (100), obklopujúceho dosku
(1 000) s aktívnou elektronikou. Dosku s aktív
nou elelktronikou je možné opakovane vkladať a
vyberať z tohto obalu. Obal má sendvičovitú
štruktúru a pôsobí ako ochrana proti prenikaniu
plynov a kvapalín z okolitého prostredia. Je vy
bavený prepájacím zariadením (16) na prepoje
nie dosky s elektronickým systémom.
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C07D
C 12P
A 61K
F 16K
A 61F
A 61K
A 61K
H03M

278569
278570
278571
278572
278573
278574
278575
278576

C07C
C 12P
C 12P
C 12N
E04B
E04B
C 12N
C 12N

A61F5/01
278565
09.11 94
499-94
Aktsionernoe obschestvo zakrytogo tipa „AJURVEDA'', Moscow, RU:
Afanasenko Nikolai Ivanovič, Moscow, RU; Ba
rer Arnold Semenovič, Moscow, RU; Grigoriev
Anatolij Ivanovič, Moscow, RU; Kozlovskaja Inesa Benediktovna, Moscow, RU; Savinov Albert
Pavlovič. Tomilino, RU; Severin Gai Iľjič, Mos
cow, RU; Semenova Xenia Alexandrovna, Mos
cow, RU; Sinigin Viktor Michajlovič, Tomilino,
RU; Sokolovsky Igor Antonovič, Tomilino. RU;
Tichomirov Jevgenij Petrovič, Moscow, RU;
Zariadenie na liečenie chorých s poruchou dr
žania tela a pohybovej aktivity
18.12.92
50256647
31.01.92
RU
PCT/RU92/00247, 18.12.92

A 61K 9/20, 9/24, 9/28, 9/32, 9/54, 31/44
278566
08.06.94
1287-93
Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH,
Konstanz, DE;
Dietrich Range, Konstanz, DE; Ney Hartmut,
Konstanz, DE;
Liečivo na orálne podanie vo forme peliet ale
bo tabliet
13.06.92
1788/91-0
17.06.91
CH
PCT/EP92/01341, 13 06.92

A 61K 31/445, 31/505, 31/54
278577
19 02.92
1780-91
Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, BE;
Meert Theo Frans, Rumst, BE;
Použitie 6-(2-(4-(bis(4-fluórfenyl)metylén)-l-piperidinyl)etyl)-7-metyl-5H-tiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-ónu

278577
278578
278579
278580
278581
278582
278583
278584

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

A 61K
C 07D
GOlR
C07C
HOIH
C07C
C07C
C 07H

278585
278586
278587
278588
278589
278590

B 23B
C 07D
C07C
G 09F
B 21C
F21L

11.06.91
537 175
13.06.90
US

6(51) A 61K 31/65, 9/22
(11)278567
(40) 08.10.97
(21) 6563-88
(73) AMERICAN CYANAMID COMPANY, Stam
ford, CT, US;
(72) Valerose Joseph J. JR., Montgomery, NY, US;
Biebl Raymond J., Monsey, NY, US: Sheth Nitin
V., Middletown, NY, US; Strathy Walter A.. Pe
arl River, NY, US; Doelling Michael Kay, New
City, NY, US;
(54) Farmaceutický prípravok zložený z granuliek,
ktoré obsahujú tetracyklinovú zlúčeninu
(22) 03.10.88
(31) 07/104 917
(32) 06.10 87
(33) US

6(51) A61K45/08
(11) 278563
(40) 15.04.92
(21) 2309-91
(73)SANDOZ A G., Basilej, CH;
(72) Ross Bruce Allan, Fredon, NJ, US; Vivilecchia
Richard Vietor, Rockaway, NJ, US:
(54) Stabilizovaný farmaceutický prostriedok
(22) 23.07.91
(31) 557 234
(32) 25.07.90
(33) US

6(51) F16K47/02
(11) 278564
(40) 08.10.97
(21) 4173-90
(73) Přerovské strojírny, a. s., Přerov, CZ,
(72) Kristen Josef, Kokory, CZ; Kvapil Josef, Ing.,
Přerov, CZ;
(54) Zariadenie na odstránenie hlučnosti ovlá
dacieho ventilu
(22) 27.08.90
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B 21C 51/00, 26/00, B 21D 22/02,22/06
278589
11.05.94
612-92
Slovenské energetické strojárne, š. p., Tlmače,
SK;
(72) Krenčan Štefan, Ing., Levice, SK; Tolnay Voj
tech, Levice, SK;
(54) Zariadenie na vyrážanie čísel
(22) 03.03.92
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(73)
(72)
(54)
(22)

B23B5/26
278585
08.06.94
3416-92
Trčka Josef, Ing., Plzeň, CZ;
Trčka Josef, Ing., Plzeň, CZ;
Viacúčelový podúrovňový obrábací stroj
18.11.92

(73) Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava,
SK;
(72) Sýkora Ján, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK;
Brandšteterová Eva, RNDr., CSc., Bratislava,
SK; Jabconová Adriána, Ing., Košice, SK;
(54) Spôsob prípravy p-benzochinónu
(22) 21.08.91
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(54)
6(51)
(11)
(40)
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C 07C 29/74,29/80, G OlN 27/26
278587
13.08.91
6302-89
Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava,
SK;
(72) Cvengroš Ján, Ing., CSc, Bratislava, SK; Kaniansky Dušan, RNDr., CSc., Bratislava, SK; Zelen
sky Imrich, RNDr., Bratislava, SK;
(54) Spôsob úpravy polyetylénglykolu na kapilárne
elektroforetické techniky
(22) 07.11.89
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C 07C 35/44, C 07J 9/00
278580
08.10.97
5438-90
Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava,
SK;
(72) Cvengroš Ján, Ing., CSc., Bratislava, SK; Lutišan
Juraj, Ing., Puchov, SK;
(54) Spôsob prípravy sterolových alkoholov z Ianolínu
(22) 06.11.90
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C 07C 50/04,46/08
278582
11.07.95
2575-91
Slovenská technická univerzita, Bratislava, SK;
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(11)
(21)
(22)
(47)
(73)

B 60R 16/00
1646
129-97
02.04 97
23.07.97
Sándor Andrej, Ing., Bratislava, SK; Vaškovič
Ján. Ing , Poprad, SK;
(54) Tienif geopatogénnych zón v dopravných
prostriedkoch

6(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(54)

B 65D 90/54, 88/28
1648
177-97
14.05 97
25 07 97
HYDROBUDOWA SLASK S. A , Katowice. PL,
Uzáver zásobníka na prepravu a skladovanie
sypkých materiálov

6 (51) C 09D 3/34, C 09J 131/04, 21/02, C 04B 35/66,
C 09J 11/04
(11) 1647
(21) 99-97
(22) 11 03 97
(47) 25 07 97
(73) J Seidl a spol., s. r o . Dvůr Králové nad Labem,
CZ,
(54) Zmes na prípravu ohňovzdorného tmelu

6(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(47)
(73)

C09K3/14, B09B3/00
1649
179-97
15 05.97
PUV 5337-96
17.05 96
CZ
25.07 97
Skalík Richard, Trenčín, SK; Karas Tomáš, Se
nec, SK;
(54) Univerzálny absorpčný materiál

6(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(47)
(73)
(54)

E 04B 1/02, 1/04, E 04H 1/12
1636
108-97
17.03 97
PUV 5257-96
22.04 96
CZ
21.07 97
TEKAZ, s. r o., Cheb, CZ,
Stavebný priestorový prefabrikovaný dielec

6(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(54)

E04B1/62
1651
191-97
27 05.97
25.07.97
BOBR, spol. s r. o., Zlín, CZ;
Tepelnoizolačná doska

6(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(54)

E04F13/16
1625
52-97
05.02.97
10.07.97
Bučina, akciová spoločnosť, Zvolen, SK,
Dekoratívne obkladové panely

6 (51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(54)

E 05B 17/20
1634
181-97
16 05 97
11 07.97
Porubčan Róbert, Ing., Košeca, SK,
Chránič ovládača blokovania zámku dverí
automobilu

6 (51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(47)
(73)

E 06B 1/14,1/16,1/58
1650
180-97
15.05 97
PUV 5631-96
06 08.96
CZ
25.07 97
Král Jiří, Ostrava - Dubina, CZ; Králová Mária,
Ostrava - Dubina, CZ;
(54) Spevnená zárubňa dverí

6(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(54)

F 21Q 3/00, G 08B 5/36, 5/38
1630
148-97
16 04 97
11.07 97
ENES, s r o., Bratislava, SK;
Signálka

6(51)
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(47)
(73)
(54)

F23B1/00
1629
145-97
14.04 97
PUV 5462-96
20.06 96
CZ
11.07.97
Fiedler Zdeněk, st., Prachatice, CZ;
Spaľovacie zariadenie drevného odpadu

6(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(54)

F24D7/00
1613
232-96
17.07.96
02.07.97
Neupauer Marek, Harichovce, SK,
Plastovodná radiátorová zmes

6(51)
(11)
(21)
(22)

F24D19/08
1652
213-97
18.06.97

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

PUV 6447-97
21.03.97
CZ
25.07.97
GAPO-OLYMP, s. r. o., Hradec Králové, CZ;
Zariadenie na odstraňovanie plynu z kvapali
ny

6(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(54)

F24F11/02
1626
121-97
24.03.97
10.07.97
IMOS-ASEK, spol. s r. o., Hamuliakovo, SK;
Požiarna klapka

6(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(54)

G OlV 3/10
1623
58-96
23.02.96
08.07.97
Sivák Štefan, Ing., Žilina, SK;
Markér

6(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(54)

G IlB 33/04,23/03
1633
164-97
29.04.97
11.07.97
Dudáč Gustav, Bystřice pod Lopeníkem, CZ;
Segment zásobníka na ukladanie záznamových
nosičov

6(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(73)
(54)

H04B7/00
1624
291-96
26.09.96
10.07.97
ALES, s. r. o., Košice, SK;
Zapojenie rádiolokátora

CAST
PRIEMYSELNÉ VZORY

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(11)
(21)
(22)
(23)
(31)
(32)

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

(33)
(45)
(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
25240
25241
25242
25243
25244
25245
25246
25247
25248
25249
25250
25251

25228
25229
25230
25231
25232
25233
25234
25235
25236
25237
25238
25239

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25264
25265
25266
25267
25268
25269
25270
25271
25272

25252
25253
25254
25255
25256
25257
25258
25259
25260
25261
25262
25263

25228
220-96
03.10.1996
02.07.1997
Nábytkový pultový systém
06/04.13
počet vonkajších úprav: 9
DESIGN CENTRUM VARIANT, spol. s r. o.,
Milosrdenstva 11, 040 01 Košice, SK;
Záhorová Alena, akad. arch., Krosnianska 23,
040 22 Košice, SK; Kopnický Ján, akad. arch.,
Bencúrova 12, 040 01 Košice, SK;
25228 variant 2

25228 variant 1

25228 variant 3

25228 variant 5

25228 variant 7
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UAHD JlOMt.

ZMLUVA

25228 variant 9
Esr
(Ii)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25229
189-96
09.09.1996
07 07.1997
Tlačivá
19/05.03
počet vonkajších úprav: 4
HAPPYHOME Slovakia, s. r. o., Dlhá 12/4,
971 Ol Prievidza, SK;
JaŠko Dezider, Dlhá 12/4, 971 Ol Prievidza, SK,

Isrsr

IFi

IFgs

IF

HAPPt HOMk -Ikvki. vr,.
971 Ol Phoslzi Pncehndnj <

I

- I

UCfTNA POJtUKA

971 Ul Poev1Klf-* Pncchexlni 5
25229

(11)
(21)
(22)
(45)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25230
191-96
10.09.1996
07.07.1997
PVz 29299-96
26.06.96
CZ
Kazeta so želaniami
11/02.09
počet vonkajších úprav: 1
Fondová Hana, Adamovská 7, 140 00 Praha 4,
CZ;
Fondová Hana, Adamovská 7, 140 00 Praha 4,
CZ;

25230

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25231
201-96
18.09.1996
07.07.1997
Dezén bežnej plochy plášťa
12/15.01
počet vonkajších úprav: 1
Matador, a. s., Terézie Vansovej 1054/45, 020 32
Púchov, SK;
Kotlas Ján, Ing., Ul. Janka Kráľa 1127/4, 020 01
Púchov, SK; Pecho Slavomír, Ing., Pribinova
1639/18, 020 01 Púchov, SK;

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25233
203-96
18.09.1996
08.07.1997
Dezén bežnej plochy plášťa
12/15.01
počet vonkajších úprav: 1
Matador, a. s., Terézie Vansovej 1054/45, 020 32
Puchov, SK;
Hromka Vladimír, Ing., Ul. Janka Kráľa 747/6,
018 61 Beluša, SK; Pagáč Ľubomír, Ing., Ná
mestie slobody 1657/9, 020 01 Puchov, SK;

25231

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25232
202-96
18.09 1996
07.07.1997
Dezén bežnej plochy plášťa
12/15.01
počet vonkajších úprav: 1
Matador, a. s., Terézie Vansovej 1054/45, 020 32
Puchov, SK;
Pagáč Ľubomír, Ing., Námestie slobody 1657/9,
020 01 Puchov, SK; Hromka Vladimír, Ing., Ul.
Janka Kráľa 747/6, 018 61 Beluša, SK;

25233

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25234
204-96
18.09.1996
08.07.1997
Dezén bežnej plochy plášťa
12/15.01
počet vonkajších úprav: 1
Matador, a. s., Terézie Vansovej 1054/45, 020 32
Púchov, SK;
Pagáč Ľubomír, Ing., Námestie slobody 1657/9,
020 01 Púchov, SK; Drábik Jaroslav, Ing., Ku
kučínova 784, 018 61 Beluša, SK;

(54)
(51)
(73)
(72)

25234

(Il)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25235
205-96
18.09 1996
08.07.1997
Dezén bežnej plochy plášťa
12/15.01
počet vonkajších úprav: 1
Matador, a. s., Terézie Vansovej 1054/45, 020 32
Puchov, SK;
Prekop Štefan, Ing., Komenského 1626/3, 020 01
Puchov, SK; Drábik Jaroslav, Ing., Kukučínova
784, 018 61 Beluša, SK; Pecho Slavomír, Ing.,
Pribinova 1639/18, 020 01 Puchov, SK;

25235

(11)
(21)
(22)
(45)
(31)
(32)
(33)

25236
206-96
18.09.1996
08.07.1997
0681-96
25.03.1996
SE

Bezpečnostné kovanie na dvere
08/09.00
počet vonkajších úprav: 1
MON Security AB, Traktorvägen 5, S 29340
Olofstrôm, SE;
Milurovic Miroslav, Nytebodav ägen 209-79,
293 91 Olofstrôm, SE; Nils-Gunnar Bertilsson,
Asvägen 11, S 29373 Jämshog, SE; Olle Persson,
Kopprarp 1254, 374 94 Trensum, SE;

(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25236

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25237
25172-92
20.02.1992
21.07.1997
Detská hra - hádzanka
21/01.01
počet vonkajších úprav:
ROIAX, s. r. o., Nádražní b, 742 35 Odry, CZ;
Králík Josef, Nádražní 6, 742 35 Odry, CZ;

25237

(Il)
(21)
(22)

25238
16-96
19.01.1996

21.07.1997
Posilňovacie zariadenie
21/02.17
počet vonkajších úprav: 1
Haulik Peter, Hurbanova 26, 971 01 Prievidza,
SK;
Haulik Peter, Hurbanova 26, 971 01 Prievidza,
SK;

25239 variant 1
25238

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25239
52-96
01.03.1996
21.07.1997
Kontajner na triedený odpad
09/03.04
£očet vonkajších úprav; 2
Durkovič Peter - Plastima, Malé Bedzany 1,
955 01 Topoľčany, SK;
Ďurkovič Peter - Plastima, Malé IJedzany 1,
955 01 Topoľčany, SK; Klein Štefan, Jng., Vý
chodná 2, 949 01 Nitra, SK;

25239 variant 2

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25240
61-96
15.03.1996
22.07.1997
Rezacia linka na výrobu asfaltového šindľa
15/99.07
počet vonkajších úprav: 1
Krytex - združenie, Francúzskych partizánov č.
18, 038 61 Vrútky, SK;
Sumka Ján, Pribinova č. 22, 036 01 Martin, SK;

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25241
85-96
11.04.1996
22.07.1997
Kráľovské jemné slané tyčinky
01/01.00
počet vonkajších úprav: 4
Kaczoreková Ingrid, Ing., Mariánske námestie 1,
992 01 Modrý Kameň, SK;
Kaczoreková Ingrid, Ing., Mariánske námestie 1,
922 01 Modrý Kameň, SK;

25241 variant 3

25241 variant 4

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25242
131-96
21.06.1996
22.07.1997
Olejová lampa
26/02.02
počet vonkajších úprav: 4
Slovenské závody technického skla, a. s., Agáto
vá 22, 844 03 Bratislava, SK;
Pavlovič Marián, Ing., Kalinčiakova 13, 900 31
Stupava, SK; Lejko Radomír, Topolčianska 1,
851 05 Bratislava, SK;

25242 variant 4

(H)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25243
157-96
26.07.1996
22.07.1997
Oceľová kozubová vložka
23/03.03
počet vonkajších úprav: 1
Ľupták Marcel, Hronská 1 15, 976 45 Hronec,
SK;
Ľupták Marcel, Hronská 1 15, 976 45 Hronec,
SK;

25243

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25244
173-96
14.08.1996
22.07.1997
Injekčná striekačka
24/01.03
počet vonkajších úprav; 1
Janec Jaroslav, MUDr., Ul. SNP 1452/63-1,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Janec Jaroslav, MUDr., Ul. SNP 1452/63-1,
017 01 Považská Bystrica, SK;
25245

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
25244

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

(72)

25246
178-96
16.08.1996
22.07.1997
Prístroj na úpravu vody
23/01.06
počet vonkajších úprav: 1
KuITca Anton, Ing., Federátov 1, 080 01 Prešov,
SK;
KulTca Anton, Ing., Federátov 1, 080 01 Prešov,
SK;

25245
174-96
14.08.1996
22.07.1997
Puzdro aplikátora inzulínu
24/01.03,09/05.05
počet vonkajších úprav; 1
Janec Jaroslav, MUDr., Ul. SNP 1452/63-1,
017 01 Považská Bystrica, SK;
Janec Jaroslav, MUDr., Ul. SNP 1452/63-1,
017 01 Považská Bystrica, SK;

25246

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25247
200-96
17.09.1996
22.07.1997
Variabilná stavebnica pre zrakovo postihnuté
deti
21/01.08
počet vonkajších úprav: 1
Grabanová Agáta, Ing., Slovenskej jednoty 12,
040 01 Košice, SK;
Grabanová Agáta, Ing., Slovenskej jednoty 12,
040 01 Košice, SK;

(11)
(21)
(22)
(45)
(31)
(32)

25248
218-96
02.10.1996
22.07.1997
M9603014.3
03.04.1996

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

DE
Pružiaca lišta
25/01.08
počet vonkajších úprav: 1
Werzalit AG + Co., Gronauer Str. 70, 71720
Oberstenfeld, DE;
SchOpfer Arnulf, Lortzingstr. 16, D-71717 Beilstein, DE;

25248

(Il)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25249
219-96
03.10.1996
22.07.1997
Zamatový veniec
11/02.06
počet vonkajších úprav. 1
Velesová Mária, Ing., Úpor 83, 076 16 Zemplínska Nová Ves, SK;
Velesová Mária, Ing., Úpor 83, 076 16 Zemplínska Nová Ves, SK;

25249

(H)
(21)
(22)
(45)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25250
221-96
03.10.1996
23.07.1997
96-0786
04.04.96
SE
Nový infúzny vak
28/01.00, 09/05.07
počet vonkajších úprav: 1
Astra Aktiebolag, S-151 85 Sôdertälje, SE;
EEK Arne, Villagatan 11, S-619 00 Trosa, SE;

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25252
223-96
07.10.1996
23.07.1997
Oceľová kozubová vložka
23/03.03
počet vonkajších úprav: 1
Ľupták Marcel, Hronská 115, 976 45 Hronec,
SK;
Ľupták Marcel, Hronská 115, 976 45 Hronec,
SK;

25250

(11)
(21)
(22)
(45)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25251
222-96
04.10.1996
23.07.1997
MU1260/96
04.04.1996
AT
Stojan na dlaždice
08/99.04
počet vonkajších úprav: 1
Semmelrock sb Baustoffindustrie GmbH, Stadlweg 30, A- 9020 Klagenfurt, AT;
Semmelrock Wilfried, Dipl.-Ing., Lbnsweg 2,
A- 9020 Klagenŕúrt, AT;

25251

25252

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25253
235-96
18.10.1996
23.07.1997
Držiak na sušič vlasov
28/03.09
počet vonkajších úprav: 1
Šišková Anna, Vansovej 23, 949 01 Nitra, SK;
Šišková Anna, Vansovej 23, 949 01 Nitra, SK;

25254

25253

(II)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25254
240-96
21.10.1996
23.07:1997
Autobus
12/08.03
počet vonkajších úprav: 1
NOVOP, a. s., Podjavorinskej 8, 984 57 Lučenec,
SK;
Tomaščík Jaroslav, Mgr., Klimkovičova 26,
040 11 Košice, SK; Mucha Emil, Ing., Jesenské
ho 15, 984 01 Lučenec, SK; Kačani Ján, Ing.,
Novohradská 22, 984 01 Lučenec, SK; Poliak
Rudolf, Ing., Tučnica 130, 984 01 Lučenec, SK;

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25255
245-96
29.10.1996
23.07.1997
Darčekové balenie sviečok
09/03.01
počet vonkajších úprav: 1
Ignis, s. r. o., Jarmočná 4, 920 13 Hlohovec, SK;
Bachratý Jozef, Fraštacká 5, 920 01 Hlohovec,
SK; Hamadková Mária, Ing., Nábrežie 9, 920 01
Hlohovec, SK; Tvrdoňová Viera, Hlohová A/26,
920 01 Hlohovec, SK;

25255

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)

25256
246-96
31.10.1996
23.07.1997
Akumulátorový motorový vozík
12/02.05
počet vonkajších úprav: 1
WUSAM, a. s., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen, SK;

Kelemen Ivan, Družstevná 2241/33, 960 01
Zvolen, SK; Filko Ján, Ing., A. Hlinku 2330/2,
960 01 Zvolen, SK;

6

k

5

7

8

25256

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)

05

O
O

(72)

05

C
O

(73)

25257
254-96
11.11.1996
23.07.1997
Stolička
06/01.04
počet vonkajších úprav: 1
Doričko Peter, Ing. arch., Važecká 12,
Prešov, SK;
Doričko Peter, Ing. arch., Važecká 12,
Prešov, SK;

O
O

3*2

C
C

(72)

25258

(11)
(21)
(22)
(45)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25257

(11)
(21)
(22)
(45)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25258
252-96
07.11.1996
23.07.1997
DM/037253
16.08.1996
WO
Nádoba na sprchový gél
09/02.04
počet vonkajších úprav: 1
HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN, Henkelstrasse 67, 40191 Dilsseldorf, DE;
NITSCHKE Frank-Rainer1 Urdenbacher Allee
43, 40593 Diisseldorf, DE;

25259
256-96
11.11.1996
23.07.1997
MU 1873/96
29.05.1996
AT
Spojovacie zariadenie na stavebné prvky
25/02.11
počet vonkajších úprav: 1
Rausch Peter, Ing., Foelz 186, A-8621 Thoerl,
AT;
Rausch Peter, Ing., Foelz 186, A-8621 Thoerl,
AT;

25259

(II)
(21)
(22)
(45)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25260
257-96
15.11.1996
23.07.1997
M9604334.2
17.05.1996
DE
Inhalovacic zariadenie
24/01.05
počet vonkajších úprav: 3
von Schuckmann Alfred,
Strasse 52, D-47627 Kevelaer,
von Schuckmann Alfred,
Strasse 52, D-47627 Kevelaer,

Winnekendonker
DE;
Winnekendonker
DE;

25260

(II)
(21)
(22)

25261
258-96
18.11.1996

(45)
(54)
(51)
(73)

(72)

23.07.1997
Prikrývka na toalety
06/13.00
počet vonkajších úprav: 2
Tabačiar Oktavián, Belehradská 8, 831 04 Brati
slava, SK; Salama Marián, Medená 10, 851 01
Bratislava, SK;
Tabačiar Oktavián, Belehradská 8, 831 04 Brati
slava, SK; Salama Marián, Medená 10, 851 01
Bratislava, SK;

(54)
(51)
(73)
(72)

Obývacia sektorová stena
06/04.07
počet vonkajších úprav: 1
MEUBLE, s. r. o., C-II 95/63, 018 41 Dubnica
nad Váhom, SK;
Murárik Jozef, C-II 95/63, 018 41 Dubnica nad
Váhom, SK;

25261 variant 1
25262

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25263
261-96
18.11.1996
24.07.1997
Etikety
19/08.00
počet vonkajších úprav: 17
Nedvěd Hynek, Ing., Sokolská 69, 702 00 Ostra
va 1, CZ;
Nedvěd Hynek, Mgr., Sokolská 69, 702 00
Ostrava 1, CZ;

25263 variant 1
25261 variant 2

(II)
(21)
(22)
(45)

25262
260-96
18.11.1996
23.07.1997

25263 variant 3

25263 variant 9
25263 variant 4
t,

■
25263 variant 10

25263 variant 5

25263 variant 11

25263 variant 12
25263 variant 6

25263 variant 7

25263 variant 14

25263 veiriant 16

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25264
264-96
25.11.1996
24.07.1997
Kovový pracovný stôl
06/04.13,06/03.05
počet vonkajších úprav: 12
Michálek Ľubomír, Smiková 1, 831 02 Bratisla
va, SK;
Michálek Ľubomír, Smiková 1, 831 02 Bratisla
va, SK;

25264 variant 2

25264 variant 8

25264 variant 12

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
25264 variant 10

(73)
(72)

25265
267-96
27.11.1996
24.07.1997
Servisný vozík
06/04.13
počet vonkajších úprav: 2
Michálek Ľubomír, Smiková 1, 831 02 Bratislav a, SK;
Michálek Ľubomír, Smiková 1, 831 02 Bratislava, SK;

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25266
270-96
27.11.1996
24.07.1997
Sitko na pasírovanie rajčín
07/02.09
počet vonkajších úprav: 1
Cyklosport Krampl a Daniš, Hviezdoslavova 13,
917 00 Trnava, SK;
Krampl Roman, Ing., L. Svobodu 19, 917 00 Tr
nava, SK; Daniš Miloš, Heydukova 39, 917 00
Trnava, SK;

(11)
(21)
(22)
(45)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25266

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25267
271-96
27.11.1996
24.07.1997
Pomôcky na sádzanie halušiek a strúhanie ze
leniny
07/02.08
počet vonkajších úprav: 2
Cyklosport Krampl a Daniš, Hviezdoslavova 13,
917 00 Trnava, SK;
Krampl Roman, Ing., L. Svobodu 19, 917 00 Tr
nava, SK; Daniš Miloš, Heydukova 39, 917 00
Trnava, SK;

25267 variant 1

25268
274-96
29.11.1996
24.07.1997
29/055 223
31.05.1996
US
Obal
09/05.01
počet vonkajších úprav: 2
The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, 45202 Cincinnati, Ohio, US;
Gruenbacher Dana Paul, 1867 Harrogate Hill La
ne, 45014 Fairfield, Ohio, US; Wiles Jerald Ray,
4063 Bent Tree Boulevard, 34241 Sarasota, Flo
rida, US;

25268 variant 1

25269

(11)
(21)
(22)
(45)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25268 variant 2

(Il)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)

25269
285-96
10.12.1996
24.07.1997
Odtlačok
19/08.00
počet vonkajších úprav: 1
J & J KERAMIK STUDIO, 935 84 Tupá - Chorvatice 54, SK;
Jasensky- Peter, 935 84 Tupá - Chorvatice 54, SK;

25270
288-96
10.12.1996
25.07.1997
71997-00
14.06.1996
BX
Tkáčsky stroj
15/06.02
počet vonkajších úprav: 1
PICANOL N. V., Polenalaan 3-7, 8900 leper,
BE;
Vancayzeele Bernard, Vinkenlaan 9, 8900 leper,
BE;

25270

(11)
(21)
(22)
(45)
(54)
(51)
(73)
(72)

25271
8-97
08.01.1997
25.07.1997
Hrací plán stolovej spoločenskej hry
21/01.01
počet vonkajších úprav: 1
Elek Alexander, Ing., Neratovické nám. 2143/25,
929 01 Dunajská Streda, SK;
Elek Alexander, Ing., Neratovické nám. 2143/25,
929 01 Dunajská Streda, SK;

25272
25271

(11)
(21)
(22)
(45)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25272
9-97
10.01.1997
25.07.1997
29/056 954
12.07.96
US
Poduška
06/09.00
počet vonkajších úprav: I
Roho, Inc., 100 Florida Avenue, 62221 Bellevil
le, Illinois, US;
Mastler Winfield R., 14 Spruce Drive, 62221
Belleville, Illinois, US; Graebe Kurt, 314 Abend,
62220 Belleville, Illinois, US;

ND4Q

Prevody priemyselných vzorov

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

Číslo zápisu

Číslo prihlášky

Dátum prihlásenia

Názov

Predĺženie do:

21811

20052-87

08.07.1987

Laminátový bazén "Regína"

08.07.2002

23616

25580-92

03.06.1992

Prípravok pre opravu uzatváracej armatúry'

03.06.2002

23801

25552-92

28.05.1992

Kuchynská pomôcka na úpravu a formo
vanie mäsa

28.05.2002

23827

25183-92

24.02.1992

Súbor stavebných tvaroviek

24.02.2002

23902

25537-92

25.05.1992

Obal na potraviny

25.05.2002

24060

25634-92

17.06.1992

Súprava masážnych nástrojov

17.06.2002

24121

25857-92

21.08.1992

Pneumatika motocykla

21.08.2002

24122

25856-92

21.08.1992

Pneumatika motocykla

21.08.2002

24229

25747-92

14.07.1992

Tlačová úprava obalu na sucháre

14.07.2002

24367

25543-92

26.05.1992

Uzáver tuby a uzáver tuby v kombinácii s
tubou

26.05.2002

24378

25807-92

28.07.1992

Zubárska jednotka

28.07.2002

24499

26247-92

23.12.1992

Svietidlo

23.12.2002

24514

25628-92

16 06.1992

Fľaša

16.06.2002

24611

25627-92

16.06.1992

Fľaša

16.06.2002

25123

25855-92

21.08.1992

Pneumatika motocykla

21.08.2002

MK4Q

TH4Q

Zánik práva na priemyselný vzor

Číslo zápisu

Dátum zániku

24373

17.09.1996

Oprava

Vo Vestníku č, 8/97 bolo chybne uvedené triedenie
PVz 126-96, číslo zápisu 25166.

Správne znenie:
19/07.06

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.

FERTIPLEX

(210) 297-94
(220) 07.02.1994
(511) 9,35,37
(540)

ANtS
(510) 9 - Výpočtová technika vrátane príslušenstva a
náhradných dielov, faxy, záznamníky, kopírova
cie stroje, tlačiarne, záznamové médiá všetkých
druhov, počítačové siete, modemy, faxmodemy,
notebooky, príslušenstvo k faxom, faxmodemom,
tlačiarňam a kopírovacím strojom, magnetofóny,
kazetové prehrávače, rádioprijímače, autorádiá,
gramofóny, volkmeny, HI-FI súpravy, televízory,
videorekordéry, videoprehrávače, CD-prehrávače,
softvér.
35 - Sprostredkovatefstvo v oblasti kúpy a pre
daja.
37 - Montáž, údržba a opravy výpočtovej techni
ky a spotrebnej elektroniky.
(730) AMS, spol. s r. o., Viktorinova 2, 821 08 Brati
slava, SK;

(540)
(510) 5 - Doplnková vitamínovo-minerálna zmes pre
dobytok, najmä pre dojnice.
(730) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na
Chvalce 2049, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
CZ;

(210) 1558-94
(220) 08.07.1994
(511) 5
(540)
(510)

5 - Doplnková vitamínovo-minerálna zmes pre
dobytok, najmä pre dojnice.
(730) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na
Chvalce 2049, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
CZ;

(210) 1559-94
(220) 08.07.1994
(511) 5
(540)
(510)

CANVIT

5 - Doplnkové vitamínovo-minerálne zmesi pre
psov v sypkej forme alebo vo forme tabliet.
(730) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na
Chvalce 2049, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
CZ;

(210) 313-94
(220) 08.02.1994
(511) 41
(540)

Divadlo/Škola

WX

(210) 1560-94
(220) 08.07.1994
(511) 5
(540)
(510)

(510) 41 - Výroba divadelných alebo iných predstavení,
vzdelávanie.
(730) Divadlo/Škola LUDUS, Tupolevova 7/A, 851 OI
Bratislava, SK;

(210) 1556-94
(220) 08.07.1994
(511) 5

LAKTIPLEX

(540)
(510) 5 - Doplnková vitamínovo-minerálna zmes pre
dobytok, najmä pre dojnice.
(730) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na
Chvalce 2049, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
CZ;

(210) 1557-94
(220) 08.07.1994
(511) 5

FERTI

FELVIT

5 - Doplnkové vitamínovo-minerálne zmesi pre
mačky v sypkej forme alebo vo forme tabliet.
(730) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na
Chvalce 2049, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice,
CZ;

(210) 2769-94
(220) 17.11.1994
(511) 36
(540) SLOVENSKÝ MAJETKOVÝ FOND
(510) 36 - Zriaďovanie a správa investičných fondov,
nakladanie s majetkom podielových a investič
ných fondov, ktoré spravuje v súlade s právnymi
predpismi, zhromažďovanie peňažných prostried
kov právnických a fyzických osôb s cieľom ko
lektívne investovať v súlade so zákonom č.
248/92 Zb., investície do obchodovateľných cen
ných papierov, operácie s cennými papiermi, okrem úschovy cenných papierov.
(730) Prvá slovenská investičná spoločnosť, a. s.,
Miletičova 1, 821 08 Bratislava, SK;

(210) 2770-94
(220) 17.11.1994
(511) 36
(540) VŠEOBECNÝ INVESTIČNÝ FOND
(510) 36 - Zriaďovanie a správa investičných fondov,
nakladanie s majetkom podielových a investič
ných fondov, ktoré spravuje v súlade s právnymi
predpismi, zhromažďovanie peňažných prostried
kov právnických a fyzických osôb s cieľom ko
lektívne investovať v súlade so zákonom č.
248/92 Zb., investície do obchodovateľných cen
ných papierov, operácie s cennými papiermi, okrem úschovy cenných papierov.
(730) Prvá slovenská investičná spoločnosť, a. s.,
Miletičova 1, 821 08 Bratislava, SK;

(210) 2771-94
(220) 17.11.1994
(511) 36
(540) ZLATÝ INVESTIČNÝ FOND
(510) 36 - Zhromažďovanie a nakladanie s investičnými
bodmi podľa zákona č. 92/91 Zb. a nariadenia
vlády ČSFR č. 383/91 Zb. v znení nariadenia
vlády ČSFR č. 69/92 Zb., zhromažďovanie pe
ňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií s cieľom kolektívne investo
vať, kúpa a predaj cenných papierov, kúpa a
predaj nehnuteľných veci, vklady na základe
zmlúv o tichom spoločenstve.
(730) Zlatý investičný fond, a. s., Štúrova 5, 818 55
Bratislava, SK;

(210) 2772-94
(220) 17.11.1994
(511) 36
(540)
(510) 36- Zhromažďovanie a nakladanie s investičnými
bodmi podľa zákona č. 92/91 Zb. a nariadenia
vlády ČSFR č. 383/91 Zb. v znení nariadenia
vlády ČSFR č. 69/92 Zb., zhromažďovanie pe
ňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií s cieľom kolektívne investo
vať, kúpa a predaj cenných papierov, kúpa a
predaj nehnuteľných vecí, vklady na základe
zmlúv o tichom spoločenstve.
(730) Južný investičný fond, a. s., Štúrova 5, 818 55
Bratislava, SK;

JUŽNÝ INVESTIČNÝ FOND

(210) 2773-94
(220) 17.11.1994
(511) 36
(540) HUMANITA - INVESTIČNÝ FOND, A. S.
(510) 36 - Zhromažďovanie a nakladanie s investičnými
bodmi podľa zákona č. 92/91 Zb. a nariadenia
vlády ČSFR č. 383/91 Zb. v znení nariadenia
vlády ČSFR č. 69/92 Zb., zhromažďovanie pe
ňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií s cieľom kolektívne investo
vať, kúpa a predaj cenných papierov, kúpa

a predaj nehnuteľných vecí, vklady na základe
zmlúv o tichom spoločenstve.
(730) HUMANITA - INVESTIČNÝ FOND, a. s.,
Štúrova 5, 818 55 Bratislava, SK;

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

2777-94
17.11.1994
36

GARANTOVANÝ INVESTIČNÝ FOND

36 - Zhromažďovanie a nakladanie s investičnými
bodmi podľa zákona č. 92/91 Zb. a nariadenia
vlády ČSFR č. 383/91 Zb. v zneni nariadenia
vlády ČSFR č. 69/92 Zb., zhromažďovanie pe
ňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií s cieľom kolektívne investo
vať, kúpa a predaj cenných papierov, kúpa a
predaj nehnuteľných vecí, vklady na základe
zmlúv o tichom spoločenstve.
(730) GARANTOVANÝ INVESTIČNÝ FOND, a. s.,
Štúrova 5, 818 55 Bratislava, SK;

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

2778-94
17.11.1994
36
PRVÝ PRIVATIZAČNÝ INVESTIČNÝ FOND
36 - Zhromažďovanie a nakladanie s investičnými
bodmi podľa zákona č. 92/91 Zb. a nariadenia
vlády ČSFR č. 383/91 Zb. v znení nariadenia
vlády ČSFR č. 69/92 Zb., zhromažďovanie pe
ňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií s cieľom kolektívne investo
vať, kúpa a predaj cenných papierov, kúpa a
predaj nehnuteľných vecí, vklady na základe
zmlúv o tichom spoločenstve.
(730) PRVÝ
PRIVATIZAČNÝ
INVESTIČNÝ
FOND, a. s., Štúrova 5, 818 55 Bratislava, SK;

(210) 72212
(220) 09.10.1992
(511) 7,9,37,41

VOLVO

(540)
(510) 7 - Elektrické šijacie stroje, šijacie a pletacie
stroje a overlocky.
9 - Nenahrané nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.
37 - Opravy elektrických šijacích strojov a elek
trických prístrojov pre domácnosť; montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky;
montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej
elektroniky.
41 - Požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.
(730) AB Volvo, S - 40508 Gôteborg, SE;

(210) 59363
(220) 16.11.1990
(511) 35,41,42

35 - Organizačné poradenstvo v oblasti rozvoja a
správy nehnuteľností
36 - Správa nehnuteľností
42 - Pohostinské služby všetkých druhov, tech
nické poradenstvo v oblasti rozvoja a správy ne
hnuteľností, služby architektov - zariaďovanie a
návrhy na dotváranie interiérov
(730) LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r. o., Ště
pánská 61, 116 02 Praha 1, CZ;

(540)

(510) 35 - Organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely, poskytovanie informácií o tech
nických novinkách vrátane marketingu, propagá
cia a reklama technických noviniek, sprostredko
vanie obchodno-techníckých služieb.
41 - Organizovanie odborných kvalifikačných a
rekvalifikačných školení, stáží a ich sprostredko
vanie
42 - Usporadúvanie a prevádzkovanie výstav,
technicko-poradenské služby.
(730) Dom techniky ZSVTS Žilina, s. r. o., Vysoko
školákov 4, 010 01 Žilina, SK;

(210) 1349-93
(220) 06 08 1993
(511) 3, 4, 5, 9. 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 28,
30,31,35,36, 42

LUCERNA

(540)
(510) 3 - Kozmetika.
4 - Sviečky pre domácnosť.
5 - Zdravotná kozmetika.
9 - Fotografické aparáty, kinematografické a op
tické prístroje a ich súčasti, stroje na záznam,
prenos a reprodukciu zvuku a obrazu, hracie
automaty
14 - Predmety z drahých kovov a ich zliatin,
šperky, drahokamy, polodrahokamy a drahé ka
mene, hodinářské výrobky, bižutéria
15 - Hudobné nástroje
16 - Kancelárske potreby (písacie potreby, stolo
vé súpravy, kalendáre.. ), tlačoviny, časopisy, pe
riodiká, knihy, fotografie, hracie karty, potreby
pre umelcov, hudobná literatúra, noty, obaly.
18 - Kožený tovar, obuv, kabelky, aktovky, kufre,
batohy, dáždniky, slnečníky, palice.
20 - Bytové doplnky z dreva, z tŕstia, z bambusu,
z kovu - rámy, zrkadlá, poličky, podnosy, vešia
ky, skrinky, stolíky, obaly.
21 - Drobnôstky z iných ako drahých a plátova
ných kovov, jedálenské a nápojové súpravy a ich
jednotlivé časti, vázy, misy a misky zo skla, por
celánu, keramiky, dreva i obyčajných kovov.
24 - Textilný tovar pre pohostinstvo, najmä tka
niny stolné, posteľné, uteráky, obrúsky, bytové
doplnky z textilu, dečky.
26 - Drobnôstky, čipky, výšivky
27 - Koberce, rohože, rohožky.
28 - Hry, hračky, hlavolamy, fyzikálne hračky,
príležitostné ozdoby, najmä vianočné a veľko
nočné.
30 - Káva, kakao, čaj, cukor, koláče, jemné peči
vo, cukrovinky, korenie, chuťové omáčky.
31 - Poľnohospodárske výrobky, najmä čerstvé
ovocie, zelenina, živé rastliny a prírodné kvetiny,
semená kvetín, živé zvieratá.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(511)
(540)

1184-94
20.05 1994
89 144
03 05.1994
CZ
9

!OELTIS;
(510) 9 - Periférne zariadenia pre výpočtovú techniku
všetkých druhov, hlavne tlačiarne, magnetooptické prepisovateľné systémy, grafické karty, pre
vodníky obrazu, kamery, videokamery, digitálne
videokamery.
(730) OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMI
TED, 43-2 2-chome Hatagaya, Shibuya-ku, To
kyo, JP;

(210) 477-94
(220) 28.02.1994
(511) 34
(540)

(510) 34 - Cigarety, tabak v surovom stave, tabakové
výrobky, fajčiarske potreby, zápalky
(730) R. J. Reynolds Tobacco Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu New Jersey, Win
ston-Salem, North Carolina, US;

(210) 62010
(220) 04.06.1991
(511) 1,6, 7, 8, 11, 19,37, 39,41
(540)

(510)

I- Chemické výrobky pre priemysel a poľnohos
podárstvo, priemyselné hnojivá.
6 - Obyčajné kovy, ich zliatiny a výrobky z nich
všetkých druhov, valcový materiál všetkých dru
hov vrátane koľajníc a rúr, odliatky zo sivej a
tvárnej liatiny, zámočnícke výrobky, oceľové
konštrukcie a mosty.
7 - Stroje a strojové zariadenie vrátane investič
ných celkov pre huty, bane, energetiku (vrátane
jadrovej), chemický a spracovateľský priemysel.
8 - Ručné náradie a nástroje - sekáče, závitníky,
výstružníky, meradlá.
11 - Zariadenia na čistenie odpadových vôd a
spracovanie tuhých domových odpadov, zaria
denia na výrobu a rozvod pary.
19 - Stavebný materiál nekovový, umelý kameň,
cement, vápno.
37 - Stavby a opravy.
39 - Doprava a skladovanie.
41 - Výchovná a zábavná činnosť.
(730) VÍTKOVICE, akciová společnost, 706 02
Ostrava - Vítkovice, CZ;

(730) TONGA sport, spol. s r. o., Kvítková 4123,
760 01 Zlín, CZ;

(210) 70639
(220) 31.07.1992
(511) 16,28,35
(540)
(510)

16 - Kancelárske potreby a vybavenia, hmhy,
plagáty, písacie potreby, religiózne tovary
28 - Hry a hračky, vianočné ozdoby.
35 - Inzertná a reklamná činnosť, poskytovanie
pomoci pri výkone hospodárskej činnosti.
(730) Brněnské veletrhy a výstavy, a. s., Výstaviště 1,
647 00 Brno, CZ;

(210) 72862
(220) 09.11.1992
(511) 9,37,38,42

(540) INSEKO
(510)

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

(730)

64155
15.10.1991
29.30

PENGUIN
29 - Rybacie a rastlinné výrobky vo forme výtažkov, polievky, rôsoly, lekváre, ovocné dezerty,
hotové jedlá, zaváraniny, mrazené výrobky, vý
robky dehydrované aj v podobe chrumiek, mlie
ko. syry a iné potravinárske výrobky majúce za
základ mlieko, napríklad smotana, jogurty, sušené
mlieka, sušené srvátkové výrobky (demineralizovaná sušená srvátka), maslá a iné tukové výrobky.
30 - Cestá, čokoládové dezerty, zmrzliny.
Valio OY, Meijeritie 6, 00370 Helsinky, Fl;

(210) 67590
(220) 30.03.1992
(511) 13, 18, 22, 28,35,36,42
(540)

(510)

13 - Obaly na pušky, tašky na náboje.
18 - Výrobky sedlárske a brašnárske, najmä re
mene, kožená galantéria, najmä batohy, kabelky.
22 - Rybárske a poľovnícke siete.
28 - Športové potreby, najmä obaly na lyže, teni
sové rakety.
35 - Poradenská, konzultačná a obstarávateľská
činnosť v oblasti obchodu.
36 - Investičná činnosť v oblasti galantérie.
42 - Poradenská, konzultačná a obstarávateľská
činnosť v oblasti cestovného ruchu.

