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VESTNÍK
ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Banská Bystrica 14. január 1998

1

Dvoj písmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií
AD Andorra
AE Spojené arabské emiráty
AF Afganistan
AG Antigua a Barbuda
AI
Anguilla
AL Albánsko
AM Arménsko
AN Holandské Antily
AO Angola
AP Africká regionálna organizácia
priemyselného vlastníctva
AQ Antarktída
AR Argentína
AS Americká Samoa
AT Rakúsko
AU Austrália
AW Aruba
AZ Azerbajdžan
BA
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
Cl
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

DF Nemecko
DJ
Dzibutsko
DK Dánsko
DM Dominika

DO
DZ

Dominikánska republika
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
HM
HN
HR
HT
HU
IB
ID
IE
IL
IN
IO

Hongkong
Heardov ostrov a McDonaIdov
ostrov
Honduras
Chorvátsko
Haiti
Maďarsko

IQ
IR
IS
IT

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

JM
IO
JP

Jamajka
Jordánsko
Japonsko

KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP

Keňa
Kirgizsko
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
MarshaMove ostrovy
Macedónsko
Mali
Myanmar (Barma)
Mongolsko
Macao
Severné Mariány
Martinique
Mauritánia
Montserrat
Malta
Maurícius
Maledivy
Malawi
Mexiko
Malajzia
Mozambik

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

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

OA

Africká organizácia duševného
vlastníctva

ON

Oman

PA Panama
PE Peru
PF Francúzska Polynézia
PG Papua-Nova Guinea
PU Filipíny
PK Pakistan
PL, Poľsko
PM SamtPierreaMiqueIon
PN Pitcairn
PR Portoriko
PI
Portugalsko
PW Palau
PY Paraguaj
QA

Katar

RE
RO
RU
RW

Reunion
Rumunsko
Rusko
Rwanda

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

Saudská Arabia
Šalamúnové ostrovy
Seychcly
Súdán
Švédsko
Singapur
Svátá I Ielena
Slovinsko
Svalbard a Jan Hayen
Slovensko
SierraLeone
San Marino
Senegal
Somálsko
Surinam
Svätý Tomáš a Princov ostrov
Salvádoi
Sýria
Svazijsko

IC
1D
IF
IG

IuiksaCaicos
Čad
Francúzske tužné územie
Togo

TH
TJ
TK
TM
TN
TO
TP
TR
JT
TV
TW
TZ

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

UA Ukrajina
UG Uganda
UM Menšie odľahlé ostrovy USA
US Spojené štáty americké
UY Uruguaj
UZ Uzbekistan
VA
VC
VE
VG
Vl
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
ZM
ZR
ZW

Juhoafrická republika
Zambia
Zair
Zimbabwe

CAST
VYNÁLEZY

Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov

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

- kód A3

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

- kód B6

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

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

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

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

Kódy na označovanie záhlavia oznámení publikovaných vo Vestníku
(Štandard WIPO ST 17)
BB9A
FA9A
FC9A
FD9A
FG4A
MA4A
MA4F
MC4A
MC4F
MH4A
MH4F
MK4A
MK4L

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
čiastočne zrušenie patentov
čiastočne 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 mapteľov
patentov
ponuka licencií
zapísané patenty do registra po odtajení
zapísané autorské osvedčenia do registra po
odtajení

Opravy. Zmeny. Rôzne.

Opravy

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
IID9A
HĽ9A
HF9A
IIG9A
HH9A
HK9A

Opravy

udelených ochranných dokumentoch

patenty

autorské osvedčenia

LA4A
1B4A
TC4A
TD4A
TE4A
TF4A
TG4A
I H4A
FK4A

TA4F
TB4F
TC4F
TD4F
TE 4 F
TF4F
TG4F
I144F
TK4F

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

Zverejnené prihlášky vynálezov usporiadané podľa čísel

BB9A

Ďalej uvedené prihlášky vynálezov boli zverejnené dňom uvedeným vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky podľa zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch, v znení
neskorších zákonov.
6095-86
898-87
1609-88
838-89
3078-89
3904-89
4207-89
649-90
855-90
4359-90
2927-92
427-95
682-95
81-96
433-96
457-96
578-96
591-96
652-96
742-96
749-96
780-96
840-96
846-96
847-96
864-96
868-96
1029-96
1097-96
1114-96
1182-96
I 195-96
I 196-96
1272-96
1329-96
1481-96
1508-96
I526-96
1531-96
1551-96
1557-96
1596-96
154-97
296-97
308-97
320-97
322-97
336-97
337-97
339-97
345-97
348-97
370-97
384-97
423-97
432-97
452-97
494-97

C 07D 213/80
U 21D 25/00
AOlN 43/50
C 08F 2/30
C I2P 17/10
A 01N 25/34
E Olli 27/17
H 01L 23/48
C 07D 403/04
C 07D 477/00
A 6IK 39/205
B 0313 9/06
C 07D 339/08
B 65G 15/64
B 22D 11/06
AOIC 5/06
B 22D 1 1/124
B 64C 3/00
ľ 25B 39/02
B 60K 1 1/00
B 66 D 1/00
B 29C 47/78
F 42 B 10/02
F 01 B 9/04
A 23 C 19/093
A 61K 35/78
F I