X - ART

9 - Čiarový kód a jeho využitie v informatike, či
py a ich využitie v informačných technológiách,
číslicové súradnicové zapisovače, čítacie zaria
denia v informatike, čítače optické, čítače čiaro
vého kódu. disky počítačov, disky magnetické,
disky optické, elektrické zariadenia na diaľkové
ovládanie priemyselných procesov, integrované
obvody, magnetické médiá, magnetické páskové
jednotky, magnetické pásky, matematické prístro
je, meniče diskov, meracie prístroje, meracie za
riadenia, mikroprocesory, modemy, monitory,
nosiče údajov (magnetické), nosiče údajov
(optické), optické čítače, optické disky, páskové
jednotky, počítače, počítačové periférne zariade
nia, počítačové tlačiarne, počítačové klávesnice,
počítačové pamäte, počítačové programy, počíta
čový softvér, procesory (centrálne jednotky), pro
cesory (základné jednotky), programy obsluhujú
ce počítače, vysielače (prenos informácií), zaria
denia na spracovanie údajov.
37 - Počítače, kancelárske stroje a zariadenia
(montáž, údržba, opravy).
38 - Počítačová komunikácia, počítačové a pre
nosové siete, počítačové terminály, pošta
(elektronická), prenájom zariadení na prenos in
formácií, prenos správ a obrazových informácií
pomocou počítača.
42 - Počítačové bázy dát vrátane obnovovania,
počítačové programovanie, počítačový hardvér
(poradenské služby v oblasti HW a informačných
technológii), poradenstvo v oblasti bezpečnosti
informačných systémov a technológii, prenájom
času na prístup do počítačových báz dát, prená
jom počítačov, prenájom počítačového softvéru,
softvér (prenájom počítačového SW), tvorba
softvéru, výroba softvéru, servis počítačových
programov, prieskum v oblasti využitia počíta
čov.
(730) INSEKO, a. s., Hálkova 3,01251 Žilina, SK,

(511) 6,20,35,37,39,40,42
(540)

(540)

LIFT

INSTANTA
(510)

(510) 29 - Bujóny, polievky.
(730) Gallina Blanca S. A., 38 rue Josep Tarradellas,
Barcelona, ES;

(210) 1625-93
(220) 10.09.1993
(511) 25,42
(540)
(510)

WOOLWORTH

25 - Vrchné odevy; košele, tričká, svetre, pulóvre,
šaty, kostýmy, obleky, nohavice, krátke nohavice,
kombinézy, kabáty, plášte, vetrovky, saká, vesty,
legíny, mikiny, pletený tovar; spodné oblečenie;
kamizoly, krátke kabátiky, pančuchové nohavice,
pančuchy, ponožky, body, bielizeň, rukavice, opasky, šatky, šály, klobúky, čiapky, baretky, če
lenky; obuv; čižmy, topánky, sandále, papuče; osobná bielizeň, odevné doplnky patriace do triedy
25.
42 - Úschovňa tašiek ako sprievodná služba ob
chodného domu.
(730) WOOLWORTH Corporation, under the laws
of the State of N. Y., 233 Broadway, 10279-0001 New York, US;

(210) 1220-93
(220) 19.07.1993
(511) 9,12,35,36

B.O.F.

(540)
(510) 9 - Počítacie stroje, počítače, periférne zariadenia
k počítačom, počítačové pamäte, počítačové
programy a softvér, tlačiarne, kopírovacie zaria
denia, písacie stroje, rozmnožovacie stroje.
12 - Pozemné vozidlá každého druhu, najmä osobné a nákladné, návesy a prívesy.
35 Obchodná správa, marketingová, infor
mačná, poradenská činnosť a expertízna činnosť
v oblasti obchodovania, sprostredkovanie ob
chodnej činnosti s tovarmi, účasť na tuzemskej a
zahraničnej výrobe a obchodnom podnikaní,
najmä činnosť reklamná a propagačná.
36 Finančné a peňažné operácie so zamera
ním na export, reexport, viazané obchody, forfajting, faktoring, lízing, informačná, poradenská a
expertízna činnosť v oblasti financií a peňažníc
tva.
(730) B.O.F., a. s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava,
SK;

(210) 69860
(220) 02.07.1992

6 - Kovové stojany na CD, MC,videokazety a vi
deoprehrávače.
20 - Nábytok z plastov a kovu, najmä zostavy a
príslušenstvo pre audio- a videosystémy.
35 - Prieskum trhu, marketing, manažering, zria
ďovanie obchodných zastupiteľstiev, obchodnozastupiteľské služby, propagácia výrobkov a slu
žieb.
37 - Opravárenské služby.
39 - Prevádzkovanie konsignačných skladov.
40 - Úpravy materiálu, ako strihanie a ohýbanie
kovového materiálu, spracovanie a potlač kartó
nových a polystyrénových obalov.
42 - Zavádzanie nových technológií, najmä na
použitie laserových a ohýbacích strojov, tvorba a
zavádzanie počítačových programov, odborné po
radenstvo pri zariaďovaní interiérov.
(730) LIFT SYSTEM, spol. s r. o., Alstrova 270,
831 06 Bratislava, SK;

(210) 69106
(220) 05.06.1992
(511) 12,37

(540) EUROMASTER
(510)

12 - Pozemné vozidlá, ich súčasti, pneumatiky a
duše.
37 - Údržba a opravy pozemných vozidiel, najmä
výmena pneumatík, tlmičov, svetiel a batérií.
(730) EURODRIVE Services and Distribution N. V.,
World Trade Center, Stravinskylaan 1325, 1077
XX Amsterdam, NL;

(210)
(220)
(511)

68878
28.05.1992
12

VOGUE

(540)
(510) 12 - Motorové vozidlá, ich časti a vybavenie.
(730) ROVER GROUP LIMITED, International
House, Bickenhill Lane, Bickenhill, Birmingham
B37 7HQ, GB;

(210)
(220)
(511)

1818-93
11.10.1993
16,21

(540) BELLAPLAST
(510)

16 - Výrobky z papiera a lepenky všetkých dru
hov, hlavne vrecká, škatuľky, kartóny, prepravné
obaly, obaly, všetko najedno použitie.
21 - Šálky, taniere, príbory, vrecká, škatuľky,
prepravné obaly, tácky, všetko z plastu a najedno
použitie zahrnuté v triede 21.
(730) HUHTAMAKI OY, Ratavartijankatu 2A, SF-00520 Helsinki 52, FI;

(210) 1000-93
(220) 18.06.1993
(511) 29
(540)
(510)

CAPRICCIA

29 - Ovocné a bylinné jogurty, jogurty, nealko
holické mliečne miešané nápoje, ovocný tvaroh,
mliečne dezerty a mliečne dezerty na okamžité
podávanie.
(730) Rudolf Wild GmbH and CO KG, Rudolf Wild
Strasse 4-6, D-6904 Eppelheim Heidelberg, DE;

(210) 151-94
(220) 25.01.1994
(591) Čierna, žltá
(511) 9,11,37
(540)

(210) 2218-94
(220) 26.09.1994
(511) 38
(540)

CLASSIC /M
(510) 38 - Služby týkajúce sa vysielania rozhlasom.
(730) CLASSIC FM PLC, Academic House, 24-28 Oval Road, London, GB;

(210) 2809-94
(220) 22.11.1994
(511) 28

(540) SCRABBLE
(510) 28 - Hračky, hiy a veci na hranie, súčasti a príslu
šenstvá uvedeného tovaru.
(730) J.W. SPEAR & SONS PLC, Richard House,
Enstone Road, Enfield, Middlesex EN3 7TB,
GB;

(510) 9 - Rozhlasové a televízne prijímače.
11 - Plynové zariadenia.
37 - Montáž, údržba, revízie a opravy plynových
zariadení.
(730) GAS - MARTIN, s. r. o., Medňanského 16,
036 01 Martin 8, SK;

(210) 1326-94
(220) 07.06.1994
(511) 34
(540)

(210) 2810-94
(220) 22.11.1994
(511) 4

PRIMAPLYNE

(540)
(510) 4 - Oleje a priemyselné tuky (s výnimkou olejov a
tukov poživateľných a olejov esenciálnych), ma
zadlá; kompozície na viazanie prachu; spáliteľné
kompozície (vrátane motorových benzínov) a
hmoty na svietenie; sviečky, sviece, večné svetlá,
knôty.
(730) Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz S. A.,
64, Avenue Hoche, 75008 Paris, FR;

(210) 2829-94
(220) 24.11.1994
(511) 32

CAMENA

(540)
(510) 32 - Minerálne vody.
(730) Karlovarské minerálni vody, a. s., Horova 3,
360 21 Karlovy Vary, CZ;
(510) 34 - Spracovaný a nespracovaný tabak; tabakové
výrobky; substancie na fajčenie predávané samo
statne alebo v zmesi s tabakom, nie na liečivé a
hojivé účely; fajčiarske potreby a zápalky.
(730) IMPERIAL TOBACCO LIMITED, Bristol,
GB;

(210) 2204-94
(220) 23.09.1994
(511) 5

(210) 2834-94
(220) 24.11.1994
(511) 3

RIAVA

(540)
(510) 3 - Čistiace prípravky, najmä na čistenie skla, ria
du, PVC, obkladačiek a sanitárnych zariadení,
prípravky na leštenie a odmasťovanie, prípravky
používané pri praní, pracie prostriedky.
(730) ELASTIK, spol. s r. o., miestna časť Šelpice
252, 919 09 Bohdanovce nad Tmavou, SK;

NEODRY

(540)
(510) 5 - Zverolekárske farmaceutické prípravky.
(730) The Upjohn Company, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, Kalamazoo, Mi
chigan, US;

(210) 2836-94
(220) 24.11.1994
(511) 3
(540)

ARKTIK

(510)

3 - Kvapaliny a spreje na rozmrazovanie, kvapa
liny na umývanie skiel a odstraňovanie námraz.
(730) ELASTIK, spol. s r. o., miestna časť Šelpice
252, 919 09 Bohdanovce nad Tmavou, SK;

(210) 2837-94
(220) 24.11.1994
(511) 1,3
(540)
(510)

POLAR

1 - Nemrznúce kvapaliny, najmä kvapaliny do
chladičov.
3 - Prostriedky na čistenie, odmasťovanie a leš
tenie, kvapaliny na umývanie skiel, kvapaliny na
odstraňovanie námrazy.
(730) ELASTIK, spol. s r. o., miestna časť Šelpice
252, 919 09 Bohdanovce nad Tmavou, SK;

(210) 2839-94
(220) 24.11.1994
(511) 3

SOLVIT

(540)
(510) 3 - Pasty na umývanie rúk, čistiace, pracie a odmasťovacie prípravky.
(730) ELASTIK, spol, s r. o., miestna časť Šelpice
252, 919 09 Bohdanovce nad Tmavou, SK;

(511)
(540)
(510)

5

UNISAL

5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
výrobky; dietetické výrobky pre deti; náplasti,
obväzový materiál, hmoty určené na plombovanie
zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné pros
triedky; prostriedky na ničenie škodcov; fungici
dy, herbicídy.
(730) Merck and Co, Whitehouse Station, New Jersey,
US;

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

2205-94
23.09.1994
VA 02.477 1994
05.04.1994
DK
5

GABITRIL

(540)
(510) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880
Bagsvaerd, DK;

(210) 2220-94
(220) 26.09.1994
(511) 32

CHABESO

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

2842-94
24.11.1994
74/528868
24.05.1994
US
9

(540) ACCESSWORKS
(510) 9 - Technické a programové vybavenie počítača.
(730) Digital Equipment Corporation, 146 Main
Street, Maynard, Massachusetts 01754, US;

(210) 3133-94
(220) 28.12.1994
(511) 7
(540)

SARUN

(510) 7 - Čerpadlá, hlavne čerpadlá odstredivé, závitovkové a hadicové, kompresory, zubové a vyso
kotlakové čerpadlá, časti a príslušenstvo uvede
ných výrobkov.
(730) Oy E. Sarlin Ab, Kaivokselantie 3-5, 01610
Vantaa, FI;

(210) 2314-93
(220) 15.12.1993

(540)
(510) 32 - Nealkoholické nápoje.
(730) Zátka / Pražské sodovkárny, spol. s r. o., Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, CZ;

(210) 2221-94
(220) 26.09.1994
(511) 32

LIDONA

(540)
(510) 32 - Nealkoholické nápoje.
(730) Zátka / Pražské sodovkárny, spol. s r. o., Přívozní 2a, 170 00 Praha 7, CZ;

(210) 2231-94
(220) 27.09.1994
(511) 9,16,28
(540)

EGMONT
(510)

9 - Prístroje a nástroje na zaznamenávanie a re
produkciu zvuku a obrazu, videofilmy, kinemato
grafické filmy, televízne filmy a kompaktné dis
ky.
16 - Tlačoviny, noviny, časopisy, knihy, učebné a
školské potreby (okrem prístrojov) a hracie karty.
28 - Hry a hračky (nie hracie karty).

(730) EGMONT FONDEN, Vognmagergade 11, Co
penhagen K, DK;

(540) PowerCheck

(210) 2232-94
(220) 27.09.1994
(511) 5
(540)
(510)
(730)

INHALETYN
5 - Farmaceutické a zdravotnícke prípravky.
BOEHRINGER INGELHEIM KG, Ingelheim
am Rhein, DE;

(510) 9 - Hostiteľský počítačový komunikačný softvér;
hlavný počítačový komunikačný softvér.
(730) Fiskars Oy Ab, Helsinky, FI;

(210) 699-94
(220) 28.03.1994
(511) 10

(540) DuetPen

(210) 2811-94
(220) 22.11.1994
(511) 1,19
(540)
(510)

(210) 684-94
(220) 25.03.1994
(511) 9

(510)

STĚRKOL

1 - Vyhladzovacia hmota (chemikálie) na pod
kladné betóny.
19 - Vyhladzovacia hmota na podkladné betóny.
(730) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výro
bu a služby, Václavské námôstí 14, 110 66 Praha
1, CZ;

10 - Lekárske a chirurgické podkožné injekčné
striekačky vyzerajúce ako ceruzky.
(730) Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880
Bagsvaerd, DK;

(210)
(220)

(511)
(540)

1303-94
03.06.1994
3,42

(210) 2840-94
(220) 24.11.1994
(511) 3
(540)
(510)

BLANK

3 - Prípravky na apretáciu tkanín, najmä syntetic
ký škrob, prípravky s antistatickým účinkom, op
ticky zjasňovacie prípravky, zjasňovacie a parfu
mové prísady, prípravky na pláchanie, pranie a
čistiace prípravky.
(730) ELASTIK, spol. s r. o., miestna časť Šelpice
252, 919 09 Bohdanovce nad Tmavou, SK;

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

3127-94
28.12.1994
21

Hyge

(510)

3 - Mydlá; parťumy, esenciálne oleje, kozmetické
výrobky, prípravky na vlasy; prípravky na ošet
renie ústnej dutiny.
42 - Služby v oblasti starostlivosti o zdravie a
krásu, starostlivosti o pokožku a vlasy; služby
poskytované kaderníckymi salónmi a salónmi
krásy.
(730) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

(210) 1328-94
(220) 07.06.1994
(511) 34
(540)

(510) 21 - Mechanické umývacie a čistiace prostriedky.
(730) HYGE spol. s r. o., 760 01 Zlín- Příluky, CZ;

(210) 611-94
(220) 14.03.1994
(511) 30
L.S/M.ET.

CHOCLAIRS

(540)
(510) 30 - Cukrovinky; čokoláda; čokoládové cukro
vinky a tabuľková čokoláda.
(730) GEORGE WESTON LIMITED, 22 st Clair Avenue East, Suite 1901, Toronto, Ontario
M4T 2S7, CA;

(510)

34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, potreby
pre fajčiarov, zapaľovače a zápalky.
(730) BROWN AND WILLIAMSON TOBACCO
CORPORATION, 1500 Brown and Williamson
Tower, Louisville Galleria, Louisville, Kentucky
40202, US;

(210) 1318-94
(220) 06.06.1994
(511) 16
(540)

SILFA

(540)
(510) 2 - Disperzná silikónová farba.
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04
Smolenice, SK;

(210) 2785-94
(220) 17.11.1994
(511) 2
(510) 16 - Časopisy.
(730) Stop auto - moto revue, s pol. s r. o., Exnárova
57/A, 820 12 Bratislava, SK;

(210) 1319-94
(220) 06.06.1994
(511) 16
(540)

(540) UNIAKRYL
(510) 2 - Akrylátová univerzálna farba.
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04
Smolenice, SK;

(210) 2786-94
(220) 17.11.1994
(511) 2

VYNAP

(540)
(510) 2 - Syntetická plniaca vypaľovacia farba, riedidlo
do syntetickej plniacej vypaľovacej farby.
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04
Smolenice, SK;
(510) 16 - Časopisy.
(730) Stop auto - moto revue, s pol. s r. o., Exnárova
57/A, 820 12 Bratislava, SK;

(210) 1947-93
(220) 29.10.1993
(5)1) 6,19,20

(210) 2789-94
(220) 18.11.1994
(511) 9, 16,38,41
(540)

EUROPLANET

(540)
(510) 6 - Sejfy a sejfové dvere, bezpečnostné úschovné
skrinky, terzory a trezorové dvere, bezpečnostné
skrine a prepravníky, bezpečnostné dvere, okná a
priehradky, vráta, mreže a okenice, ohňovzdorné
dvere, skrine a prepravníky, police, podnosy, zá
suvky z kovu, zámky, súčasti zámkov, kľúče a
polotovary kľúčov, kovové výsluhy materiály na
bezpečnostné bariéry, časti a armatúry zahrnuté
do tejto triedy pre všetok uvedený tovar.
19 - Nekovové materiály na použitie pri kon
štrukcii sejfov, trezorov a podobných bezpečnost
ných úložísk a bezpečnostné úložiská zhotovené z
týchto materiálov.
20 - Sejfy, trezory a podobné bezpečnostné úlo
žiská zhotovené z plastických hmôt.
(730) CHUBB LIPS NEDERLAND BV, Merwedestraat 48, 3313 CS Dordrecht, NL;

(210) 2783-94
(220) 17.11.1994
(511) 2

RENOFAS

(540)
(510) 2 - Farba na fasády.
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04
Smolenice, SK;

mULTlCHOlCE
ItlElOOSCOPE

(510) 9 - Audionahrávky, videonahrávky na magnetic
kých nosičoch, zariadenia na príjem a na spraco
vanie audiovysielania a videovysielania.
16 - Tlačoviny, tlačené televízne programy, ná
radie na písanie.
38 - Televízne vysielanie.
41 - Výroba televíznych programov, televízne
predstavenia.
(730) Pay TV Properties Limited, Austrasse 27, FL-9490 Vaduz, LI;

(210) 2790-94
(220) 18.11.1994
(511) 7,9

MOLEX

(540)
(510) 7 - Stroje a zariadenia na manipuláciu a výrobu
elektrických, elektronických komponentov zahŕ
ňajúc tiež komponenty prepojené optickými vlák
nami, stroje a zariadenia na vkladanie a zapojenie
terminálov do obvodových dosiek a konektoro
vých skríň, stroje a zariadenia na ukončenie drô
tov a káblov k elektrickým konektorovým zosta
vám a terminálom, stroje a zariadenia na odstra
ňovanie izolácie z drôtov a káblov, stroje a zaria
denia na výrobu drôtových zostáv, stroje a zaria-

denia na zapojenie integrovaných obvodových
zariadení k elektrickým prístrojom, stroje a zaria
denia na meranie a prípravu drôtov a káblov,
stroje a zariadenia na manipuláciu a podávanie
elektrických a elektronických komponentov, ako
aj na opravu a výmenu komponentov.
9 - Elektrické, elektronické komponenty, kompo
nenty prepojené optickými vláknami, konektory,
skrine, puzdrá, elektrické káblové zostavy, ploché
káble, inštalačné sieťové systémy a elektrické in
štalačné systémy, spínače a fitingy uvedených vý
robkov.
(730) MOLEX INCORPORATED, 2222 Wellington
Court, Lisle, Illinois, US;

(210) 2791-94
(220) 18.11.1994
(511) 5,29
(540)
(510)

TATRA

5 - Dietetické výrobky, potraviny pre deti.
29 - Mlieko, konzervované mlieko, sušené a inak
upravené mlieko, všetky druhy mliečnych výrob
kov, jedlé oleje a tuky, maslo, mäso, ryby, hydi
na, zverina, mäsové výťažky, konzervované, su
šené a varené ovocie a zelenina, rôsoly a zavára
niny, potraviny v konzervách, nálevy na šaláty,
výrobky zo strukovín.
(730) Societě TABBARAH pour Ie Commerce et
ľ Industrie, S.A.L., Beyrouth, LB;

(210) 2792-94
(220) 18.11.1994
(511) 5,29
(540)
(510)

(730)

PIKAO
5 - Dietetické výrobky, potraviny pre deti.
29 - Mlieko, konzervované mlieko, sušené a inak
upravené mlieko, všetky druhy mliečnych výrob
kov, jedlé oleje a tuky, maslo, mäso, ryby, hydi
na, zverina, mäsové výťažky, konzervované, su
šené a varené ovocie a zelenina, rôsoly a zavára
niny, potraviny v konzervách, nálevy na šaláty,
výrobky zo strukovín.
Mlékárna Hlinsko, spol. s r. o., Kouty 53,
539 17 Hlinsko v Čechách, CZ;

(210) 2793-94
(220) 18.11.1994
(511) 5,29
(540)
(510)

(730)

SALKO
5 - Dietetické výrobky, potraviny pre deti.
29 - Mlieko, konzervované mlieko, sušené a inak
upravené mlieko, všetky druhy mliečnych výrob
kov, jedlé oleje a tuky, maslo, mäso, ryby, hydi
na, zverina, mäsové výťažky, konzervované, su
šené a varené ovocie a zelenina, rôsoly a zavára
niny, potraviny v konzervách, nálevy na šaláty,
výrobky zo strukovín.
Mlékárna Hlinsko, spol. s r. o., Kouty 53,
539 17 Hlinsko v Čechách, CZ;

(210) 2794-94
(220) 21.11.1994
(511) 9,42
(540)

spiri

—® -v
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(510) 9-Softvér.
42 - Vývoj softvéru, automatizované spracovanie
údajov.
(730) SPIRIT - informačné systémy, a. s., Hrobákova
9, 951 02 Bratislava, SK;

(210) 2797-94
(220) 21.11.1994
(511) 2, 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 34
(540)

U
HAALtY-DAVIDSON

(510) 2 - Farby.
3 - Kozmetické prípravky.
9 - Magnetofóny, rádioprijímače, telefóny.
12 - Bicykle.
14 - Prstene, kovové šperky, bižutéria, tabatierky,
hodinářské výrobky.
16 - Kancelárske potreby, kalendáre, hracie karty,
reklamné nálepky.
18 - Kufríky a puzdrá.
20 - Nábytok, kreslá, stoličky, barové pulty, ko
mody, vankúše.
21 - Porcelánové hrnčeky, poháre, taniere, skle
nené výrobky, ako džbániky, poháre, likérové sú
pravy.
24 - Deky, uteráky, osušky, posteľná bielizeň.
26 - Spony, pracky.
28 - Hry, hračky, biliardy, sánky.
34 - Popolníky.
(730) Harley-Davidson, spol. s r. o., Lazarská 7,
110 00 Prahal1CZ;

(210) 2798-94
(220) 21.11.1994
(511) 2, 3, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 34

(540) HARLEY - DAVIDSON
(510) 2 - Farby.
3 - Kozmetické prípravky.
9 - Magnetofóny, rádioprijímače, telefóny.
12 - Bicykle.
14 - Prstene, kovové šperky, bižutéria, tabatierky,
hodinářské výrobky.
16 - Kancelárske potreby, kalendáre, hracie karty,
reklamné nálepky.
18 - Kufríky a puzdrá.

20 - Nábytok, kreslá, stoličky, barové pulty, ko
mody, vankúše.
21 - Porcelánové hrnčeky, poháre, taniere, skle
nené výrobky, ako džbániky, poháre, likérové sú
pravy.
24 - Deky, uteráky, osušky, posteľná bielizeň.
26 - Spony, pracky.
28 - Hry, hračky, biliardy, sánky.
34 - Popolníky.
(730) Harley-Davidson, spol. s r. o., Lazars ká 7,
110 00 Praha 1,CZ;

CHITA

(540)
(510) 30 - Zmrzliny, smotanové a ovocné zmrzliny,
mrazené cukrovinky a cukrárske výrobky, prí
pravky na výrobu uvedených tovarov.
(730) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

(210) 3056-94
(220) 21.12.1994
(511) 16,17,19
(540)
(510)

(210) 2800-94
(220) 21 11.1994
(511) 29

MILLY

(540)
(510) 29 - Mlieko, sušené mlieko, smotana, maslo, iné
mliečne výrobky.
(730) N.V. Nutricia, Stationsstraat 186, 2712 HM Zoetermeer, NL;

(210) 3051-94
(220) 20.12.1994
(511) 1,3

(540) TRICLENE
1 - Chemikálie na použitie pri výrobe dentálnych
výrobkov
3 - Prostriedky na čistenie zubov, ústne čistiace
prostriedky a spreje, dentálne nite, výrobky a prí
pravky na ústnu hygienu, prostriedky na osvie
ženie dychu.
(730) Beecham Group p.l.c., Four New Horizonts
Court, Harlequin Avenue, Brentford, Middlesex,
GB;

(730)

SISALKRAFT
16 - Baliace a obalové materiály; papiere, lepen
ky, vlnité lepenky, kartóny a lamináty.
17 - Izolačné materiály; lamináty poskytujúce
bariéry proti vlhkému parnému ohrevu alebo
chemikáliám; izolačné materiály na použitie v
stavebných konštrukciách alebo pri izolácii po
trubí a rúr.
19 - Stavebné materiály, vystužené papiere a la
mináty; tepelné, odrazové a izolačné materiály,
membrány, obklady a obkladačky, pivničné a
podkrovné obklady, obkladačky; antitlmiace
membrány; všetky uvedené výrobky na použitie
na stavbách a budovách.
BRITISH SISALKRAFT LTD., Commissioners
Road, Strood, ME2 4ED Rochester, Kent, GB;

(510)

(210) 3054-94
(220) 21.12.1994
(511) 16,35,41
(540)

A

TRANSFER Slovensko
spol. s r.o.

(510)

16 - Publikácie vydané ako študijné materiály,
pracovné materiály, pomôcky a študijné príručky.
35 - Poradenstvo a odborné konzultácie v oblasti
ekonómie, podnikového hospodárstva a manaž
mentu, reklamná činnosť, marketing.
41 - Organizačné zabezpečenie vzdelávacej čin
nosti.
(730) TRANSFER Slovensko, spol. s r. o., Pribinova
23, 810 11 Bratislava, SK;

(210) 3058-94
(220) 21.12.1994
(511) 9,28
(540)

SEGASAWRM
(510) 9 - Vedecké, navigačné, vymeriavacie, elektrické,
fotografické, kinematografické, optické, vážiace,
meracie, signalizačné prístroje a nástroje, prístro
je a nástroje na záchranu života a výučbu; prístro
je na záznam a reprodukciu zvuku alebo obrazu,
magnetické nosiče dát, záznamové disky; predaj
né automaty a mechanizmy na mince; registračné
pokladnice, kalkulátory, zariadenia na spracova
nie dát a počítače; prístroje na hasenie požiaru,
najmä hry adaptované na použitie len s televíz
nym prijímačom; zásobníky na počítačové hry,
zásobníky na videohry; kazety na počítačové hry,
vybavenie na počítačové hry spolu s pamäťovým
zariadením; zábavné prístroje na použitie len s
televíznym prijímačom; programy na počítačové
hry; automatické zábavné stroje na mince, časti a
súčasti uvedeného tovaru.
28 - Hry, hračky; gymnastické a športové náradie,
dekorácie na vianočné stromčeky, najmä elektro
nické hry a zábavné prístroje, iné ako na použitie
spolu s televíznymi prijímačmi; stroje na video
hry aj s ručným ovládaním, s počitadlovým ovlá
daním alebo mincou, bez pripojenia na televízny
prijímač; zásobníky a disky na elektrické hry a
programy na uvedené elektronické hry; časti a sú
časti uvedeného tovaru.
(730) SEGA ENTERPRISES, LTD, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 144, JP,

(210) 3059-94
(220) 21.12.1994
(511) 9,28

SATURN

(540)
(510) 9 - Vedecké, navigačné, vymeriavanie, elektrické,
fotografické, kinematografické, optické, vážiace,
meracie, signalizačné prístroje a nástroje, prístro
je a nástroje na záchranu života a výučbu; prístro
je na záznam a reprodukciu zvuku alebo obrazu;
magnetické nosiče dát, záznamové disky; predaj
né automaty a mechanizmy na mince; registračné
pokladnice, kalkulátory, zariadenia na spracova
nie dát a počítače; prístroje na hasenie požiaru,
najmä hry adaptované na použitie len s televíz
nym prijímačom; zásobníky na počítačové hry;
zásobníky na videohry; kazety na počítačové hry;
vybavenie na počítačové hry spolu s pamäťovým
zariadením; zábavné prístroje na použitie len s
televíznym prijímačom; programy na počítačové
hry; automatické zábavné stroje na mince, časti a
súčasti uvedeného tovaru.
28 - Hry, hračky; gymnastické a športové náradie;
dekorácie na vianočné stromčeky, najmä elektro
nické hry a zábavné prístroje, iné ako na použitie
spolu s televíznymi prijímačmi; stroje na video
hry aj s ručným ovládaním, s počitadlovým ovlá
daním alebo mincou, bez pripojenia na televízny
prijímač; zásobníky a disky na elektrické hry a
programy na uvedené elektronické hry; časti a sú
časti uvedeného tovaru.
(730) SEGA ENTERPRISES, LTD, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 144, JP;

(210) 3060-94
(220) 21.12.1994
(511) 9,28
(540)

SEGA^ATURN
(510)

9 - Vedecké, navigačné, vymeriavacie, elektrické,
fotografické, kinematografické, optické, vážiace,
meracie, signalizačné prístroje a nástroje, prístro
je a nástroje na záchranu života a výučbu; prístro
je na záznam a reprodukciu zvuku alebo obrazu;
magnetické nosiče dát, záznamové disky; predaj
né automaty a mechanizmy na mince; registračné
pokladnice, kalkulátory, zariadenia na spracova
nie dát a počítače; prístroje na hasenie požiaru,
najmä hry adaptované na použitie len s televíz
nym prijímačom; zásobníky na počítačové hry;
zásobníky na videohry; kazety na počítačové hry;
vybavenie na počítačové hry spolu s pamäťovým
zariadením; zábavné prístroje na použitie len s
televíznym prijímačom; programy na počítačové
hry; automatické zábavné stroje na mince, časti a
súčasti uvedeného tovaru.
28 - Hry, hračky; gymnastické a športové náradie;
dekorácie na vianočné stromčeky, najmä elektro
nické hry a zábavné prístroje, iné ako na použitie
spolu s televíznymi prijímačmi; stroje na video
hry aj s ručným ovládaním, s počitadlovým ovlá
daním alebo mincou, bez pripojenia na televízny

prijímač; zásobníky a disky na elektrické hry a
programy na uvedené elektronické hry; časti a sú
časti uvedeného tovaru.
(730) SEGA ENTERPRISES, LTD, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo 144, JP;

(210) 3061-94
(220) 21.12.1994
(511) 31

BOZITA

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

(210) 3063-94
(220) 21.12.1994
(511) 35,37,42

TELLIANCE

(540)
(510) 35 - Operačné a riadiace služby - manažment v
oblasti telekomunikačných sieti.
37 - Stavebné, inštalačné a údržbové služby v
oblasti telekomunikačných sieti.
42 - Projektové služby v oblasti telekomunikač
ných sietí.
(730) RWE Telliance Aktiengesellschaft, Gildehofstrasse 1, 45127 Essen, DE;

(210) 3064-94
(220) 21.12.1994
(511) 9

(540) TELLIANCE
(510) 9 - Počítačový softvér.
(730) RWE Telliance Aktiengesellschaft, Gildehofstrasse 1, 45127 Essen, DE;

(210) 3065-94
(220) 21.12.1994
(511) 9,41,42
(540)

<*OI
(510) 9 - Zariadenia výpočtovej techniky, počítače a
počítačové systémy a ich konštrukčné prvky a
príslušenstvo, periférne zariadenia a doplnky
počítačov, monitory, tlačiarne, skenery, plottre,
grafické počítačové systémy, ich periférie a do
plnky, programové vybavenie počítačov, zaria
denia na diaľkový prenos dát a informácií, pamä
ťové a záznamové médiá a nosiče informácií pre
počítače, spotrebná elektronika, zariadenia ozna
movacej elektroniky, elektronické súčiastky,
konštrukčné a náhradné prvky a diely týchto vý
robkov.
41 - Konzultačná, poradenská a školiaca činosť.
42 - Návrh, vývoj a tvorba softvéru, projekčná
činnosť, automatizované spracovanie dát.
(730) DIGIS, spol. s r. o., 703 50 Ostrava, CZ;

(210) 1725-97
(220) 20.06.1997
(511) 32
(540)

(730)

Ing. Kokeš Josef, CSc., Písnická 753, 142 00
Praha 4, CZ;

(210) 67267
(220) 16.03.1992
(511) 9,41,42
(540)

(510) 32- Pivo.
(730) ZLATÝ BAŽANT, akciová spoločnosť, Novo
zámocká cesta 2, 947 12 Hurbanovo, SK;

(210) 1383-97
(220) 21.05.1997
(511) 1
(540)
(510)

ROKOSAN

1 - Prípravky na hnojenie, hnojivá, hnojivá na zú
rodňovanie pôdy, prírodné hnojivá, organickominerálne hnojivá a organickodusíkaté hnojivá na
báze rohoviny, záhradné hnojivá, hnojivá na ja
hody, drobné ovocie, hnojivá na plodovú zeleni
nu, rajčiaky, hnojivá na ruže, hnojivá na rodo
dendrony, ihličnany, hnojivá pre záhradníctvo, ako aj na poľnohospodárske plodiny.
(730) KO.S.A.N., s. r. o., Košické Olšany 235, 044 42
Košice, SK;

(510) 9 - Počítače, mikropočítače, grafické a textové
terminály počítačov, pracovné a multimediálně
stanice, výpočtová, meracia, automatizačná a re
gulačná kancelárska technika, počítačové prog
ramy, operačné systémy, expertné systémy, inter
aktívne a grafické programy.
41 - Školenia v rámci uvedených programov a
systémov.
42 - Počítačové programovanie, poradenstvo v
oblasti počítačových programov, programové
projekty, multimediálna aplikácia.
(730) Kokešová Ludmila, Ing., Písnická 753, 140 00
Praha 4, CZ;

(210) 68087
(220) 21.04.1992
(511) 6, 7, 9, 11,35,36,37

ZIGMA

(210) 59133
(220) 04.06.1997
(511) 12
(540)

(510)

12 - Dielce a komponenty na nákladné automobi
ly(730) AVC, a. s., Ul. slobody, 022 01 Čadca, SK;

(210) 67265
(220) 13.03.1992
(511) 9,41,42

(540) NeXTStep
(510) 9 - Počítače, mikropočítače, grafické a textové
terminály počítačov, pracovné a multimediálně
stanice, výpočtová, meracia, automatizačná a re
gulačná kancelárska technika, počítačové prog
ramy, operačné systémy, expertné systémy, inter
aktívne a grafické programy.
41 - Školenia v rámci uvedených programov a
systémov.
42 - Počítačové programovanie, poradenstvo v
oblasti počítačových programov, programové
projekty, multimediálna aplikácia.

(540)
(510) 6 - Priemyselné armatúry; potrubia a ich súčasti.
7 - Čerpadlá.
9 - Meracie a regulačné zariadenia pre vodné
hospodárstvo.
11 - Zariadenia pre vodné hospodárstvo a ich sú
časti; čerpacie a prečerpávacie stanice a ich sú
časti.
35 - Poradenské a konzultačné služby v oblasti ekonomiky a podnikania v strojárstve.
36 - Sprostredkovanie nákupu a predaja uvede
ných výrobkov a zariadení.
37 - Montáž a opravy uvedených výrobkov a za
riadení.
(730) ZIGMA BRNO, s pol. s r. o., Dalimilova 110,
612 00 Brno, CZ;

(210) 70424
(220) 21.07.1992
(511) 7,16,20,35,42

EKOING

(540)
(510) 7 - Baliace stroje a zariadenia.
16 - Obaly papierové, kartonážne a lepenkové,
baliaci papier.
20 - Obaly a obalové nádoby z plastických mate
riálov.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja uvede
ných tovarov.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe.

(730) EKOING, spol. s r. o., V okruží 12/2159, 130 00
Praha 3 - Jarov, CZ;

(210) 70425
(220) 21.07.1992
(591) Zelená
(511) 7, 16,20,35, 42
(540)

IkKXHNa
(510)

7 - Baliace stroje a zariadenia.
16 - Obaly papierové, kartonážne a lepenkové,
baliaci papier.
20 - Obaly a obalové nádoby z plastických mate
riálov.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja uvede
ných tovarov.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe.
(730) EKOING, spol. s r. o., V okružf 12/2159, 130 00
Praha 3 - Jarov, CZ;

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

72419
20.10.1992
Zelená, zlatá
3

(510) 3 - Pánska kozmetika (voda pred holením, voda
po holení, gél pred holením, gél po holení).
(730) HLUBNA, chemické výrobní družstvo, Zábrdovická 10, 658 29 Brno, CZ;

(210)
(220)
(511)

72422
20.10.1992
3

(540) KRASÍK
(510) 3 - Univerzálny čistiaci prípravok.
(730) HLUBNA, chemické výrobní družstvo, Zábrdovická 10, 658 29 Brno, CZ;

(210) 72473
(220) 21.10.1992
(511) 1,9,11
(540)

ORCM
(510)

1 - Chemické výrobky a prípravky určené na čis

tenie kvapalín a ovzdušia, na konzervovanie po
travín; plasty a plastické hmoty v surovom stave;
umelé živice ako surovina; hasiace zmesi.
9 - Elektrické aparáty a prístroje; vedecké apara
túry; hasiace prístroje; prístroje na váženie, me
ranie, kontrolu a signalizáciu; snímače všeobecne
a snímače fyzikálnych hodnôt; senzorová techni
ka; elektrické a elektronické vybavenie a príslu
šenstvo náradia, prístrojov, aparatúr a technolo
gických celkov, ako sú elektrárne, teplárne, roz
vodne a podobne; počítače; pokladne; elektrické
a elektronické súčasti strojov, prístrojov a techno
logických celkov vrátane ochranných obalov,
vodičov, svetelných vodičov, káblov, zástrčiek,
káblových spojok; elektromery; elektromagnetic
ké stroje a cievky; zariadenia na elektrolýzu;
elektrotermické zariadenia, elektrotechnické prí
stroje, nástroje a náčinie, ktoré nie je obsiahnuté
v iných triedach; elektrické a elektronické zaria
denia a prístroje na riadenie dopravy, pohybu osôb, dopravných prostriedkov, manipulačných
zariadení, výrobných zariadení; zariadenia na
tvorbu a ochranu životného prostredia; zariadenia
na regulačnú a automatizačnú techniku, odovzdá
vanie informácií a príkazov, zariadenia na dozor,
preverovanie a diaľkové riadenie priemyselných
operácií; zariadenia slúžiace na zábavu; programy
pre počítače; programové vybavenie počítačom
riadených strojov, riadiacich systémov a techno
logických celkov.
11 - Zariadenia a prístroje na osvetlenie, ako elek
trické svietidlá stropné, oblúkové, stojacie, vrec
kové, závesné vrátane žiaroviek a žiariviek; za
riadenia a prístroje na varenie, pečenie a inú prí
pravu pokrmov, elektrické hrnce a varné náčinie,
zariadenia a prístroje na sušenie, distribúciu vo
dy, chladenie, ako chladničky, mrazničky, chla
diace boxy a chladiace prepravníky; zariadenia na
ventiláciu a vetranie vrátane klimatizácie a úpra
vy vzduchu, vzduchové práčky, zariadenia a prí
stroje na vykurovanie, ako elektrické vykurovacie
telesá, elektrické teplomety s ventilátorom alebo
bez neho; elektricky vyhrievané podušky, vankú
še, prikrývky, ostatné ohrievače, ohrievacie fľaše,
najmä elektrické.
(730) OROYA, s. r. o., Teplická 17, 190 00 Praha, CZ;

(210) 73496
(220) 25.06.1997
(511) 19

UNIVERZÁL

(540)
(510) 19 - Betónové dlaždice.
(730) PREMAC Bratislava, spol. s r. o., Stará Vaj
norská 25, 832 17 Bratislava, SK;

(210) 1078-93
(220) 28.06.1993
(511) 3

AZOR

(540)
(510) 3 - Prípravky na starostlivosť o telesnú hygienu a
krásu.

(730) ORO Produkte Marketing, GmbH, Dieselstrasse 10, D-32120 Hiddenhausen, DE;

(210)
(220)

(511)

1082-93
28.06.1993
36, 37,41,42

(540)

SS INTEREXREffTA
(510) 36 - Odhady a znalecké posudky nehnuteľností;
financovanie prípravy a realizácie výstavby; in
vestičná činnosť vo výstavbe; vykonávanie finan
čných, úverových a bankových operácií pre sta
vebné spoločnosti; realitná kancelária; kúpa,
predaj, nájom, prenájom a prevod nehnuteľností.
37 - Zabezpečovanie stavieb, stavebných časti a
stavebných súborov; vykonávanie opráv, rekon
štrukcií a údržby stavieb a ich príslušenstva;
sprostredkovateľská činnosť v oblasti realizácie
stavieb; konzultačná a informačná činnosť v ob
lasti stavebníctva, prevádzkovania stavieb, re
konštrukcií a údržby stavieb a ich príslušenstva.
41 - Organizovanie študijných akcií, kurzov,
sympózii a konferencií.
42 - Architektúra; projektová činnosť; štúdie
technických projektov; odborné poradenstvo; ex
pertízna činnosť v oblasti stavebníctva, prevádz
kovania stavieb, rekonštrukcií a údržby stavieb a
ich príslušenstva; sprostredkovateľská činnosť v
oblasti projektovej činnosti.
(730) INTEREXPERTA, spol. s r. o., Cukrová 14,
813 39 Bratislava, SK;

(210) 1090-93
(220) 29.06.1993
(511) 3

(540)

SALÓN KATKA
(510) 40 - Šitie svadobných a večerných šiat.
42 - Požičiavanie svadobných a večemýc^šiat.
(730) Hattasová Renáta, Ing., Hodžova 39, 949 01
Nitra, SK;

(210) 1402-94
(220) 16.06.1994
(591) Fialová
(511) 25,26
(540)

SA LO N
(510) 25 - Svadobné šaty, večerné šaty, detské šaty pre
družičky a na prijímanie.
26 - Ozdoby do vlasov,
(730) Hattasová Renáta, Ing., Hodžova 39, 949 01
Nitra, SK;

(210) 1403-94
(220) 16.06.1994
(511) 25

(540) ANNE COLE
(510) 25 - Dámske a dievčenské plavky, pracovné oble
čenie, plážové oblečenie.
(730) ANNE COLE DESIGN STUDIO, LTD., 1709
Ambassador Avenue, Beverly Hills, California
90210, US;

PAIR OF SHADES

(540)
(510) 3 - Kozmetické prípravky.
(730) Clinique Laboratoires Inc., 767 Fifth Avenue,
New York, New York 10153, US;

(210)
(220)
(511)

1413-94
16.06.1994
9

(540) SENSORMATIC
(210) 816-94
(220) 07.04.1994
(511) 3

RIA

(540)
(510) 3 - Dezodoranty, intimspreje, kolínske vody, opa
ľovacie oleje, šampóny, osviežovače vzduchu,
tužidlá na vlasy, pleťové mlieko, krémy na pleť,
krémy na ruky, pleťové vody, odlakovače na
nechty, laky na vlasy, laky na nechty.
(730) RIMAVAN, chemické výrobné družstvo inva
lidov, Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská
Sobota, SK;

(510)

9 - Elektronické súčasti riadiacich a kontrolných
zariadení.
(730) SENSORMATIC ELECTRONICS CORPO
RATION, 500 Northwest 12th Avenue, Deerfield
Beach, Florida 33442, US;

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

1414-94
16.06.1994
9

(510)

9 - Elektronické súčasti riadiacich a kontrolných
zariadení.
(730) SENSORMATIC ELECTRONICS CORPORATION, 500 Northwest 12lh Avenue, Deerfield
Beach, Florida 33442, US;

(210)
(220)

(511)
(540)
(510)
(730)

1416-94
17.06.1994
5

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

1421-94
17.06.1994
19, 35, 37, 42

(510)

19 - Nekovový stavebný materiál.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.
37 - Vykonávanie stavebných prác vo výškach
pomocou horolezeckej techniky; vykonávanie
inžinierskych, priemyselných, bytových a občian
skych stavieb.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe.
SPECTRUM Marketing, spol. s r. o., Nová Ves
2224/23, 929 01 Dunajská Streda, SK;

EUMOVATE
5 - Farmaceutické prípravky a substancie.
GLAXO GROUP LIMITED, Greenford1 Midd
lesex, GB;

1417-94
17.06.1994
(591) Žltá, čierna, biela
(511) 6, 7
(540)

(730)

(210)
(220)

(210)

(220)

(591)
(511)
(540)

1422-94
17.06.1994
Zelená, žltá, červená
19,35, 37, 42

ROLL
6 - Oceľové klady, svorníky, skrutky, matice, otá
čavé kolesá, pojazdné klady a kovové rázsochy
upevnené na vystupovanie, na karosérie, na klzké
dvere a na záklopky (zásuvky), kolieska na do
pravné zariadenia, prefabrikáty, hlavne z kovu, na
upevnenie, ako sú súčiastky s vyrezávaným závi
tom na skrutke, skrutky, matice, zátky, a krúžky s
vyrezávaným závitom, elastické skoby, upevňo
vacie prvky (telieska), objímky s priťahovaclmi
skrutkami, otočný čap do seba zapadajúci, skoby,
upevňovacie pásy (strmene) a škrtiace telieska,
všetky tie výrobky, ktoré sú určené na dopravníky
vybavené valčekmi a kolieskami, ako aj na do
pravné zariadenia.
7 - Prípoje (spojnice) a hnacie remene pre do
pravníky vybavené valčekmi a kolieskami, na ne
pretržitý chod, pre zariadenia s dopravnými pás
mi, pre dopravníky s paletami a pre dopravníky v
obehu, podávacie valce a brzdové valce doprav
ných zariadení, valce s napätím pre dopravné pá
sy, valce a kolieska so spojkami, ktoré sú vedľa
seba postavené alebo sú ich súčasťou, kladky,
kolesá a reťaze na dopravníky, ozubené kolesá a
reťaze na dopravníky v obehu a na dopravné pá
sy, prvky ložiska, ako sú hladké ložiská, guľkové
ložiská, pre valčeky a hroty, guľkové ložiská,
klietky (kryty) na ložiská, kryty na valce a na
hroty, podpery klady, všetky tie výrobky, ktoré sú
určené na dopravníky vybavené valčekmi a ko
lieskami a na dopravné zariadenia.
(730) Interroll, Elemente ftir die Fôrdertechnik, Gesellschaft m.b.H., Interrollstrasse 1, A-2620
Wartmannstetten, Ramplach, AT;
(510)

(510)

(730)

19 - Nekovový stavebný materiál.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.
37 - Vykonávanie stavebných prác vo výškach
pomocou horolezeckej techniky; vykonávanie
inžinierskych, priemyselných, bytových a občian
skych stavieb.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe.
SPECTRUM Marketing,'spol. s r. o., Nová Ves
2224/23, 929 01 Dunajská Streda, SK;

(210)

63305
19.08.1991
(591) Žltá, čierna
(511) 16,41
(540)
(220)

(510)

16 - Zoznamy telefónnych účastníkov, odborové
telefónne zoznamy, adresáre.
41 - Nakladateľská činnosť v uvedenej oblasti.
(730) Telefonbuch Verlag Hans MUller GmbH &
Co., Pretzfelder Strasse 7-11, 90425 Nilmberg
90, DE;

PRAXAIR

(540)
(510) 2 - Kovové a keramické povlaky (nátery),
ochranné povlaky na báze zirkónia.
3 - Leštiace prášky.
7 - Súčasti tlačiarenských strojov, rezné brity a
valce používané v textilnom priemysle.
16 - Aniloxové valce opatrené povlakom z karbi
du tungstenu, aniloxové valce s parylénovým
povlakom a aniloxové valce vyryté laserom, hydrofilné keramické valce na ofsetovú tlač.
40 - Služby spojené s úpravou kovových a kera
mických povlakov.
(730) Praxair Technology, Inc., 441 Sackett Point
Road, North Haven, Connecticut 06473, US;

(210) 72699
(220) 17.11.1992
(511) 3,5,21
(540)

nergetických prenosových zariadení; stavebné a
montážne práce súvisiace s výstavbou a montážou
elektrických vedení a so stavbou vysokého a
veľmi vysokého napätia vrátane príslušenstva;
priemyselné a slaboprúdové inštalácie; inštalácia
a údržba elektrických rozvodov a zariadení vráta
ne elektrických častí tepelných, vodných a jadro
vých elektrární; natieračské práce súvisiace s elektrickými a priemyselnými zariadeniami; autor
ský dozor pri stavbách a zariadeniach.
42 - Vydávanie osvedčení, atestov, odborných
posudkov, prípravnej a projektovej dokumentácie
súvisiacich s energetikou a elektrickými zariade
niami; odborné a technické konzultácie; vý
skumná, vývojová, projektová, investičná a inži
nierska činnosť súvisiaca s energetikou a elek
trickými zariadeniami; posudková činnosť; skú
šobníctvo vrátane skúšobní energetických a elek
trických zariadení; špeciálne geodetické a karto
grafické práce.
(730) Elektrovod Bratislava, a. s., Čulenova 5, 816 46
Bratislava, SK;

(210)
(220)

(510) 3 - Zubné pasty, prášky, mydlá, vodičky.
5 - Potraviny, nápoje a iné diétne výrobky na lie
čebné účely; potrava na farmaceutické účely; po
trava pre dojčatá; potraviny posilňujúce pre deti a
chorých; lieky a liečivá všetkých druhov vrátane
posilňujúcich; liečivé sirupy, lekárenské pastilky,
pilulky, prášky a tabletky; medicinálne čaje.
21 - Zubné kefky.
(730) Naturprodukt CZ, spol. s r. o., Mládežnická
9/1563, 736 01 Havířov - Podlesí, CZ;

(210) 73566
(220) 03.12.1992
(591) Červená, biela
(511) 6, 9, 11,37, 42
(540)

(510) 6 - Strojové a konštrukčné časti energetických
zariadení vrátane špeciálnych pomocných zaria
dení, stožiare, oceľové konštrukcie, kovové po
trubia.
9 - Elektrotechnické výrobky súvisiace s energe
tickými zariadeniami, energetické prenosové za
riadenia, náhradné diely prenosových sústav so
zameraním na energetiku.
11 - Tlakové zariadenia, parné a horúcovodné
potrubia, kotly.
37 - Výstavba sústav centrálneho zásobovania
teplom; inštalácia, montáž a údržba energetických
zariadení vrátane generálnych opráv; údržba špe
ciálnych pomocných zariadení; montáž častí e

(511)
(540)

73613
04.12.1992
25

HXMFS
(510) 25 - Odevy.
(730) CTC Sportswear, s. r. o., Ještědská 121, 148 00
Praha 4, CZ;

(210) 73851
(220) 15.12.1992
(511) 6, 7, 8, 12, 17, 19, 20
(540)

HUECK
(510) 6 - Profily z kovu na použitie v stavebníctve na
vyhotovovanie fasádnych a múrových omietok,
okien, dverí, deliacich priečok, prístreškov, zim
ných záhrad, žalúzií, posuvných vrát, posuvných
mreží, zábradlí, poštových schránok, podokenných ríms, tomu zodpovedajúce príslušenstvo,
najmä okenné a dverové kovanie, uholníky, vystužovacie uholníky, kovové stykové spoje a tes
nenia, drenážne profily a plechy, blokovacie ko
vanie, istenie proti nesprávnej obsluhe, rozety,
rukoväti, páky, dverové kľučky, vetracie kovanie,
kovové ťažné tyče, dverové zatvárače, zámky.
7 - Kĺbové závesy, ojnice na stroje, motory a
hnacie stroje, spriahadlá s výnimkou spriahadiel
pre pozemné vozidlá, valčekové ložiská na po
suvné okná, stroje na povrchové zošľachťovanie
stavebných profilov, najmä hliníkových predvalkov na použitie pri vnútornej stavbe budov, v
lodnej stavbe, v nábytkárskom priemysle, elektroprie-mysle, v jemnej mechanike, v optike,
stroje a zariadenia na stavbu strojov a prístrojov a

štruktúrovaných lisovaných plechov z kovu, naj
mä pri povrchovom vzorovaní drevených hmôt,
preglejok, trieskových dosiek.
8 - Pomocné montážne zariadenia, najmä nástroje
na manuálne razenie a rezanie, ručne ovládané
stroje na rohové spájanie.
12 - Vozidlové a bočnicové profily, spriahadlá na
vlečenie vozidiel.
17 - Stykové spoje a tesnenia.
19 - Profily z plastov na použitie v stavebníctve
na vyhotovovanie fasádnych a mórových omie
tok, okien, dverí, deliacich priečok, prístreškov,
zimných záhrad, žalúzií, posuvných vrát, posuv
ných mreží, zábradlí, poštových schránok, podokenných ríms, tomu zodpopvedajúce príslušen
stvo, najmä uholníky, vystužovacie uholníky,
drenážne profily, istenie proti nesprávnej obsluhe,
rozety, rukoväti, páky, dverové kľučky, ťažné ty
če, dverové zatvárače.
20 - Obruče s výnimkou kovových (stužujúce
vence).
(730) EDUARD HUECK BmbH and CO. KG, Loher
Strasse 9, D-5880 Lúdenscheid, DE;

(210) 74323
(220) 30.12.1992
(511) 3, 6, 14,24, 30
(540)

(210) 859-93
(220) 03.06.1993
(511) 25
(540)

(510)

25 - Oblečenie, bielizeň, pančuchy, pančuchové
nohavice, ponožky, obuv, pokrývky hlavy.
(730) Virke Oy, 16301 Orimattila, FI;

(210) 870-93
(220) 04.06.1993
(511) 30
(540)

(510) 30 - Rezance, predovšetkým instantné rezance.
(730) NISSIN SHOKUHIN KABUSHIKI KAISHA
(NISSIN FOOD PRODUCTS CO., LTD), 1-1
Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, Osaka,
JP;

(210) 1250-93
(220) 26.07.1993
(511) 1,3,30,31,32,33
(540)

FIDO DIDO

(510) 3 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky,
mydlo, leštiace prípravky, odmasťovacie príprav
ky, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty,
prášky.
6 - Umelecké diela z bronzu.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny; predmety z dra
hých kovov, ich zliatin, alebo výrobky pokovo
vané drahými kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; bižutéria z plastov aj plastických
hmôt; hodinky a chronometrické zariadenia vrá
tane špeciálnych puzdier.
24 - Tkaniny; prikrývky vrátane cestovných pri
krývok; textilný tovar neobsiahnutý v iných trie
dach.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia určené
na ľudskú výživu, napríklad ovsené vločky a po
dobne, nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády;
chlieb, sucháre a sušienky, koláče, jemné pečivo
a cukrovinky; zmrzlina, med, sirup z melasy,
kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; korenie,
ocot, chuťové omáčky, korenie, ľad.
(730) Fido Dido, Inc., spoločnosť zriadená podľa zá
konov štátu New York, 155 Avenue, 08 Ameri
cas, New York, US;

(510)

1 - Lieh, hnojivá, čistiace prostriedky pre priemy
sel.
3 - Čistiace prostriedky.
30 - Ocot kvasný; kyselina citrónová potravinár
ska.
31 - Krmivá, kŕmne kvasnice.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy, prípravky na
prípravu nealkoholických nápojov.
33 - Liehoviny konzumné sladené, likéry, lieho
viny konzumné nesladené, liehoviny značkové
nesladené, destiláty rezané.
(730) BIOPO Léopoldov, s. r. o., Trnavská cesta,
920 41 Leopoldov, SK;

(210) 1265-93
(220) 28.07.1993
(511) 22,23,24,25
(540)

TENCEL

(510)

22 - Povrazy a struny na technické účely, laná a
motúzy z prírodných, umelých alebo plastických
látok, siete, stany vrátane stanov na táborenie,
lodné plachty, vrecia, čalúnnický materiál, ako
vlásie, kapok, perie, morská tráva a pod.
23 - Surové textilné vlákna, nite.
24 - Tkaniny (s výnimkou tých, ktoré sú zaradené
v triede 22 a 26), prikrývky vrátane cestovných
prikrývok, textilný tovar (neobsiahnutý v iných
triedach).
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
(730) Courtaulds Fibres (Holdings) Limited, 50
George Street, London WlA 2BB, GB;

(210)

1272-93
29.07.1993

(510) 9 - Osobné počítače rôznych konfigurácií.
(730) UNITEC CS, a. s., Vodičkova 30, 110 00 Praha
1, CZ;

(210) 1279-93
(220) 29.07.1993
(511) 9,16,35,42
(540)

(510) 9 - Zariadenia a prístroje výpočtovej techniky,
hardvér a softvér pre počítače, počítače, prídavné
zariadenia a príslušenstvo, periférne zariadenia k
počítačom, klávesnice, monitory, skenery, tla
čiarne, kresliace zariadenia, prepínače, počítačové
siete, programy pre počítače, zariadenia na spra
covanie dát, elektronické písacie stroje, elektro
nické kopírovacie stroje, elektronické kalkulátory
a translátory.
16 - Kancelárske potreby, papier a výrobky z pa
piera, tlačoviny, časopisy, katalógy, knihy, užíva
teľské príručky k počítačom a programovému vy
baveniu počítačov, písacie potreby, lepidlá a le
piace pásky, mechanické písacie stroje.
35 - Reklamná agentúra, inzertná, propagačná a
reklamná činnosť a služby; prevádzkovanie re
klamných plôch, prenájom reklamných plôch;
sprostredkovanie predaja a nákupu tovarov v roz
sahu voľnej živnosti; organizovanie, zabezpečo
vanie a usporiadanie propagačných a reklamných
akcií; vydávanie reklamných materiálov.
42 - Automatické spracovávanie dát, poradenstvo
vo výpočtovej technike a v oblasti programového
vybavenia, tvorba programov pre počítače a prog
ramové vybavenie počítačom riadených strojov,
riadiacich systémov a technologických celkov.

(730) JMS - solid trade, spol. s r. o., Nám. SNP 12,
960 01 Zvolen, SK;

(210) 1280-93
(220) 29.07.1993
(511) 9,16,35,37,42
(540)

Illl
(510) 9 - Zariadenia a prístroje výpočtovej techniky,
hardvér a softvér pre počítače, počítače, prídavné
zariadenia a príslušenstvo, periférne zariadenia k
počítačom, klávesnice, monitory, skenery, tla
čiarne, kresliace zariadenia, prepínače, prevodní
ky, snímače, meracie zariadenia, počítačové siete,
programy pre počítače, zariadenia na spracovanie
dát, elektronické písacie stroje, elektronické kopí
rovacie stroje, elektronické kalkulátory a translá
tory, telefónne a telefaxové prístroje drôtové a
bezdrôtové a ich príslušenstvo a diely.
16 - Kancelárske potreby, papier a výrobky z pa
piera, tlačoviny, časopisy, katalógy, knihy, užíva
teľské príručky k počítačom a programovému vy
baveniu počítačov, písacie potreby, lepidlá a le
piace pásky, mechanické písacie stroje.
35 - Sprostredkovanie predaja a nákupu tovarov v
rozsahu predmetu činnosti.
37 - Montáž, servis a opravy kancelárskej, repro
grafickej, výpočtovej a telekomunikačnej techni
ky, spotrebnej elektroniky a elektrických zaria
dení
42 - Automatické spracovávanie dát, poradenstvo
vo výpočtovej, reprografickej a kancelárskej
technike a v oblasti programového vybavenia a
jeho aplikácie, tvorba programov pre počítače a
programové vybavenie počítačom riadených
strojov, riadiacich systémov a technologických
celkov.
(730) ELMES, spol. s r. o., Kubányho 2132, 960 01
Zvolen, SK;

(210) 1964-93
(220) 01.11.1993
(511) 5

DALBEN

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

(210) 1965-93
(220) 01.11.1993
(511) 5

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

(210) 1976-93
(220) 02.11.1993

(511)
(540)
(510)

(730)

17,19

GYPTONE
17 - Izolačné materiály, materiály na upchávanie
a prípravky na izolovanie spojov; priľnavé a le
piace pásky okrem kancelárskych, lekárskych a
domácich; výplne expanzných spojov; podložky z
gumy alebo vulkanizovaných tkanín.
19 - Nekovové stavebné materiály, ako sadra,
cement, sadrokartón, dlaždice, obkladačky, tehly,
škridly, zmesi na vyplnenie škár; stavebné dosky,
stavebné laty, nekovové stropy, obklady stien,
stavebné papiere.
BPB UNITED KINGDOM LIMITED, Langley
Park House, Uxbridge Road, Slough, Berkshire
SL3 6DU, GB;

(210) 1977-93
(220) 02.11.1993
(511) 3
(540)

(510)

3 - Kozmetické prípravky, najmä vlasové šampó
ny, čistiace, leštiace prostriedky a saponáty.
(730) de Miclén, a. s., 934 12 Levice, SK;

(210) 1981-93
(220) 02.11.1993
(511) 3
(540)

(510)
(730)

3 - Kozmetické prípravky, najmä vlasové šampó
ny, čistiace, leštiace prostriedky a saponáty.
de Miclén, a. s., 934 12 Levice, SK;

(210) 1982-93
(220) 02.11.1993
(511) 3
(540)
(510)
(730)

3 - Kozmetické prípravky, najmä vlasové šampó
ny, čistiace, leštiace prostriedky a saponáty.
de Miclén, a. s., 934 12 Levice, SK;

(210) 1978-93
(220) 02.11.1993
(511) '3
(540)

(510)

3 - Kozmetické prípravky, najmä vlasové šampó
ny, čistiace, leštiace prostriedky a saponáty.
(730) de Miclén, a. s., 934 12 Levice, SK;

(210) 1983-93
(220) 02.11.1993
(511) 3
(540)
(510)

3 - Kozmetické prípravky, najmä vlasové šampó
ny, čistiace, leštiace prostriedky a saponáty.
(730) de Miclén, a. s., 934 12 Levice, SK;

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

1979-93
02.11.1993
3
(510)

3 - Kozmetické prípravky, najmä vlasové šampó
ny, čistiace, leštiace prostriedky a saponáty.
(730) de Miclén, a. s., 934 12 Levice, SK;

(210)
(220)

1985-93
02.11.1993

(511)
(540)

3

(510)

3 - Kozmetické prípravky, najmä vlasové šampó
ny, čistiace, leštiace prostriedky a saponáty.
(730) de Miclén, a. s., 934 12 Levice, SK;

ne a káblové prenosné a prijímacie prístroje, ich
súčasti a príslušenstvo.
16 - Tlačené materiály, tlačení programoví sprie
vodcovia, prepisy programov, fotografie, papier,
listový papier, písacie potreby, inštruktážne a vy
učovacie materiály a pomôcky (s výnimkou prí
strojov a zariadení); hracie karty.
41 - Služby v oblasti vzdelávania a zábavy včíta
ne televíznych seriálov a filmov.
(730) UNITED ARTISTS CORPORATION, spoloč
nosť a organizovaná a existujúca podľa zákonov
štátu Delaware, 2500 Broadway Street, City of
Santa Monica, CF 90404-3061, US;

(210) 2047-93
(220) 12.11.1993
(511) 16,20,34

(210) 1986-93
(220) 02.11.1993
(511) 3
(540)

(540) ŽENA A ŽIVOT
(510)

16 - Periodické publikácie, neperiodické publi
kácie, perá.
20 - Reklamné tašky.
34 - Zapaľovače.
(730) EUROPRESS, komanditní společnost, V. Huga
6,150 00 Praha, CZ;

(510) 3 - Kozmetické prípravky, najmä vlasové šampó
ny, čistiace, leštiace prostriedky a saponáty.
(730) de Miclén, a. s., 934 12 Levice, SK;

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

2050-93
12.11.1993
16,20,34

neuemode
(510)

16 - Periodické publikácie, neperiodické publi
kácie, perá.
20 - Reklamné tašky.
34 - Zapaľovače.
(730) EUROPRESS, komanditní společnost, V. Huga
6, 150 00 Praha5CZ;

(210) 1998-93
(220) 03.11.1993
(511) 29
(540)

RAMA
(510) 29 - Rastlinné tuky a oleje vrátane rastlinných
masiel.
(730) UNITEC EXPRES, spol. s r. o., Radlinského
27, 810 05 Bratislava, SK;

(210) 2037-93
(220) 11.11.1993
(511) 9,16,41
(540)

UK
United Artists
(510) 9 - Videopásky, videokazety, filmy, videodisky,
pásky a kazety na reprodukciu zvuku, iné médiá
na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, televíz

(210) 2201-93
(220) 29.11.1993
(511) 28,35
(540)

(510) 28 - Hry, hračky; športové potreby.
35 - Služby vlastných predajní, sprostredkovanie
predaja tovaru pre deti, ako sú hračky, hry a
športové potreby.
(730) GEOFFREY, INC., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 2002 West 14th Street,
Wilmington, Delaware 19806, US;

(510) 9 - Softvér, najmä pre CAD, DTP a grafické sys
témy na CD-ROM a magnetických nosičoch;
periférne zariadenia k počítačom, najmä tlačiarne,
plottre, digitizéry, monitory, klávesnice, grafické
karty a skenery.
(730) TGN, spol. s r. o., Trenčianska 55, 821 09 Brati
slava, SK;

(540)

ZWEIHORN
(510) 2 - Farby, laky, fermeže; základné náterové pros
triedky; ochranné prostriedky proti hrdzi a niče
niu dreva.
(730) ICI Lacke Farben GmbH, Dusseldorfer Str.102,
4010 Hilden, DE;

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

1565-94
11.07.1994
Červená, čierna
25
I

(210) 8-94
(220) 04.01.1994
(511) 7,11

(540) EKOSTUHA
(510)

7 - Filtračné zariadenia a systémy.
11 - Čistiace a filtračné systémy využívajúce na
vlastnú prevádzku mikroorganizmy, hlavne čis
tiarne komunálnych a priemyselných vôd, úprav
ne pitnej vody, čistiace zariadenia na odstraňo
vanie ropných a tukových znečistení.
(730) INCOTEX, spol. s r. o., Hybešova 42, 656 64
Brno, CZ;

(210) 67-94
(220) 17.01.1994
(511) 33

PARTY LIKÉR

(540)
(510) 33 - Likéry.
(730) ST. NICOLAUS, a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;

(210) 1026-94
(220) 03.05.1994
(511) 3
(540)

DERMAC OL
(510) 3 - Kozmetické prostriedky a potreby, najmä ple
ťové mlieka, pleťové vody, pleťové krémy, kúpe
ľové a opaľovacie mlieka, opaľovacie krémy, líčidlá pre film, divadlo, televíziu a na bežné po
užitie, mejkap, očné linky a tiene, prostriedky na
odstránenie ličidiel, sypké a kompaktné púdre.
(730) Dermacol, a. s., Kříženeckého nám. 322, 152 53
Praha 5, CZ;

(510)

25 - Pánske a dámske nohavice, plášte a kabáty.
Pánske obleky, saká a košele. Dámske kostýmy,
šaty, blúzky a sukne.
(730) Olejárová Pavlína, Čergovská, 080 01 Prešov,
SK;

(210) 1566-94
(220) 11.07.1994
(511) 3

OMO POWER

(540)
(510) 3 - Detergenty; prípravky a substancie na použitie
v práčovniach; prípravky na úpravu vlákien a
textílií; bieliace prípravky; prípravky na čistenie,
leštenie a umývanie, abrazívne prípravky; mydlá.
(730) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

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

ÄJHWTic
(510)

(210) 1545-94
(220) 08.07.1994
(511) 9
(540)

1567-94
11.07.1994
18,25,28

18 - Tašky, vaky a batohy z kože a z imitácie ko
že.
25 - Sandále, obuv dámska, pánska a detská, ode
vy pánske, dámske a detské.
28 - Športová obuv z kože a z imitácie kože, hry a
hračky, telocvičné a športové potreby, ozdoby a
dekorácie na vianočné stromčeky, športové oble
čenie.
(730) ATHLETIC SPOLKA Z O.O, Wilcza 31,
00-544 Warszawa, PL;

(540)

(210) 1568-94
(220) 11.07.1994
(511) 3

župeUex

WASH N CURL

(540)
(510) 3 - Vlasové šampóny.
(730) CCA INDUSTRIES, INC., East Rutherford,
New Jersey 07073, US;

'**;
éš$>
(510)

(210) 1606-94
(220) 18.07.1994
(511) 3,35
(540)

(730)

I - Kaolín.
2 - Maliarske nátery.
19 - Hlina pálená.
KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ;

(210) 1615-94
(220) 19.07.1994
(511) 29
(540)
(510)
(730)

HERMÍN
29 - Mlieko, syry a iné mliečne výrobky.
Bongrain, S.A., Societé Anonyme, Le Moulin á
Vent, 7 route de Dampierre, 78280 Guyancourt,
FR;

(510) 3 - Čistiace prípravky, leštiace prípravky, odmasťovacie prípravky, pracie prípravky (saponáty).
35 - Sprostredovateľská činnosť v oblasti predaja
uvedených výrobkov.
(730) EKOD, kom. spol., Vančurova 66, 563 01 Lan
škroun, CZ;

(210) 1616-94
(220) 19.07.1994
(511) 29

(210) 1611-94
(220) 19.07.1994
(511) 22,24
(540)

(540)
(510) 29 - Mlieko, syry a iné mliečne výrobky.
(730) Bongrain, S.A., Societé Anonyme, Le Moulin á
Vent, 7 route de Dampierre, 78280 Guyancourt,
FR;

FLAMENGO

Mfcrofibres
(510)

22 - Čalúnnické tkaniny.
24 - Závěsové tkaniny, tkaniny na zhotovenie obalovej techniky, napríklad skrinky na šperky a
slávnostné lístky, látky na rôznorodé bytové za
riadenia.
(730) Microfibres, Inc., Pawtucket, Rhode Island
02862, US;

(210) 1612-94
(220) 19.07.1994
(511) 22,24

(540) MICROFIBRES
(510) 22 - Čalúnnické tkaniny.
24 - Závěsové tkaniny, tkaniny na zhotovenie obalovej techniky, napríklad skrinky na šperky a
slávnostné lístky, látky na rôznorodé bytové za
riadenia.
(730) Microfi breš, Inc., Pawtucket,Rhode Island
02862, US;

(210)
(220)
(511)

1618-94
19.07.1994
29,30

(540) PRIBINACEK
(510)

29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťaž
ky, konzervované, sušené a varené ovocie a ze
lenina, rôsoly, zaváraniny, kompóty, vajcia, syry,
mlieko a iné mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a obilné prípravky,
chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, me
lasa, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, chuťové omáčky, korenie, ľad na chladenie.
(730) Bongrain, S.A., Societé Anonyme, Le Moulin á
Vent, 7 route de Dampierre, 78280 Guyancourt,
FR;

(210) 1619-94
(220) 19.07.1994
(511) 29

CRAZY COW

(540)
(510) 29 - Mlieko, syry a iné mliečne výrobky.
(730) Bongrain, S.A., Societé Anonyme, Le Moulin á
Vent, 7 route de Dampierre, 78280 Guyancourt,
FR;

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

1621-94
20.07.1994
31

DROPPIES

31 - Poľnohospodárske, zahradnické a lesné pro
dukty a výrobky, najmä osivá a iné kultivačné
materiály, obilniny v prírodnom stave; živé zvie
ratá; krmivá pre zvieratá, vtáctvo a ryby vrátane
sušienok a pochúťok; sépiové kosti (pre vtáctvo
chované v klietkach), jedlé kosti a tyčinky pre
domáce zvieratá; stelivo a hniezda pre zvieratá;
čerstvé ovocie a zelenina, zemiaky, ako aj prí
pravky z týchto produktov používané ako prísady
do krmív.
(730) MARS Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, McLean, Virginia, US;

(210) 1622-94
(220) 20.07.1994
(511) 1
(540)
(510)

SPER SAL

1 - Prípravky používané na odsoľovanie, obno
vovanie a rekultiváciu pôdy, kondicionéry pôdy,
chemické prípravky používané v poľnohospodár
stve, záhradníctve a lesníctve, pôdne hnojivá;
chemické výrobky pre priemysel, vedu a na foto
grafické účely; živice; plastické hmoty, hasiace
prostriedky, prostriedky na kalenie a prípravky na
zváranie; triesloviny, priemyselné spojivá a lepid
lá, chemické prostriedky na konzervovanie po
travín.
(730) SOTAC CORPORATION, El Centro, Califor
nia, US;

(210) 1623-94
(220) 20.07.1994
(310) 89151
(320) 03.05.1994
(330) CZ
(511) 5

(540) Zinek-AIO
(510) 5 - Lieky.
(730) Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací,
s. p., 252 63 Roztoky u Prahy, CZ;

(210) 1624-94
(220) 20.07.1994
(310) 89152
(320) 03.05.1994
(330) CZ
(511) 5

(330)
(511)

CZ
5

(540) NUTRAPEPTID
(510) 5 - Lieky.
(730) Výzkumný ústav antibiotík a biotransformací,
s. p., 252 63 Roztoky u Prahy, CZ;

(210) 1626-94
(220) 20.07.1994
(310) 88569
(320) 12.04.1994
(330) CZ
(511) 5

Vitem-AIO

(540)
(510) 5 - Lieky.
(730) Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací,
s. p., 252 63 Roztoky u Prahy, CZ;

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

1627-94
20.07.1994
88566
12.04.1994
CZ
5

Phospho-AIO

(540)
(510) 5 - Lieky.
(730) Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací,
s. p., 252 63 Roztoky u Prahy, CZ;

(210) 1628-94
(220) 20.07.1994
(310) 88568
(320) 12.04.1994
(330) CZ
(511) 5

(540) Vitak-AIO
(510) 5 - Lieky.
(730) Výzkumný ústav antibiotík a biotransformací,
s. p., 252 63 Roztoky u Prahy, CZ;

(210) 1629-94
(220) 20.07.1994
(511) 5,29
(540)

(540) Stopel-AIO
(510) 5 - Lieky.
(730) Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací,
s. p., 252 63 Roztoky u Prahy, CZ;

(210) 1625-94
(220) 20.07.1994
(310) 88567
(320) 12.04.1994

(510)

5 - Žraločia chrupavka ako dietetikum a potravi
nový doplnok na lekárske použitie.
29 - Žraločia chrupavka ako potravinový dopl
nok.
(730) Cartilage Technologies, Inc., Stevmar House,
Rockley, Christ Church, BB;

(730)

(210) 1630-94
(220) 20.07.1994
(511) 3,5
(540)

British-American Tobacco Company Limited,
Millbank, Knowle Green, Staines, Middlesex
TW18 IDY, GB;

(210) 1830-94
(220) 11.08.1994
(511) 9,35, 36,41,42
(540)
:aoiial

(510) 3 - Parfumové výrobky, mydlá, éterické oleje,
vodičky na vlasy.
5 - Farmaceutické výrobky a hygienické výrobky,
dietetické zmesi na liečebné účely.
(730) LEK1 tovarna farmacevtakih in kemičnih izdelkov, d.d.,Verovškova 57, 61107 Ljubljana, SI;

(210) 1632-94
(220) 20.07.1994
(511) 33

(540) BLANTON
(510) 33-Whisky.
(730) AGE INTERNATIONAL, INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Kentucky, Leestown Pike, Frankfort, Kentucky 40602, US;

(210) 1633-94
(220) 20.07.1994
(511) 2,9,10

(510) 9 - Softvérové produkty.
35 - Profesionálne obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prie
skum, obchodný manažment a podnikové pora
denstvo, oceňovanie obchodných podnikov, or
ganizačné a ekonomické poradenstvo, sprostred
kovateľská činnosť v oblasti obchodu.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti záka
ziek.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov, predná
šok, kolokvií, konferencii, kongresov, vydavateľ
ská činnosť.
42 - Softvérové produkty, tvorba softvéru.
(730) EMPIRIA CAPITAL, spol. s r. o., Lamačská
cesta 3, 811 04 Bratislava, SK;

(210) 1845-94
(220) 16.08.1994
(511) 41
(540)
í

(540) HEWLETT PACKARD
(510)

2 - Zásobníky tónovačov a zásobníky atramento
vých dýz.
9 - Počítače, prístroje a systémy na spracovávanie
informácii a dát, pamäte, prístroje a systémy pre
dizajn, počítačové programy, faksimilné stroje,
vedecké, elektrické, elektronické, optické, optoe
lektronické, signalizačné, meracie a skúšacie prí
stroje a nástroje, analytické nástroje, prístroje na
videozáznam a audiozáznam, ich súčasti a príslu
šenstvo.
10 - Lekárske nástroje a prístroje používané na
výskum, diagnostiku, terapeutiku, sledovanie pa
cientov a účely dátového riadenia, ich súčasti a
príslušenstvo.
(730) HEWLETT-PACKARD COMPANY, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu California,
Palo Alto, California 94303-0890, US;

(210) 1639-94
(220) 20.07.1994
(511) 34
(540)
BRITISH-AMERICAN
(510) 34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, potreby
pre fajčiarov, zapaľovače a zápalky.

(510) 41 - Vydávanie periodických a neperiodických
publikácii; organizovanie letných táborov a poby
tov pre deti a mládež; organizovanie spoločných
akcií pre deti a mládež: kurzy, vzdelávanie,
športové podujatia.
(730) DÚHA - združenie pre voľný čas detí a mláde
že, pobyt a pohyb v prírode, recesiu a hru,
Karpatská 2, 811 05 Bratislava, SK;

(210) 2405-94
(220) 14.10.1994
(511) 9

NEWERA

(540)
(510) 9 - Počítače, počítačový softvér, vybavenie počí
tačov, príručky k počítačom; prístroje a zariade
nia vedecké, navigačné, geodetické, elektrické,
fotografické a kinematografické, optické prístroje
a zariadenia, kontrolné a meracie prístroje a za
riadenia, signalizačné prístroje a zariadenia, prí
stroje a zariadenia záchranné a na výučbu; prí
stroje a nástroje na záznam, prenos alebo repro
dukciu zvuku a obrazu, magnetické nosiče dát,
záznamové disky, prístroje uvádzané do činnosti
vhodením mince alebo známky; kontrolné pok
ladne, kalkulačky; hasiace prístroje.

(730) INFORMIX SOFTWARE, Inc., Menlo Park,
California 94026, US;

(540)

(210) 2437-94
(220) 18.10.1994
(511) 12,27
(540)
(510)

EUREKA

12 - Pozemné vozidlá a ich súčasti, najmä moto
ry, šasi, karosérie, pneumatiky, brzdy, pérovania,
sedadlá, kryty sedadiel, zrkadlá, nárazníky, dvere,
volanty, zásterky proti nánosu hliny, stierače,
kryty vozidiel, vzduchové čerpadlá, tlmiče a sme
rové signály.
27 - Rohože.
(730) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha,
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;

(210) 2436-94
(220) 18.10.1994
(511) 9,16

(510) 33 - Alkoholický nápoj - Francúzske Brandy Les
Armes.
(730) Grigorian Ashot - ARMES, M. Rázusa 75/5,
971 01 Prievidza, SK;

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

MICROLINE

(540)
(510) 9 - Elektronické tlačiarne.
16 - Tlačiarenské kazetové pásky do elektronic
kých tlačiarni.
(730) OKI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD., a
Corporation oganized under the laws of Japan,

7-12 Toranomon 1-chome, Minato-ku, Tokyo,
JP;

(210) 2705-94
(220) 14.11.1994
(511) 1

1336-97
19.05.1997
1, 19,24, 27,40

IKORATEX
(510)

1 - Lepidlá.
19 - Parketové podlahy; laminátové podlahy; dre
vené podlahy; parkety; parketové výlisky; po
dlahové dosky; technické dvojité podlahy.
24 - Bytový textil.
27 - Podlahové krytiny PVC; linoleá; koberce.
40 - Kladenie kobercov a podlahových krytín.
(730) MD KORATEX, spol. s r. o., Páričkova 18, 821
08 Bratislava, SK;

BRAFIL

(540)
(510) 1 - Filtračné materiály na báze bieliacej hlinky.
(730) RUDEX, s. r. o., Nobelova 34, 836 05 Bratisla
va, SK;

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

1337-97
19.05.1997
1, 19,24,27,40

(210) 2706-94
(220) 14.11.1994
(511) 3

BRAFIN

(540)
(510) 3 - Bieliaca hlinka.
(730) RUDEX, s. r. o., Nobelova 34, 836 05 Bratisla
va, SK;

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

196-97
17.01.1997
17,37

MOMEZA

17 - Izolačné materiály.
37 - Montáž tepelných izolácii.
(730) Magdina Roman, Ing., Nová 22/8, 972 17 Kanianka, SK;

(210) 745-96
(220) 22.03.1996
(511) 33

(510)

I - Lepidlá.
19 - Parketové podlahy; laminátové podlahy; dre
vené podlahy; parkety; parketové výlisky; po
dlahové dosky; technické dvojité podlahy.
24 - Bytový textil.
27 - Podlahové krytiny PVC; linoleá; koberce.
40 - Kladenie kobercov a podlahových krytín.
(730) MD KORATEX, spol. s r. o., Páričkova 18,
821 08 Bratislava, SK;

(540)

(730) WOOLWORTH CORPORATION a corpora
tion organized and existing under the laws of
the State of New York, Woolworth Building,
233 Broadway, 10279-0001 New York, US;

(210)

(510)

1 - Lepidlá.
19 - Parketové podlahy; laminátové podlahy; dre
vené podlahy; parkety; parketové výlisky; po
dlahové dosky; technické dvojité podlahy.
24 - Bytový textil.
27 - Podlahové krytiny PVC; linoleá; koberce.
40 - Kladenie kobercov a podlahových krytín.
(730) MD KORATEX, spol. s r. o., Páričkova 18,
821 08 Bratislava, SK;

(220)

(591)
(511)
(540)

62673
11.07.1991
Biela, modrá čierna
39,42

A

ALFAOMEGA
(210) 1373-96
(220) 20.05.1996
(511) 29,30

(540) Coffeeta
(510) 29 - Sušená smotana do kávy.
30 - Prášková pochutina do kávy, polievok a omáčok.
(730) MUKATES, s. r. o., Továrenská štvrť 148,
058 01 Poprad, SK;

(210) 1450-96
(220) 27.06.1997
(591) Biela, čierna, zelená, hnedá, oranžová
(511) 30
(540)

TRAVEL

(510)

39 - Turistická kancelária, sprevádzanie turistov.
42 - Služby cestovného ruchu s výnimkou služieb
obsiahnutých v triede 39.
(730) Jánočková Ludmila, Ing., U Nikolajky 27,
150 00 Praha 5, CZ;

(210) 62784
(220) 17.07.1991
(511) 3

SWISS FORMULA

(540)
(510) 3 - Vlasové šampóny, vlasová kozmetika, telové
vody, kozmetika a výrobky na osobnú hygienu,
voňavkárske výrobky.
(730) Laboratoires St. Ives SA, 109, chemin du Pom-du-Centenaire, 1228 Plan-les-Ouates, CH;

(210) 817-94
(220) 07.04.1994
(591) Žltá, modrá
(511) 35,36,41
(540)
(510) 30 - Káva.
(730) Baliarne obchodu, a. s. Poprad, Hraničná
664/16, 058 01 Poprad, SK;

(210) 1624-93
(220) 10.09.1993
(511) 25,42

(540) WOOLCO
(510) 25 - Vrchné odevy; košele, tričká, svetre, pulóvre,
šaty, kostýmy, obleky, nohavice, krátke nohavice,
kombinézy, kabáty, plášte, vetrovky, saká, vesty,
leginy, mikiny, pletený tovar; spodné oblečenie;
kamizoly, krátke kabátiky, pančuchové nohavice,
pančuchy, ponožky, body, bielizeň, rukavice, opasky, šatky, šály, klobúky, čiapky, baretky, če
lenky; obuv; čižmy, topánky, sandále, papuče; osobná bielizeň; odevné doplnky patriacedo triedy
25.
42 - Úschovňa tašiek ako sprievodná služba ob
chodného domu.

Tegwa.;
(510) 35 - Reklamná činnosť.
36 - Organizovanie a sprostredkovanie stávko
vých hier.
41 - Prevádzkovanie kasín, prevádzkovanie pries
torov s hracími automatmi.
(730) TERNO, akciová spoločnosť, Pražská ul. 31.
811 04 Bratislava, SK;

(210) 1502-94
(220) 29.06.1994
(511) 9,12

(540) PACKARD ELECTRIC

(510) 9 - Elektrické vodiče, káble, káblovody a vedenie
v rúrkach; spojovacie svorky, tesnenia, izolácie,
príchytky, zvierky, svorky, priechodky, upinacie
pásy a moduly, všetky použité ako súčasti vodi
čov a elektroinštalačného materiálu; tlačené ob
vody, zbernicové elektrické jednotky, spínače,
vypínače a prepínače.
12 - Časti, zložky a súčasti motorových vozidiel
vrátane zapaľovacích štartérov a elektrických
štartérov, rúrkového palivového potrubia, zväz
kov vodičov, drôtových a káblových foriem a
modulov.
(730) GENERAL MOTORS CORPORATION A
DELAWARE CORPORATION, West Grand
Boulevard and Cass Avenue, Detroit, Michigan
48202, US;

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

1519-94
01 07 1994
1,3

DATA CLEAN

1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, foto
grafiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníc
tvo
3 - Pracie prostriedky a bieliace prípravky, prí
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú
senie
(730) DISKO EDV REINIGUNGSMITTEL GMBH,
Gersthoferstrasse 164, A-1180 Wien, AT,

(210) 1814-94
(220) 10 08.1994
(310) 74/491422
(320) 16.02.1994
(330) US
(511) 1

(540) FM-200
(510) 1 - Chemické zmesi určené na hasenie ohňa.
(730) Great Lakes Chemical Corporation, One Great
Lakes Boulevard, West Lafayette, Indiana 47906,
US;

(210) 2401-94
(220) 12 10.1994
(.511) 9

(540)
(510)

(730)

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

TELEFON PLNY PŘEKVAPENI
16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, ma
nuály, periodická a neperiodická tlač.
35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, hlavne audiotextové
služby.
TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha 1, CZ,

2422-94
17.10.1994
16,35,38

DOMLUVTE SI RANDE

16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, ma
nuály, periodická a neperiodická tlač
35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, hlavne audiotextové
služby.
(730) TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha 1, CZ,

(210) 2423-94
(220) 17.10.1994
(511) 16,35,38
(540)
(510)

DOMLUVTE SI SCHŮZKU

16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, ma
nuály, periodická a neperiodická tlač
35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, hlavne audiotextové
služby.
(730) TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha 1, CZ,

(210) 2426-94
(220) 17.10 1994
(511) 16,35,38
(540)
(510)

VESELÝ DRÁT

16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, ma
nuály, periodická a neperiodická tlač
35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, hlavne audiotextové
služby.
(730) TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha 1, CZ,

FILTER QUEEN

(540)
(510) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geo
detické, elektrické, elektronické, fotografické, ki
nematografické, optické, prístroje a nástroje na
váženie, meranie, signalizovanie, na účely kon
trolné (inšpekčné), záchranné a na výučbu, elek
trické a elektronické spotrebiče pre domácnosť,
hlavne vysávače.
(730) HMI Industries Inc., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 3500 Payne Avenue,
Cleveland, Ohio 44114, US;

(210) 2427-94
(220) 17.10.1994
(511) 16,35,38
(540)
(510)

LÁSKA NA PRVNÍ POHLED

16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, ma
nuály, periodická aj neperiodická tlač.
35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, hlavne audiotextové
služby.
(730) TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha 1, CZ,

(210) 2428-94
(220) 17.10.1994
(511) 16,35,38
(540)
(510)

CHCETE NAJÍT PARTNERA?

16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, ma
nuály, periodická aj neperiodická tlač.
35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, hlavne audiotextové
služby.
(730) TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha 1, CZ;

(210) 2429-94
(220) 17.10.1994
(511) 16,35,38

(540) TELEROMANCE
(510)

16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, ma
nuály, periodická aj neperiodická tlač.
35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, hlavne audiotextové
služby.
(730) TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha 1, CZ;

(210) 2432-94
(220) 17.10.1994
(511) 25
(540)

(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Parkstrasse 51, 22605 Hamburg, DE;

(210) 2439-94
(220) 18.10.1994
(511) 16,28
(540)
(510)

16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiá
lov, tlačiarenské výrobky, pepierenský tovar, učebné pomôcky s výnimkou prístrojov, hracie
karty.
28 - Hry, hračky.
(730) Lipavský Pavel, Ing., Slezská 120, 130 00 Praha
3, CZ;

(210) 2447-94
(220) 18.10.1994
(511) 3

DUMOREN

(540)
(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) 2448-94
(220) 18.10.1994
(511) 1,3
(540)
(510)

(510) 25 - Topánky a komponenty na topánky, čižmy,
polokošele, dámske vestičky, košele, pánske
vesty, svetre, bavlnené tričká, tepláky, nohavice,
šortky, sukne, otepľovačky, kombinézy, tepláko
vé súpravy, priliehavé trikoty, saká, ponožky,
klobúky, čiapky, šiltovky, rukavice, nočné košele
pánske a chlapčenské, nočné košele dámske a
detské, pyžamy, tielka, pánske spodky, boxerské
trenírky.
(730) GREAT WHITE SHARK ENTERPRISES,
INC., 382 South Beach Road, Hobe Sound, Flo
rida, US;

(210) 2435-94
(220) 18.10.1994
(591) Biela, červená, zelená, čierna
(511) 34
(540)

(510) 34 - Tabak, tabakové výrobky, najmä cigarety,
potreby pre fajčiarov, zápalky.

DOMESO

EVERITE
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 prostriedky, saponá
ty a mydlá, pracie prostriedky, škroby na pranie,
kyslé roztoky na pranie, zmäkčovadlá na látky,
saponáty, čističe na koberce a čalúnenie, čističe
do umývačiek riadu, dezodoranty, čističe kuchyn
ského riadu a panví, čističe stien a podláh, čističe
dlaždíc a mramoru, vosk na podlahu, čističe ko
vov, čističe umývadiel, odstraňovače olejov a tu
kov, 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 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;

(210) 2449-94
(220) 18.10.1994
(511) 1,3
(540)
(510)

MACH 5

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, voňavkárske výrobky, éterické
oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty.
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210) 2450-94
(220) 18.10.1994
(511) 1,3
(540)
(510)

SPECTAK

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, čističe motorov,
rozpúšťacie emulgátory, sušiace činidlá, chladnou
vodou ošetrené spomaľovače korózií a iných po
vlakov, horúcou vodou ošetrené kondicionéry
nečistôt, kyslíkové čističe a rozptyľovače, súpra
vy na určovanie stavu baktérií v potravinárskom
priemysle a vo vodných systémoch.
3 - Leštidlá na nábytok, leštidlá na podlahu.
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210) 666-94
(220) 23.03.1994
(511) 16,35
(540)

(510)

16 - Papierové výrobky, papier a kancelárske po
treby, vizitky, plagáty.
35 - Kopírovacie a rozmnožovacie služby.
(730) ASSA, s. r. o., Ul. 1. mája 898, 020 01 Púchov,
SK;

(210) 885-93
(220) 07.06.1993
(511) 9

CODE-A-PHONE

(540)
(510) 9 - Automatické telefónne záznamníky, teleko
munikačné zariadenia, hlavne telefóny, bezdrôto
vé telefóny, identifikačné jednotky telefonujúce
ho pre telefóny.
(730) Code-A-Phone Corporation, spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Delaware, 16277 SE
130*” Avenue, Clackamas, Oregon 97015, US;

(210) 927-93
(220) 10.06.1993
(511) 5

DEFACTO

(540)
(510) 5 - Farmaceutické a zdravotnícke výrobky; diete
tické výrobky na lekárske účely; materiály a prí
pravky pre zubné lekárstvo.
(730) Kabi Pharmacia A B, S - 751 82 Uppsala, SE;

(210) 1050-93
(220) 24.06.1993
(511) 29,42

HARVEY'S

(540)
(510) 29 - Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov,
hydina, zverina, mäsové výťažky.
42 - Rýchle občerstvenie a reštauračné služby poskytovanie stravy a nápojov.
(730) Cara Operations Limited, 230 Bloor Street
West, Toronto, Ontario M5S ITS, CA;

(210) 2303-93
(220) 14.12.1993
(511) 32

SKOL

(540)
(510) 32 - Svetlé a tmavé pivo, vrchne kvasené pivo,
ľahké pivo, ťažké pivo a ležiak; minerálne vody,
vody sýtené oxidom uhličitým a iné nealkoholic
ké nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy; sirupy
a iné prípravky na výrobu nápojov patriace do
triedy 32.
(730) Skol International Limited, Vallis Buildings,
Hamilton, Bermuda, GB;

(210) 161-94
(220) 26.01.1994
(511) 9
(540)

(510) 9 - Elektrické poistky, držiaky poistiek, svetelné
panely, přerušovače obehu, elektrické vypínače a
relé.

(730)

LITTELFUSE, INC., 800 East Northwest High
way, Des Plaines, Illinois 60016, US;

(210) 701-94
(220) 28,03.1994
(511) 5
(540)

(540)

(510) 30 - Nápoje, najmä čaje.
32 - Nápoje na iné ako liečebné použitie pozostá
vajúce z vitamínov, minerálov a liečivých rastlín
(byliniek).
(730) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., Los
Angeles, California 90080-0210, US;

O
(510)

5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých;
náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombo
vanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné
prostriedky; prostriedky na ničenie buriny a na
hubenie živočíšnych škodcov; antiparazitné látky,
(730) WARNER - LAMBERT COMPANY, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, US;

(210) 708-94
(220) 28.03.1994
(511) 9
(540)

JkrEca

(510) 9 - Displeje, monitory, televízory, nahrávacie za
riadenia, rádiá, bezdrôtové elektrotechnické prí
stroje, oznamovacie zariadenia, faxy, televízory
použiteľné na ultra hi-fi a mikropočítač, obrazov
ky CRT, displejové monitory, faxové prístroje
použiteľné s telefónnou súpravou.
(730) TECO ELEKTRIC AND MACHINERY CO.,
LTD., No. 156-2, Sung Chiang Rd., Taipei, TW;

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

(730)

718-94
28.03.1994
30,32

THERMOJETICS
30 - Nápoje, najmä čaje.
32 - Nápoje na iné ako liečebné použitie pozostá
vajúce z vitamínov, minerálov a liečivých rastlín
(byliniek).
HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., Los
Angeles, California 90080-0210, US;

(210) 720-94
(220) 28.03.1994
(511) 9,42

ASTRA

(540)
(510) 9 - Výpočtová technika všetkých druhov, najmä
osobné počítače, ich príslušenstvo, softvér.
42 - Tvorba softvéru.
(730) Žahour Jiří, RNDr., ABI, spol. s r. o., Průběžná
52, 100 00 Praha 10, CZ;

(210) 728-94
(220) 30.03.1994
(511) 9,37
(540)

KON

(210) 714-94
(220) 28.03.1994
(511) 16
(540) ________

^REPORT
(510) 16 - Časopisy.
(730) DAVAY, spol. s r. o., Trnavská 67, 820 09 Bra
tislava, SK;

(510)

(730)

(210)
(220)
(511)

9 - Jemnomechanické prvky a zariadenia, optoe
lektronické, optické a elektronické prvky a zaria
denia.
37 - Elektroinštalatérstvo.
OPTOKON, spol. s r. o., Vyšehradská 19,
851 06 Bratislava, SK;

731-94
30.03.1994
20

(511)

(540)

(540)
(510)

(510) 20 - Nábytok dýhovaný, čalúnený a z masívneho
dreva.
(730) SANAS, spol. s r. o., Hollého 37, 083 18 Sabi
nov, SK;

(540) FRUITOPIA
(510)

32 - Minerálne a sýtené vody, ovocné nápoje a ovocné drinky, nealkoholické nápoje, sirupy a iné
prípravky na prípravu nápojov.
(730) The Coca-Cola Company, 310 North Avenue,
N. W., Atlanta, Georgia 30313, US;

(210) 734-94
(220) 30.03.1994
(511) 3

(540) SECRET
(510) 3 - Výrobky na osobnú hygienu, ako sú prísady
do kúpeľa a sprchové gély, toaletné mydlá, dezo
doranty.
(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(210) 735-94
(220) 30.03.1994
(511) 31

WIST

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

(210) 736-94
(220) 30.03.1994
(511) 31

VOV

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

(210) 747-94
(220) 31.03.1994
(511) 5
(540)
(510)

(730)

(210)
(220)
(511)

749-94
31.03.1994
5

(730)

(210) 748-94
(220) 31.03.1994

AUROSA

5 - Dentálne zliatiny všetkých druhov na stomato
logické účely, zubné náhrady.
(730) Safina, a. s., Veštec u Prahy, CZ;

(210)
(220)
(511)

750-94
31.03.1994
5

(540) PALARGEN
(510)

5 - Dentálne zliatiny všetkých druhov na stomato
logické účely, zubné náhrady.
(730) Safina, a. s., Veštec u Prahy, CZ;

(210) 751-94
(220) 31.03.1994
(511) 5

AURIX

(540)
(510) 5 - Dentálne zliatiny všetkých druhov na stomatO’
logické účely, zubné náhrady.
(730) Safina, a. s., Veštec u Prahy, CZ;

(210) 759-94
(220) 06.04.1994
(511) 30

(540) FOLGERS
(510) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové napodobeniny; múka a obilné výrobky;
chlieb, sucháre a sušienky, koláče, jemné pečivo
a cukrovinky; zmrzlina, med, sirup z melasy,
droždie, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot,
chuťové omáčky; korenie, ľad.
(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(210) 871-93
(220) 04.06.1993
(511) 41,42
(540)

B

SAFALLOY
5 - Dentálne zliatiny všetkých druhov na stomato
logické účely, zubné náhrady.
Safina, a. s., Veštec u Prahy, CZ;

SAFARGAM
5 - Dentálne zliatiny všetkých druhov na stomato
logické účely, zubné náhrady.
Safina, a. s., Veštec u Prahy, CZ;

(540)
(510)
(210) 732-94
(220) 30.03.1994
(511) 32

5

(510)

41 - Služby zábavné a vzdelávacie, najmä prená
jom a požičiavanie zábavných a vzdelávacích vý
robkov a zariadení, zvlášť na domácu potrebu.
42 - Prenájom audio- a videosoftvéru.

(730) Blockbuster Entertainment, Inc., 200 South
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida
33301, US;

(210) 873-93
(220) 04.06.1993
(511) 41,42

BLOCKBUSTER VIDEO

(540)
(510) 41 - Služby zábavné a vzdelávacie, najmä prená
jom a požičiavanie zábavných a vzdelávacích vý
robkov a zariadení, zvlášť na domácu potrebu.
42 - Prenájom audio- a videosoftvéru.
(730) Blockbuster Entertainment, Inc., 200 South
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida
33301, US;

(210) 69908
(220) 03.07.1992
(511) 35,37,41
(540)

(540) VIPOKONTAKT
(510) I- Lepidlá na priemyselné účely.
(730) VIPO, a. s., gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Parti
zánske, SK;

(210) 2354-93
(220) 21.12.1993
(511) 8,9,11

CARMEN

(540)
(510) 8 - Neelektrické ručné nástroje na vlnenie a natá
čanie vlasov; elektrické prístroje na odstraňova
nie vlasov; britvy, žiletky, holiace strojčeky, elek
trické holiace strojčeky; depilačné prístroje.
9 - Elektrické zariadenia a prístroje na natáčanie,
vlnenie a úpravu vlasov; elektricky vyhrievané
vlasové natáčky; elektrické aparáty na ohrievanie
vlasových natáčok; časti a príslušenstvo všetkých
uvedených výrobkov.
11 - Vlasové sušiče; elektrické naparovacie prí
stroje na tvár, elektricky vyhrievané zariadenia na
kúpeľ nôh.
(730) CARMEN LIMITED, Failsworth, Manchester,
GB;

0IMSULT
naipy

(510) 35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť,
poskytovanie pomoci pri hospodárskej činnosti.
37 - Montáž stavebných prvkov, najmä podhľa
dov, podláh a priečok.
41 - Činnosť vyučovacia a vzdelávacia.
(730) NAREX CONSULT, akciová společnost, Ma
lešická 39, 130 00 Praha 3, CZ;

(210) 69909
(220) 03.07.1992
(511) 35,37,41

NAREX CONSULT

(540)
(510) 35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť,
poskytovanie pomoci pri hospodárskej činnosti.
37 - Montáž stavebných prvkov, najmä podhľa
dov, podláh a priečok.
41 - Činnosť vyučovacia a vzdelávacia.
(730) NAREX CONSULT, akciová společnost, Ma
lešická 39, 130 00 Praha 3, CZ;

(210) 1099-93
(220) 30.06.1993
(511) 1

(540) VIPOTERM
(510) 1 - Lepidlá na priemyselné účely.
(730) VIPO, a. s., gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Parti
zánske, SK;

(210) 781-94
(220) 06.04.1994
(511) 30

( ) Domino

540
(510) 30 - Zmrzliny.
(730) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

(210) 783-94
(220) 06.04.1994
(511) 3

(540) Menthadent
(510) 3 - Kozmetické prípravky, najmä pleťové krémy.
(730) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

(210) 784-94
(220) 06.04.1994
(511) 3

(540) VIC Derma Care
(510) 3 - Kozmetické prípravky, najmä pleťové krémy.
(730) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

(210) 785-94
(220) 06.04.1994
(511) 3

VIC

(540)
(510) 3 - Kozmetické prípravky, najmä pleťové krémy.
(730) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

(210) 786-94
(220) 06.04.1994
(511) 3

(210) 797-94
(220) 06.04.1994
(511) 3

(540) Pond's Institute

(540) DOMESTOS FRESH

(510)
(730)

(510)
(730)

3 - Kozmetické prípravky, najmä pleťové krémy.
Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

3 - Čistiace, pracie a umývacie prípravky.
UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210) 787-94
(220) 06.04.1994
(511) 3

(210) 801-94
(220) 06.04.1994
(511) 3

(540) WASH & SCRUB
(510) 3 - Kozmetické prípravky, najmä šampóny.
(730) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

(540)
(510) 3 - Kozmetické prípravky, najmä mydlá.
(730) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210) 788-94
(220) 06.04.1994
(511) 3

(210)
(220)
(511)

(540)
(510)
(730)

VISS
3 - Čistiace, pracie a umývacie prípravky.
Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

(210) 789-94
(220) 06.04.1994
(511) 3

(540) VIM CLOREX
(510) 3 - Čistiace, pracie a umývacie prípravky.
(730) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

(210) 790-94
(220) 06.04.1994
(511) 3

(540) SUN CANISTER
(510) 3 - Čistiace, pracie a umývacie prípravky.
(730) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

(210) 792-94
(220) 06.04.1994
(511) 3

(540) MICRO LIQUID
(510) 3 - Čistiace, pracie a umývacie prípravky.
(730) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

(210)
(220)
(511)
(540)
(510)
(730)

795-94
06.04.1994
3

DOMESTOS MICROLIQUID
3 - Čistiace, pracie a umývacie prípravky.
UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

BIOPON

(540)
(510)
(730)

804-94
06.04.1994
3

AMO
3 - Kozmetické prípravky, najmä mydlá.
UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210) 1424-94
(220) 20.06.1994
(511) 40
(540)

HffiRTER
(510) 40 - Šitie odevov.
(730) Čurnek Peter, Čordákova 29, 040 11 Košice,
SK;

(210) 2122-94
(220) 16.09.1994
(511) 29

(540) ZEMPLÍNSKA NÁTIERKA
(510) 29 - Mäsové konzervy.
(730) TRECO, spol. s r. o., Cukrovarská 41, 075 01
Trebišov, SK;

(210) 2126-94
(220) 16.09.1994
(511) 29

ŠÍRAVA ŠALÁT

(540)
(510) 29 - Zeleninové konzervy.
(730) TRECO, spol. s r. o., Cukrovarská 41, 075 01
Trebišov, SK;

(210) 2127-94
(220) 16.09.1994
(511) 29

(540) OBIŠOVSKÝ ŠALÁT

(510) 29 - Zeleninové konzervy.
(730) TRECO, s pol. s r. o., Cukrovarská 41, 075 01
Trebišov, SK;

(210) 2129-94
(220) 16.09.1994
(511) 29

TATRA ŠALÁT

(540)
(510) 29 - Zeleninové konzervy.
(730) TRECO, s pol. s r. o., Cukrovarská 41, 075 01
Trebišov, SK;

(210) 2703-94
(220) 14.11.1994
(511) 5

(540) LEXUS
(510) 5 - Herbicídy.
(730) E. 1. du Pont de Nemours and Company,
Wilmington, Delaware 19898, US;

(210) 2750-94
(220) 16.11.1994
(511) 34

TAGUS

(540)
(510) 34 - Tabak v surovom alebo spracovanom stave,
fajčiarske potreby, zápalky.
(730) Tabaqueira-empresa industrial de tabacos
S.A., Rua Laura Alves 7, 1000 Lisboa, PT;

(210) 3090-96
(220) 21.11.1996
(511) 6,9,12

BULLOCK

(540)
(510) 6 - Obyčajné kovy, surové alebo ako polotovary;
zliatiny obyčajných kovov; kovové stavebné ma
teriály; kovové materiály pre železnice; káble a
kovové drôty neelektrické; kovové zámočnícke
výrobky; kovové klampiarske výrobky; kovové
rúrky; kovové trezory; mechanické zabezpečova
cie zariadenia; zámky a kovania (kovové).
9 - Aparáty a prístroje vedecké, námorné, geode
tické, elektrické, najmä elektrické a elektronické
zabezpečovacie systémy a zariadenia; aparáty na
meranie, signalizáciu, kontrolu.
12 - Vozidlá; dopravné prostriedky pozemné,
vzdušné, vodné, ich časti a súčasti; zabezpečova
cie zariadenia a systémy pre dopravné prostried
ky.
(730) CarCode, spol. s r. o., Sliačska 1, 831 02 Brati
slava, SK;

(210)
(220)
(511)
(540)
(510)
(730)

896-93
08.06.1993
34

PRINCE - A GLOW OF INTENSITY
34 - Cigarety.
House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, 2860
S0borg, DK;

(210) 909-93
(220) 10.06.1993
(511) 3,5
(540) INGRAMS CAMPHOR CREAM
(510) 3 - Kozmetické a toaletné výrobky.
5 - Krémy, kozmetické a toaletné výrobky (všetko
na lekárske účely).
(730) ADCOCK INGRAM LIMITED T/A AD
COCK INGRAM CONSUMER HEALTH
CARE, 209 15lh Road, Randjespark, Midrand,
ZA;

(210) 68804
(220) 26.05.1992
(Sll) 9

INGRES

(540)
(510) 9 - Programy na riadenie bázou dát, ukladanie,
kontrolu a spracovanie dát, programovacie nástro
je na uľahčenie rozvoja aplikácie.
(730) Computer Associates International, Inc.,
Islandia, New York 11788-7000, NY;

(210) 66013
(220) 21.01.1992
(511) 1,6, 19,37,42
(540)
(510)

WH-KOTE

I- Chemické kotvy do stavebných materiálov (z
betónu, pórobetónu, kameňa, tehlového muriva,
dreva).
6 - Kotevné a závesné výrobky z kovu; kotvy oceľové a plechové do stavebných materiálov
všetkých druhov; spojovacie materiály, ako sú
skrutky (do kovu aj dreva), samorezné skrutky,
svorníky, závitové tyče, objímky.
19 - Príchytky; plastové kotvy do stavebných
materiálov.
37 - Stavebný dozor.
42 - Poradenstvo a technické konzultácie v odbo
re stavebníctva a strojárstva, pri stavebných
montážnych prácach.
(730) Hrubý Zdeněk, Ing., Na výši 18/431, 150 00
Praha 5-Košíře, CZ;

(210) 66011
(220) 21.01.1992
(511) 1,6,19,37,42
(540)

(510)

1 - Chemické kotvy do stavebných materiálov (z
betónu, pórobetónu, kameňa, tehlového muriva,
dreva).
6 - Kotevné a závesné výrobky z kovu; kotvy oceľové a plechové do stavebných materiálov
všetkých druhov; spojovacie materiály, ako sú

skrutky (do kovu aj dreva), samorezné skrutky,
svorníky, závitové tyče, objímky.
19 - Príchytky; plastové kotvy do stavebných
materiálov.
37 - Stavebný dozor.
42 - Poradenstvo a technické konzultácie v odbo
re stavebníctva a strojárstva, pri stavebných
montážnych prácach.
(730) Hrubý Zdeněk, Ing., Na výši 18/431, 150 00
Praha 5-Košífe, CZ;

(210) 74211
(220) 29.12.1992
(511) 1,2,3,7, 12, 16, 17, 27,35,41,42
(540)

ÚIÚ&ígJTTTm
Puchov

1 - Priemyselné spojivá (chemické).
2 - Prírodné živice v surovom stave.
3 - Čistiace a leštiace prípravky na autá.
7 - Dopravné pásy, stroje a zariadenia pre gumársky a plastikářský priemysel.
12 - Pneumatiky, protektorované pneumatiky, du
še, vložky do pneumatík, vzduchokomorové
obruče a membrány (všetko do pneumatik),
automobily, autopríslušenstvo (okrem autorádií,
antén, náradia na opravy a ďalších výrobkov ne
patriacich do triedy 12).
16 - Fólie z PVC (ako obaľovací materiál).
17 - Guma, výrobky z technickej gumy (ako zá
klopky, zátky, objímky a iné), hadice (nekovové),
fólie z PVC (nie obaľovací materiál), PVC tašky,
syntetické živice v surovom stave, plastické
hmoty v surovom stave.
27 - Gumená podlahová krytina.
35 - Propagácia gumárskych, plastikářských a
chemických výrobkov, informačné a poradenské
služby (odborné obchodné), usporadúvanie ko
merčných výstav výrobkov gumárskeho, chemic
kého a plastikářského priemyslu a výrobkov pre
motoristov.
41 - Vzdelávacie služby.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov.
(730) MATADOR, a. s., Ul. Terézie Vansovej
1054/45, 020 32 Puchov, SK;

(730)

(210) 842-93
(220) 31.05.1993
(511) 5

(540) NADIXACIN
(510) 5 - Farmaceutické výrobky a liečivá.
(730) OTSUKA PHARMACEUTICAL Co., Ltd.,
No.9,Kanda Tsukasa-cho 2 chome,Chiyoda-ku,
Tokyo, JP;

(210) 853-93
(220) 02.06.1993
(511) 1,19
(540)

(510)

(210) 74218
(220) 29.12.1992
(511) 35
(540)

MESSAG TIME, s pol. s r. o., Durďákova 40,
613 00 Brno, CZ;

(510)

Baumit.

1 - Pomocné stavebne - chemické prostriedky.
19 - Stavebný materiál (nekovový), hotové ozdo
by (pre stavebníctvo), maltové zmesi.
(730) Wopfinger Stein- und Kalkwerke Schmid &
Co., Wopfmg 156, Waldegg-Wopfing, AT;

(210) 2270-93
(220) 09.12.1993
(511) 9,35,37,42
(540)

(510) 9 - Elektrické stroje a príslušenstvo, spotrebná
elektronika.
35 - Sprostredkovanie obchodu s priemyselným a
spotrebným tovarom.
37 - Montáž a oprava meracej a regulačnej tech
niky, oprava elektrických strojov a zariadení,
oprava výrobkov a zariadení spotrebnej elektro
niky.
42 - Projektovanie elektrických zariadení.
(730) Pnlik Jaroslav, Ing., Exnárova 21, 080 01 Pre
šov, SK;

(210) 545-94
(220) 07.03.1994
(511) 9,16

PROSHARE

PARTNER EXPO BRNO
(510) 35 - Sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov a
služieb, sprostredkovanie komerčných výstav a
veľtrhov, organizovanie účasti domácich a za
hraničných firiem na domácich a zahraničných
komerčných výstavách a veľtrhoch.

(540)
(510) 9 - Počítačový hardvér a softvér, periférne zaria
denia, slúchadlá, mikrofóny.
16 - Inštrukčné a dokumentačné materiály.
(730) Intel Corporation, 2200 Mission College Bou
levard, Santa Clara, California 95052-8119, US;

(210)
(220)

1575-94
12.07.1994

(591) Žltá, červená
(511) 29,30,32
(540)

Opal Fiuite
(510)

29 - Konzervovaná, mrazená, sušená, varená ale
bo upravená zelenina, ovocie a zemiaky; plnky
alebo zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo
polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce najmä
menované produkty; čerstvé, mrazené, sušené alebo konzervované mäso, ryby, hydina, zverina,
morské jedlé produkty; plnky alebo zmesi na prí
pravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a ná
tierky na chlieb obsahujúce najmä menované
produkty; polievky; mlieko, mliečne výrobky,
najmä maslo, syry, smotana, jogurty, tvaroh,
cmar, kefír, mlieko zrážané syridlom; plnky alebo
zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polo
tovary a nátierky na chlieb obsahujúce najmä me
nované produkty; nápoje obsahujúce mlieko,
marmelády, džemy, marinády, jedlé oleje a tuky,
plnky alebo zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá
alebo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce
najmä menované podukty.
30 - Múka, obilniny a výrobky z nich určené na
ľudskú výživu; ryža, ryža v balíčkoch na varenie,
predvarená alebo dehydratovaná ryža, cestoviny,
cestá na výrobu talianskych cestovín, nátierky,
hotové jedlá alebo polotovary, zákusky a malé
občerstvenia medzi hlavnými jedlami obsahujúce
najmä uvedené produkty, alebo tiež obsahujúce
prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny, zeleniny,
syra; koreniny a sušené bylinky; hotové potraviny
pripravené z proteínových substancií ako prísady
do jedál vo forme kúskov, prášku alebo v textú
ra vanej forme; čaj, káva, kávové náhradky, ka
kao, čokoládové nápoje, uvedené výrobky tiež v
extrahovanej forme (tekutej alebo sušenej), ako
hotové nápoje, nápoje v vrecúškach, ako aj nápo
je na predaj v automatoch, uvedené produkty tiež
vo forme nátierok alebo plniek do pekárskych,
cukrárskych výrobkov a cukroviniek, všetko ob
sahujúce menované produkty v tuhom stave, si
rupy, sirup z melasy, cukor, med, omáčky
(zahŕňajúce dressingy do šalátov); zmrzliny,
smotanové a ovocné zmrzlinové krémy, potravi
nársky ľad, zmrzlinové výrobky, mrazené cukro
vinky a cukrárske výrobky, chlieb, keksy, sušien
ky, torty, koláče, biskvity, pekárske a cukrárske
výrobky, cukrovinky, pralinky, bonbóny, čokolá
da, čokoládové výrobky, plnky do pekárskych a
cukrárskych výrobkov z uvedených produktov, ako aj pochúťky a jedlá na občerstvenie vyrobené
z uvedených produktov.
32 - Minerálne vody a sódovky a iné nealkoho
lické nápoje a ovocné džúsy; sirupy a iné prí
pravky na prípravu nápojov.
(730) MARS Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, McLean, Virginia, US,

(540) KENWOOD
(510)

8 - Elektrické a obyčajné holiace strojčeky a brit
vy; prístroje na odstraňovanie chĺpkov na tvári a
na tele; depilátory; nožnice na strihanie vlasov,
nástroje na ostrenie čepele, želiezka na kučeravenie vlasov; ondulovačky na vlasy
(730) KENWOOD MARKS LIMITED, Havant,
Hampshire, GB;

(210) 2723-94
(220) 15.111994
(511) 9,12

(540) EXCALIBUR
(510)

(730)

9 - Prístroje a nástroje signalizačné, ich časti a
príslušenstvo, hlavne elektronika na bezdrôtové
spojenie, elektrické zapojenia a ich súčasti, rep
roduktory, reproduktorové mriežky a špeciálne
puzdrá na tieto prístroje.
12 - Poplašné systémy pre vozidlá, časti týchto
systémov, ich príslušenstvo.
Kenneth E. Flick, 981 North Burnt Hickory
Road, Douglasville, Georgia 30134, US,

(210) 2732-94
(220) 16.11.1994
(511) 33
(540)

W

st
Sndmofh
LIQUEUR
(510) 33 - Liehoviny.
(730) MERKUR, s.r.o., Kežmarok, Suchá hora 39,
060 01 Kežmarok, SK;

(210)
(220)

(511)
(540)

64450
31.10.1991
6, 19, 22, 24, 27,37

BRNO
(510) 6 - Okná kovové, dvere kovové, výklady kovové,
portály kovové, fasádně obklady kovové, žalúzie
kovové, rolety kovové.
19 - Okná s výnimkou kovových, dvere s výnim
kou kovových, výklady s výnimkou kovových,
fasádně obklady s výnimkou kovových, žalúzie s
výnimkou kovových, rolety s výnimkou kovo
vých, roletové dvere s výnimkou kovových, par
kety.
22 - Siete z plastov, markízy.
24 - Siete proti komárom a hmyzu.

27 - Podlahové krytiny z PVC, drevotriesky a
korku.
37 - Montáž a údržba uvedených výrobkov za
triedených do tried 6, 19, 22, 24, 27.
(730) NK BRNO, obchodní a stavební společnost s r.
o., Langrova 43, 627 00 Bmo, CZ;

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

1226-93
22.07.1993
7, 16, 20,37, 39

(210) 69332
(220) 16.06.1992
(511) 25,28,41
(540)

AlVh
(510)

25 - Športové oblečenie, kombinézy na vodné ly
žovanie, kúpacie čiapky, kúpacie plášte, plavky,
šľapky na kúpanie, obuv na kúpanie, plážová obuv, plážové oblečenie, tričká.
28 - Bazény, harpúny ako športové náradie, pla
vecké potreby, plutvy na plávanie, okuliare na
plávanie, surfovacie dosky, surfovacie lyže,
šmykľavky, vodné lyže.
41 - Výcvik plávania novorodencov a dojčiat,
školenie inštruktorov, cvičiteľov a trénerov plá
vania, športové zariadenia, organizovanie športo
vých súťaži.
(730) Vajda Alexander, Rastislavova 1165/13, 020 01
Púchov, SK;

(210) 73979
(220) 17.12.1992
(511) 9,16,41
(540) EDUCATIONAL TESTING SERVICE
(510) 9 - Audiokazety, počítačové programy nabraté na
diskoch, páskach a audiovizuálnych páskach, fil
my, všetko na vzdelávacie účely.
16 - Tlačoviny, hlavne skúšobné brožúry, infor
mačné manuály, technické manuály, hárky s od
poveďami na testy a s ich vyhodnotením, infor
mačné bulletiny, poradenské manuály, štatistické
správy, tlačené formuláre na záznamy vyhodno
tení.
41 - Vzdelávacia činnosť, hlavne vyvíjanie a vy
konávanie testov a testovacích programov, vede
nie inštruktážnych porád, kurzov, pracovných
konferencií a seminárov.
(730) EDUCATIONAL TESTING SERVICE, Rosedale Road, Princeton, New Jersey 08541, US;

(210) 1108-93
(220) 30.06.1993
(511) 8

PISTOL

(540)
(510) 8 - Ručné uťahovacie nástroje, diamantové ná
stroje, nástroje na strojársku výrobu s výminkou
pilníkov ihlových a ryteckých, zariadenia slúžiace
ako výbava automobilov.
(730) Alfa Hlinsko, spol. s r. o., Šafaříkova 855,
539 22 Hlinsko, CZ;

TOPOĽČANY
(510)

7 - Drevoobrábacie stroje.
16 - Obaly z kartónu (papiernický tovar).
20 - Nábytok.
37 - Opravárenské služby.
39 - Nákladná doprava.
(730) MIER, akciová spoločnosť, PíIska 7, 955 13
Topoľčany, SK;

(210)
(220)
(511)

1658-93
20.09.1993
38

(540) ROZHLAS MARIA
(510) 38 - Vysielanie rozhlasovej stanice.
(730) ASSOCIAZIONE RADIO MARIA, Piazza
S.Michele 3, 20059 Vimercate, Milano, IT;

(210) 184-94
(220) 27.01.1994
(511) 25

EXTREME LIMIT

(540)
(510) 25 - Odevy, bielizeň, obuv, čižmy, topánky, san
dále, cvičky, tenisky, najmä pánske saká, športo
vé bundy s kapucňou a rukavice.
(730) Kmart Corporation, 3100 West Big Beaver
Road, Troy, Michigan 48084, US;

(210) 188-94
(220) 27.01.1994
(511) 6,14

IMPULSE

(540)
(510) 6 - Umelecké predmety z bronzu.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny a predmety z týchto
hmôt, najmä šperky, alebo z plátovaných
(dublovaných) kovov, bižutéria z rôznych aj
plastických hmôt, hodinářské výrobky a iné chro
nometrické zariadenia vrátane špeciálnych puz
dier.
(730) Kmart Corporation, 3100 West Big Beaver
Road, Troy, Michigan 48084, US;

(210)
(220)
(511)

191-94
27.01.1994
24,27

(540) INTEGRITY
(510) 24 - Tkaniny, prikrývky posteľné a stolové, zá
stavy, poťahy, sprchové závesy, textilné výrobky,
najmä uteráky.

27 - Koberce, rohože, rohožky, linoleá a iné po
dlahové krytiny, tapety (okrem textilných), najmä
koberčeky a predložky.
(730) Kmart Corporation, 3100 West Big Beaver
Road, Troy, Michigan 48084, US;

(210) 192-94
(220) 27.01 1994
(511) 6,9,14

na prístroje a nástroje, ktoré patria do tejto triedy,
najmä slnečné okuliare.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny a predmety z týchto
hmôt, najmä šperky, alebo z plátovaných
(dublovaných) kovov; bižutéria z rôznych aj
plastických hmôt; hodinářské výrobky a iné chro
nometrické zariadenia vrátane špeciálnych puz
dier.
(730) Kmart Corporation, 3100 West Big Beaver
Road, Troy, Michigan 48084, US,

JUST KIDDING

(540)
(510) 6 - Umelecké predmety z bronzu.
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 a
elektrické nezačleněné do iných tried; prístroje a
nástroje na bezdrôtovú telegrafiu; prístroje foto
grafické, kinematografické, optické vrátane pre
mietačiek obrazov a zväčšovacích prístrojov; prí
stroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje a
nástroje signalizačné vrátane píšťaliek (signál
nych); prístroje a nástroje určené na kontrolné fi
čely; prístroje a nástroje na záchranné a učebné
účely, automaty uvádzané do činnosti vhodením
mince alebo žetónu, prístroje na záznam a repro
dukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladne a
počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierkovacích strojov, hasiace prístroje; špeciálne puzdrá
na prístroje a nástroje, ktoré patria do tejto triedy,
najmä slnečné okuliare.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny a predmety z týchto
hmôt, najmä šperky, alebo z plátovaných
(dublovaných) kovov; bižutéria z rôznych aj
plastických hmôt; hodinářské výrobky a iné chro
nometrické zariadenia vrátane špeciálnych puz
dier.
(730) Kmart Corporation, 3100 West Big Beaver
Road, Troy, Michigan 48084, US;

(210) 212-94
(220) 27.01.1994
(511) 24,27
(540)
(510)

ROYAL CHARTER

24 - Tkaniny, prikrývky posteľné a stolové, zá
stavy, poťahy, sprchové závesy, textilné výrobky,
najmä uteráky.
27 - Koberce, rohože, rohožky, linoleá a iné po
dlahové krytiny, tapety (okrem textilných), najma
koberčeky a predložky.
(730) Kmart Corporation, 3100 West Big Beaver Ro
ad, Troy, Michigan 48084, US;

(210) 444-94
(220) 23.02.1994
(511) 42
(540) HOTEL ATRIUM MALACKY
(510) 42 - Ubytovacie a stravovacie služby
(730) DCT - DANUBE COMMERCE TRUST, spot,
s r. o., Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, SK;

(210) 466-94
(220) 25.02.1994
(511) 42
(540)
* * *

(210) 206-94
(220) 27.01 1994
(511) 6,9.14

OUT OF CONTROL

(540)
(510) 6 - Umelecké predmety z bronzu.
9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely; prístroje a nástroje navigačné, l.j. prístroje
a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na me
rame a prístroje všeobecne používané na riadenie
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické a
elektrické nezačleněné do iných tried; prístroje a
nástroje na bezdrôtovú telegrafiu; prístroje foto
grafické, kinematografické, optické vrátane pre
mietačiek obrazov a zväčšovacích prístrojov; prí
stroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje a
nástroje signalizačné vrátane píšťaliek (signá
lnych); prístroje a nástroje určené na kontrolné fi
čely; prístroje a nástroje na záchranné a učebné
účely; automaty uvádzané do činnosti vhodením
mince alebo žetónu, prístroje na záznam a repro
dukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladne a
počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierkovacích strojov, hasiace prístroje; špeciálne puzdrá

HOTEL DUKLA
(510) 42 - Ubytovacie a pohostinské služby
(730) MAC - GASTRO, spol. s r. o., Dulovo nám I,
821 08 Bratislava, SK,

(210) 471-94
(220) 28.02.1994
(511) 19

(540) EUROCERAMIC
(510) 19 - Glazované obkladačky
(730) Západočeské kaolinové a keramické závody, a.
s., 330 12 Horní Bříza, CZ,

(210) 1699-94
(220) 28 07.1994
(511) 7

(540) HELISTAR
(510) 7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslu
šenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrá
banie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie,

sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslu
šenstvá.
(730) ISCAR LTD., Israeli Company, 24959 Migdal
Tefen, IL;

(210) 1700-94
(220) 28.07.1994
(511) 7

(540) HELIMILL
(510)

7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslu
šenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrá
banie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie,
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslu
šenstvá.
(730) ISCAR LTD., Israeli Company, 24959 Migdal
Tefen, IL;

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

2004-94
07.09.1994
9489079
29.04.1994
CZ
1,2,3,4,5, 6,7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30,31,32,33, 34, 36,37, 38, 42
(540)
_

(510)

1 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké
účely, pre fotografie, poľnohospodárstvo, zá
hradníctvo a lesníctvo; umelé živice, plastické
hmoty v surovom stave; pôdne hnojivá prírodné a
umelé; prostriedky na hasenie, kalenie a zváranie;
prostriedky na konzervovanie potravín; trieslovi
ny; priemyselné spojivá; impregnačné látky a lát
ky na vytvrdzovanie cementu, protipožiarne náte
ry, prostriedky na čistenie sporákov; ortuť, anti
món, alkalické kovy a kovy alkalických zemín,
bauxit.
2 - Farby, laky, nátery, fermeže na priemyselné a
umelecké použitie, textilné farby; prípravky na
farbenie potravín a nápojov; farbivá, antikorózne
a impregnačné nátery; farbiarenské prípravky,
moridlá, prírodné živice; kovové fólie a kovy v
prášku na účely maliarske a dekoratérske.
3 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky,
mydlá, leštiace prípravky, prášky, odmasťovacie
prípravky, výrobky kozmetické a voňavkárske
vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zub
né pasty a prášky; želatína na potravinárske úče
ly; moridlá na bielizeň; farby na vlasy; obuvnícka
smola.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá; prostriedky
na viazanie prachu; palivá vrátane čierneho a
hnedého uhlia, lignitu a rašeliny, palivové drevo,
oleje a pohonné látky, prostriedky na svietenie,
sviečky, svietniky, nočné lampičky, knôty.
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých;
medicinálne čaje; chemické výrobky na lekárske

účely; náplasti, obväzový materiál, hmoty určené
na plombovanie zubov vrátane amalgámov z dra
hých kovov a na odtlačky zubov; kultúry mikro
organizmov; lekárske pijavice; dezinfekčné pros
triedky, prostriedky na ničenie rastlinných a ži
vočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
6 - Všeobecné kovy v surovom a polospracovanom stave a ich zliatiny aj s nekovovými mate
riálmi; kotvy, nákovy a zvony; stavebný materiál
z valcovaného a liateho kovu, traverzy, koľajnice
a iný kovový materiál na železničné účely; nepo
hyblivé železničné zariadenia; reťaze, kovové
káble a drôty s výnimkou drôtov na elektrotech
nické účely; zámočnícke výrobky, kovové rúry a
rúrky; nedobytné pokladnice, trezory a schránky,
oceľové guľôčky; podkovy, klince a skrutky; iné
kovové výrobky neobsiahnuté v iných triedach;
rudy.
7 - Stroje a obrábacie stroje s výnimkou tých, kto
ré sú v triedach 9 a 12; motory; súkolesia a hnacie
remene; poľnohospodárske stroje a liahne, maz
nice; elektromechanické zariadenia pre domác
nosť vrátane drvičov, mixérov a mlynčekov; ná
stroje poháňané elektrickým motorom alebo iným
mechanickým pohonom.
8 - Ručné nástroje zastávajúce funkciu náradia v
príslušných odboroch; nožiarske výrobky vrátane
nožiarskych výrobkov z drahých kovov, vrátane
britiev a elektrických holiacich strojčekov; vid
ličky a lyžice vrátane z drahých kovov; zbrane
sečné a bodné; strojčeky na strihanie vlasov, srsti
a vlny, špachtle a iné náčinie pre umelcov.
9 - Telekomunikačné a ďalšie slaboprúdové za
riadenia a systémy vrátane počítačových sietí a
satelitných systémov; prístroje a nástroje na ve
decké a laboratórne účely; prístroje a nástroje
navigačné, t.j. na prenášanie rozkazov, na mera
nie a prístroje všeobecne používané na riadenie
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické,
prístroje pre bezdrôtovú oznamovaciu techniku
vrátane telekomunikačných a ďalších slaboprú
dových zariadení a systémov, počítačových sietí a
satelitných systémov; prístroje fotografické, ki
nematografické, optické vrátane premietačiek ob
razu a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástro
je na váženie a meranie; prístroje a nástroje sig
nalizačné vrátane signálnych píšťaliek; prístroje a
nástroje na účely záchranné a vyučovacie; auto
maty uvádzané do činnosti mincou, známkou ale
bo inými prostriedkami; prístroje a zariadenia na
záznam a reprodukciu zvuku a obrazu; zapisovacie pokladnice a výpočtová technika akéhokoľvek
druhu; hasiace prístroje, špeciálne puzdrá na prí
stroje a nástroje zaradené v tejto triede; elektrotermické nástroje a prístroje vrátane ručných elek
trických zváračiek, elektrických žehličiek a po
dobne, elektricky vyhrievané vankúše, odevy a
odevné súčasti; elektrické ohrievače nôh; elek
trické zapaľovače a podobné zariadenia nezara
dené v iných triedach; elektromechanické zaria
denia pre domácnosť určené na čistenie vrátane
vysávačov prachu a leštičiek parkiet; bezpečnost
né a záchranné odevy; dýchacie prístroje.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubolekárske a zverolekárske vrátane špeciálneho
nábytku pre tieto odbory; zdravotnícke prístroje a

pomôcky vrátane ortopedických bandáží, zdra
votníckych výrobkov z gumy, protéz: chirurgické
nástroje nožiarskeho charakteru, inkubátory.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia, za
riadenia na výrobu pary; zariadenia na varenie,
chladenie a vetranie vrátane klimatizačných za
riadení alebo zariadení na úpravu vzduchu, zaria
denia na rozvod vody a zariadenia zdravotnícke,
nezaradené do iných tried.
12 - Pozemné vozidlá, motory pre pozemné vo
zidlá poháňacie súkolesia a hnacie remene pre
pozemné vozidlá; zariadenia na leteckú, lodnú a
pozemnú dopravu, prístroje pre pozemné vozidlá.
13 - Ohňostroje vrátane všetkých výrobkov pre
zábavnú pyrotechniku.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, predmety z dra
hých kovov, ich zliatin alebo dublovaných kovov;
bižutéria z plastov a plastických hmôt; hodiny,
kontrolné hodiny, hodinářské výrobky a chrono
metrické zariadenia vrátane špeciálnych puzdier;
umelecké predmety z bronzu.
15 - Hudobné nástroje vrátane mechanických
klavírov a ich príslušenstva, struny na hudobné
nástroje, hudobné skrine.
16 - Papier a výrobky z papiera; lepenka a karto
nážne výrobky; spojivá pre papierenský priemy
sel, tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, knihár
ske výrobky, fotografie, písacie potreby vrátane
písacích potrieb z drahých kovov, kancelárske
lepidlá; nožiarske výrobky na kancelárske účely;
potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje a kan
celárske potreby s výnimkou nábytku; učebné a
školské potreby a pomôcky; hracie karty, tlačia
renské písmená; štočky.
17 - Gutaperča, guma, balata a náhradky týchto
hmôt, pokiaľ napatria do iných tried; polotovary z
plastických hmôt v tvare fólií, dosiek, tyčiniek a
podobne; penové materiály na báze gumy a plas
tických hmôt; tesniace hmoty a tmely, tepelné, elektrické a zvukové upchávky a izolácie; izolačné
nátery; azbest, sľuda a výrobky z azbestu a sľudy;
hadice s výnimkou kovových.
18 - Koža a náhradky kože, výrobky z kože ajej
náhradiek, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných trie
dach; surové kože a kožušiny; kufre a cestovné
tašky, dáždniky, slnečníky a palice; biče, konské
prikrývky a postroje, sedlárske výrobky.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného
reziva, trámy (hrady), dosky, drevené panely,
preglejka, kompozitné stavebné materiály na báze
dreva a iných materiálov, tehly, sklenené tehly,
tvárnice, dlaždice, obkladačky, preklady, dechto
vá krycia lepenka; podlahové krytiny stavebného
charakteru, prírodný a umelý kameň, cement,
vápno, malta, sadra, štrk, kameninové a cemento
vé rúry; stavebný materiál na stavbu ciest akého
koľvek druhu, asfalt, živica, prenosné domy, ka
menné pomníky, kozuby.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku, brúsené sklá a zrkadlá; rámy; výrobky z
dreva, korku, tŕstia, trstiny, vŕbového prútia, ro
hoviny, kostí, slonoviny, kostíc, korytnačiny,
jantáru, perlete, morskej peny, buničiny, pokiaľ
nie sú zaradené v iných triedach; výrobky z plas
tických hmôt, pokiaľ nie sú zaradené v iných
triedach; posteľné potreby, matrace, žinenky,
podhlavníky, vankúše a ďalšie.

21- Drobné náradie a prenosné nádoby na domá
ce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá,
plechové misky a nádoby, misky a nádoby z plas
tických a iných hmôt, ručne poháňané strojčeky
na mletie, sekanie, lisovanie, odstraňovanie pra
chu a nečistôt, leštenie parkiet a podobne, hrebe
ne a umývacie huby, toaletné potreby, kefy, kefársky materiál, pomôcky na upratovanie, čistiace
látky, drôtenky vrátane drôteniek z plastických
hmôt; tovar sklenený vrátane okenného skla, vý
robky z porcelánu a kameniny nezaradené v iných
triedach.
22 - Povrazy a struny na technické účely, laná a
špagáty z prírodných, umelých alebo plastických
látok; siete, stany vrátane stanov na táborenie,
lodné plachty, vrecia; čalúnnický materiál, ako
konské vlásie (plsť), kapok, perie, morská tráva a
podobne; surové textilné vlákna.
23 - Nite.
24 - Tkaniny s výnimkou tkanín zaradených v
triedach 22 a 26; prikrývky vrátane cestovných
prikrývok, posteľná bielizeň, textilný tovar neza
radený v iných triedach.
25 - Odevy, bielizeň, topánky, sandále, papuče,
vrátane športovej obuvi
26 - Čipky, výšivky, stužky, šnúrky, gombíky
všetkých druhov, stláčacie gombíky, háčiky,
špendlíky, spony; zipsy; umelé kvetiny, sieťky na
vlasy, leonský tovar
27 - Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové
krytiny, čalúny vrátane farebných papierových
tapiet, paravány, voskové plátno poťahové
28 - Hry; hračky, telocvičné a športové náradie,
vrátane sietí; športové potreby nezaradené v íných triedach; napríklad rybárske potreby vrátane
návnad; náradie na zimné športy, náradie na
športové hry, tovar plážový a kúpací, šermiarske,
sečné a bodné zbrane; ozdoby na vianočné strom
čeky.
29 - Mäso, hydina, ryby vrátane mäkkýšov a kô
rovcov, hydina, zverina; mäsové extrakty, kon
zervovaná, sušená a varená zelenina a ovocie; rô
soly, zaváraniny; vajcia, mlieko a iné mliečne vý
robky vrátane mliečnych nápojov, jedlé oleje a
tuky; konzervované potraviny; zelenina naložená
v octe.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
čokoláda, kávové náhradky; múka a obilné vý
robky určené na výživu ľudí, napríklad ovsené
vločky a podobne; nápoje z kávy, kakaa alebo
čokolády; chlieb, sucháre a sušienky, oblátky,
koláče a jemné pečivo a cukrovinky; vianočné
cukrovinky a čokoládové výrobky; zmrzlina,
med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva;
soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky; ko
reniny, ľad.
31 - Výrobky poľnohospodárske a záhradnícke
vrátane surových obilnín neupravených na ľud
skú výživu a podobne; produkty lesnícke vrátane
nespracovaného dreva; semená nezaradené do íných tried; živé zvieratá vrátane rýb a hydiny, ur
čených na chov; čerstvé ovocie a zelenina, sade
nice, živé rastliny a prírodné kvety, krmivá pre
zvieratá vrátane krmív obilných; slad
32 - Pivo, ľahké pivá aj ležiaky, minerálne vody,
šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné

prípravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy a
nápoje z ovocných štiav.
33 - Vína vrátane nealkoholických vín, liehoviny,
likéry.
34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky;
potreby pre fajčiarov; zápalky.
36 - Sprostredkovateľská a obstarávateľská čin
nosť v uvedených odboroch.
37 - Komplexná montáž, výstavba, údržba a
opravy telekomunikačných a ďalších slaboprúdo
vých zariadení a systémov vrátane počítačových
sietí a satelitných systémov.
38 - Prevádzkovanie telekomunikačných a ďal
ších slaboprúdových zariadení a systémov vrátane
počítačových sietí a satelitných systémov.
42 - Poradenská činnosť v uvedených odboroch;
projektovanie telekomunikačných a ďalších sla
boprúdových zariadení a systémov vrátane počí
tačových sietí a satelitných systémov.
(730) SITEL Praha , s pol. s r. o., Baarova 957/15,
140 00 Praha 4, CZ;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(511)
(540)
(510)

2069-94
13.09.1994
90180
31.05.1994
CZ
1,3,5

(330) CZ
(511) 3, 4, 28,35,40,41
(540)

TfHh

(510)

3 - Pracie, bieliace, čistiace, leštiace, odmasťovacie a kozmetické prípravky, mydlo, voňavkárske prípravky vrátane éterických olejov, vodičky
na vlasy, zubné pasty a prášky.
4 - Automobilové oleje a mazadlá.
28 - Hračky.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.
40 - Potlač textilu.
41 - Prenájom videokaziet.
(730) Mandausová Ivana, Pod strání 13, 100 00 Praha
10, CZ;

(210)
(220)
(511)
(540)
(510)
(730)

1960-93
01.11.1993
5

STELAZINE
5 - Farmaceutické prípravky a látky.
SmithKIine Beecham pic, New Horizons Court,
Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;

LIBERON

1 - Chemické výrobky pre vedu.
3 - Kozmetické prípravky.
5 - Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu,
farmáciu, prípravky baktericídne a fúngicídne,
liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne
a veterinárne, masti, organopreparáty, séra a vý
robky z krvi, prípravky posilňujúce a dietetické,
diagnostiků.
(730) Léčiva, a. s., Dolní Mčcholupy 130, 102 37 Pra
ha 10, CZ;

(210) 2097-94
(220) 13.09.1994
(511) 41

(540) LEGOPEDIA
(510) 41 - Výchova a zábavná činnosť.
(730) FEMINIA Bratislava, s. r. o., Domašská 15,
821 07 Bratislava, SK;

(210) 72071
(220) 05.10.1992
(511) 7,12

(540) BABY LOCK
(510)

7 - Šijacie stroje, pletacie stroje.
12-Vozidlá.
(730) Němec Marek, Ing., Veletržní 45, 170 00 Praha
7, CZ,

(210) 1085-93
(220) 29.06.1993
(310) 74512
(320) 14.01.1993

(210) 778-94
(220) 06.04.1994
(511) 29

(540) Linea
(510) 29 - Jedlé tuky, najmä margaríny.
(730) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

(210) 779-94
(220) 06.04.1994
(511) 29

(540) Linera
(510) 29 - Jedlé tuky, najmä margaríny.
(730) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

(210) 780-94
(220) 06.04.1994
(511) 29

(540) Letta
(510) 29 - Jedlé tuky, najmä margaríny.
(730) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

(210) 800-94
(220) 06.04.1994
(511) 3

(540) CIF MICROLIQUID
(510) 3 - Kozmetické prípravky, najmä mydlá.

(730) Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;

(210) 802-94
(220) 06.04.1994
(511) 3

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(511)
(540)

1433-94
20.06.1994
744.611
17.12.1993
CA
32

(540) BALLERINA IMAGE
(510) 3 - Kozmetické prípravky, najmä mydlá.
(730) UNILEVER N.V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210) 1011-94
(220) 02.05.1994
(511) 3
(540)

(510) 32 - Pivné nápoje s obsahom alkoholu, obzvlášť
svetlé pivo a ležiak.
(730) John Labatt Investments (Barbados) Limited,
Coles Building, Bay Street, Bridgetown, BB;

(210) 1437-94
(220) 21.06.1994
(511) 5

(540) VAGITRIM

(510) 3 - Spreje na vlasy.
(730) LEK, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d.d., Ljubljana, Verovškova 57, Ljubl
jana, SI;

1425-94
20.06.1994
(511) 31
(540)
(210)

(220)

(510) 31 - Semená, zrná, osivá.
(730) ÔRWZ-ÓSTERREICHISCHE RAIFFEISEN-WARENZENTRALE
REGISTRIERTE
GmbH, Neuer Markt 2, 1010 Wien, AT;

(510) 5 - Zdravotnícke potreby, najmä antiseptická va
ta, obväzy, lepiace pásky pre zdravotníctvo, čaje,
balzamy, prípravky proti úpalu, lápisové tyčinky,
krúžky na kurie oká, guľôčky na posilnenie ma
ternicového svalstva, liečebné kúpeľové soli,
menštruačné pásy a nohavičky, tyčinky na zasta
venie krvácania, prípravky proti lupinám.
(730) SVEDIA, s pol. s r. o., Kočánkova 153, 851 01
Bratislava, SK;

(210) 1631-94
(220) 20.07.1994
(511) 5,30

HALLS CALMS

(540)
(510) 5 - Liečivé cukrárske výrobky.
30 - Cukrárske výrobky.
(730) PARKE, DAVIS & Co., LIMITED, Lambert
Court, Chestnut Avenue, Eastleigh, Hampshire
S05 32Q, GB;

(210) 756-97
(220) 12.03.1997
(511) 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31,32,33, 34,35
(540)

Obchodný dom
Ružinov

(210) 1431-94
(220) 20.06.1994
(511) 2

TNEMEC

(540)
(510) 2 - Farby a ochranné nátery.
(730) Tnemec Company, Inc., 6800 Corporate Drive,
Kansas City, Missouri 64120, US;

(510)

1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; prí
davné kvapaliny na použitie s abrazívami; acety
lén; hnacie plyny pre aerosóly; agar-agar; agro-

chemikálie s výnimkou fungicidov, herbicídov,
insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a pa
razitov; brzdové kvapaliny; chemické prípravky
na čistenie vody; chemikálie pre lesníctvo okrem
fungicidov, herbicídov, insekticídov a prípravkov
na ničenie parazitov; fotografické emulzie; filmy
so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; foto
grafický papier; hasiace zmesi; chemické látky na
konzervovanie potravín; prípravky na ochranu
kvetov; lepidlá na lepenie plagátov; lepidlá na le
penie rozbitých alebo zlomených veci; lepidlá na
tapety; sladidlá umelé; škrob (apretura); ustaľovače; destilovaná voda.
2 - Farby, fermeže, laky, farbivá na drevo; potra
vinárske farbivá; farebné papiere na farbenie veľ
konočných vajec; kovové fólie pre maliarov, de
koratérov, polygrafov a umelcov; kovy vo forme
práškov pre maliarov, dekoratérov a umelcov; la
ky; moridlá; moridlá na drevo; nátery.
3 - Avivážne prípravky; bieliace prípravky; bie
liace prípravky na kozmetické účely; brúsny pa
pier; kozmetické ceruzky; čistiace mlieka na toa
letné účely; čistiace prípravky chemické, avivážne
prípravky na použitie v domácnosti; depilačné
prípravky; dezinfekčné mydlá; dezodoračné
mydlá; dezodoranty na osobnú potrebu; éterické
esencie; farbivá na toaletné účely; kozmetické
farby; prípravky na odstraňovanie farby; kolínske
vody; kozmetické prípravky; kozmetické príprav
ky pre zvieratá; kozmetické taštičky; krém na obuv; bieliace krémy; kozmetické krémy; príprav
ky na kučeravenie vlasov; kozmetické prípravky
do kúpeľa; kúpeľové soli s výnimkou solí na lie
čebné účely; výťažky z kvetov (parfúmériové vý
robky); prípravky na odstránenie lakov; laky na
nechty; lesky na pery; leštiace prípravky na náby
tok a dlážku; leštiace prípravky na zubné protézy;
leštidlá na obuv; llčidlá; prípravky na odstraňo
vanie líčidiel; mejkap; medicinálne mydlá; koz
metické prípravky na mihalnice; obočenky; odfarbovače; čistiace prípravky na okná; oleje na
kozmetické účely; opaľovacie prípravky; pracie
prípravky; prípravky na čistenie zubov; púder;
rúže; šampóny; šampóny pre zvieratá chované v
domácnosti; škrob na bielizeň; tampóny.
4 - Oleje do farieb; sviečky; sviečky na vianočné
stromčeky.
5 - Bylinkové čaje; liečivé byliny; dámske vlož
ky; dezinfekčné prípravky na hygienické účely;
dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobnú
potrebu; fungicidy, herbicídy; liečivé prípravky
do kúpeľov; liečivé soli do kúpeľov; lepiace ná
plasti na lekárske účely; leukoplast; potrava pre
dojčatá.
6 - Kovanie na nábytok; kovanie na kľučky; ko
vania na okná; kovania na dvere; krúžky kovové;
laná kovové; matice kovové; objímky kovové;
pokladničky; rebríky kovové.
7 - Šijacie stroje; šľahače elektrické pre domác
nosť; vŕtačky elektrické ručné; vrtáky; vysávače
prachu a pod. nečistôt; žmýkačky.
8 - Britvy, holiace strojčeky; depilačné prístroje
elektrické a neelektrické; holiace čepele; kliešte;
klieštiky; klieštiky na cukor; kľúče (ručné nástro
je); otvárače na konzervy s výnimkou elektric
kých; kosáky; kosy; krájače na zeleninu; ondulovačky; lopaty; manikúrové súpravy; mlynčeky na

mäso; naberačky; nástroje na rezanie, sekanie,
krájanie (ručné); nože na zeleninu; nože; nožiar
sky tovar, príbor; nožnice; nožnice na strihanie
vlasov (elektrické alebo neelektrické); pinzety;
sekery.
9 - Autorádiá; batérie na svietenie; batérie elek
trické; ďalekohľady; kompaktné disky; magnetic
ké disky; okuliare; puzdrá na okuliare; plávacie
kolesá; plávacie vesty; zásuvky, zástrčky a iné elektrické spojky; zvukové nahrávky; žehličky elektrické.
10 - Cumlíky na detské fľaše; cumlíky pre dojča
tá; detské cumle; detské fľaše; prezervatívy; špá
radlá na čistenie uší.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie,
parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a
sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zaria
denia; bojlery, ohrievače vody; chladničky; filtre
(časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť);
filtre (elektrické na kávu); filtre na pitnú vodu;
fritézy elektrické; grily; lampy elektrické; ohrie
vače; plynové zapaľovače; žiarovky a žiarivky.
12 - Bezpečnostné sedačky pre deti do automobi
lov; bicykle; detské kočíky; vozíky na kufre; no
siče lyží na autá.
14 - Brošne ako šperky; budíky; cukomičky z
drahých kovov; čaše z drahých kovov; drahé ka
mene; elektrické hodiny a hodinky; manžetové
gombíky; hodinky; hodiny; klenoty; náhrdelníky;
náramky ako šperky; náušnice; ozdoby, šperky;
príbor z drahých kovov; prstene; remienky na
hodinky; retiazky ako šperky; štras; viacramenné
svietniky z drahých kovov.
15 - Hudobné nástroje; akordeóny; bubny; flauty;
harmoniky; hudobniny - notový materiál; husle;
klarinety; klavíry; paličky na bubon; tamburína;
trúby.
16 - Albumy; atlasy; atrament, tuš; baliaci papier;
blahoprajné karty; ceruzky; časopisy; pečiatky;
jednorazové detské plienkové nohavičky z papie
ra alebo buničiny; farby ako školské pomôcky;
filtračný papier; gumičky; gumy na gumovanie;
hracie karty; kancelárske potreby s výnimkou ná
bytku; kávové filtre; knihy; lepiace pásky na kan
celárske účely a použitie v domácnosti; listový
papier; obálky; obrúsky papierové; papierenský
tovar; perá a peračníky; písacie potreby; spisové
obaly; školské potreby; toaletný papier; vrecia z
papiera alebo plastických materiálov; vrecká z
papiera alebo plastov; vreckovky papierové.
17 - Polievacie hadice; tašky gumové baliace;
tesnenia.
18 - Aktovky, batohy; cestovné kufre; cestovné
tašky; dáždniky; kabelky; kožená galantéria; ko
žušiny; kufríky; obojky pre zvieratá; peňaženky;
puzdrá kožené; remene; slnečníky; vaky pre turis
tov.
19 - Sadra.
20 - Dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou
textilných; dosky na krájanie; drevené alebo
plastové debny; korkové zátky do fliaš; háčiky na
šaty; háčiky na záclony; kancelársky nábytok;
knižnicové police; koľajnice na záclony a závesy;
komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky; koše
prútené; kreslá; stojany na kvety; lavičky; ležadlá
rozkladacie; lôžkoviny s výnimkou posteľnej bie
lizne; matrace; rúčky na metly s výnimkou kovo-

vých; nábytok; nádoby z dreva alebo plastov; ná
doby nie kovové; obaly na šaty; ozdoby z plastov
na potraviny; postele; slamky na pitie; sošky z
dreva, vosku, sadry alebo plastov; stojany na
dáždniky; stolárske výrobky; stoličky; stoly; štip
ce na bielizeň; zrkadlá.
21 - Čajníky s výnimkou čajníkov z drahých ko
vov; čajové súpravy s výnimkou z drahých ko
vov; čaše s výnimkou z drahých kovov; chladiace
fľaše; chladiace zariadenia pre domácnosť; dáv
kovače mydla; demižóny; ohrievače na detské
fľaše okrem elektrických; detské vaničky; domáce
mlynčeky s výnimkou elektrických; dosky na
krájanie; dosky žehliace; džbány s výnimkou z
drahých kovov; fľaše; cestovné fľaše; formy na
ľadové kocky; kuchynské formy na pečenie; for
my na prípravu jedál; grily; handry na čistenie;
hrebene; hrebene pre zvieratá; hrnce, hrnčeky,
hrnčiarsky tovar; kanvice na kávu s výnimkou elektrických a z drahých kovov; kastróly; kávovary
(filtračné alebo extrakčné) s výnimkou elektric
kých, kávové mlynčeky, kefy; koreničky; koše na
použitie v domácnosti; kozmetické pomôcky;
krištáľ (výrobky z neho); kuchynské mixéry s
výnimkou elektrických; kuchynské potreby nee
lektrické; kvetináče; lisy pre domácnosť s výnim
kou elektrických; metly; misky; misy, naberačky,
nádoby na použitie v domácnosti alebo kuchyni s
výnimkou z drahých kovov; obaly na mydlá; od
šťavovače na citrusové plody; ozdobné črepníky s
výnimkou papierových; panvice, podnosy s vý
nimkou z drahých kovov; poháre; polievacie kanvy, porcelán; príbor s výnimkou z drahých kovov;
rošty; rukavice pre domácnosť; schránky na
chlieb; sklené nádoby; strúhadlá pre domácnosť,
súpravy kuchynského riadu; sušiaky na bielizeň;
šľahače s výnimkou elektrických; špongie na po
užitie v domácnosti; termosky; toaletné kufríky;
toaletné pomôcky; vaničky, vázy s výnimkou z
drahých kovov; vedrá; zubné kefky.
22 - Špagáty na balenie; motúzy.
23 - Nite a priadze.
24 - Posteľná a stolová bielizeň; cestovné pri
krývky, handry; obrúsky odličovacie; obrúsky
textilné; obrúsky (textilné prestieranie), obrusy s
výnimkou papierových; obuv; plastické materiály
(náhradky tkanín); podložky na stôl s výnimkou
papierových (anglické prestieranie); podložky
pod poháre alebo taniere; prikrývky na stôl s vý
nimkou papierových; rukavice umývacie; stolové
textílie; textílie na obuv; záclonky; utierky na
riad; utierky na tvár (textilné); voskované plátno.
25 - Bielizeň; body (bielizeň); bundy; čiapky,
detská výbavička; detské nohavičky, detské
plienky textilné; dreváky; gymnastické cvičky;
kabáty;
klobúky;
kombiné;
kombinézy
(oblečenie); konfekcia; korzety (bielizeň); kostý
my, obleky; košele; krátke kabátiky; krátke pele
ríny; kravaty; kúpacie plášte; nohavice; obleče
nie; obuv; odevy; opasky; pančuchy; pančuškové
nohavice; pánske spodky; papuče; plášte; plavky;
plážové oblečenie; pletené svetre; podbradníky
nie z papiera; ponožky; pracovné plášte; pulóvre;
pyžamá; rukavice; sandále; spodničky; sukne;
šatky, šály; šnurovacie topánky; tielka; vrchné ošatenie; zástery; župany.

26 - Bordúry, lemy, obruby (na odevy); čipkové
goliere; čipky; galantéria; galantérny tovar s vý
nimkou priadzí; háčiky; háčiky na háčkovanie; ihelníky; ihelmčky; ihly; kvety (umelé); lemovky;
náprstky na šitie; navliekacie ihly, patentné
gombíky; pletacie ihlice; prižehľovacie textílie na
opravu textilu; sponky do vlasov; stuhy (vlasové),
stužky, lemovky; šijacie ihly; šnúrky, lacetky,
špendlíky, ihlice s výnimkou ozdobných šperkov,
zipsy.
27 - Koberce; kúpeľňové predložky (rohožky),
linoleum; rohožky.
28 - Bábiky; hračky; hračky pre zvieratá chované
v domácnostiach; hry, kapsle (zábavná pyrotech
nika); kocky; kolky; lopty na hranie; petardy
(zábavná pyrotechnika); spoločenské hry; ozdoby
na vianočné stromčeky; vianočné stromčeky ume
lé.
29 - Bujóny, vývary, dreň ovocná, džemy; fazuľa
konzervovaná, hrach konzervovaný, hrozienka,
hydina nie živá; jedlé oleje; jedlé tuky; jogurt,
kefír; klobásy, salámy, párky; koncentrované vý
vary; krokety; marmelády; maslo, mäso; mäso
konzervované; mäsové výťažky; mliečne nápoje,
mliečne výrobky; mlieko; mrazené ovocie; nakla
daná zelenina; nakladané uhorky, olivový olej
jedlý; ovocie kandizované, ovocie ako kompóty,
ovocie konzervované; ovocie naložené v alkoho
le; paradajkový pretlak, paštéty, polievky, potra
viny solené; potraviny z rýb; repkový olej jedlý,
rybie pláty, filé; ryby konzervované, sardinky,
šľahačka; slanina; slnečnicový olej jedlý; smota
na; sušené ovocie; syry; šampiňóny konzervova
né; šošovica konzervovaná; šunka; tofu; údeniny,
vajcia; vývar; zelenina konzervovaná; zelenina
sušená; zemiakové lupienky, želatína.
30 - Aromatické prípravky do potravín; cestá,
cestoviny; cukor; cukríky; cukrovinky, cukrovin
ky na zdobenie vianočných stromčekov, čaj, čo
koláda; čokoládové nápoje; chlieb; droždie, hor
čica; jemné pečivo; kakao; káva; kávové náhrad
ky na báze rastlín; kečup; keksy; korenie; koreni
ny; krupica; majonéza; med; múka (potravi
nárska); ocot; ovsená potrava; pečivo; pizza, prá
šok do pečiva; príchuti, arómy; príchuti do po
travín (s výnimkou esencií a éterických olejov),
príchuti (s výnimkou éterických olejov), puding,
rezance, ryža; sušienky, sucháre, keksy, biskvity,
špagety; torty; zákusky, koláče; zmrzliny; žuvač
ky.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné
produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; bylinky čerstvé záhradné; kvety prírod
né; ovocie čerstvé; potrava pre zvieratá chované v
domácnosti; vianočné stromčeky; zelenina čer
stvá.
32 - Minerálne vody; mušty, nápoje nealkoholic
ké; nealkoholické šťavy; ovocné šťavy; pivo; prí
chuti na výrobu nápojov; sóda; stolové vody; sý
tená voda.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; aperi
tívy; brandy; gin; liehové výťažky; likéry; víno,
whisky.
34 - Cigaretové filtre; cigaretový papier; cigarety,
cigary; fajčiarske súpravy; fajky; popolníky s vý
nimkou popolníkov z drahých kovov; šnupavý

tabak; tabak; zápalky; zapaľovače; zapaľovače
pre fajčiarov; žuvací tabak.
35 - Agentúry reklamné; analýzy nákladov; aran
žovanie výkladov; marketingové štúdie; mzdy a
výplatné listiny - príprava; obchodný alebo pod
nikateľský prieskum; obchodný manažment a
podnikové poradenstvo; písanie na stroji; prená
jom reklamných priestorov; prieskum trhu; re
klama; reklamné materiály, rozširovanie zákazní
kom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rekla
mné materiály (vydávanie a aktualizovanie); reprografia dokumentov; riadenie priemyselných aIebo obchodných podnikov; sekretárske služby;
vedenie kníh; vydávanie reklamných alebo nábo
rových textov; vzťahy s verejnosťou.
(730) JON, a. s., Tomášikova 14, 820 09 Bratislava,
SK;

(210) 68847
(220) 27.05.1992
(511) 1,3,5
(540)
(510)

PARAMENTIN

(730)

1 - Chemické výrobky pre vedu.
3 - Hygienické pripavky; kozmetické prípravky.
5 - Chemické prípravky na farmaceutické, lekár
ske a hygienické účely, farmaceutické prípravky
humánne a veterinárne, liečivá, drogy; organopreparáty (liečivá), diagnostiká, séra a výrobky z
krvi; dietetické a posilňujúce prípravky; príprav
ky baktericídne a fungicídne.
1NFUSIA, a. s., 289 13 Hořátev, CZ;

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

69115
05.06.1992
Zelená,biela
9,35,37,38,42
______________________

TRILLIUM
(510)

9 - Výpočtová technika, telefaxy, kopírovacie
stroje; telekomunikačné systémy; zabezpečovacie
zariadenia (nie na autá); softvér.
35 - Obchodné poradenstvo; marketing, propa
gačná činnosť.
37 - Údržba a servis výpočtovej techniky a sietí,
telefaxov, kopírovacích strojov, telekomunikač
ných systémov a zabezpečovacích zariadení.
38 - Prenos dát; prenájom telekomunikačných
systémov a zariadení na prenos dát.
42 - Prenájom zabezpečovacích zariadení, pro
gramátorské služby, zavádzanie výpočtovej tech
niky a sieti, odborné poradenstvo v oblasti výpoč
tovej techniky, zabezpečovacích zariadení, tele
komunikačných systémov a prenosu dát.
(730) COMPUTER ACCOUNTING SYSTEMS inc.
(spol. s r. o.), Karlovo nám. 22, 674 01 Třebíč,
CZ;

(210)

(220)

(511)
(540)

69402
18.06.1992
33

mm™

(510) 33 - Likéry.
(730) JAN BECHER, výroba lihovin, národní pod
nik, T. G. Masaryka 57, 360 76 Karlovy Vary,
CZ;

(210) 69957
(220) 08.07.1992
(511) 35,42
(540)

XX

/

spel. s r.e.

(510)

35 - Sprostredkovanie obchodu so strojovými a
technologickými zariadeniami.
42 - Projektová a inžinierska činnosť, revízie a
skúšky tlakových nádob.
(730) BUDINVEST, spol. s r. o., K. Světlé 4, 370 54
České Budějovice, CZ;

(210) 848-93
(220) 01.06.1993
(511) 34
(540)
(510)

BALCK & MILD

34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky,
cigary, potreby pre fajčiarov, zápalky.
(730) JMTM1 INC., spol. zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 1105 North Market Street, Wil
mington, Delaware, US;

(210) 1903-94
(220) 18.08.1994
(511) 3

AVALON

(540)
(510) Mydlá, parfumériové výrobky, olejové výťažky,
kolínska voda, toaletné vody, vlasové aktivátory a
vody, prostriedky na čistenie zubov, toaletné prí
pravky, dezodoranty, prostriedky proti poteniu,
prípravky na starostlivosť o vlasy, parochne a
príčesky, telové prípravky, šampóny, peny do kú
peľa, sprchové gély, prípravky na úpravu vlasov,
kondicionéry, prípravky na tvarovanie vlasov, zá
sypy, púdre, prostriedky na čistenie, zvlhčovacie
mlieka a krémy, prípravky na skrášlenie pleti
mejkapy, holiace prípravky a prípravky po holení,
kozmetika.

(730) CORSAIR TOILETRIES LIMITED, 220 Park
Street Lane, Park Street, St. Albans, Hertfordshire
AL2 2AQ, GB;

(540)

(210) 1904-94
(220) 18.08.1994
(511) 6,9

DIEBOLD

(540)
(510) 6 - Uzatvoriteľné bezpečnostné boxy na automa
tické počítačmi riadené bankové stroje a na per
sonálnu obsluhu takýchto zariadení; uzatvoriteľné
puzdrá na depozity a automatizované bankové
záznamy, všetko vyrobené predovšetkým z kovu.
9 - Zákazníkom aktivované a obsluhou aktivova
né automatické počítačmi riadené bankové stroje
a predznačené počítačové programy na použitie v
automatizovanom bankovníctve.
(730) Diebold, Incorporated, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, North Canton,
Ohio. US;

(210) 1905-94
(220) 18.08.1994
(511) 6,9
(540)

Diebold
(510) 6 - Sejfy (trezory, bezpečnostné schránky) vráta
ne zariadenia na ukladanie, bezpečné proti ohňu a
vlámaniu; hlavné knihy; stolové sejťy a ich časti;
dvere trezorov a ich časti; zámky a ich časti; pro
tipožiarne dvere; peňažné pokladnice vo forme
pevných boxov a ich časti; kovové konštrukcie vo
forme sejfov a ich časti; ochranné jednotky pre
kontakt zákazníka s bankou; bankové okienka pre
privážajúcich sa zákazníkov; bankové priehradky
pre prichádzajúcich a privážajúcich sa zákazní
kov.
9 - Policajné alarmy.
(730) Diebold, Incorporated, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, North Canton,
Ohio, US;

(210) 1908-94
(220) 18.08.1994
(511) 30,32
(540)
(510)

(510)

35 - Poradenstvo obchodné alebo podnikateľské.
36 - Bankovníctvo, bankové obchody; prijímanie
vkladov; poskytovanie úverov; investovanie do
cenných papierov; finančný prenájom (finančný
lízing); platobný styk a zúčtovanie; vydávanie
platobných prostriedkov, napr. platobných kariet,
cestovných šekov; poskytovanie záruk; otváranie
akreditívov; obstarávanie inkasa; obchodovanie s
devízami, s opciami, s cennými papiermi a v ob
lasti termínovaných obchodov; účasť na vydávaní
akcií; burzové maklérstvo; obhospodarovanie
cenných papierov klienta vrátane poradenstva;
výkon funkcie depozitára investičného fondu;
zmenárenská činnosť; poskytovanie bankových
informácií; prenájom bezpečnostných schránok;
uloženie a správa cenných papierov a iných cen
ností; vydávanie cenných papierov.
(730) Banka Slovakia, a. s., J. Kráľa č. 1, 974 01 Ban
ská Bystrica, SK;

(210) 70654
(220) 03.08.1992
(511) 16,35,42
(540)
_____

ERIDIAN
(510)

16 - Časopisy, periodiká, publikácie, noviny, tla
čoviny.
35 - Inzertná a reklamná činnosť.
41 - Vydávanie časopisov, novín, publikácií, tla
čovín.
(730) Budaj Ján, Moskovská 11, 811 08 Bratislava,
SK;

(210) 1784-93
(220) 04.10.1993
(511) 9,28
(540)

/ZlEGIV DRIVE

UNI

30 - Kvasnice.
32 - Pivo, nealkoholické nápoje a nápoje vyrobe
né z prírodných zmesí.
(730) Pivovarna UNION, d.d. Ljubljana, Pivovamiška 2, 611 07 Ljubljana, SI;

(210) 2383-95
(220) 28.04.1997
(511) 35,36

(510)

9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, vymeriavacie, elektrické, fotografické, kinemato
grafické, optické, vážiace, meracie, signalizačné,
na záchranu životu a výučbu; prístroje na záznam,
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; mag
netické nosiče dát, záznamové disky; predajné
automaty a mechanizmy na mince; registračné
pokladne, kalkulátory, vybavenie na spracovanie
dát a počítače; prístroje na hasenie požiaru, najmä
mikropočítače na obchodné a/alebo osobné uží
vanie, ich periférie a softvér, najmä monitory, zo
brazovacie jednotky, klávesnice, pohony diskov,
konvertory, tlačiarne, modemy, počítačové pro-

gramy, disky, pásky a kazety obsahujúce tieto
programy, elektrické a elektronické prístroje in
štalované v zábavných miestnostiach a parkoch,
najmä zábavné prístroje na mince, ich periférne
zariadenie ako výmenníky peňazí, zásobníky,
automaty na predaj hracích kariet a jednotky na
spracovanie dát na prevádzku zábavných miest
ností a parkov, CD-ROM prehrávače a prenosné
televízne prijímače, videohry pripojiteľné k tele
vízorom.
28 - Hračky, hry a súpravy; gymnastické a špor
tové náradie nezaradené v iných triedach; deko
rácie na vianočné stromčeky, najmä videohry,
prenosné prístroje na videohry vrátane hracích
nástrojov na zobrazovanie na báze tekutých
kryštálov, kartové hry, bábiky, látkové bábiky,
cínoví vojačikovia, autíčka, vybavenie pre do
mácnosť bábik, kozmetické súpravy pre bábiky,
telefóny, registračné prístroje, hodinky a hodiny
ako hračky, roboty-hračky, namotávacie hračky,
hračky na chodenie, plastické modely, miniatúrne
hračky, kocky a lopty.
(730) Kabushiki Kaisha Sega Enterprises, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo, JP;

(210) 1480-94
(220) 28.06.1994
(511) 7
(540)
(510)

SELF-GRIP

7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslu
šenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrá
banie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie,
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslu
šenstvá.
(730) ISCAR LTD., Israeli Company, 24959 Migdal
Tefen, IL;

(210) 1481-94
(220) 28.06.1994
(511) 7

(210) 1484-94
(220) 28.06.1994
(511) 7
(540)
(510)

DO-GRIP

7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslu
šenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrá
banie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie,
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslu
šenstvá.
(730) ISCAR LTD., Israeli Company, 24959 Migdal
Tefen, IL;

(210) 1485-94
(220) 28.06.1994
(511) 7

(540) HELIBALL
(510)

7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslu
šenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrá
banie, rezanie, frézovannie, drážkovanie, vŕtanie,
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslu
šenstvá.
(730) ISCAR LTD., Israeli Company, 24959 Migdal
Tefen, IL;

(210) 2051-94
(220) 12.09.1994
(511) 3,21
(540)
(510)

DERMALOGICA

3 - Nelíečebné prípravky na starostlivosť o kožu,
kozmetické prípravky, parŕumy, toaletné vody, esenciálne oleje, kolínske vody, antiperspiranty,
dezodoranty, šampóny, depilačné krémy, príprav
ky na holenie, pleťové masky, pleťové vody, ple
ťové čistiace prostriedky, mydlá, krémy, zvlhčo
vače pleti, želé, odstraňovače líčidiel.
21 - Kozmetické kefky, odstraňovače líčidiel.
(730) DERMALOGICA, INC., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu California, 1001 Knox Stre
et, Torrance, California 90502, US;

(540) HELIGRIP
(510)

7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslu
šenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrá
banie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie,
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslu
šenstvá.
(730) ISCAR LTD., Israeli Company, 24959 Migdal
Tefen, IL;

(210) 1483-94
(220) 28.06.1994
(511) 7

(540) CUT-GRIP
(510)

7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslu
šenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrá
banie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie,
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslu
šenstvá.
(730) ISCAR LTD., Israeli Company, 24959 Migdal
Tefen, IL;

(210) 2054-94
(220) 13.09.1994
(511) 29

(540) TREBIŠOVSKÁ
KA

NÁTIER

(510) 29 - Mäsové konzervy.
(730) TRECO, spol. s r. o., Cukrovarská 41, 075 01
Trebišov, SK;

(210) 66213
(220) 31.01.1992
(511) 7, 9, 16,37, 40,41,42
(540)

(510)

7 - Stroje a zariadenia pre potravinárske prevádz
ky, prístroje a zariadenia na váženie a balenie.
9 - Počítače, ich diely a príslušenstvá, programo
vé vybavenie počítačov.

16 - Etikety.
37 - Servisná činnosť v oblasti vážiacej, baliacej
a výpočtovej techniky
40 - Skladanie a montáž komponentov.
41 - Školenie obslúh zariadení v oblasti vážiacej,
baliacej a výpočtovej techniky.
42 - Poradenská činnosť v odbore vážiacej, balia
cej a výpočtovej techniky, programovanie na
počítačoch.
(730) E.W.S., spol. s r. o., Hradišťko-Brunšov 211,
CZ;

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

67621
31 03.1992
Modrá, biela
6, 7, 11,37, 39,42

(510) 6 - Nádrže tlakové a beztlakové, potrubie oceľo
vé, oceľové nosné konštrukcie, výkovky.
7 - Dopravníky pásové, reťazové, -závitovkové
dopravníky, triediace stroje.
11 - Parné a teplovodné kotly, ich príslušentstvo
vrátane membránových stien, dodatkové výmen
níky a teplovzdušné výmenníky na ohrev vzdu
chu, pnepraviteľné vykurovacie zariadenia, zaria
denie na úpravu vôd, zariadenie na spracovanie
palív a tuhých i plynových zvyškov, zásobníky
tuhých palív, podávacie a pohadzovacie zariade
nie paliva olejové hospodárstvo a zásobníky te
kutého paliva vynášače škvary.
37 - Montáže kotlov, vykonávanie servisu, t.j.
všetkých činností vedúcich k správnej činnosti
kotolní, napr. meranie výkonov, účinnosti, emisií,
preskúšanie tlakových častí, opravy porúch, vý
mena celkov s obmedzenou životnosťou a uvá
dzanie kotlov do prevádzky.
39 - Doprava skladovanie a dávkovanie aditív,
skladovanie a doprava palív a tuhých i plynových
zvyškov.
42 - Finálne a generálne dodávky kotolní, projek
tovanie kotolní, vývoj a konštrukcia tepelnoenergetických zariadení, poskytovanie technickej
pomoci, a to hlavne vypracovaním projektových
návrhov a konštrukčných spracovaní rekon
štrukcií kotlov, zauhľovacieho a odtroskovacieho
zariadenia, olejového hospodárstva kotolní a
pod., meraním kotlov, napr. s cieľom zistiť príči
ny porúch a účinnosť kotla, zariadení spaľovacie
ho režimu, stanoviť emisie a pod, zisťovaním
príčin porúch kotlov v zariadení kotolní a vypra
covanie návrhu na odstránenie, vykonávaním
pevnostných, tepelných a iných výpočtov kotlov,
vypracovaním originálnych projekčných a kon
štrukčných riešení podľa požiadaviek zákazníka,
kompletné projektové riešenie rekonštrukcií a
modernizácií budovaných tepelno-energetických
zariadení s príslušenstvom, tepelno-technické me
ranie kotlov u zákazníka, technicko-odbomé po
radenstvo slúžiace na výber vhodného zariadenia
ako je napr. typ kotla, zariadenia na dopravu pa
liva a ďalších zariadení kotolne či príslušenstva.

(730) Strojírny Kolín, státní podnik, Ovčárecká 312,
280 27 Kolín 5, CZ,

(210) 1314-93
(220) 06.08.1993
(511) 8,9,16
(540)

(510) 8 - Ručné náradie a nástroje na elektromontážne
práce.
9 - Telekomunikačná a rádiokomunikačná techni
ka a príslušenstvo.
16 - Propagačné materiály, návody na obsluhu,
prospekty.
(730) ELTEL PRAHA, spol. s r. o., tf.5 května
11/1111, 140 00 Praha 4, CZ;

(210) 2385-93
(220) 29.12.1993
(511) 6,11,17
(540)

SMMS

(510) 6 - Kovové potrubia, rúry, nákrutky, predĺženia a
podobné výrobky tohto druhu z kovu, najmä na
vodárenské a sanitárne zariadenia, príchytky z
kovu, drobný železiarsky tovar.
11 - Vodárenské a sanitárne zariadenia, tvarovky
a rúry na vnútorné a vonkajšie rozvody studenej a
teplej vody, hadice s kovovými koncovkami,
koncovky na hadice a rúry s presuvnou maticou,
koncovky na hadice a rúry so závitovým nadstav
com, sprchové hadice, rozoberateľné spoje na do
časné rozvody, rozdvojky na dve hadice, obtoko
vé súpravy, výtokové, priechodné, rohové a spät
né ventily, medziventily, rozdeľovače, radiátoro
vé prípojky, spojky a predĺženia, konštrukcie tva
roviek so zástrekom, veľké D-G priechodky.
17 - Plastové výlisky ako polotovary, tesniace a
izolačné materiály, ohybné rúry a hadice s vý
nimkou kovových, rozvody vody z plastov, spo
jovacie hadice na rozvody studenej a teplej vody.
celoplastové spojovacie hadice, tvarovky a rúry
na rozvody vzduchu, spojovacie hadice, tvarovky
a rúry na kvapkové závlahy, bezzástrekové kon
štrukcie tvaroviek, prípojky a spojky na polyfúzne zváranie s presuvnou maticou, prípojky a
spojky na polyfúzne zváranie so závitovým nad
stavcom, hadice na práčky, celoplastové prie
chodné ventily, guľové, resp valcové kohúty,
príchytky z hmôt vláknitých, elastických alebo
plastických.
(730) SANITAS, spol. s r. o., Nám M.R.Štefámka 62,
907 01 Myjava, SK;

(210) 1446-94
(220) 22.06.1994
(511) 5

(540)

(510)
(730)

5 - Farmaceutické látky a prípravky.
ASTRA AKTIEBOLAG, 151 85 Sôdertälje, SE;

(210)
(220)
(511)

1951-94
30.08.1994
12

CATERA

(540)
(510) 12 - Motorové vozidlá a ich časti.
(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, West
Grand Boulevard and Cass Avenue, City of De
troit, Michigan 48202, US;

(210) 1638-94
(220) 20.07.1994
(511) 2,3,4,5,6, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20,21,22,
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34
(540)

Canon

(510) 2 - Farby, nátery, laky; ochranné výrobky proti
korózii a proti deteriorizácii dreva; farbivá; mo
ridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy líst
kové a práškové pre maliarov, dekoratérov a umelcov; tonery.
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky na
pranie; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťo
vanie a brúsenie; mydlá; parfumériové výrobky,
vonné oleje, kozmetika, vlasové vody (lotions);
zubné pasty.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; výrobky na
pohlcovanie, polievanie prachu; palivá vrátane
benzínu do motorov a osvetľovacie látky; svieč
ky, knôty.
5 - Výrobky lekárnické, veterinárske a hygienic
ké; diabetické prípravky na liečebné účely, po
traviny pre batoľatá; náplasti, materiál na obväzy;
materiály na plombovanie zubov a na zubné od
tlačky; dezinfekčné prípavky; výrobky na hubenie
škodlivých zvierat; fungicidy, herbicídy.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; kovové stavebné
materiály; prenosné kovové stavebné materiály;
kovové materiály pre železnice; káble a kovové
drôty neelektrické; kovové potreby zámočnícke a
klampiarske; kovové rúrky; bezpečnostné schrán
ky (skrinky na Klenoty); kovové výrobky, ktoré
nie sú uvedené v iných triedach.
11 - Prístroje na osvetlenie, vykurovanie, výrobu
pary, na varenie, prístroje chladiace, na sušenie,
ventiláciu, distribúciu vody a zdravotné zariade
nia.
12 - Vozidlá; dopravné prostriedky pozemné,
vzdušné alebo vodné.
13 - Strelné zbrane; strelivo (munícia) a strely;
výbušniny; ohňostroje.
15 - Hudobné nástroje.

17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a vý
robky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté
do iných tried; plastické hmoty a výrobky polospracované; materiály na tesnenie, upchanie kúdeľou a na izoláciu; ohybné rúrky nekovové.
18 - Koža, imitácia kože, výrobky z týchto mate
riálov, ktoré nie sú zahrnuté do iných tried; koža
zo zvierat; kufre; dáždniky, slnečníky a palice;
biče a sedlárske výrobky.
19 - Stavebné materiály nekovové; neohybné rúr
ky nekovové pre stavebníctvo; asfalt, smola; pre
nosné konštrukcie nekovové; nekovové pomníky.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy; v iných triedach
nemenované výrobky z dreva, tŕstia, vŕbového
prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, z kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, náhrady
všetkých týchto materiálov alebo náhrady z plas
tických hmôt.
21 - Náčinie a nádoby pre domácnosť alebo ku
chyňu (iné ako z drahých kovov, postriebrených
alebo pozlátených kovov); hrebene a umývacie
špongie; kefy (s výnimkou štetcov); materiály na
výrobu kief; čistiace prostriedky; triesky železné;
sklo surové alebo opracované (s výnimkou sta
vebného skla); sklo, porcelán a majolika neobsiahnuté v iných triedach.
22 - Laná, povrazy, sieťky, stany, plachty, plach
toviny, vrecia (neobsiahnuté v iných triedach);
materiál na vypchávky (s výnimkou kaučuku ale
bo plastických hmôt); textilné materiály zo suro
vých vlákien.
23 - Vlákna na textilné účely.
24 - Tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú uve
dené v iných triedach; lôžkové prikrývky a obru
sy.
26 - Čipky a výšivky, stuhy a šnúrky; gombíky,
háčiky a očká/pútka, galantéria, špendlíky a ihly;
umelé kvetiny.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleum a iné
obklady podláh; tapety na steny iné ako textilné.
28 - Hry, hračky; potreby na gymnastiku a šport,
ktoré nie sú uvedené v iných triedach; vianočné
ozdoby.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina; výťažky z mä
sa; ovocie a zelenina konzervované, sušené a za
várané; želé, džemy, kompóty; vajcia, mlieko a
mliečne výrobky; oleje ajedlé tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, kávo
vé náhrady; med, melasový sirup, kvasnice na
kysnutie; soľ, horčica; ocot, omáčky (na ochuco
ván í e); korenie; ľad na osvieženie.
31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke,
lesné a zrno neuvedené v iných triedach; živé
zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; osivo, rastliny
a umelé kvetiny; krmivo pre zvieratá, slad.
32 - Pivá; minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nápoje nealkoholické; nápoje a šťavy ovocné; si
rupy a iné prípravky na zhotovovanie nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou pív).
34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky.
(730) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2,
3-chome, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP; -

(210)
(220)

1847-94
16.08.1994

(511)
(540)

5,9,10,11

storz
(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.
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 pri riadení
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické a
prístroje a nástroje elektrické, nezačleněné do iných tried; prístroje a nástroje na bezdrôtovú te
legrafiu, prístroje fotografické, kinematografické,
optické vrátane premietačov obrazov a zväčšo
vacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a
meranie, 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 na
záznam a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje vrátane kance
lárskych a dierovacfch strojov; hasiace prístroje;
špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje; elektrotermické nástroje a prístroje, ako: ručné elektrické
zváračky, elektrické žehličky a pod.; elektricky
vykurované odevy a súčasti odevov; elektrome
chanické zariadenia na domáce účely určené na
čistenie, ako elektrické vysávače prachu, leštiace
stroje parkiet.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske a
zubárske, vrátane špeciálneho nábytku pre tieto
odbory a vrátane prístrojov a zdravotníckych po
môcok, ako ortopedické bandáže, zdravotnické
výrobky z gumy, protézy, očné šošovky a nástroje
na optometrícké, chirurgické a diagnostické po
užitie a pod.
11 - Elektrické prístroje a zariadenia, ako elek
tricky vykurované vankúše, elektrické ohrievače
na nohy, elektrické zapaľovače, atď.
(730) Storz Instrument Company, spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Delaware, St. Louis, Mis
souri 63122-6694, US;

(510)

33 - Prostějovská Starorežná a liehoviny Starorežnej Prostějov.
(730) Starorežná Prostějov, k. s., Dykova 1, 796 97
Prostějov, CZ;

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

1018-97
11.04.1997
16

BIG SOFT

16 - Papierové vreckovky, papierové servítky,
kozmetické vreckovky, toaletný papier, papierové
kuchynské utierky.
(730) E.M.C.O. Hygiene, spol. s r. o., Podzáhradná
74, 820 14 Bratislava 214, SK;

(210) 1035-97
(220) 14.04.1997
(511) 7,8,12
(540)

tis
(510) 7 - Cestné stroje, poľnohospodárske stroje, stroje
na zemné práce, banské stroje, betónové miešač
ky, čistiace stroje, drviče, obrábacie stroje, mly
ny, mechanické nástroje a náradie, nástroje ako
časti strojov, píly, rýpadlá, lopatkové nakladače,
lodné motory s výnimkou elektrických, výťahy,
vrtáky, zdvíhacie zariadenia, žeriavy.
8 - Ručné nástroje a náradia.
12 - Dopravné prostriedky pozemné a ich motory
vrátane vojenských.
(730) HONTIANSKE STROJÁRNE, a. s., Priemy
selná 937/4, 963 01 Krupina, SK;

(210) 1536-97
(220) 05.06.1997
(511) 30,31,40
(540)

(210) 63538
(220) 05.09.1991
(511) 33
(540)

(510)

30 - Múka, výrobky z múky, cestoviny, trvanlivé
pečivo všetkých druhov.
31 - Krmivá a kŕmne zmesi.
40 - Mlynárstvo.
(730) Mlyn Pohronský Ruskov, a. s., Hlavná 76,
935 62 Pohronský Ruskov, SK;

(210) 456-97
(220) 11.02.1997
(511) 34
(540)

(510) 34 - Zápalky; zápalkové škatuľky s výnimkou
škatuliek z drahých kovov.
(730) SIRKA, s pol. s r. o., Mikoviniho 8, 917 01 Tr
nava, SK;

(210) 2171-96
(220) 16.08.1996
(310) 113561
(320) 05.08.1996
(330) CZ
(511) 35,41,42
(540)

DOMO
(510) 35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť,
poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu
vrátane sprostredkovania obchodných a súvisia
cich obchodno-personálnych záležitostí, organi
zovanie výstav a veľtrhov na reklamné a obchod
né účely, správa obchodných aktivít tretích osôb,
kontrola, vedenie, ochrana, vypracovanie štatis
tických prehľadov, poradenstvo v oblasti organi
zácie a ekonomiky podnikania, vykonávanie au
kcií a dražieb, marketing, prieskum a analýza tr
hu, prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
distribúcia tovaru na reklamné účely, rozmnožo
vanie dokumentov, obstarávateľská a sprostred
kovateľská činnosť v tejto oblasti.
41 - Činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia
a zábavná vrátane usporiadavania špecializačných
doškoľovacích kurzov, sympózií a konferencií,
sprievodné výstavy, prevádzkovanie pracovno-diskusného a záujmového klubu, usporiadavanie
módnych prehliadok, salónov obuvi a zábavných
súťaží, nakladateľská, vydavateľská, distribučná a
požičiavacia činnosť; obstarávateľská a spro
stredkovateľská činnosť v tejto oblasti.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe v
oblasti stavebníctva, strojárstva a elektrotechniky,
najmä pre chemické, farmaceutické, biotechno
logické a potravinárske výrobné jednotky a pre ekologické zariadenia a stavby, poradenské služby
v tejto oblasti, hostinské, reštauračné, hotelové a
iné služby pre hostí vrátane rezervácie ubytova
nia, prevádzkovanie kempov, prevádzkovanie ba
zénov, kúpeľov a sáun, osobná ochrana osôb,
stráženie stavebných alebo cenných objektov,
služby opatrovateľské, domovy pre starých ľudí,
služby architektské, služby ozdravovní a sanató
rií, služby kadernícke, holičské, služby salónov
krásy, inžiniersko-technická činnosť v oblasti
tvorby a poskytovania softvéru, prekladateľské
služby, pátranie po osobách, pátranie v právnych
záležitostiach, inžiniersko-technické a právne
prieskumy v otázkach ochranných práv, technické
poradenstvo a vypracovávanie posudkov, uspo

riadavanie výstav a veľtrhov, prenájom zariadení
na spracovanie dát, prenájom predajných automa
tov, správa a zhodnocovanie nehmotného vlast
níctva a pôvodcovských práv, obchodovanie s
priemyselnými právami, skúšobníctvo tovaru,
najmä výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej
techniky, obstarávateľská a sprostredkovateľská
činnosť v tejto oblasti, aranžérstvo.
(730) Brněnské veletrhy a výstavy, a. s., Výstaviště 1,
647 91 Brno, CZ;

(210) 73327
(220) 26.11.1992
(511) 35,38
(540)

%taszr
(510)

35 - Reklamná činnosť zahŕňajúca zhromažďo
vanie, zber, záznam, zostavovanie, prepisovanie,
kompiláciu, poskytovanie, odovzdávanie, šírenie
a publikovanie reklamných a obchodných infor
mácií a údajov o firmách a ďalších právnických a
fyzických subjektoch alebo osobách a o ich čin
nosti, poskytovanie reklamných informácií po te
lefóne.
38 - Poskytovanie, odovzdávanie a šírenie kon
taktných, štatistických, ekonomických a obchod
ných informácií a údajov o firmách a ďalších
právnických a fyzických subjektoch alebo oso
bách a o ich činnosti, a to formou elektronickou,
softvérových produktov alebo telefónnou,
priamym spojením, informačné počítačové siete,
odovzdávanie správ, tlačová a informačná agen
túra.
(730) Peterka Daniel, DATABOX, I. máje 363/17,
460 02 Liberec 2, CZ;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(511)
(540)

972-94
28.04.1994
87246
25.02.1994
CZ
42

PRAHA - RADOTÍN
(510) 42 - Kozmetické služby.
(730) Dvořák Milan, Ing., Socháňova 1134/3, 160 00
Praha 6, CZ;

(210) 973-94
(220) 28.04.1994

(310)
(320)
(330)
(511)
(540)

87502
04.03.1994
CZ
3

BIOGEMMOL
(510) 3 - Kozmetické výrobky.
(730) Dvořák Milan, Ing., Socháňova 1134/3, 160 00
Praha 6, CZ;

Obnovy ochranných známok
87 709
89 326
89 804
90 687
90 763
91 047
91 305
93 223
93 317
93 359
93 518
93 671
93 673
95 071
95 105
95 115
95 437
95 609
96 606
98 905
100 366
100 475
102 443
106 792
108 505
109319
113 001
113 347
115 984
151 745
152 008
152 110
152 199
152 571
152 901
152 902
152 908
152 989
(111) 87 709
(220) 19.09.1925
(151) 19.09.1925
(180) 19.09.2005

(540) Piperazidin
(730) SPOFA, a. s., Husinecká I la, 130 00 Praha 3,
CZ;
(510) Liečivé a lekárnické prostriedky a preparáty, dro
gy, chemické výrobky na lekárske, hygienické,
priemyselné, vedecké, fotografické, poľnohospo
dárske a lesnícke účely, dezinfekčné prostriedky,
dietetické a výživné prostriedky a preparáty.
(511) 1,5
(210) 1272

(111)
(220)
(151)
(180)

158 066
158 067
158 189
158 195
158 196
158 198
158 199
158 200
158 201
158 202
158 203
158 204
158 205
158 206
158 207
158 208
158 209
158 234
158 335
158 440
160 520
162 085
162 425
162 623
162 674
162 697
162 807
162 809
162 830
162 876
162 877
162 878
162 880
162 881
162 882
162 883
162 982
163 006

152 990
153 030
153 223
155 499
155 842
156 049
156 329
156 454
156 715
156 772
156 847
156 977
157 052
157 254
157 390
157 433
157 434
157 435
157 436
157 509
157 518
157 648
157 779
157 858
157 936
157 937
157 938
157 939
157 940
157941
157 942
157 943
158 043
158 044
158 045
158 046
158 047
158 065

89 326
05.03.1946
05.03.1946
05.03.2006

(540) Acidamin
(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 920
27 Hlohovec, SK;

163 009
163 010
163 011
163 012
163 013
163 030
163 208
163 364
163 367
163410
163 450
163 460
163 591
163 618
163 714
166 006
166 458
166 459
166 559
166 563
166 576
166616
166 663
166 664
166 665
166 666
166 721
166 722
166 833
166 834
166 884
166 903
167 689
Alll 110
Alll 111

(510) Lekárenské prípravky a liečivá.
(511) 5
(210) 6748

(111) 89 804
(220) 05.05.1916
(151) 05.05.1916
(180) 05.05.2006
(540)
(730)

Carboraffin

Moravské chemické závody, a. s., Chemická 1,
709 03 Ostrava - Mariánské Hory, CZ;
(510) Odfarbovacie uhlie pre oleje a tuky minerálne a
rastlinné.
(511) 1
(210) 4203

(Hl)
(220)
051)
(180)

90 687
22.07.1935
22.07.1935
22.07.2005

(540)

Duco

(730)

E.I. du Pont de Nemours and Company Inc.,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Dela
ware, 1007 Market Street, Wilmington, Delawa
re, US;
(510) Laky, farebné a nitrocelulózové emaily, farebné a
nitrocelulózové úpravné náterové hmoty.
(511) 2
(210) 4916

(111) 90 763
(220) 14.03.1914
(151) 14.03.1914
(180) 14.03.2004

(540) Castrol
(730) Castrol Limited, Burmah Castrol House, Pipers
Way, Swindon, Wiltshire SN3 IRE, GB;
(510) Oleje na vykurovanie, svietenie a mazacie oleje.
(511) 4
(210) 30800

(111)
(220)
(151)
(180)

91 047
29.07.1937
29.07.1937
29.07.2007

(540) Dentosan
(730) DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 100 31
Praha 10, CZ;
(510) Lekárnické, chemické, kozmetické, liečivé a
dezinfekčné výrobky.
(511) 1,3,5
(210) 10688

(111) 91305
(220) 16.09.1936
(151) 16.09.1936
(180) 16.09.2006

<540) Camillca
(730)

GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, CZ;
(510) Liečivé a lekárenské prostriedky a preparáty, far
maceutické drogy a prípravky, chemické výrobky
na lekárske, hygienické, priemyselné, vedecké,
fotografické, poľnohospodárske a lesnícke účely,
dezinfekčné prostriedky, dietetické prostriedky a
prípravky, voňavkársky tovar, kozmetické pros
triedky.
(511) 1,3,5
(210) 7779

(111)
(220)
(151)
(180)

93 223
02.01.1947
02.01.1947
02.01.2007

Spofa

(540)
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3,
CZ;
(510) Chemické výrobky na lekárske, farmaceutické,
hygienické, priemyselné a vedecké účely; prí
pravky na konzervovanie. Čistiace prostriedky,

vonné a kozmetické prípravky, prípravky na ošet
rovanie zubov a ústnej dutiny, liečebné mydlá,
éterické oleje, extrakty, výťažky a esencie, látky
pre kozmetiku a parfumériu. Chemické výrobky
na lekárske, farmaceutické a hygienické účely,
liečivá, drogy, jedy, diagnostika, farmaceutické
prípravky humánne a veterinárne, prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne prostriedky na
ničenie buriny a hubenie živočíšnych škodcov,
dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze,
liečebné mydlá, náplasti, obväzový a šijací mate
riál pre chirurgiu, dietetické, výživné a posilňujú
ce prostriedky a preparáty. Zubné výplne a proté
zy. Sýtené vody minerálne (nie prírodné).
(511) 1,3,5,10,32
(210) 8733

(111) 93 317
(220) 02.01.1937
(151) 02.01.1937
(180) 02.01.2007

(540) Neometralgin
(730)

SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3,
CZ;
(510) Chemické výrobky na lekárske, hygienické, prie
myselné a vedecké, fotografické, poľnohospodár
ske a lesnícke účely, prípravky na konzervovanie.
Čistiace prostriedky, voňavkárske a kozmetické
prípravky, mydlá, éterické oleje, živice. Chemic
ké výrobky na lekárske, farmaceutické a hygie
nické účely, liečivá, farmaceutické drogy a prepa
ráty, prostriedky na ničenie buriny a hubenie ži
vočíšnych škodcov, dezinfekčné prostriedky,
prostriedky na ochranu rastlín a zvierat, prípravky
baktericídne, fungicídne a insekticídne, liečebné
mydlá, dietetické živiny a dietetické prípravky.
(511) 1,3,5
(210) 1274

(111)
(220)
(151)
(180)

93 359
04.02.1937
04.02.1937
04.02.2007

(540) Neutracid
(730)

SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3,
CZ;
(510) Lekárnické prípravky.
(511) 5
(210) 8829

(111) 93 518
(220) 25.05.1937
(151) 25.05.1937
(180) 25.05.2007

(540) VinsoI
(730) HERCULES INCORPORATED, Wilmington,
Delaware, US;
(510) Živice v surovom stave; živice používané v asfal
tových emulziách, lepidlách na papier, ochran
ných náteroch, podlahových krytinách, farbách a

fermežiach, lakoch, ako suché spojivo v zlievarňach.
(511) 1
(210) 8914

(111)
(220)
(151)
(180)

95 115
09.04.1927
09.04.1927
09.04.2007

(540) Isonal
(111)
(220)
(151)
(180)

93 671
20.02.1937
20.02.1937
20.02.2007

(540) HEXUROL
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3,
CZ;
(510) Chemické prípravky všetkých druhov. Lekárnické
prípravky všetkých druhov.
(511) 1,5
(210) 1208

(111)
(220)
(151)
(180)

93 673
02.02.1937
02.02.1937
02.02.2007

(540) Rumilax
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3,
CZ;
(510) Zverolekárske prípravky.
(511) 5
(210) 1243

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

95 071
28.06.1923
28.06.1923
28.06.2003

(730) Rakovnické keramické závody, a. s., Rakovník,
CZ;
(510) Všetky keramické výrobky.
(511) 19,21
(210) 1488

(111)
(220)
(151)
(180)

95 105
05.05.1925
05.05.1925
05.05.2005

(540) Horrockses
(730) HORROCKSES LIMITED, Preston, Lanashire,
GB;
(510) Bavlnený kusový tovar.
(511) 25
(210) 4782

(730) DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 100 31
Praha 10, CZ;
(510) Liečivé a lekárnické prostriedky a preparáty, dro
gy, chemické výrobky na lekárske, hygienické,
priemyselné, vedecké, poľnohospodárske a les
nícke účely, dezinfekčné prostriedky, dietetické a
výživné prostriedky a preparáty.
(511) 1,5,29,30
(210) 1205

(111) 95 437
(220) 11.03.1943
(151) 11.03.1943
(180) 11.03.2003

(540) Citresin
(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, národní
podnik, Ústí n.L., CZ;
(510) Chemické výrobky na priemyselné, vedecké a
fotografické účely, nerastné suroviny, anorganic
ké chemikálie na priemyselné a vedecké účely,
elektrochemické a elektrotermické výrobky
(karbid, ferrosilicium), aktívne uhlie na priemy
selné a liečebné účely, ložiskové kovy, chemické
výrobky pre hutníctvo a úpravu rúd, farbivá, far
by, anorganické pigmenty, kovové fólie, dechtové
farby a organické medziprodukty, tlačiarenské a
bronzové farby, vysušovadlá na farby, laky, náte
ry a na plasty, liečivá, chemické výrobky na lie
čebné a zdavotné účely, dietetické prípravky,
farmaceutické drogy, prostriedky na ničenie ži
vočíšnych a rastlinných škodcov, sterilizačné a
dezinfekčné prostriedky, prostriedky na konzer
vovanie pokrmov, plasty, umelé živice, umelé
vlákna, umelý kaučuk, drevená drvina, buničina
na vizkózu, na umelé vlákna, na papier a na nitračné účely, horľavý tovar, zápalky, papier, le
penky, kartón, papierové a kartónové výrobky a
to: obaly všetkých druhov z impregnovaného ale
bo neimpregnovaného papiera, papierové vlákna
a papierová priadza, suroviny a polotovary na vý
robu papiera, ocot, glukóza, hnojivá, fermeže, la
ky, moridlá, živice, lepidlá, krémy na obuv, pros
triedky na čistenie a konzervovanie kože, apretačné a trieštiace, technické oleje a tuky, mazadlá,
benzín, výrobky z dreva a to: rezivo, dosky na
debny a iné obaly, pracie a bieliace prostriedky,
škrob a škrobové výrobky ako požívatiny na far
maceutické a priemyselné účely, ako aj na škro
benie bielizne, prostriedky na odstraňovanie
škvŕn, prostriedky proti hrdzi, čistiace a leštiace
prostriedky, brúsiace prostriedky.
(511) 1,2,3,4,5,6, 16, 17, 19,22,30,34
(210) 2072

(111) 95 609
(220) 13.06.1925
(151) 13.06.1925

(180)

13.06.2005

(540) Vitacalcin
(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 920
27 Hlohovec, SK;
(510) Dietetické, farmaceutické a liečivé prípravky
všetkých tvarov.
(511) 5
(210) 1258

(111) 96606
(220) 19.05.1927
(151) 19.05.1927
(180) 19.05.2007

(540) Alcoa
(730) ALUMINUM COMPANY OF AMERICA,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Pen
nsylvania, Pittsburgh, Pennsylvania, US;
(510) Ingoty z hliníka a hliníkových zliatin.
(511) 6
(210) 9199

(111)
(220)
(151)
(180)

98 905
04.12.1935
04.12.1935
04.12.2005

(540) Bioton
(730) INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hofátev, CZ;
(510) Chemické a lekárenské prípravky, ako aj lekáren
ský tovar všetkých druhov.
(511) 1,5
(210) 6024

(111)
(220)
(151)
(180)

100 366
17.06.1937
17.06.1937
17.06.2007

(540) Dentalgin
(730) DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 100 31
Praha 10, CZ;
(510) Liečivé a lekárnické prostriedky a prípravky, prí
pravky pre zubnú prax, drogy, chemické výrobky
na lekárske, priemyselné, vedecké, fotografické,
poľnohospodárske a lesnícke účely, dezinfekčné
prostriedky, dietetické a výživné prostriedky a
prípravky.
(511) 1,5,10
(210) 9568

(111)
(220)
(151)
(180)

102 443
17.02.1925
17.02.1925
17.02.2005

(540) Dr Scholl's
(730) SCHOLL CONSUMER PRODUCTS LIMI
TED, 475 Capability Green, Luton, Bedfordshire,
GB;
(510) Obuv, kožená obuv, gumená obuv, tkaninová obuv a ich kombinácie, chirugická obuv.
(511) 10,25
(210) 3959

(lil) 106792
(220) 04.05.1937
(151) 04.05.1937
(180) 04.05.2007

(540) Dentiplast
(730) DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 100 31
Praha 10, CZ
(510) Elastická hmota na odtlačky a formy na zubolekárske, chirurgické a iné lekárske účely.
(511) 5
(210) 9471

(Hl) 108 505
(220) 05.06.1946
(151) 05.06.1946
(180) 05.06.2006

(540) Cutisin
(730) CUTISIN, a. s., Jizerská 830, 514 19 Jilemnice,
CZ;
(510) Umelé črevá.
(511) 18
(210) 6380

(III) 109 319
(220) 07.05.1947
(151) 07.05.1947
(180) 07.05.2007
(540) LIPO
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská 27, 140 00
Praha 4, CZ;
(510) Potraviny a plodiny poľného hospodárstva. Nápo
je.
(511) 30,32
(210) 5704

(IIl) 100 475
(220) 22.03.1937
(151) 22.03.1937
(180) 22.03.2007

(111) 113 001
(220) 06.05.1935
(151) 06.05.1935
(180) 06.05.2005

(540) Devitosan

(540) CykIop

(730) DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 100 31
Praha 10, CZ;
(510) Chemicko-farmaceutické výrobky a lekárenský
tovar.
(511) 1,5
(210) 8842

(730)

KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F A.
Gerstnera 3, 371 30 České Budějovice, CZ;
(510) Obyčajné, snímacie a farebné ceruzky, mechanic
ké ceruzky, násadky na perá, plniace perá, kriedy
a pastely.

(511) 16
(210) 4191

(111) 152 008
(220) 22.03.1955
(151) 12.04.1955
(180) 22.03.2005

(111) 113 347
(220) 27.08.1935
(151) 27.08.1935
(180) 27.08.2005
(540)

(540)
(730) Herrburger Brooks Public Limited Company,
Meadow Lane, Long Eaton, Nottingham, GB;
(510) Klavírové mechanizmy.
(511) 9
(210) 4636

(730)

KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A.
Gerstnera 3, 371 30 České Budějovice, CZ;
(510) Ceruzky obyčajné, snímacie a farebné, ceruzky
mechanické, tuhy, násadky, kriedy, pastely, pl
niace perá a stieracia guma.
(511) 16
(210) 2325

(111) 115 984
(220) 31.03.1936
(151) 31.03.1936
(180) 31.03.2006

Jawa

(540)
(730) JAWA, a. s., Týnec nad Sázavou, CZ;
(510) Elektrické zariadenia pre motorové vozidlá. Osvetľovacie zariadenia pre motorové vozidlá.
Motorové vozidlá a ich príslušenstvá, bezpeč
nostné zariadenia pre motorové vozidlá.
(511) 9,11,12
(210) 941

(111) 151745
(220) 23.11.1954
(151) 11.12.1954
(180) 23.11.2004
(540)

SCHWANDER

(111) 152 110
(220) 04.05.1955
(151) 27.05.1955
(180) 04.05.2005

(730) ZPA Čakovice, státní podnik, Oderská 333, 196
03 Praha 9-Čakovice, CZ;
(510) Komutátorové elektromotory do 0,25 kW, ručné
ovládače a riadidlá, vypínače a přepínače paketové, rozvádzače silové nn, panelové a skriňové,
velíny, pulty riadiace a manipulačné, rozvádzače
k agregátorom a kufríkové prenosné, stoly ciachovacie pre elmery, zváracie súpravy na zvára
nie v plyne argón, tlačidlové ovládače jednotlačidlové, dvojtlačidlové a viactlačidlové, tlačidlo
vé ovládače nad 6A, vyššie do 25A, řadiče aku
mulátorových článkov pre 100 alebo 200A s ruč
ným ovládaním, ukazovatele stavu elektromagne
tické alebo svetelné, stolčeky skúšobné SZU,
transparentné svietidlá a signalizačné lampičky
pre rozvádzače a pod. technické účely, rôzne
elektrotechnické výroby.
(511) 7,9,11
(210) 4910

(111) 152 199
(220) 19.05.1955
(151) 02.07.1955
(180) 19.05.2005
(540)
(730)

(730) JIZERSKÉ PEKÁRNY, spol. s r. o., tř. 1. máje
97, 460 03 Liberec 3, CZ;
(510) Stroje pre potravinársky priemysel, odstredivé
samonasávacie čerpadlá, domáce vodárne, ako aj
ich príslušenstvo, výmenníky tepla a ohrievače
kvapalín, najmä vody, a to do obsahu 2000 Iitov a
uskladňovacie chladiace nádrže na mlieko, ako aj
príslušenstvo k nim.
(511) 7,11
(210) 3744

SULKA

ISTROCHEM, štátny podnik, Nobelova 34,
836 05 Bratislava, SK;
(510) Chemické prípravky všetkých druhov, obzvlášť
prostriedky na ochranu rastlín a proti živočíšnym
škodcom, umelé vlákna, trhaviny, gumárenské
chemikálie, bieliaca hlinka, umelé hnojivá, granu
lovaná močovina, elastické a plastické syntetické
látky.
(511) 1,5, 13,22
(210) 4978

(111) 152 571
(220) 07.03.1956
(151) 20.03.1956
(180) 07.03.2006

(540) PEROCILIN
(730) GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, CZ;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne
a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky,
séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre Iekársto, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky bakteriocidne, fungicidne, insekticídne; dezinfekčné
prípravky; prípravky proti nákaze; prípravky na
konzervovanie; prostriedky na hubenie škodcov a
ničenie rastlín; čistiace prostriedky, liečebné
mydlá; prípravky posilňujúce a dietetické; prí
pravky na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej;
zubné výplne a protézy; náplasti, obväzový a ši
jací materiál pre chirurgiu; diagnostiká; jedy a
sýtené vody minerálne.
(511) 1.3,5,10,32
(210) 6791

(111) 152 901
(220) 07.02.1957
(151) 14.03.1957
(180) 07.02.2007

ASTHMA SPRAY SPOFA

(540)
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3,
CZ;
(510) Chemické výrobky pre vedu; prípravky na kon
zervovanie. Čistiace prostriedky, vonné a kozme
tické prípravky, látky pre kozmetiku a parfumé
riu, éterické oleje, extrakty, výťažky, esencie, prí
pravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, lie
čebné mydlá. Liečivá, drogy, farmaceutické prí
pravky humánne a veterinárne, organopreparáty,
očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické
výrobky pre lekárstvo, hygienu a farmáciu, prí
pravky baktericídne, fungicidne, insekticídne,
dezinfekčné prostriedky, prípravky proti nákaze,
prostriedky na ničenie buriny a hubenie živočíš
nych škodcov, prípravky posilňujúce a dietetické,
zubné výplne, náplasti, obväzový materiál, diag
nostiká, jedy. Zubné a protézy, šijací materiál
(materiál na zošívanie rán) pre chirurgiu. Mine
rálne vody s výnimkou prírodných minerálnych
vôd.
(511) 1,3,5,10,32
(210) 9081

(111) 152 902
(220) 07.02.1957
(151) 14.03.1957
(180) 07.02.2007

(540) BEVITORAL SPOFA
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3,
CZ;
(510) Chemické výrobky pre vedu; prípravky na kon
zervovanie. Čistiace prostriedky, vonné a kozme

tické prípravky, látky pre kozmetiku a parfumé
riu, éterické oleje, extrakty, výťažky, esencie, prí
pravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, lie
čebné mydlá. Liečivá, drogy, farmaceutické prí
pravky humánne a veterinárne, organopreparáty,
očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické
výrobky pre lekárstvo, hygienu a farmáciu, prí
pravky baktericídne, fungicidne, insekticídne.
dezinfekčné prostriedky, prípravky proti nákaze,
prostriedky na ničenie buriny a hubenie živočíš
nych škodcov, prípravky posilňujúce a dietetické,
zubné výplne, náplasti, obväzový materiál, diag
nostiká, jedy. Zubné a protézy, šijací materiál
(materiál na zošívanie rán) pre chirurgiu. Mine
rálne vody s výnimkou prírodných minerálnych
vôd.
(511) 1,3, 5, 10,32
(210) 9082

(111)
(220)
(151)
(180)

152908
16.01.1957
14.03.1957
16.01.2007

CHOLEVERIN

(540)
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3.
CZ;
(510) Chemické výrobky pre vedu; prípravky na kon
zervovanie. Čistiace prostriedky, vonné a kozme
tické prípravky, látky pre kozmetiku a parfumé
riu, éterické oleje, extrakty, výťažky, esencie, prí
pravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, lie
čebné mydlá. Liečivá, drogy, farmaceutické prí
pravky humánne a veterinárne, organopreparáty,
očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické
výrobky pre lekárstvo, hygienu a farmáciu, prí
pravky baktericídne. fungicidne, insekticídne.
dezinfekčné prostriedky, prípravky proti nákaze,
prostriedky na ničenie buriny a hubenie živočíš
nych Škodcov, prípravky posilňujúce a dietetické,
zubné výplne, náplasti, obväzový materiál, diag
nostiká, jedy. Zubné a protézy, šijací materiál
(materiál na zošívanie rán) pre chirurgiu. Mine
rálne vody s výnimkou prírodných minerálnych
vôd.
(511) 1,3,5, 10,32
(210) 8885

(111)
(220)
(151)
(180)

152 989
16.05.1957
14.06.1957
16.05.2007

(540) URAMID
(730)

Léčiva, a. s., Dolní Mčcholupy 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, fungicidne, 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 dutiny ústnej; 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) 9969

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)
(730)

152 990
16.05.1957
14.06.1957
16.05.2007

SPASMO-EUNALGIT

Léčiva, a. s., Dolní Mčcholupy 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 dutiny ústnej; 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) 9970

(111) 153 030
(220) 29.05.1957
(151) 01.07.1957
(180) 29.05.2007

(540) ICHTOXYL
(730)

Léčiva, a. s.. Dolní Mčcholupy 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 dutiny ústnej; 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) 10261

(540)

(730) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97
Plzeň, CZ;
(510) Pivo a pivné obaly.
(511) 6, 16, 20,21,32
(210) 10790

(IlI) 155 499
(220) 04.06.1963
(151) 10.07.1963
(180) 04.06.2003
(540)
(730)

EPROSIL

EPRO, statní podnik, Cvokaŕská 10, 304 34 Pl
zeň, CZ;
(510) Výrobky na báze epoxidových živíc, najmä s prí
sadou látok plniacich a farbiacich, s riedidlami a
stužovadlami, a aj bez nich, ako aj iné výrobky na
báze umelých živíc.
(511) 1,2
(210) 28881

(111) 155 842
(220) 09.10.1963
(151) 16.06.1964
(180) 09.10.2003
(540)

POLYSAR
(730) BAYER AG, Leverkusen, DE;
(510) Syntetické živice, syntetická guma.
(511) 1,17
(210) 29468

(111) 156 049
(220) 28.11.1964
(151) 11.12.1964
(180) 28.11.2004
(540)

(730) Slovenské lodenice, štátny podnik, Komárno,
SK;
(510) Riečne, jazerné a morské: osobné lode, remorké-

ry, motorové nákladné lode, motorové chladia
renské lode. vlečné člny, tankové lode, tankové
člny, korčekové plávajúce bagre a elevátory,
plavidlá ako príslušenstvá k lodiam, bagrom a elevátorom; náhradné diely a ostatné príslušenstvá
k lodiam, bagrom a elevátorom vlastnej výroby,
motorové manipulačné a manévrovacie člny,
podvozky k motorovým člnom, ostatné príslu
šenstvá k lodiam, bagrom a elevátorom, ako
elektrorozvádzače, pulty centrálneho riadenia,
palubné mechanizmy /vrátky, navijaky/, hriadeľové vedenie, kotvy, lodné okná, utilizačné kotly,
náhradné diely na motorové člny a podvozky, ako
i ostatné plavidlá vlastnej výroby. Tlačné člny,
plávajúce sacie bagre
(511) 6,7,9,11,12
(210) 32942

(111) 156 329
(220) 24 06 1965
(151) 05 08 1965
(180) 24.06 2005

HEMOTAB

(540)
(730) LACHEMA, a. s., Karásek 28, 621 33 Brno, CZ,
(510) Lúhovacie výrobky pre priemysel, vedu, fotogra
fiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo,
čisté lúhoviny, činidlá všetkých druhov, indikáto
rové a regeneračné papieriky a indikátory, najmä
tabletový test na krv v moči, výrobky lekárenské,
veterinárne, zdravotnícke
(511) 1,5
(210) 34495

(111)
(220)
(151)
(180)

156 454
1106 1965
13 01 1966
11 06.2005

EVONA

(540)
(730) SETUZA, a. s„ Žukovova 100, 401 29 Ústí nad
Labem, CZ,
(510) Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetické vý
robky
(511) 3
(210) 34475

(111) 156 715
(220) 16 02 1966
(151) 26 05 1966
(180) 16 02 2006
(540)
(730)

NOVOSELAN

BIOTIKA, a. s., Príboj 335, 976 13 Slovenská
Ľupča, SK;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne
a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky,
séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre me
dicínu, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné
prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky kon
zervačné, prostriedky na ničenie škodcov a niče
nie rastlín, čistiace prostriedky, medicinálne
mydlá, prípravky posilňujúce a dietetické, prí

pravky na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej,
zubné výplne a protézy, náplasti, obväzový a ši
jací materiál pre chirurgiu, diagnostiká, jedy. mi
nerálne vody (s výnimkou prírodných)
(511) 1,3,5,10,32
(210) 36442

(111) 156 772
(220) 01 11 1965
(310) 803332
(320) 13 05 1965
(330) USA
(151) 27 06.1966
(180) 01112005

(540) WATERFORD
(730) BATMARK, INC., 1209 Orange Street, Wil
mington, Delaware, US;
(510) Cigarety
(511) 34
(210) 35419

(111) 156 847
(220) 16.02 1966
(151) 23 07.1966
(180) 16.02.2006

ANTIRHOIN

(540)
(730) BIOTIKA, a. s., Príboj 335, 976 13 Slovenská
Ľupča, 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, prípravky posilňujúce a dietetické, prí
pravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny,
zubné výplne a protézy, náplasti, obväzový a ši
jací materiál pre chirurgiu, diagnostiká, jedy, mi
nerálne vody (s výnimkou prírodných)
(511) 1,3,5, 10,32
(210) 36441

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)
(730)
(510)

156 977
21.06.1966
04.10.1966
21 06.2006

ANTIVERMIN
SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3,
CZ,
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
konzervačné, prostriedky na ničenie škodcov a
ničenie rastlín; čistiace prostriedky, medicinálne
mydlá; prípravky posilňujúce a dietetické, prí
pravky na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej,

zubné výplne a protézy; náplasti, obväzový a ši
jací materiál pre chirurgiu; diagnostiká; jedy a
minerálne vody s výnimkou prírodných vôd.
(511) 1,3,5, 10,32
(210) 37743

(540)

Monsanto
(730)

(111) 157 052
(220) 03.08.1966
(151) 10.11.1966
(180) 03.08.2006

DUKARYL

(540)
(730) GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, 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, fungicfdne, insekticfdne, dezinfekč
né prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky
na konzervovanie, prostriedky na ničenie škodcov
a rastlín, čistiace prostriedky, liečebné mydlá,
prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky na
ošetrovanie zubov a dutiny ústnej, zubné výplne a
protézy, náplasti, obväzový a šijací materiál pre
chirurgiu, diagnostiká, jedy a sýtené vody mine
rálne (nie prírodné).
(511) 1,3,5,10,32
(210) 38297

MONSANTO COMPANY, 800 North Lind
bergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US;
(510) Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľ
nohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; hnojivá
(prírodné a umelé); zmesi do hasiacich prístrojov,
prípravky zmäkčovacie a chemické prípravky na
spájkovanie; chemické látky na konzervovanie
potravín; vyčiňovacie prípravky; lepidlá a spojivá
používané v priemysle; laná, povrazy, siete, sta
ny, plátno, plachtovina, plachty, vrecia a vaky,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, materiál na
vypchávanie a čalúnenie, okrem gumy a plastov,
textilný materiál zo surových vlákien;
(511) 1,22
(210) 39983

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

157 433
27.04.1967
17.07.1967
27.04.2007

POLACOLOR
(730)

(111) 157 254
(220) 02.02.1967
(151) 2903.1967
(180) 02.02.2007

UROCAPS SPOFA

(540)
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3,
CZ;
(510) Chemické výrobky pre vedu; prípravky na kon
zervovanie. Čistiace prostriedky, vonné a kozme
tické prípravky, látky pre kozmetiku a parfumé
riu, éterické oleje, extrakty, výťažky, esencie, prí
pravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, lie
čebné mydlá. Liečivá, drogy, farmaceutické prí
pravky humánne a veterinárne, organopreparáty,
očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické
výrobky pre lekárstvo, hygienu a farmáciu, prí
pravky baktericídne, fungicfdne, insekticídne,
dezinfekčné prostriedky, prípravky proti nákaze,
prostriedky na ničenie buriny a hubenie živočíš
nych škodcov, prípravky posilňujúce a dietetické,
zubné výplne, náplasti, obväzový materiál, diag
nostiká, jedy. Zubné a protézy, šijací materiál
(materiál na zošívanie rán) pre chirurgiu. Mine
rálne vody s výnimkou prírodných minerálnych
vôd.
(511) 1,3,5,10,32
(210) 39827

Polaroid Corporation, spoločnosť zriadená pod
ľa zákonov štátu Delaware, 549 Technology
Square, Cambridge, Massachusetts, US;
(510) Chemické výrobky; citlivý fotografický materiál,
kamery; vedecké, fotografické a optické zariade
nia a prístroje, ich súčasti a príslušenstvá obsiah
nuté v triede 9; materiály polarizujúce svetlo; op
tické zariadenia vrátane filtrov, šošoviek, očných
skiel a okuliarov proti slnku; tlačoviny, papier a
výrobky z papiera; lepenka a kartonážne výrobky;
papiernické výrobky; fotografie; fotografické
snímky a zväčšeniny; diapozitívy a vyvolané fil
my; fotografické albumy a všetok ostatný foto
grafický tovar obsiahnutý v triede 16.
(511) 1,9,16
(210) 40147

(111) 157 434
(220) 27.04.1967
(151) 17.07.1967
(180) 27.04.2007
(540)

POLACHROME
(730) Polaroid Corporation, spoločnosť zriadená pod
ľa zákonov štátu Delaware, 549 Technology
Square, Cambridge, Massachusetts, US;
(510) Chemické výrobky; citlivý fotografický materiál;
kamery; vedecké, fotografické a optické zariade
nia a prístroje, ich súčasti a príslušenstvá obsiah
nuté v triede 9; materiály polarizujúce svetlo; op
tické zariadenia vrátane filtrov, šošoviek, očných
skiel a okuliarov proti slnku; tlačoviny; papier a
výrobky z papiera; lepenka a kartonážne výrobky;
papiernické výrobky; fotografie; fotografické

snímky a zväčšeniny; diapozitívy a vyvolané fil
my; fotografické albumy a všetok ostatný foto
grafický tovar obsiahnutý v triede 16.
(511) 1,9,16
(210) 40148

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

157 435
27.04.1967
17.07.1967
27 04.2007

POLAROID
(730) Polaroid Corporation, spoločnosť zriadená pod
ľa zákonov štátu Delaware, 549 Technology
Square, Cambridge, Massachusetts, US;
(510) Chemické výrobky; citlivý fotografický materiál;
kamery; vedecké, fotografické a optické zariade
nia a prístroje, ich súčasti a príslušenstvá obsiah
nuté v triede 9; materiály polarizujúce svetlo, op
tické zariadenia vrátane filtrov, šošoviek, očných
skiel a okuliarov proti slnku, tlačoviny; papier a
výrobky z papiera; lepenka a kartonážne výrobky,
papiernické výrobky; fotografia; fotografické
snímky a zväčšeniny; diapozitívy a vyvolané fil
my, fotografické albumy a všetok ostatný foto
grafický tovar obsiahnutý v triede 16; stroje a ich
súčasti, ako aj obrábacie stroje obsiahnuté v trie
de 9
(511) 1,7.9,16
(210) 40149

(111) 157 436
(220) 27.04.1967
(151) 17 07.1967
(180) 27.04 2007
(540)

PoIaPan
(730)

Polaroid Corporation, spoločnosť zriadená pod
ľa zákonov štátu Delaware, 549 Technology
Square, Cambridge, Massachusetts, US;
(510) Chemické výrobky; citlivý fotografický materiál;
kamery, vedecké, fotografické a optické zariade
nia a prístroje, ich súčasti a príslušenstvá obsiah
nuté v triede 9; materiály polarizujúce svetlo, op
tické zariadenia vrátane filtrov, šošoviek, očných
skiel a okuliarov proti slnku, tlačoviny; papier a
výrobky z papiera, lepenka a kartonážne výrobky;
papiernické výrobky; fotografie; fotografické
snímky a zväčšeniny; diapozitívy a vyvolané fil
my, fotografické albumy a všetok ostatný foto
grafický tovar obsiahnutý v triede 16.
(511) 1,7,9,16
(210) 40150

(111) 157 509
(220) 09.12.1965
(151) 14.08 1967
(180) 09 12.2005
(540)

KIN

(730) THE COCA-COLA COMPANY, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 310
North Avenue N.W., City of Atlanta, State of
Georgia 30313, US;
(510) Nealkoholické nápoje a prípravky na výrobu ná
pojov, sirupy, ovocné šťavy, káva, čaj, korenie a
príbuzné výrobky.
(511) 29,30,31,32
(210) 35873

(111) 157 518
(220) 25.05.1967
(151) 14 08.1967
(180) 25 05.2007

PEPSI

(540)
(730) PepsiCo, Inc., spoločnosť organizovaná a existu
júca podľa zákonov štátu North Carolina, Purcha
se, New York, US;
(510) Nealkoholické nápoje, sirupy a koncentráty na
ich prípravu.
(511) 32
(210) 40212

(111) 157 648
(220) 23 05 1967
(151) 19.10 1967
(180) 23.05.2007

( ) FEROPUR

540
(730)

BOCHEMIE, s. r. o„ Lidická 326, 735 95 Bo
humín, CZ,
(510) Tavenina hybridu sodného.
(511) 1
(210) 40200

(111) 157 658
(220) 29.07.1967
(151) 21.10.1967
(180) 29.07.2007

(540) AVEFLOR
(730)

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84, 100 31
Praha 10, CZ,
(510) Výrobky chemické pre priemysel, vedu, poľ'
nohospodárstvo, umelé a syntetické živice, che
mikálie na konzervovanie potravín; činidlá.
Mydlo, výrobky voňavkárske, éterické oleje, vý
robky kozmetické, vodičky na umývanie vlasov,
prostriedky na čistenie zubov;
Výrobky lekárnické, veterinárske a zdravotnícke;
výrobky dietetické pre deti a chorých, náplasti,
materiál na obväzy; hmoty na plombovanie zubov
a na odtlačky zubov, dezinfekčné prostriedky,
prostriedky na ničenie buriny a škodlivých zvie
rat.
(511) 1,3,5
(210) 40468

(111)
(220)
(310)
(320)

157 779
02.10.1964
869519
19.09.1964

(540)

(330) GB
(151) 22.12.1967
(180) 02.10.2004
(540)

PANASONIC
(730)

Birfield
kJoint^

►

(730)

GKN Hardy Spicer Limited, Chester Road, Erdington, Birmingham 24, GB;
(510) Univerzálne kĺbové spoje na prenos točivého
momentu pre vozidlá aj stacionárne zariadenia.
(511) 7,12
(210) 32394

(111) 157 858
(220) 08.08.1967
(151) 10.02.1968
(180) 08.08.2007

(540) SILFOLIT
(730) DENTAL, a. s., Černokostelecká 84, 100 31
Praha 10, CZ;
(510) Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel;
umelé živice. Výrobky lekárnické, veterinárske a
zdravotnícke; výrobky dietetické pre deti a cho
rých; náplasti, materiál na obväzy; hmoty na
plombovanie zubov a na odtlačky zubov; dezin
fekčné prostriedky s výnimkou dezinfekčných
prostriedkov na viazanie prachu. Zdravotnícke
prístroje najmä na zubolekárske účely (vrátane
umelých zubov, očí, údov).
(511) 1.5,10
(210) 40489

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

157 936
15 12.1965
13.03.1968
15 12.2005

PANASONIC
(730)

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., No.
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefec
ture, JP;
(510) Gutaperča, guma a náhradky z týchto hmôt, vý
robky z týchto hmôt, polotovary z plastických
hmôt; tesniace hmoty; upchávky a izolácie
(tepelné, elektrické alebo zvukové); azbest, sľuda
a výrobky z azbestu a sľudy; hadice; najmä elek
trické izolačné materiály, laminátové dosky zo
syntetických živíc, dekoratívne dosky zo synte
tických živíc.
(511) 17
(210) 35890

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., No.
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefec
ture, JP;
(510) Hudobné nástroje vrátane mechanických klavírov
a ich príslušenstiev, hudobné skrine, najmä elek
trické organy, elektronické organy, elektronické
klavíry a iné elektrické alebo elektronické hudob
né nástroje.
(511) 15
(210) 35891

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

157 938
15.12.1965
13.03.1968
15.12.2005

PANASONIC
(730)

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., No.
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefecture, JP;
(510) Drahé kovy a ich zliatiny, predmety z drahých
kovov, ich zliatin alebo z dublovaných kovov, bi
žutéria z plastov a plastických hmôt, umelecké
predmety z bronzu, hodiny a chronometrické za
riadenia vrátane batériových hodín a tranzistoro
vých hodín, špeciálne puzdrá.
(511) 8,14,16,26
(210) 35892

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

157 939
15.12 1965
13.03.1968
15.12.2005

PANASONIC
(730)

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., No.
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefec
ture, JP;
(510) Osvetľovacie a tepelné zariadenia a zariadenia na
výrobu pary, zariadenia na varenie, chladenie,
vetranie vrátane klimatizačných zariadení alebo
zariadení na úpravu vzduchu, zariadenia na roz
vod vody a zdravotnícke zariadenia, najmä uhlí
kové uzemňovacie tyče, elektrické lampy, fluo
reskujúce lampy, lampy na infračervené žiarenie,
závesné osvetľovacie telesá, dynamové lampy,
lampáše a iné batériové lampy, reflektory na vo
zidlá, lampy na ničenie zárodkov, elektrické
ventilátory, elektrické stroje na zmrzlinu, elek
trické chladničky, elektrické ventilátory, resp.
čističe vzduchu, elektrické chladiče vody, elek
trické ohrievacie dosky, elektrické ohrievače vo
dy, elektrické sporáky, elektrické opekače, elek
trické ohrievače, elektrické ohrievače na nohy, elektrické variče na ryžu, elektrické opekače na
ryby, elektrické variče na vajcia, elektrické železá
na pečivo, plynové sporáky, plynové kachle, ply
nové ohrievače a iné spotrebiče plynu, rýchloohnevače vody na plyn, olejové horáky, olejové
ohrievače, kompresory na vzduch

(511) 7, 9, 10, 11,21
(210) 35893

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

157 940
15.12.1965
13.03.1968
15.12.2005

PANASONIC

(730) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., No.
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefec
ture, JP;
(510) Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubár
ske a zverolekárske vrátane špeciálneho nábytku
pre tieto odbory a vrátane prístrojov a zdravot
níckych pomôcok, najmä vibrátory, pomocné za
riadenia pre sluch, rôntgenové súpravy, slúchad
lá, ortuťové lampy, iónové lampy, sodíkové lam
py, bleskové lampy.
(511) 10,11
(210) 35894

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

usmerňovače napätia, elektrické zváracie stroje,
elektrické spájkovacie železá, elektrické poplašné
zariadenia, spínače, stýkače, vývody, koncovky,
zásuvky, rozvodne, relé a iné zapojovacie zaria
denia, elektrické vysávače prachu, elektrické
chladiace zariadenia do miestností, elektrické
žehličky, elektrické podušky a prikrývky
(511) 7, 9, 11, 16,21
(210) 35895

157 941
15.12.1965
13.03.1968
15.12.2005

PANASONIC

(730) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., No.
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefec
ture, JP;
(510) Prístroje a nástroje na vedecké a labora
tórne účely, prístroje a nástroje navigačné, prí
stroje a nástroje určené na prenášanie rozkazov,
na meranie a prístroje používané pri riadení lodí a
lietadiel, prístroje a nástroje geodetické a prístroje
a nástroje elektické, prístroje a nástroje na bez
drôtovú telegrafiu, prístroje a nástroje na váženie
a meranie, prístroje a nástroje signalizačné, prí
stroje a nástroje určené na kontrolné účely, prí
stroje a nástroje na záchranné a učebné účely,
automaty uvádzané do činnosti vhodením mince
alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu
hovoreného slova, zapisovacie pokladne a počí
tacie stroje vrátane kancelárskych a dierkovacích
strojov, hasiace prístroje, špeciálne puzdrá na uvádzané prístroje a nástroje, elektromechanické a
elektrotermické prístroje a zariadenia, rádioprijí
mače, televízne prijímače, magnetofóny, drôtové
a bezdrôtové oznamovacie zariadenia, telefónne
zariadenia (vrátane systémov interphonu), elek
trické verejné adresovacie sústavy, gramorádiá,
gramofóny, elektrické meracie stroje (vrátane sig
nalizačných svetiel na elektrických rozvodniach),
elektrické skúšobné súpravy, tranzistorové prijí
mače, zosilňovače, súčiastky a príslušenstvá uve
dených súprav vrátane, bez obmedzenia na tieto
zložky: amplióny, mikrofóny, kondenzátory,
transformátory, snímače, gramofónové motory,
magnetofónové pásky, tranzistory, diódy, suché
články, mokré články, akumulátorové batérie, sl
nečné batérie, signálne svetlá, všetky druhy
transformátorov, všetky druhy kondenzátorov,

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

157 942
15.12.1965
13.03.1968
15.12.2005

PANASONIC
(730)

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., No.
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefec
ture, JP;
(510) Ručné nástroje, nožiarske výrobky, zbrane, elek
trické holiace strojčeky, elektrické žacie stroje na
trávniky, elektrické strojčeky na otváranie kon
zerv, elektrické trhače papiera.
(511) 7,8,9
(210) 35896

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

157 943
15.12.1965
13.03.1968
15.12.2005

PANASONIC
(730) Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., No
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefec
ture, JP;
(510) Stroje a obrábacie stroje, motory, súkolesia a
hnacie remene; poľnohospodárske stroje a liahne,
mastenice, šijacie stroje s elektrickým motorom,
šijacie stroje na pohon pedálom a iné elektrické
motory, elektrické brúsky na nože, elektrické vib

(511)
(210)

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

rátory, elektrické trhače papiera, elektrické mixé
ry na potraviny, elektrické mlynčeky na mäso,
pletacie stroje, uhlíky na vydlabávanie elektric
kým oblúkom a vzduchom, elektrické miešačky,
elektrické práčky, elektrické strojčeky na pálenie
odpadov, elektrické vodné čerpadlá.
7, 8,9, 11,21
35897

158 043
15.12.1965
19.04.1968
15.12.2005

(730)

Matsushita Electric Industrial Company Limi
ted, Osaka, JP;
(510) Gutaperča, guma a náhradky z týchto hmôt, vý
robky z týchto hmôt, polotovary z plastických
hmôt; tesniace hmoty, upchávky a izolácie
(tepelné, elektrické alebo zvukové); azbest, sľuda
a výrobky z azbestu a sľudy; hadice, najmä elek
trické izolačné materiály; laminátové dosky zo
syntetických živíc, dekoratívne dosky zo synte
tických živíc.
(511) 6,17
(210) 35882

(IlI)
(220)
(151)
(180)
(540)

158044
15.12.1965
19.04.1968
15.12.2005

(730)

Matsushita Electric Industrial Company, Limitted, Osaka, JP;
(510) Drahé kovy a ich zliatiny; predmety z drahých
kovov, ich zliatin alebo z dublovaných kovov; bi
žutéria z plastov a plastických hmôt; umelecké
predmety z bronzu; hodiny a chronometrické za
riadenia vrátane batériových hodín.
(511) 14
(210) 35883

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

158 045
15.12.1965
19.04.1968
15.12.2005

Matsushita Electric Industrial Company, Li
mited, Osaka, JP;
(510) Chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske
prístroje a nástroje vrátane špeciálneho nábytku
pre tieto odbory a vrátane prístrojov a zdravot
níckych pomôcok, najmä vibrátory, pomocné za
riadenia pre sluch, rôntgenové súpravy, slúchad
lá, ortuťové lampy, iónové lampy, sodíkové lam

(180)
(540)

15.12.2005

(730)

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., No.
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka Prefec
ture, JP;
(510) Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia a zaria
denia na výrobu pary; zariadenia na varenie,
chladenie, vetranie vrátane klimatizačných zaria
dení alebo zariadení na úpravu vzduchu, zaria
denia na rozvod vody a zdravotnícke zariadenia;
najmä elektrické lampy, fluoreskujúce lampy,
bleskové lampy, lampy na infračervené žiarenie,
všetky druhy osvetľovacích telies (s výnimkou
uhlíkových alebo grafitových, alebo uhlík, alebo
grafit obsahujúcich materiálov), dynamové lam
py, puzdrá na baterky, lampáše a iné batériové
lampy, reflektory na vozidlá, lampy na ničenie zá
rodkov, elektrické ventilátory, sušičky, elektrické
stroje na umývanie riadu, elektrické stroje na
zmrzlinu, elektrické ventilátory, resp. čističe
vzduchu, elektrické chladiče vody, elektrické
ohrievače vody, elektrické ohrievacie dosky, elek
trické sporáky, elektrické opekače, elektrické pe
káče, elektrické ohrievače na nohy, elektrické va
riče na ryžu, elektrické železá na pečivo, plynové
sporáky, plynové kachle a iné spotrebiče plynu,
olejové horáky, olejové ohrievače, kompresory na
vzduch.
(511) 7,9, 10, 11,21
(210) 35885

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

158 047
15.12.1965
19.04.1968
15.12.2005

(730)

py-

(511)
(210)

10,11
35884

(111)
(220)
(151)

158 046
15.12.1965
19.04.1968

(730)

Matsushita Electric Industrial Company, Li
mited, Osaka, JP;
(510) Hudobné nástroje vrátane mechanických klavírov
a ich príslušenstiev, hudobné skrine, najmä elek
trické organy, elektronické organy, elektronické
klavíry a iné elektrické alebo elektronické hudob
né nástroje.
(511) 15
(210) 35889

(111) 158 065
(220) 15.12.1965
(151) 03.05.1968
(180) 15.12.2005

(540)

(540)

(730)

(730)

Matsushita Electric Industrial Company, Li
mited, Osaka, JP,
(510) Prístroje a nástroje na vedecké a labora
tórne účely, navigačné prístroje a nástroje, prí
stroje a nástroje určené na prenášanie rozkazov,
na meranie a prístroje všeobecne používané pri
riadení lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geode
tické, prístroje a nástroje elektrické; prístroje a
nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje foto
grafické, kinematografické, optické vrátane prí
strojov na premietanie a vrátane zväčšovacích
prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a me
ranie, prístroje a nástroje signalizačné; prístroje a
nástroje určené na kontrolné účely, prístroje a
nástroje na záchranné a učebné účely; automaty
uvádzané do činnosti vhodením mince alebo
známky, prístroje na záznam a reprodukciu hovo
reného slova; zapisovacie pokladne a počítacie
stroje vrátane kancelárskych a dierkovacích stro
jov; hasiace prístroje; špeciálne puzdrá na uvede
né prístroje a nástroje; elektromechanické a elektrotermické prístroje a zariadenia; rádioprijímače,
televízne prijímače, magnetofóny, bezdrôtové
oznamovacie zariadenia, telefónne zariadenia
(vrátane systémov interphonu), elektrické verejné
adresovacie sústavy, gramorádiá, gramofóny, elektrické meracie stroje, tranzistorové prijímače,
zosilňovače, súčiastky a príslušenstvá uvedených
súprav vrátane, ale bez obmedzenia na tieto zlož
ky, amplióny, mikrofóny, kondenzátory, odporníky, elektrónky, zariadenia na vysielanie katódo
vých lúčov (rôntgen), transformátory, snímače,
gramofónové motory, magnetofónové pásky,
tranzistory, diódy, (okrem uhlíkových alebo grafi
tových súčastí a príslušenstiev), suché články,
mokré články, akumulátorové batérie, slnečné
batérie, signálne batérie, signálne svetlá, všetky
druhy transformátorov, všetky druhy kondenzáto
rov, usmerňovače napätia, elektrické zváracie
stroje, elektrické spájkovacie železá, elektrické
poplašné zariadenia, spínače, stýkače, vývody,
koncovky, zásuvky, rozvodne, relé a iné zapojovacie zariadenia; kinematografické projektory, klzavé projektory, stereooptické prístroje, fotogra
fické prístroje, bleskové fotografické pištole, mik
roskopy a ich súčasti a príslušenstvá (s výnimkou
uhlíka pre kinematografické projektory); elektric
ké vysávače prachu, elektrické chladiace zaria
denia do miestností, elektrické žehličky, elektric
ké vankúše a prikrývky
(511) 9,10,11
(210) 35886

(111) 158 066
(220) 15.12 1965
(151) 03.05 1968
(180) 15.12 2005

Matsushita Elektric Industrial Company, Li
mited, Osaka, IP
(510) Ručné nástroje, nožiarske výiobky, zbrane, elek
trické holiace strojčeky, elektrické žacie stro]e na
trávniky, elektrické náradia, elektrické strúhadlá
na ceruzky
(511) 8
(210) 35887

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

158 067
15 12.1965
03 05 1968
15 12 2005

(730)

Matsushita Elektric Industrial Company, Li
mited, Osaka, JP;
(510) Stí oje a obrábacie stroje, motory, súkolesia a
hnacie remene, poľnohospodárske stroje a liahne,
mastemce, šijacie stroje s elektrickým motorom,
šijacie stroje na pohon pedálom, motory elektric
kých šijacích stroiov a iné elektrické motory, elektncké brúsky na nože, elektrické vibrátory, elektncké trhače papiera, elektrické miešačky, elektrické práčky, elektrické stroje na pálenie od
padu, elektrické vodné čerpadlá
(511) 7
(210) 35888

(111) 158 189
(220) 27.04 1967
(151) 17.06 1968
(180) 27 04 2007

(540) THREE DIAMONDS
(730)

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86. JP;
(510) Chemické výrobky na priemyselné a vedecké úče
ly, chemické výrobky určené pre fotografiu, po
ľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, hnoji
vá /prírodné aj umelé/, hasiace prostriedky, pros
triedky na kalenie a chemické prípravky na zvá
ranie, chemické prostriedky na konzervovanie
potravín, priemyselné spojivá.
(511) 1
(210) 40124

(111) 158 195
(220) 27.04 1967

(151)
(180)

17.06.1968
27.04.2007

(540) THREE DIAMONDS
(730)

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP;
(510) Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke pro
dukty a semená, ktoré neboli zaradené do iných
tried; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina,
sadivá; živé rastliny a prírodné kvety; zvieracie
krmivá, slad.
(511) 31
(210) 40130

(510)

Špagáty, motúzy, siete, plátenné tienidlá, nepre
mokavé plachty, lodné plachty, vrecia, čalúnmcký
materiál /vlásie, kapok, perie, morská tráva a po
dobne/; surové textilné vlákna
(511) 22
(210) 40131

(111) 158 200
(220) 27.04 1967
(151) 17.06.1968
(180) 27.04.2007
(540)

(111) 158 196
(220) 27.04 1967
(151) 17 06.1968
(180) 27.04.2007

(540) THREE DIAMONDS
(730)

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP;
(510) Mäso, ryby, hydina, zverina; mäsové výťažky;
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina;
rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne
výrobky; jedlé oleje a tuky; konzervované potra
viny, potraviny naložené v octe.
(511) 29
(210) 40133

(111) 158 198
(220) 27 04 1967
(151) 1706 1968
(180) 27 04 2007

(730) Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP;
(510) Priadze, nite.
(511) 23
(210) 40132

(111) 158 201
(220) 27.04.1967
(151) 17.06 1968
(180) 27 04.2007
(540)

(540) MITSUBISHI
(730)

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP;
(510) Surové a čiastočne spracované obyčajné
kovy. kotvy, nákovy, zvony, stavebný materiál z
valcovaného a liateho kovu; koľajnice a iný ko
vový materiál na železničné účely; reťaze s vý
nimkou pohonných reťazí na vozidlá; káble a
drôty (okrem káblov a drôtov na elektrotechnické
účely), zámočnícke výrobky, kovové rúrky a rúry;
nedobytné pokladne a schránky; oceľové guľôč
ky; podkovy; klince a skrutky; rudy.
(511) 6
(210) 40143

(111) 158 199
(220) 27 04.1967
(151) 17 06 1968
(180) 27 04 2007
(540)

(730)

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP,
(510) Tkaniny, kusový tovar, pokrývky na postele a na
stoly, textilný tovar, pokiaľ nie je obsiahnutý v iných triedach
(511) 24
(210) 40134

(111) 158 202
(220) 27.04.1967
(151) 17.06.1968
(180) 27.04.2007
(540)

(730)

(730)

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP;

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP,
(510) Odevy a ich súčasti vrátane topánok, spoločen
ských topánok a papúč.
(511) 25
(210) 40135

(111) 158 203
(220) 27.04.1967
(151) 17.06.1968
(180) 27.04 2007
(540)

nedobytné pokladne a schránky; oceľové guľôč
ky; podkovy; klince a skrutky; rudy.
(511) 6
(210) 40138

(111) 158 206
(220) 27.04.1967
(151) 17.06.1968
(180) 27.04.2007
(540)
(730)

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP;
(510) Koberce, hune, rohožky a rohožoviny, linoleá a
iné podlahové krytiny, čalúny a nástenné koberce
(nie však z textilu)
(511) 27
(210) 40136

(111) 158 204
(220) 27 04 1967
(151) 17.06 1968
(180) 27.04.2007
(540)

(730)

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP;
(510) Mäso, ryby, hydina, zverina; mäsové výťažky;
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina;
rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne
výrobky; jedlé oleje a tuky; konzervované potra
viny, potraviny naložené v octe
(511) 29
(210) 40137

(111) 158 205
(220) 27.04 1967
(151) 17.06 1968
(180) 27.04 2007
(540)

(730)

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP;
(510) Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke pro
dukty a semená, ktoré neboli zaradené do iných
tried; živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina;
sadivá; živé rastliny a prírodné kvety; zvieracie
krmivá, slad.
(511) 31
(210) 40139

(111) 158 207
(220) 27.04.1967
(151) 17.06.1968
(180) 27.04.2007
(540)

(730)

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP;
(510) Gutaperča, guma, balata a ich náhradky, materiály
na tesnenie, zapchávanie a izoláciu; azbest, sľuda
a výrobky z nich; hadice (s výnimkou kovových).
(511) 17
(210) 40140

(111) 158 208
(220) 27.04.1967
(151) 27.04.1967
(180) 27.04.2007
(540)
(730)

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP;
(510) Surové a čiastočne spracované obyčajné kovy;
kotvy, nákovy, zvony, stavebný materiál z valco
vaného a liateho kovu; koľajnice a iný kovový
materiál na železničné účely; reťaze s výnimkou
pohonných reťazí na vozidlá; káble a drôty
(okrem káblov a drôtov na elektrotechnické úče
ly), zámočnícke výrobky, kovové rúrky a rúry;

(730)

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP;

(510)

Drobné domáce náradie a nádoby (pokiaľ nie sú
vyrobené z drahých kovov alebo nimi pokryté),
hrebene a umývacie špongie, kefy (s výnimkou
maliarskych štetcov), kefársky materiál, prístroje
a materiál na čistenie a upratovanie, oceľová vl
na, sklenený tovar, výrobky z porcelánu a kame
niny, ktoré nie sú zaradené v iných triedach.
(511) 9,21
(210) 40141

(111) 158 209
(220) 27.04.1967
(151) 17.06.1968
(180) 27.04.2007
(540)

(730)

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP;
(510) Chemické výrobky na priemyselné a ve
decké účely, chemické výrobky určené pre foto
grafiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníc
tvo, hnojivá /prírodné aj umelé/; hasiace pros
triedky, prostriedky na kalenie a chemické prí
pravky na zváranie, chemické prostriedky na kon
zervovanie potravín; priemyselné spojivá.
(511) 1
(210) 40142

(111) 158 234
(220) 27.04.1967
(151) 26.06.1968
(180) 27.04.2007

lu, integrovanie a zaznamenávanie fyzikálnych
geofyzikálnych, chemických a elektrických pre
menlivých hodnôt, prístroje a nástroje na učebné,
výchovné, vedecké priemyselné účely, najmä te
levízne systémy s uzavretým okruhom, alfa
numerické návestné zariadenia, elektrónové mik
roskopy, zariadenia na rádiografiu lúčov X, za
riadenia na infračervené lúče, lasery a optické sú
časti používané v spojení s nimi, kryogenické
systémy a ich súčasti, vákuové systémy, komory a
ich súčasti vrátane ventilov, uzáverov a tlakovzdorných okien, optické sklo, prístroje chirur
gické, liečebné, klinické, zubolekárske a zverole
kárske, najmä zariadenia rádiografické a rôntgenové, zariadenia na osvetľovanie, kúrenie, výrobu
pary a chladiace zariadenia, najmä osvetľovacie
zariadenia pre kozmické lode, mikrovlnné vyku
rovacie zariadenia, vákuové a atmosférické pece,
jadrové batérie, delostrelecký výstroj, najmä de
tonátory, zápalnice a iniciátory pre výbušniny,
normalizátory na meranie času a chronologizačné
prístroje, papier vrátane papiera na námorné ma
py a planografického papiera pre písacie a zá
znamové nástroje a prístroje, tesniace prípravky,
najmä hermetické uzávery, tlakovzdomé okná.
(511) 6,7,9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19
(210) 40112

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)
(730)
(510)

(540) MITSUBISHI
(730)

Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., 6-3, Marunouchi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-86, JP;
(510) Gutaperča, guma, balata a ich náhradky, materiál
na tesnenie, zapchávanie a izoláciu; azbest, sľuda
a výrobky z nich; hadice /s výnimkou kovových/.
(511) 17
(210) 40145

(111) 158 335
(220) 18.04.1967
(151) 20.08.1968
(180) 18.04.2007

(511)
(210)

MONSANTO
MONSANTO COMPANY, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 800 North Lind
bergh Boulevard, St.Louis,Missouri, US;
Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľ
nohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; hnojivá
(prírodné a umelé); zmesi do hasiacichprístrojov;
prípravky zmäkčovacie a chemické prípravky na
spájkovanie; chemické látky na konzervovanie
potravín; vyčiňovacie prípravky; lepidlá a spojivá
používané v priemysle;
1
39986

(111) 160 520
(220) 05.04.1971
(151) 24.10.1971
(180) 05.04.2001
(540)

lOPUSG

(540) varian
(730) VARIAN ASSOCIATES, Inc., 3100 Hansen
Way, Palo Alto, California 943 04, US;
(510) Kovy a kovové výrobky s keramickým povlakom,
ťahané kovové súčasti, pumpy vrátane vákuových
púmp, elektrické, elektronické a elektromecha
nické prístroje a zariadenia a ich súčasti vrátane
prístrojov a zariadení na prijímanie, vysielanie,
zisťovanie, zosilňovanie, limitovanie, upravova
nie a kontrolu elektromagnetických vln, najmä
tiež na mikrovlnné frekvencie, prístroje a nástroje
na meranie, zisťovanie, skúšanie, váženie, kontro

158 440
24.03.1967
29.10.1968
24.03.2007

(730)

OPUS, československé hudobné vydavateľstvo,
š. p., Mlynské Nivy 73, Bratislava, SK;
(510) Gramoplatne, knihy o hudbe, hudobniny, propa
gačné a reklamné materiály vrátane etikiet a obalov na gramoplatne.
(511) 9, 16
(210) 45129

(IlI)

162 085

(220) 25 04 1974
(151) 1609 1974
(180) 25 04 2004
(540)
(730)

TANG

KRAFT FOODS, INC., Three Lakes Dnvc.
Northfield, Illinois 60093. US,
(510) Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody, šumi
vé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prí
pravky na prípravu nápojov, ovocné šťavy a ná
poje z ovocných štiav
(511) 32
(210) 47855

(111)

162 425

(220) 30 05 1975
(151) 18 06 1975
(180) 30 05 2005
(540)

(730) Sanyo Electric Co., Ltd., Osaka, JP,
(510) Práčky, studňové čerpadlá, samočinné umývačky
riadu, samočinné miešačky na potraviny, samočin
né lisy na šťavy, pece na vykurovanie olejom, ply
nové ohrievače, žehliace lisy pre práčovne, vákuo
vé čističky pre práčovne, kompresory, e/ektricke
žehličky, vysávače, štvrťové bicie hodiny pre do
mácnosť. časové strojčeky, elektrické leštičky to
pánok, elektrické drviče odpadkov, núdzové
osvetlenia, sústavy na informácie obecenstva, sní
mače dymu, elektronické prístroje na volanie v nú
dzi, batérie, elektrické ohrievače nôh, elektronické
počítačky, interkomumkačné telefónne prístroje,
elektronické systémy na vyhľadávanie osôb, tele
fónne hlásky, kazetové zápisníky, diktafóny, faktui ovácie stroje s miniatúrnymi počítačmi alebo mik
ropočítačmi, tlačiarenské kalkulačné stroje s piogramovanim, farebné televízne prístroje, čiernobiele
televízne prístroje, prístroje na magnetický záznam
obrazového signálu, kazetové prístroje na magne
tické záznamy obrazového signálu, priemyselná
televízia, televízne sústavy s uzatvoreným obvo
dom, monitorujúce televízne prístroje, rádiové prí
stroje, kombinované rádiové a telefónne prístroje,
magnetofóny, magnetofónové šasi, šasi kazetových
magnetofónov, samočinné meniče kaziet, taniere
pre gramofónové šasi, reproduktory, štvorkanálové
prístroje, zosilňovače, ladiace ústrojenstvo, deko
déry, piedávacie automaty, vyvolávacie vane, ultra
zvukové kúpele, chladiče vody, leštičky parkiet,
zinkové palivové články, odvlhčovače, elektrické
nabíjače, elektrické dečky, elektrické matrace, elek
trické vankúše, elektrické papuče na ohrievanie
nôh, elektrické topánky na ohrievanie nôh, elek
trické íohože na podlahu, hracie stroje na magneto
fónové pásky, kombinované vysielače a prijímače,
stereofónne prijímače do áut, autorádiá, čistiace
prístroje pre autá, fonokarty, mikrofilmové faksimi

le, mikrofóny, slúchadlá na hlavu, reproduktorové
sústavy do automobilov, elektrické mostíky, ku
chynské celky, elektrické holiace strojčeky, eletrické vlasové natáčky, elektrické žehliče na nohavice,
elektrické masážne vibračné strojčeky, elektiicke
strojčeky na strihanie vlasov, elektrické zubné kef
ky, samočinné strúhače, golfové káry', elektrické
organy, detské vozidlá na batérie, elekti ícké drviče
ľadu, drezy, kuchynské stoly, sporáky, rohové sto
líky, toaletné stolíky, elektrický športový tovai. clektrické masážne pásy, kamery na magneticky zá
znam televízneho signálu, holiace strojčeky do au
ta, vibrátory do auta, zámky na bicykle, snény a
húkačky na bicykle, plášte a duše, rýchlomery na
bicykle, hustilky na bicykle, svetelné smerovky,
ultiazvukové čistiace prístroje, mzdcľovacic a ba
liace stro i e pre lekárstvo, inkubátory, lekárske fak
turované stroje, samočinné baliace stroje pre le
kárstvo, jednokoľajové sústavy pre golfové vozíky,
mraziace nákladné automobily, elektiicke chladiče
s vetrákom, sušičky, chladničky, mrazničky, krát
kovlnné rúry na pečenie, plynové ohrievače vody,
samočinné plynové variče, opekače hrianok, perkolátory, varné platničky, stoly s plynovými vložka
mi, plynové sporáky, plynové rúry na pečenie, čis
tiče vody, ražne, elektronické natriasané strojčeky,
núdzové osvetlenia, fluorescenčné lampy, ortuťové
lampy do záhrady, elektrické žiarovky, ručné svie
tidlá, petrolejové vyhrievacie telesá, plynové vy
hrievacie telesá, elektrické vyhrievacie telesá, elek
trické pokrývky, ústredné kombinované vyhrieva
cie a chladiace sústavy, vetrákové chladiace prístro
je, vetráky na okná, ohrievače vody, balíčkové za
riadenie na upravu vzduchu, delene zariadenia na
úpravu vzduchu, zariadenia na upravu vzduchu na
zamontovanie do okna, chladiče vody, chladiace
hady s vetrákom, vodné chladiace veže, absorpčně
mrazničky, exhaustory, plmče do mrazničiek, zaí ladenia na výrobu ľadových kociek, chladené vit
ríny, prefabrikáty chladničiek, prefabrikáty mraz
ničiek. krátkovlnné odmrazovače, zariadenia na
chemické čistenie, ultrazvukové kúpele, chladiče
vody, osviežovače vzduchu, vysúšadlá, vysušacie
odstredivky, elektrické nahrievacie komoiy, plyno
vé grily, plynové platničky, elektrické vanče na ry
žu, električke panvice na vyprážame, električke
strojčeky na zmrzlinu, elektrické ventilátory, elek
trické bojlery' na oblievame vody, plynové bojlery
na ohrievanie vody, plynové ohrievače kúpeľa, va
ne, typizované kupeine, elektrické nasávacie vetrá
ky, čističky, elektrické ventilátory, sušiče vlasov,
elektiicke kozmetické súpravy, navlhčovače, elek
trické cirkulatory. elektncke panelové vyhncvacie
telesá, plynové sálavé vyhrievacie telesá, elektncke
spájkovačky, vetráky do auta. chladničky do aut,
vyhrievanie do áut. svetlá áut, dynamové osvetľo
vacie agregáty a žiarovky, klimatizačné zailadenia
do budov, kombinované absorpčné chladiace a zahrievacie sústavy, pece na vykurovanie naftou, ply
nové ohrievače, zariadenie na dodávku teplej vody,
elektrické ohrievače na saké (japonské lyžové ví
no), lekárske chladničky, parné bojlery, elektncke
kávovary, elektrické otvárače konzerv, automaty na
podávanie čaju, spaľovače a sterilizátory
(511) 7, 9, 10, 11, 12, 14
(210) 48701

(111) 162 623
(220) 11.02.1975
(151) 02.12.1975
(180) 11.02.2005

(540) BOOTS
(730) The Boots Company PLC, Nottingham NG2
3 AA, GB:
(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, potraviny pre deti a chorých, náplasti,
obväzový materiál, hmoty určené na plombovanie
zubov, zubolekárske vosky, dezinfekčné pros
triedky, prostriedky na ničenie buriny a živočíš
nych škodcov.
(511) 5
(210) 48454

(111) 162 674
(220) 20.03.1975
(151) 10.01.1976
(180) 20.03.2005
(540)
(730)

FLOCOR

Smogless S.p.A., Via Mascheroni 29, 20 145
Milano, IT;
(510) Tvarované tesnenia ako súčasti chladiacich veží,
chemické zariadenia; filtre patriace do triedy 11 a
zariadenia na spracovanie priemyselných odpa
dových vôd.
(511) 11
(210) 48529

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

162 697
10.12.1975
14.01.1976
10.12.2005

(510) Krém na pokožku, práškový mastenec, (mastencová múčka), zubná pasta, preháňadlo v tablet
kách, šampónový prípravok.
(511) 3,5
(210) 48855

(111) 162 809
(220) 19.09.1975
(151) 09.04.1976
(180) 19.09.2005

(540) SERPAR
(730)

Ross Operating Valve Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Michigan, Detroit,
Michigan, US;
(510) Riadiace ventily pre priemyselné stroje.
(511) 7
(210) 48864

(111) 162 830
(220) 24.10.1975
(151) 21.04.1976
(180) 24.10.2005

(540) CLEARTEX
(730)

Texaco International Trader Inc., spoločnosť
organizovaná podľa zákonov štátu Delaware,
2000 Westchester Avenue, 10650 City of White
Plains, New York, US;
(510) Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky a
zmesi na odprašovanie, pohlcovanie a viazanie
prachu, pohonné látky vrátane motorových ben
zínov, vykurovacie oleje, osvetľovacie prostried
ky.
(511) 4
(210) 48960

(111) 162 876
(220) 24.10.1975
(151) 21.05.1976
(180) 24.10.2005

MLTLTIFAK

(730) The Coca-Cola Company, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, Atlanta, Georgia,
US;
(510) Nealkoholické nápoje.
(511) 32
(210) 49091

(111) 162 807
(220) 11.09.1975
(151) 09.04.1976
(180) 11.09.2005
(540)
(730)

NOXZEMA
NOXELL CORPORATION, spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Maryland, 11050 York
Road, Hunt Valley, Baltimore Co., Maryland,
US;

(540)
(730) Texaco International Trader Inc., spoločnosť
organizovaná podľa zákonov štátu Delaware.
2000 Westchester Avenue, 10650 City of White
Plains, New York, US;
(510) Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky a
zmesi na odprašovanie, pohlcovanie a viazanie
prachu, pohonné látky vrátane motorových ben
zínov, vykurovacie oleje, osvetľovacie prostried
ky.
(511) 4
(210) 48952

(111) 162 877
(220) 24.10.1975
(151) 21.05.1976
(180) 24.10.2005

STARFAK

(540)
(730) Texaco International Trader Inc., spoločnosť
organizovaná podľa zákonov štátu Delaware,

2000 Westchester Avenue, 10650 City of White Plains,
New York, US;
(510) Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky a
zmesi na odprašovanie, pohlcovanie a viazanie
prachu, pohonné látky vrátane motorových ben
zínov, vykurovacie oleje, osvetľovacie prostried
ky.
(511) 4
(210) 48953

(111) 162 878
(220) 24.10.1975
(151) 21.05.1976
(180) 24.10.2005

SPINTEX

(540)
(730) Texaco International Trader Inc., spoločnosť
organizovaná podľa zákonov štátu Delaware,
2000 Westchester Avenue, 10650 City of White
Plains, New York, US;
(510) Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky a
zmesi na odprašovanie, pohlcovanie a viazanie
prachu, pohonné látky vrátane motorových ben
zínov, vykurovacie oleje, osvetľovacie prostried
ky.
(511) 4
(210) 48954

(111) 162 880
(220) 24.10.1975
(151) 21.05.1976
(180) 24.10.2005

(540) MEROPA
(730) Texaco International Trader Inc., spoločnosť
organizovaná podľa zákonov štátu Delaware,
2000 Westchester Avenue, 10650 City of White
Plains, New York, US;
(510) Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky a
zmesi na odprašovanie, pohlcovanie a viazanie
prachu, pohonné látky vrátane motorových ben
zínov, vykurovacie oleje, osvetľovacie prostried
ky.
(511) 4
(210) 48956

(111) 162 881
(220) 24.10.1975
(151) 21.05.1976
(180) 24.10.2005

MARFAK

(540)
(730) Texaco International Trader Inc., spoločnosť
organizovaná podľa zákonov štátu Delaware,
2000 Westchester Avenue, 10650 City of White
Plains, New York, US;
(510) Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky a
zmesi na odprašovanie, pohlcovanie a viazanie
prachu, pohonné látky vrátane motorových ben
zínov, vykurovacie oleje, osvetľovacie prostried
ky.
(511) 4
(210) 48957

(111) 162 882
(220) 24.10.1975
(151) 21.05.1976
(180) 24.10.2005

NOVATEX

(540)
(730) Texaco International Trader Inc., spoločnosť
organizovaná podľa zákonov štátu Delaware,
2000 Westchester Avenue, 10650 City of White
Plains, New York, US;
(510) Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky a
zmesi na odprašovanie, pohlcovanie a viazanie
prachu, pohonné látky vrátane motorových ben
zínov, vykurovacie oleje, osvetľovacie prostried
ky.
(511) 4
(210) 48958

(111) 162 883
(220) 24.10.1975
(151) 21.05.1976
(180) 24.10.2005

REGAL

(540)
(730) Texaco International Trader Inc., spoločnosť
organizovaná podľa zákonov štátu Delaware,
2000 Westchester Avenue, 10650 City of White
Plains, New York, US;
(510) Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky a
zmesi na odprašovanie, pohlcovanie a viazanie
prachu, pohonné látky vrátane motorových ben
zínov, vykurovacie oleje, osvetľovacie prostried
ky.
(511) 4
(210) 48959

(111) 162 982
(220) 23.09.1975
(151) 31.08.1976
(180) 23.09.2005

MARIMEKKO

(540)
(730) Marimekko Oy, Helsinki, Fl;
(510) Tkaniny (s výnimkou tých, ktoré sú zaradené v iných triedach), uteráky všetkých druhov, okrem
uterákov papierových, rukavice z froté na umý
vanie, povlaky na periny a vankúše, prikrývky,
drapérie. Odevy, hlavne dámske.
(511) 24,25
(210) 48881

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

163 006
14.10.1975
10.09.1976
14.10.2005

BRIDGESTONE
(730) BRIDGESTONE CORPORATION, akciová
spoločnosť organizovaná podľa japonských zá
konov, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, To
kyo, JP;
(510) Pneumatiky a duše.
(511) 12
(210) 48933

(111) 163 009
(220) 24.10.1975
(151) 17.09.1976
(180) 24.10.2005

RANDO

(540)
(730) Texaco International Trader Inc., spoločnosť
organizovaná podľa zákonov štátu Delaware,
2000 Westchester Avenue, 10650 City of White
Plains, New York, US;
(510) Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky a
zmesi na odprašovanie, pohlcovanie a viazanie
prachu, pohonné látky vrátane motorových ben
zínov, vykurovacie oleje, osvetľovacie prostried
ky.
(511) 4
(210) 48948

(111) 163 010
(220) 24.10.1975
(151) 17.09.1976
(180) 24.10.2005

URSA

(540)
(730) Texaco International Trader Inc., spoločnosť
organizovaná podľa zákonov štátu Delaware,
2000 Westchester Avenue, 10650 City of White
Plains, New York, US;
(510) Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky a
zmesi na odprašovanie, pohlcovanie a viazanie
prachu, pohonné látky vrátane motorových ben
zínov, vykurovacie oleje, osvetľovacie prostried
ky.
(511) 4
(210) 48947

(111) 163011
(220) 24.10.1975
(151) 17.09.1976
(180) 24.10.2005

TEXAMATIC

(540)
(730) Texaco International Trader Inc., spoločnosť
organizovaná podľa zákonov štátu Delaware,
2000 Westchester Avenue, 10650 City of White
Plains, New York, US;
(510) Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky a
zmesi na odprašovanie, pohlcovanie a viazanie
prachu, pohonné látky vrátane motorových ben
zínov, vykurovacie oleje, osvetľovacie prostried
ky.
(511) 4
(210) 48949

(111) 163 012
(220) 24.10.1975
(151) 17.09.1976
(180) 24.10.2005

TRANSULTEX

(540)
(730) Texaco International Trader Inc., spoločnosť
organizovaná podľa zákonov štátu Delaware,
2000 Westchester Avenue, 10650 City of White
Plains, New York, US;

(510)

Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky a
zmesi na odprašovanie, pohlcovanie a viazanie
prachu, pohonné látky vrátane motorových ben
zínov, vykurovacie oleje, osvetľovacie prostried
ky.
(511) 4
(210) 48951

(111) 163 013
(220) 24.10.1975
(151) 17.09.1976
(180) 24.10.2005

(540) MULTIGEAR
(730) Texaco International Trader Inc., spoločnosť
organizovaná podľa zákonov štátu Delaware,
2000 Westchester Avenue, 10650 City of White
Plains, New York, US;
(510) Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky a
zmesi na odprašovanie, pohlcovanie a viazanie
prachu, pohonné látky vrátane motorových ben
zínov, vykurovacie oleje, osvetľovacie prostried
ky.
(511) 4
(210) 48950

(111) 163 030
(220) 30.10.1975
(151) 14.10.1976
(180) 30.10.2005

DOROT

(540)
(730) Henri Dorot Limited, Cussons House, Bird Hall
Lane, Stockport, Cheshire SK3 OXN, GB;
(510) Neliečivé krémy na zjemnenie kože; medicinálne,
antiseptické mydlá; očné tiene, mastencevý prá
šok na toaletné použitie; farmaceutické prípravky
a látky; dezodoranty; liečivé kozmetické príprav
ky; liečivé prípravky na pestovanie vlasov, vlaso
vej kože a kože vôbec.
(511) 3,5
(210) 48976

(111) 163 208
(220) 19.01.1977
(151) 24.03.1977
(180) 19.01.2007

ROTAHALER

(540)
(730) Glaxo Group Limited, Londýn, GB;
(510) Farmaceutické a veterinárne prípravky a sub
stancie. Chirurgické a lekárske zariadenia a prí
stroje, ich časti a príslušenstvo.
(511) 5,10
(210) 49766

(111)
(220)
(151)
(180)

163 364
17.05.1977
17.10.1977
17.05.2007

(540) STOMAHESIVE
(730)

E.R.SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrence-

ville-Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(510) Chirurgický obväzový materiál.

(511) 5
(210) 49988

(111) 163 367
(220) 25.03.1977
(151) 07.10.1977
(180) 25.03.2007

TATRAFAN

(540)
(730) Chemosvit, a. s., Štúrova 101,059 21 Svit, SK;
(510) Fólie na balenie výrobkov.
(511) 17
(210) 49879

(111)
(220)
(151)
(180)

163 410
13.04.1977
18.11.1977
13.04.2007

ACE

(540)
(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(510) Prípravky pracie, bieliace a ostatné prípravky pre
práčovne, odmasťovacie a na drhnutie, toaletné
mydlá, čistiace prípravky pre domácnosť.
(511) 3
(210) 49914

(111) 163 450
(220) 26.05.1977
(151) 27.12.1977
(180) 26.05.2007

WINGSTAY

(540)
(730) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COM
PANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu
Ohio, 1144 East Market Street, Akron, Ohio
44316-0001, US;
(510) Prípravky proti starnutiu a ozonizácii gumových a
latexových výrobkov.
(511) 1
(210) 50013

(111) 163 460
(220) 31.05.1977
(151) 06.01.1978
(180) 31.05.2007

EBARA

(540)
(730) Ebara Corporation, 11-1, Haneda Asahi-cho,
Ota-ku, Tokyo, JP;
(510) Čerpadlá, vodné turbíny, olejové hydraulické
stroje, ventilátory, dúchadlá a kompresory, kotly,
chemické stroje a zariadenia, najmä zariadenia na
výrobu cukru a soli, iné odparovacie zariadenia,
zariadenia na výrobu zemiakových vločiek, zaria
denia na výrobu škrobu, vysávače prachu, tlmiče
zvuku, zariadenia pre atómovú energiu, strojové
zariadenia na výrobu papiera a drviny, fermentačné zariadenia, elevátory a iné všeobecné che

(511)
(210)

mické stroje. Všeobecné priemyselné stroje, naj
mä hydraulické spojky, parné turbíny, pneuma
tické dopravníky, hydraulické dopravníky, rôzne
ventily, rôzne filtre a iné všeobecné stroje.
Chladničky, zariadenia na úpravu vody a odpadu,
rýchle pieskové filtre, ionometrické zariadenia,
zariadenia na čistenie kalov vyvážaných zo žúmp,
zariadenia na kompostovanie.
7,11
50019

(111) 163 591
(220) 17.05.1977
(310) 1074860
(320) 02.02.1977
(330) US
(151) 17.03.1978
(180) 17.05.2007
(540)
(730)

STOMAHESIVE

E.R.SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(510) Prípravky vo forme práškov alebo pást na použi
tie v bezprostrednom okolí kolostómií, ileostómií
alebo ideálnych mechúrov.
(511) 5
(210) 49989

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)
(730)

163 618
25.05.1977
06.04.1978
25.05.2007

NIPPON STEEL CORPORATION

Shin Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha
(Nippon Steel Corporation), No. 6-3 Otemachi
2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(510) Obyčajné kovy v surovom a polospracovanom
stave a ich zliatiny, koľajnice a iný kovový mate
riál určený na železničné účely, oceľové drôty (s
výnimkou drôtov na elektrotechnické účely), ko
vové rúrky a rúry, valcovaný a liaty stavebný
materiál. Priemyselné stroje a obrábacie stroje aj
prevodovky a remeňové vybavenie (okrem tých,
ktoré sú určené pre pozemné vozidlá). Priemysel
né pece. Zariadenia na pozemnú a vodnú dopra
vu.
(511) 6,7,11,12
(210) 50011

(111) 163 714
(220) 27.05.1977
(151) 29.06.1978
(180) 27.05.2007
(540)
(730)

SILVERSTONE

E.I. du Pont de Nemours and Company Inc.,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Dela
ware, 1007 Market Street, Wilmington, Delaware,
US;
(510) Nepriľnavé poťahy a povlaky kuchynského náči
nia.

(511)
(210)

1
50018

(111) 166 006
(220) 28.08.1984
(151) 12.07.1985
(180) 28.08.2004

(540) REVLON FORMULA ZP11
(730) REVLON (SUISSE) S.A., Badenerstrasse 116,
8952 Schlieren, CH;
(510) Kozmetické výrobky vrátane prostriedkov na sta
rosti i voť a ošetrovanie vlasov.
(511) 3
(210) 53793

(111) 166 458
(220) 06.06.1986
(151) 07.01.1987
(180) 06.06.2006

ALMACAIN

(540)
(730) GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, CZ;
(510) Chemické výrobky pre zdravotnícky priemysel,
umelé a syntetické živice, chemikálie na konzer
vovanie potravín. Výrobky kozmetické, éterické
oleje, zdravotnícke mydlá, prostriedky na čistenie
zubov. Výrobky farmaceutické, veterinárne a
zdravotnícke, liečivá pre ľudí a zvieratá, medikované kŕmne prípravky, výrobky dietetické pre deti
a pre chorých, náplasti, materiál na obväzy,
hmoty na plombovanie zubov a na odtlačky zu
bov, dentálne prípravky, dezinfekčné prostriedky,
prostriedky na ničenie buriny a škodlivých zvie
rat, medicinálne nápoje, sirupy na farmaceutické
účely. Chemické prísady do krmív.
(511) 1,3,5,31
(210) 54692

(111) 166 459
(220) 06.06.1986
(151) 07.01.1987
(180) 06.06.2006
(540)
(730)

ALMAGEL

GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, CZ;
(510) Chemické výrobky pre zdravotnícky priemysel,
umelé a syntetické živice, chemikálie na konzer
vovanie potravín. Výrobky kozmetické, éterické
oleje, zdravotnícke mydlá, prostriedky na čistenie
zubov. Výrobky farmaceutické, veterinárne a
zdravotnícke, liečivá pre ľudí a zvieratá, medikované kŕmne prípravky, výrobky dietetické pre deti
a pre chorých, náplasti, materiál na obväzy,
hmoty na plombovanie zubov a na odtlačky zu
bov, dentálne prípravky, dezinfekčné prostriedky,
prostriedky na ničenie buriny a škodlivých zvie
rat, medicinálne nápoje, sirupy na farmaceutické
účely. Chemické prísady do krmív.
(511) 1,3,5,31
(210) 54693

(111) 166 559
(220) 29.07.1986
(151) 21.05.1987
(180) 29.07.2006
(540)
(730)

MATRIX

E.l. du Pont de Nemours and Company Inc.,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Dela
ware, 1007 Market Street, Wilmington, Delaware,
US;
(510) Herbicídy, fungicidy a insekticídy pre použitie v
poľnohospodárstve.
(511) 5
(210) 54745

(111) 166 563
(220) 27.08.1986
(151) 22.05.1987
(180) 27.08.2006
(540)
(730)

TITLE

E.L du Pont de Nemours and Company Inc.,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Dela
ware, 1007 Market Street, Wilmington, Delaware,
US;
(510) Herbicídy, fungicidy a insekticídy.
(511) 5
(210) 54784

(111) 166 576
(220) 14.05.1986
(151) 05.06.1987
(180) 14.05.2006

YUCCA

(540)
(730) GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, CZ;
(510) Chemické výrobky pre zdravotnícky priemysel,
umelé a syntetické živice, chemikálie na konzer
vovanie potravín. Výrobky kozmetické, éterické
oleje, zdravotnícke mydlá, prostriedky na čistenie
zubov. Výrobky farmaceutické, veterinárne a
zdravotnícke, liečivá pre ľudí a zvieratá, medikované kŕmne prípravky, výrobky dietetické pre deti
a pre chorých, náplasti, materiál na obväzy,
hmoty na plombovanie zubov a na otlačky zubov,
dentálne prípravky, dezinfekčné prostriedky,
prostriedky na ničenie buriny a Škodlivých zvie
rat, medicinálne nápoje, sirupy na farmaceutické
účely. Chemické prísady do krmív.
(511) 1,3,5,31
(210) 54644

(111) 166 616
(220) 20.08.1985
(151) 08.07.1987
(180) 20.08.2005
(540)

Canon

(730) Canon Kabushiki Kaisha, Tokyo, JP;
(510) Obuv (s výnimkou špeciálnej športovej a gym
nastickej obuvi), dáždniky a slnečníky, palice,

časti a príslušenstvá uvedených výrobkov.
(511) 18,25
(210) 54319

(111) 166 663
(220) 07.01.1987
(151) 13.08.1987
(180) 07.01.2007

ROTADISK

(540)
(730) Glaxo Group Limited, Londýn, GB;
(510) Farmaceutické prípravky a veterinárne substan
cie.
(511) 5
(210) 54972

(111) 166 664
(220) 07.01.1987
(151) 13.08.1987
(180) 07.01.2007

ZINNAT

(540)
(730) Glaxo Group Limited, Londýn, GB;
(510) Farmaceutické prípravky a veterinárne substan
cie.
(511) 5
(210) 54973

(111) 166 665
(220) 07.01.1987
(151) 13.08.1987
(180) 07.01.2007

(540) DISKHALER
(730) Glaxo Group Limited, Londýn, GB;
(510) Farmaceutické prípravky a veterinárne substan
cie.
(511) 5
(210) 54974

(111) 166 666
(220) 07.01.1987
(151) 13.08.1987
(180) 07.01.2007

VOLMAX

(540)
(730) Glaxo Group Limited, Londýn, GB;
(510) Farmaceutické prípravky a veterinárne substan
cie.
(511) 5
(210) 54975

(111)
(220)
(151)
(180)

166 721
30.01.1987
15.10.1987
30.01.2007

VENTIDE

(540)
(730) Glaxo Group Limited, Londýn, GB;
(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

(511)
(210)

linných a živočíšnych škodcov, antiparazitné lát
ky, prístroje a nástroje chirurgické, lekárske a
zverolekárske vrátane špeciálneho nábytku pre
tieto odbory a vrátane prístrojov a zdravotníckych
pomôcok, ako: ortopedické bandáže, zdravotníc
ke výrobky z gumy, protézy.
5,10
55001

(111)
(220)
(151)
(180)

166 722
30.01.1987
15.10.1987
30.01.2007

(540)
(730)
(510)

BECLOFORTE

Glaxo Group Limited, Londýn, GB;
Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubolekárske a zverolekárske vrátane špeciálneho ná
bytku pre tieto odbory a vrátane prístrojov a
zdravotníckych pomôcok ako: ortopedické ban
dáže, zdravotnícke výrobky z gumy, protézy.
(511) 10
(210) 55002

(111) 166 833
(220) 27.05.1987
(151) 04.03.1988
(180) 27.05.2007

( ) DOPACARD

540
(730) Fisons pic., Ipswich, GB;
(510) Farmacutické prípravky a látky, ktoré sú všetky
agonistami dopamínových receptorov, na liečenie
alebo zmiernenie kardiovaskulárnych chorôb a
bolestí.
(511) 5
(210) 55149

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)
(730)

166 834
27.05.1987
04.03.1988
27.05.2007

HARVELLA

Shell International Petroleum Company Limi
ted, Shell Centre, Londýn SEl TNA, GB;
(510) Priemyselné oleje a tuhy (iné ako jedlé oleje a tu
ky a éterické oleje), mazadlá a pohonné látky
(vrátane benzínu pre spaľovacie motory)
(511) 4
.
(210) 55155

(111) 166 884
(220) 11.05.1987
(151) 08.04.1988
(180) 11.05.2007
(540)

(730) Combinado Copextel, 5 ta.ave. No 8210e/82y
84, Miramar, Havana City, CU;
(510) Prípravky na utramikroanalýzu na laboratórne
použitie.
(511) 9
(210) 55125

(111) 166 903
(220) 15.05.1987
(310) 630525
(320) 17.11.1986
(330) US
(151) 10.05.1988
(180) 15.05.2007
(540)

(730)

Ecolab Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, St. Paul, Minnesota, US;
(510) Čistiace prostriedky.
(511) 3
(210) 55138

(111) 167 689
(220) 02.03.1989
(151) 08.05.1990
(180) 02.03.1999
(540)

(730)

Poľnohospodárske družstvo Bošáca, Bošáca,
SK;
(510) 33 - Vína, liehoviny, likéry.
(511) 33
(210) 56149

ŠKODA

(730)

ŠKODA, automobilová a. s., Václava Klementa
869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ;
(510) Osobné automobily a z nich odvodené modifiká
cie, náhradné diely a súčasti k nim, príslušenstvo
a výstroj k nim, najmä závesné zariadenia, spojle
ry, liate disky kolies, vyklápacie strechy a strešné
nosiče.
(511) 12
(210) 65891

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

Alll 111
25.05.1937
25.05.1937
25.05.2007

(730) ŠKODA, automobilová a. s., Václava Klementa
869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ;
(510) Osobné automobily a z nich odvodené modifiká
cie, náhradné diely a súčasti k nim, príslušenstvo
a výstroj k nim, najmä závesné zariadenia, spojle
ry, liate disky kolies, vyklápacie strechy a strešné
nosiče.
(511) 12
(210) 65893

Prevody ochranných známok

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

89 326

SPOFA, a s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha
3. CZ:

SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná
12. 920 27 Hlohovec, SK,

04,07,97

91 047

Dental, s p., Praha, CZ;

DENTAL, a s, Černokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

23 07 97

91 305

Galena, státní podnik, Opava - Komárov,
CZ,

GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;

18 07 97

92 362

SPOPA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha
3, CZ,

SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná
12, 920 27 Hlohovec, SK;

14.07.97

92 745

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

17.07 97

92 760

Moravské chemické závody, akciová spo
lečnost, 709 03 Ostrava, CZ;

Hrušovská chemická společnost, akcio
vá společnost, 709 03 Ostrava, CZ;

16.07 97

95 071

Keramické závody Praha, státní podnik,
Praha, CZ;

Rakovnické keramické závody Rakov
ník, státní podnik, Rakovník, CZ;

16.07.97

95 071

Rakovnické keramické závody Rakovník,
státní podnik, Rakovník, CZ;

Rakovnické keramické závody, akciová
společnost, Rakovník, CZ;

16 07.97

95 150

Dental, s, p , Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

21 07.97

95 189

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

21 07.97

95 467

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

14.07.97

95 483

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

14.07.97

95 609

SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha
3, CZ;

SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná
12, 920 27 Hlohovec, SK,

04.07.97

98 111

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

02.07.97

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

98 267

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

02.07.97

98 696

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

14.07.97

98 905

Léčiva, státní podnik, Praha 10, CZ;

1NFUSIA, a. s., 289 13 Hořátev, CZ;

16.07.97

99 490

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

14.07.97

99 555

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

18.07.97

100 326

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

02.07.97

100 329

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

21.07.97

100 366

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

23.07.97

100 369

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

14.07.97

100 372

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

09.07.97

100 387

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

10.07.97

100 475

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

23.07.97

100 485

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

22.07.97

100 624

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

21.07.97

100 650

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a, s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

22.07.97

Číslo zápisu

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

100 758

Léčiva, státní podnik, Praha 10, CZ;

INFUSIA, a. s., 289 13 Hofátev, CZ;

14.07.97

101 093

Léčiva, státní podnik, Praha 10, CZ;

INFUSIA, a. s., 289 13 Hofátev, CZ;

15.07.97

101 211

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

22.07.97

101 214

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

22.07.97

102 650

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

18.07.97

102 968

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

22.07.97

103 791

Léčiva, státní podnik, Praha 10, CZ;

INFUSIA, a. s., 289 13 Hofátev, CZ;

03.07.97

104 337

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

09.07.97

104 338

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

23.07.97

104 349

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

10.07.97

104 875

Léčiva, státní podnik, Praha 10, CZ;

INFUSIA, a. s., 289 13 Hofátev, CZ;

11.07.97

105 602

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

21.07.97

105 807

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

03.07.97

105 809

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

10.07.97

106 052

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

18.07.97

106 718

Léčiva, státní podnik, Praha 10, CZ;

INFUSIA, a. s., 289 13 Hofátev, CZ;

11.07.97

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

106 792

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

23.07.97

113 001

KOH-I-NOOR HARDTNUTH, státní pod
nik, České Budějovice, CZ;

KOH-I-NOOR HARDTMUTH, akcio
vá společnost, F. A. Gerstnera1 České
Budějovice, CZ;

23.07.97

113 347

KOH-I-NOOR HARDTNUTH, státní pod
nik, České Budějovice, CZ;

KOH-I-NOOR HARDTMUTH, akcio
vá společnost, F. A. Gerstnera, České
Budějovice, CZ;

16.07.97

150 370

Moravské chemické závody, akciová spo
lečnost, 709 03 Ostrava, CZ;

Hrušovská chemická společnost, akcio
vá společnost, 709 03 Ostrava, CZ;

16.07.97

150 903

Léčiva, státní podnik, Praha 10, CZ;

INFUSIA, a. s., 289 13 Hořátev, CZ;

11.07.97

150 906

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

10.07.97

151 133

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

14.07.97

151 745

CHEPOS, státní podnik, Brno, CZ;

TOPOS, státní podnik, Královská 777,
Šluknov, CZ;

23.07.97

151 745

TOPOS, státní podnik, Královská 777,
Šluknov, CZ;

Potravinářské stroje, spol. s r. o., Krá
lovská 777, Šluknov, CZ;

23.07.97

151 745

Potravinářské stroje, spol. s r. o., královská
777, Šluknov, CZ;

JIZERSKÉ PEKÁRNY, spol. s r. o., tř.
1. máje 97, Liberec 3, CZ;

23.07.97

152 571

Halena, státní podnik, Opava - Komárov,
CZ;

GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;

04.07.97

153 027

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

02.07.97

153 031

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

02.07.97

153 223

Plzeňský Prazdroj, národní podnik, U Praz
droje 7, Plzeň, CZ;

Plzeňské Pivovary, a. s., U Prazdroje 7,
304 97 Plzeň, CZ;

22.07.97.

153 360

Léčiva, státní podnik, Praha 10, CZ;

INFUSIA, a. s., 289 13 Hořátev, CZ;

16.07.97

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

153 503

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

21.07.97

153 511

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

22.07.97

153 519

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

21.07.97

153 520

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

21.07.97

153 522

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

21.07.97

153 562

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

23.07.97

153 563

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

21.07.97

153 564

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

21.07.97

153 612

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

14.07.97

153 653

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

14.07.97

153 654

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

14.07.97

153 779

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

14.07.97

153 814

Léčiva, státní podnik, Praha 10, CZ;

ÍNFUS1A, a. s., 289 13 Hořátev, CZ;

03.07.97

153 869

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

11.07.97

154 037

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

10.07.97

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

154 042

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

11.07.97

154 360

Léčiva, státní podnik, Praha 10, CZ;

INFUSIA, a. s., 289 13 Hořátev, CZ;

16.07.97

154 574

Slovenské energetické strojárne, Tlmače, š.
p., Tlmače, SK;

Slovenské energetické strojárne, a. s.,
Továrenská 210, Tlmače, SK;

11.07 97

155 369

Léčiva, státní podnik, Praha 10, CZ;

ÍNFUSIA, a. s., 289 13 Hořátev, CZ;

03.07.97

155 470

Léčiva, státní podnik, Praha 10, CZ;

INFUSIA, a. s., 289 13 Hořátev, CZ;

16.07.97

155 499

Barvy a laky, státní podnik, Praha, CZ;

EPRO, státní podnik, Cvokařská 10,
304 34 Plzeň, CZ;

23.07.97

155 842

NOVA CORPORATION OF ALBERTA,
Calgary, Alberta, CA;

POLYSAR RUBBER CORPORATION, Samia, Ontario, CA;

22.07.97

155 842

BAYER RUBBER INC., Samia, Ontario,
CA;

BAYER AG, Leverkusen, DE;

22.07.97

156 049

Závody ťažkého strojárstva, n. p., Konámo,
SK;

Závody ťažkého strojárstva, kombinát,
Martin, SK;

11.07.97

156 049

Závody ťažkého
Martin, SK;

kombinát,

Slovenské lodenice, s. p., Komárno,
SK;

11.07.97

156 454

Severočeské tukové závody, štátni podnik,
CZ;

SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29
Ústí nad Labem, CZ;

23.07.97

156 715

SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha
3, CZ;

BIOTIKA, a. s., Príboj, 976 12 Slovenská Ľupča, SK;

23.07.97

156 772

The American Tobacco Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Six Stamford Forum, Connecticut, US;

BATMARK, INC., 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware, US;

16.07.97

156 847

SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha
3, CZ;

BIOTIKA, a. s., Priboj, 976 12 Slovenská Ľupča, SK;

23.07.97

157 052

Galena, státní podnik, Opava - Komárov,
CZ;

GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;

30.06.97

strojárstva,

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

157 858

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

11.07.97

159 236

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

11.07.97

159 275

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

11.07 97

159 356

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

11.07.97

159 846

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

11.07.97

160 520

OPUS, československé hudobné vydava
teľstvo, n. p,, Bratislava, SK;

OPUS, československé hudobné vyda
vateľstvo, š. p., Mlynské Nivy 73, Bra
tislava, SK;

11.07.97

160 806

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

11 07 97

160 829

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

10.07.97

160 970

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

10.07.97

161 144

Dental, s. p., Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84,
Praha 10, CZ;

11.07.97

162 974

Imperial Chemical Industries PLC, Imperial
Chemical House, Millhank, Londýn, GB;

Smogless S. p. A., Via Mascheroni 29,
20 145 Milano, IT;

18.07.97

166 458

Galena, státní podnik, Opava - Komárov,
CZ;

GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;

30.06.97

166 459

Galena, státní podnik, Opava - Komárov,
CZ;

GALENA, a. s, Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;

04.07 97

166 576

Galena, státní podnik, Opava - Komárov,
CZ;

GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70
Opava - Komárov, CZ;

23 06.97

168 621

ZVL DIAMON, štátny podnik, Považská
Bystrica, SK;

ZVL DIAMON, a. s., Považská Bystri
ca, SK;

16.07.97

S účinnosťou
od:

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

168 621

ZVL DIAMON, a. s., Centrum 12/17,
017 28 Považská Bystrica, SK;

ZVL DIAMON, a. s., Fučíkova 335/2,
015 01 Rajec, SK;

16.07.97

168 980

T.G.I. FRIDAY'S INC., spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu New York, Addi
son, Texas, US;

TGI FRIDAY'S OF MINNESOTA,
INC., spoločnosť zriadená a existujúca
podľa zákonov štátu Minnesota, Dallas,
Texas, US;

22.07.97

169 837

Overseas IP, Inc., 1525 Howe Street, Raci
ne, Wisconsin, US;

COLGATE - PALMOLIVE COMPA
NY, 300 Park Avenue, New York, New
York, US;

16.07.97

171 283

National Hockey League Enterprises Limi
ted, Oak Walk, St. Peter, Jersey, Channel
Islands, Normandské ostrovy, GB;

NHL ENTERPRISES B.V., Polakweg
14, 2288 GG Rijswijk, NL;

11.07.97

173 063

MARS G. B., Slough, Berkshire, GB;

Mars U. K. Limited, 3D Dundee Road,
Slough, Berkshire SL 1 4 LG GB;

21.07.97

176 157

MARS G. B., Slough, Berkshire, GB;

Mars U. K. Limited, 3D Dundee Road,
Slough, Berkshire SL 1 4 LG GB;

22.07.97

177 823

PST - Progres Speditions Trans - Slovakia,
spol. s r. o., Ľudovíta Štúra 784, 029 01
Námestovo, SK;

PST - Slovakia, a. s., Ul. Ľudovíta Štú
ra 784, 029 01 Námestovo, SK;

30.06.97

Zmena v údajoch o majiteľoch ochranných známok

Majiteľ

S účinnosťou
od;

BURMAH CASTROL HOUSE, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1 RE, GB;

16.07.97

102 443

SCHOLL CONSUMER PRODUCTS LIMITED, 475 Capability Green, Luton, Bedfor
dshire, GB;

23.06.97

150 029

Rover Group Limited, International House, Bickenhill Lane, Bickenhill, Birmingham
B 37 7HQ, GB;

22.07.97

150 030

Rover Group Limited, International House, Bickenhill Lane, Bickenhill, Birmingham
B 37 7HQ, GB;

22.07.97

150 594

TAMBRANDS INC., 777 Westchester Avenue, White Plains, New York, US;

15.07.97

152 008

Herrburger Brooks Public Limited Company, Meadow Lane, Long Easton, Nottingham,
GB;

23.07.9
7

153 223

Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, CZ;

22.07.97

155 842

BAYER RLIBBER INC., Sarnia, Ontario, CA;

22.07.97

156 772

The American Tobacco Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
Six Stamford Forum, Connecticut, US;

16.07.97

157 509

The Coca-Cola Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 310
North Avenue, N. W., City of Atlanta, State of Georgia 30313, US;

21.07.97

157 779

GKN Hardy Spicer Limited, Chester Road, Erdington, Birmingham 24, GB;

16.07.97

162 085

KRAFT FOODS, INC:, Three Lakes Drive, North field, Illinois 60093, US;

23.06.97

163 030

Henri Dorot Limited, Cussons House, Bird Hall Lane, Stockport, Cheshire SK3 OXN,
GB;

23.07.97

166 066

REVLON (SUISSE) S. A., Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, CH;

16.07.97

167 689

Poľnohospodárske družstvo Bošáca, Bošáca, SK;

22.07.97

173 063

MARS G. B., Slough, Berkshire, GB;

21.07.97

176 157

MARS G. B., Slough, Berkshire, GB;

22.07.97

Číslo zápisu

90 763

Licenčné zmluvy

Číslo zápisu

Nadobúdateľ licencie

Majiteľ

Dátum uzatvore- S účinnosťou
nia licenčnej zmlu- od:
vy

98 905

INFUSIA, a. s., 289 13 Hořátev, AGRO Hodkovice, s, r. o., 252 41 20.04.97
p. Dolní Břežany, CZ;
CZ;

16.07.97

154 574

Slovenské energetické strojárne, a. SES TRADING, a. s., Továrenská 17.07.97
210, Tlmače, SK;
s., Továrenská 210, Tlmače, SK;

30.07.97

154 574

Slovenské energetické strojárne, a. SES KOTLY, s. r. o., Továrenská 17.07.97
210, Tlmače, SK;
s., Továrenská 210, Tlmače, SK;

30.07.97

Ukončenie licenčnej zmluvy

Číslo zápisu

92 362

Nadobúdateľ licencie

Majiteľ

Ukončenie práva
na užívanie OZ

SPOFA, a. s., Husinecká 11 a, BIOPHARM, Výzkumní ústav 14.02.1994
130 00 Praha 3, CZ;
biofarmácie a veterinárních léčiv,
a. s., Jílové u Prahy (právny zá
stupca Výzkumního ústavu pro
biofaktory a veterinární léčiva, s.
p.), Pohoří - Chotouň, 254 49 Jílo
vé u Prahy, CZ;

S účinnosťou
od:

14.07.1997

Medzinárodné zápisy ochranných známok
(Hl) 175 139
(220) 28.02.1995
(800) 646 545
14.10.1996
AT

(111)
(220)
(800)

(Hl)
(220)
(800)

175 371
10.02.1995
659 085
04.08.1995
DE, AT, RU, FR, HU, IT, PL, CZ, CH, UA

177 055
26.01.1996
672 805

05.03.1997
BY, HR, RU, HU, PL, CZ, RO, SI, UA, YU

(Hl)
(220)
(800)

177 096
26.01.1996
672 804
05.03.1997
BY, HR, RU, HU, PL, CZ, RO, SI, UA, YU

(111)
(220)
(800)

177 174
26.01.1996
672 803
05.03.1997
BY, HR, RU, HU, PL, CZ, SI, UA, YU

(111) 177 382
(220) 26.01.1996
(800) 674 093
11.06.1997
BY, HR, RU, HU, PL, CZ, RO, SI, U A, YU

(111) 177 444
(220) 02.12.1996
(800) 673 029
20.05.1997
DE, AT, BX, HR, ES, FR, HU, IT, PL, CZ, CH

(111) 177 445
(220) 26.01.1996
(800) 674 094
11.06.1997
BY, HR, RU, HU, PL, CZ, RO, SI, UA, YU

11.06.1997
DE, AT, HU, PL, CZ, SI, CH, UA

(111) 177 863
(220) 20.08.1996
(800) 674 077
11.06.1997
DZ, DE, AT, BX, BG, CN, HR, CU, EG, ES,
RU, FR, HU, IT, PL, PT, CZ, RO, SI, CH, UA,
VN

(III) 178 800
(220) 23.01.1997
(800) 673 985
11.06.1997
BY, BG, HR, RU, HU, KZ, LV, PL, CZ, RO, SI,
U A, YU

(111) 177 802
(220) 23.01.1997
(800) 673 979

Zánik práva na ochranné známky

Číslo zápisu

Dátum zániku

93 878

10.04.1994

99 597

30.10.1990

109 136

08.05.1993

110 039

14.12.1993

110 061

29.07.1994

110 389

03.12.1994

152 777

22.08.1996

155 603

03.09.1993

160 042

28.10.1990

165 859

25.06.1994

Zmena vo vyobrazení ochrannej známky
(iii)

153 223

(540)

S účinnosťou odo dňa: 22.07.97

Oprava
Vo Vestníku č. 12/96 bol chybne uvedený zoznam
tovarov a služieb v OZ 177 055.

Vo Vestníku č. 2/97 bol chybne uvedený zoznam to
varov a služieb v OZ 177 174.

Správne znenie:
(510) Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky,
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina,
rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mlieka
renské výrobky, jedlé oleje a tuky, mäsové kon
zervy, rybacie konzervy, hydinové konzervy z
diviny; káva, čaj, kakao, cukor, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb,
sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukro
vinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice,
prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie; zemiaky, obilniny
(zrno), semená, čerstvé ovocie a zelenina, živé
rastliny a prírodné kvetiny, krmivá pre dobytok.

Správne znenie:
(510) Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky,
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina,
rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mlieka
renské výrobky, jedlé oleje a tuky, mäsové kon
zervy, rybacie konzervy, hydinové konzervy z
diviny; káva, čaj, kakao, cukor, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb,
sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukro
vinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice,
prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie; zemiaky, obilniny
(zmo), semená, čerstvé ovocie a zelenina, živé
rastliny a prírodné kvetiny, krmivá pre dobytok.

Vo Vestníku č. 1/97 bol chybne uvedený zoznam to
varov a služieb v OZ 177 096.

Vo Vestníku č. 5/97 bol chybne uvedený zoznam to
varov a služieb v OZ 177 708.

Správne znenie:
(510) Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky,
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina,
rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mlieka
renské výrobky, jedlé oleje a tuky, mäsové kon
zervy, rybacie konzervy, hydinové konzervy z
diviny; káva, čaj, kakao, cukor, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb,
sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukro
vinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice,
prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie; zemiaky, obilniny
(zrno), semená, čerstvé ovocie a zelenina, živé
rastliny a prírodné kvetiny, krmivá pre dobytok.

Správne znenie:
(510) Oleje na vykurovacie valce a vykurovacie pásy
pre xerografické zariadenia; textové procesory,
tlačiarne, kombinované zostavy tlačiareň - počí
tač, telefaxové zariadenia, snímače obrazových
predlôh (skenery), počítačové programy na tlač,
počítačové programy na spracovanie obrazu, adaptéry k počítačom na tlač, adaptéry k počíta
čom na spracovanie obrazu, klávesnice, počítačo
vé myši, guľové ovládače, kombinované vstupné
zariadenia myši s guľovým ovládačom, ručné
snímače súradníc, ručné čítačky znakov, řadiče na
oznamovanie tlačiarni, adaptéry pre tlačiarne na
zapojenie v počítačovej sieti, časti a príslušenstvá
všetkých uvedených zariadení, vykurovacie valce

a vykurovacie pásy pre xerografické zariadenia,
časti a príslušenstvá xerografických zariadení,
tlačiarenské hlavy pre atramentové dýzové tla
čiarne, tlačiarenské hlavy pre ihličkové maticové
tlačiarne, počítačové programy a kazety na tvorbu
typu písma, farby do xerografických zariadení,
vývojky do xerografických zariadení, dvojkomo
rové podávače papiera a podávače obálok, zá
sobníky pre podávače papiera, klobúčiky kláve
sov a potlače klávesníc, typové kolieska, podáva
če predlôh, zásobníky pre podávače papiera; pí
sacie stroje vrátane súčiastok a príslušenstva,
pásky do písacieho stroja elektronické moduly s
typmi písma, tlačiarenské hlavy pre termotlačiarne, jednodielne tlačiarenské hlavy, elektroerózny
papier, papier do tlačiarní, papier do kopírova
cích zariadení, priehľadné fólie, pečiatkové plôš
ky a farby, farbiace pásky do tlačiarní, farbiace
valce, zásobníky farby do laserových tlačiarní,
náplne do atramentových dýzových tlačiarní, ná
plne do atramentových maticových tlačiarní.

CAST
OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV

Prevody označení pôvodu výrobkov

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

78

Slovenské magnezitové závody Jelšava,
štátny podnik, 049 16 Jelšava, SK;

Slovenské magnezitové závody, akcio
vá spoločnosť, Jelšava, SK;

21.07.97

CAST
ÚRADNE OZNAMY

NOVÉ ZMLUVNÉ ŠTÁTY PCT
Svetová organizácia duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve oznamuje, že
- od 5. septembra 1997 je Indonézia ZID /92. zmluvným štátom PCT. ID môže byť určeným i zvoleným štátom, pretože je
viazaná Hlavou II Zmluvy o patentovej spolupráci.

ZMENY OZNÁMENÉ ZMLUVNÝMI KRAJINAMI
Čína
Vzhľadom k tomu, že od I. júla 1997 je Hongkong pod správou Čínskej ľudovej republiky, vláda Čínskej republiky
oznamuje nasledovné:
- určením Číny v ktorejkoľvek medzinárodnej prihláške podanej 1. júla 1997, alebo po tomto dátume, bude platiť tiež pre
Hongkong
- tieto zmeny sa tiež týkajú medzinárodných prihlášok a prihlášok PCT, ktoré "vstupujú do národnej fázy" od I. júla 1997
alebo po tomto dátume, v zmysle Článku 22 a Článku 39 Zmluvy o patentovej spolupráci

Španielsko
Svetová organizácia duševného vlastníctva v Ženeve oznamuje, že od 6. septembra 1997 je Španielsko viazané Hlavou II
Zmluvy o patentovej spolupráci. Od tohto dátumu môže byť Španielsko zvoleným štátom v žiadosti o medzinárodný
predbežný prieskum pre tie medzinárodné prihlášky, v ktorých je Španielsko určeným štátom.

Kanada
Kanadský patentový úrad oznamuje zmeny v požiadavkách na časový limit v prípade zmeny mena a adresy vynálezcu, ak je
Kanada určeným, alebo zvoleným štátom.
- zmena môže byť uvedená v žiadosti, alebo
- zaslaná neskôr
Akje informácia zaslaná neskôr, ako
- 6 mesiacov po vypršaní 20 alebo 30 mesačného časového limitu v zmysle PCT /Článok 22, Článok 39(1 )(a)/, alebo
- ak prihlasovateľ platí dodatočné poplatky za oneskorené vstúpenie do národnej fázy, v priebehu 6 mesiacov po
oneskorenom vstúpení do národnej fázy, prihláška bude považovaná za vzatú späť.
Obnovenie platnosti prihlášky je možné, ak prihlasovateľ spolu so žiadosťou zaplatí poplatky za obnovenie platnosti a zašle
notárom overené prehlásenie.

Japonsko
Japonský patentový úrad oznámil nasledovné zmeny, ktoré sa týkajú podmienok vstupu do národnej fázy.
Špeciálne požiadavky úradu /PCT Pravidlo 5 Ibls) sú nasledovné:
- ak je prihlasovateľ právnická osoba, údaj o mene oficiálneho zástupcu tejto právnickej osoby
- menovanie zástupcu, ak prihlasovateľ nemá trvalé bydlisko v Japonsku
- ak je zmena osoby, mena alebo bydliska prihlasovateľa počas medzinárodnej fázy a ak zmena nebola urobená v PCT
pamflete, alebo v oznámení o zmene záznamu (Formulár PCT/1B/306), požaduje sa prehlásenie, ktoré potvrdzuje túto
zmenu (uprednostňuje sa žiadosť na špeciálnom formulári) a v prípade zmeny osoby alebo mena prihlasovateľa, doklad,
ktorý potvrdzuje túto zmenu
- ak zmena (pridanie/zrušenie) osoby vynálezcu nebola prevedená počas medzinárodnej fázy v PCT pamflete, alebo v
oznámení o zmene záznamu (formulár PCT/IB/306), požadujú sa správne údaje odpovedajúce vynálezcovi (uprednostňuje
sa špeciálny formulár (formulár 53)), prehlásenie, ktoré vysvetľuje dôvody zmeny a písomné prehlásenie všetkých
vynálezcov
- zaslanie, ak je to možné, diskety, ktorá obsahuje kódované údaje nukleotidov a/alebo sekvenčný výpis aminokyselín, ako
predpísané, spolu s požadovanými dokladmi

Brazília
Špeciálne požiadavky pre vstúpenie do národnej fázy:
(PCT Pravidlo 5 lb“)
- prevodná listina, ak je zmena mena prihlasovateľa
- overený preklad prioritného dokladu do portugalčiny
- určenie zástupcu, ak prihlasovateľ nemá bydlisko v Brazílii
- preklad medzinárodnej prihlášky zaslanej v 2 kópiách

Vietnam
Špeciálne požiadavky pre vstúpenie do národnej fázy:
(PCT Pravidlo Slb'*)
- meno a adresa vynálezcu ak nebol uvedený v medzinárodnej prihláške v časti "Žiadosť"
- prevodná listina ak prihlasovateľ nie je vynálezca
- prevodná listina práv priority, ak sa zmenili prihlasovatelia
- určenie zástupcu ak prihlasovateľ nemá bydlisko vo Vietname
- jedna kópia overeného prekladu prioritného dokladu do vietnamčiny 1
1 Overený preklad je požadovaný iba v určitom prípade, ak je požadovaný pre prieskum.
Ak nie je zaslaný, Úrad vyzve prihlasovateľa a stanový mu časový limit.

Ruská federácia
Ruský patentový úrad oznamuje zmenu požiadaviek pri vstúpení do národnej fázy:
- podľa PCT -Článok 22:

Žiadosť*, popis, nároky (ak sú upravené, iba v platnom znení), akýkoľvek text k obrázkom,
abstrakt

-podľa PCT - Článok 39(1): Žiadosť*, opis, nároky, akýkoľvek text k obrázkom, abstrakt (ak niektorá z týchto častí bola
upravená, iba v platnom znení dodatku k správe z medzinárodného predbežného prieskumu)

INFORMÁCIE O ZMLUVNÝCH ŠTÁTOCH

Litva

Kuba

Adresa: Latvian Patent Office
P. O. Box 824
LV-1010 Riga.
Litva

Oficiálny názov úradu: Cuban Industrial Proprerty Office

Turkmenistan
Adresa:Turkmen Patent Office
13, Oguz khan Street
Ashabat
Turkmenistan

Lesotho
Názov: Registar General's Office of Lesotho
Sfdlo: Maseru, Lesotho
Tel.: (266) 31 28 56,31 32 11
Fax: (266)31 10 92

Spojené kráľovstvo
Tel.: (99312)41 58 84
Fax: (99312)41 58 72

Vietam
Adresa:National Office of Industrial Proprerty of Viet
Nam
96-98 Nguyen Trai Road
Thanh xuan
Hanoi
Vietam

Adresa:Patent Office of United Kingdom
Concept House, Cerdif Road, Newport,
South Wales NP9 1RH,
United Kingdom

Švédsko
Švédsky patentový úrad
Fax: (46-8)666 02 86, 667 72 88

Tel.: (84-4) 858 30 69, 858 37 93, 858 34 25
Fax: (84-4)858 40 02

Austrália

Bielorusko

Adresa:Australian Patent Office
Discovery House, 47 Bowes Street, Philip
Camberra A.T.C. 2606
Australia

Bieloruský patentový úrad:
Tel.: (375 - 172) 68 50 53, 68 55 20
Fax: (375 - 172) 68 41 30, 64 25 83

ADMINISTRATÍVNE SMERNICE PODĽA PCT
PRÍLOHA C - FORMÁT PRE NUKLEOTIDY A/ALEBO PRE SEKVENČNÝ
VÝPIS AMINOKYSELÍN V STROJOVO ČITATEĽNEJ FORME

Modifikácia prílohy C - Požiadavky Japonského patentového úradu

Japonský patentový úrad oznámil Medzinárodnému úradu, že z právomoci Medzinárodného rešeršného orgánu (a tiež
ako úradu zvoleného a/alebo určeného) požaduje, že nukleotidový a/alebo aminokyselinový sekvenčný výpis, ktorý vyhovuje
požiadavkám uvádzaným v Prílohe C Administratívnych smerníc podľa PCT, mu musí byť zasielaný v strojovo čitateľnej
forme na diskete Zmena platí od 1 apríla 1997.
V prílohe sa požaduje strojovo čitateľná forma na diskete pre vysvetlenie sekvenčného výpisu v časti opisu medzinárodnej
prihlášky
Údaje zaznamenané na diskete spolu so sekvenčným výpisom a náležitým formátom záznamu sú nasledovné.
1

Položky údajov
(1) Meno prihlasovateľa
(2) Názov vynálezu
(3) Odkaz na súbor
(4) Súčasné číslo prihlášky (ak je)
(5) Súčasný dátum podania (ak je)
(6) Číslo skoršej prihlášky (ak je)
(7) Dátum skoršieho podania (ak je)
(8) Počet sekvencií
(9) Iné (ak existuje)

2. Formát záznamu
2 1 Formát súboru a kód
Súbory zaznamenané na diskete by mali byť v súlade s Japonským priemyselným štandardom X 0605 (rozsah a štruktúra
súboru diskiet pre informáciu vzájomnej výmeny) (pozri poznámku 1 ) Okrem toho. súbory by mali byť zakódované v
textovom formáte používajúcim kód stránky ISO/IEC 646 (pozri poznámku 2), kód stránky Japonského priemyselného
Štandardu X 0201 (kódy pre informáciu vzájomnej výmeny), alebo kompatibilný kód stránky (pozri poznámku 3)
Kompatibilný kód stránky prevedie rímsku abecedu a čísla do hexadecimálnej pozície, ako špecifikuje kód stránky.
Avšak, ak sú použité dvoj-bitové znakové kódy (japončina), povinne sa použijú také grafické znaky (pozri poznámku 4) ako
je predpísané v Japonskom priemyselnom štandarde X 0208 (kód stránky nastavenia japonského grafického znaku pre
informáciu vzájomnej výmeny) a použiť "Shift JIS Code" pre znakové kódy Pre zápis DNA sekvencie, by mal byť použitý
ISO/IEC 646
Poznámka 1
Poznámka 2
Poznámka 3
Poznámka 4

formát MS-DOS (MS-DOS je obchodná známka spoločnosti MICROSOFT)
ASCII (Americký štandardný kód pre vzájomnú výmenu)
Príklad kompatibilného kódu stránky: Shift JlS Code
Napríklad, rímske čísla (I, II a tak ďalej, nemôžu byť požité)

2 2 Jazyk záznamu
Údaje na diskete by mali byť zaznamenané buď v japončine, alebo v angličtine

2 3 Názov súboru
Každá disketa by mala obsahovať jednu prihlášku s použitím jedného názvu súboru
Ak jedna disketa nepostačuje na uloženie všetkých dát jednej prihlášky, údaje môžu byť rozdelené na dvoch, alebo
viacerých disketách. V tomto prípade by sa mali údaje rozoznávať od iných použitím iného názvu súboru na každej diskete
2 4 Nalepka
Na každej diskete by mala byť nálepka Nálepka by mala byť označená so záhlavím "disketa so záznamom textových dat
sekvenčného výpisu", a tiež by mala obsahovať nasledovné údaje

(1) Identifikáciu prihlášky:
(a) "číslo prihlášky" alebo
(b) "dátum podania a "odkaz na súbor" ak číslo prihlášky nie je k dispozícii
(2) Meno prihlasovateľa alebo zástupcu
(3) Sériové číslo diskety ( ak obsahujúce údaje jednej prihlášky sú rozdelené a sú obsiahnuté najednej, alebo viacerých
disketách)
2.5 Ochrana proti zápisu
Disketa by mala mať ochranu proti zápisu.

2.6 Disketa
Disketa by mala byť v súlade s nasledovnými požiadavkami:
Disketa s formátom záznamu predpísaným Japonským priemyselným štandardom X6222 (formát záznamu pre 90 mm disketu
- 7958 ftprad), X 6222 (formát záznamu pre 90 mm disketu - 13262 ftprad) alebo X 6225 (formát záznamu pre 90 mm
disketu -15916 ftprad) (3.5 inches 720 KB FD, 3.5 inches 1.2MB FD, 3.5 inches 1.44 MB FD).

2.7 Rôzne
Pre záznamy údajov na diskete môžu byť použité procesory Word-u, editory a iné software. Pokiaľ predkladaná disketa
je v súlade s predchádzajúcimi požiadavkami spomínanými v odsekoch 2.1 až 2.6.
Aby sa zjednodušilo spracovanie prihlášky, odporúča sa použiť software "Patentin'1

ULOŽENIE MIKROORGANIZMOV
POŽIADAVKY URČENÝCH A ZVOLENÝCH ÚRADOV
Kanada
Kanadský patentový úrad oznámil zmenu nasledovných špeciálnych požiadaviek, na uloženie mikroorganizmov:
- čas (ak nejaký je) skorší než 16 mesiacov od dátumu priority do ktorého musí prihlasovateľ zaslať údaje, ktoré sú
predpísané v Pravidle 13bls. 3(a)(i) až (iii);
- ak prihlasovateľ požaduje zverejnenie skôr ako 16 mesiacov od dátumu priority, nesmie zaslať údaje neskôr ako túto
požiadavku.

Japonsko
Podľa PCT Pravidla 13b,s.7 Japonský patentový úrad oznámil nasledovné zmeny v požiadavkách, ktoré sa týkajú uloženia
mikroorganizmov:
- čas (ak nejaký je) skorší než 16 mesiacov od dátumu priority do ktorého prihlasovateľ musí zaslať údaje, ktoré sú
predpísané v Pravidle 13b“.3(a)(i) až (iii):
- v čase podania (musí byť v opise) (neskoršie zaslanie prírastkového čísla je dovolené, za predpokladu, že názov ukladajúcej
inštitúcie a dôležitá informácia špecifikovaná v pravom hornom stĺpci sú obsiahnuté v opise ako je pôvodne podané; zaslanie
dátumu uloženia nie je nevyhnutné).

Belgicko
Úrad priemyselného vlastníctva Belgicka oznamuje zmenu adries inštitúcií na uloženie mikroorganizmov pre potreby
patentovateľnosti:
Institut scientifique de la Santé publikue - Institut Pasteur
Section Mycologie (BCCM™/1HM)*
14, rue J. Wystman
B-1050 Brussels
Belgium

Laboratórium voor Moleculaire Biologie Plasmidencollectie (BCCM™/LMBP)*
Universiteit Gent
K.L. Ledeganckstraat 35
B-9000 Ghent
Belgium

Laboratórium voor MicrobiologieBacterienverzameling (BCCM™/LMG)*
Universiteit Gent
K.L. Ledeganckstraat 35
B-9000 Ghent
Belgium

Mycothéque de l'Universiré Catholique de
Louvain (BCCM™/MUCL)*
Place Croix du Sud 3
B-1348 Louvain-Ia-Neuve
Belgium

* Ukladacia inštitúcia získala štatút medzinárodného ukladacieho miesta v zmysle Budapeštianskej dohody o medzinárodnom
uznáváni uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania.

ZMENY PCT POPLATKOV

Ukrajina
Poplatok za prioritný doklad....................................................................................................................................... 17,- UAH
(Ukrajinská hrivna)
plus 0.85,- UAH za každú stranu nad 20
plus 85,- UAH poštovné
plus 1.70,- UAH za každú zasielanú stranu nad 30

Grécko
Poplatok za podanie.................................................................................................................................................39.500, -GRD
Poplatok za prioritný doklad (PCT Pravidlo 17.1 (b)).............................................................................................14.000,- GRD

Kórejská republika
Základný poplatok................................................................................................................................................ 507.000,- KRW
Dodatočný poplatok za každú stranu nad 30.......................................................................................................... 10.000,- KRW
Poplatok za určenie..........................................................................................................................................................123.000,-KRW

Nórsko
Národné poplatky:
Ročný poplatok za prvé 3 roky...................................................................................................................................1.500,- NOK
Bielorusko
Poplatok za prioritný doklad............................................................................................................................................ 300.000,-BYR
(PCT Pravidlo 17.1(b))
TR Turecko
Národné poplatky:
Patent:
Poplatok za udelenie patentových listín...................................................................................................................... 9.000.000,-TRL
Úžitkový vzor:
Ročný poplatok.............................................................................................................................................................9.000.000,-TRL

Vietnam
Poplatok za podanie................................................................................................................................................................150,-USD
Za priortný doklad (PCT Pravidlo 17.1 (b)).................................................................................................................. 40,- USD
Národné poplatky:
Za patent:
za podanie prihlášky................................................................................................................................................................. 40,-USD
dodatočný poplatok za každú stranu nad 5 strán............................................................................................................. 3,- USD
Poplatok za prioritné nároky.................................................................................................................................................... 70,-USD
Za úžitkový model:
za podanie prihlášky................................................................................................................................................................. 40,-USD
Bosna a Hercegovina
Národné poplatky:
za podanie prihlášky...

53,- DEM

Fínsko
Národné poplatky:
Ročné poplatky za prvé 3 roky...................................................................................................................................... 850,- FIM

Izrael
Poplatok za podanie........................................................................................................................................................ 383,- ILS
Poplatok za prioritný doklad
(PCT Pravidlo 17.1(b)):......................................................................................................................32,- ILS plus 2.20 za stranu
Mexiko
Poplatok za podanie*.........................................................................................................ekvivalent MXP odpovedá 200,- USD
Národné poplatky:
Za patent:
za podanie................................................................................................................................................................ 3.157,- MXP*1
2.105,- MXP2
Za úžitkový vzor:
za podanie.................................................................................................................................................................914,- MXP1
609,- MXP2

* Poplatok je znížený o 75% pre fyzické osoby, ktoré majú bydlisko v Mexiku a týka sa to tiež všetkých fyzických osôb,
ktoré majú občianstvo a bydlisko v štáte, v ktorom je národný dôchodok na osobu nižší ako 3.000,- USD.
1 Splatné pri vstúpení do národnej fáza podľa PCT - Článok 22.
2 Splatné pri vstúpení do národnej fázy podľa PCT - Článok 39(1).

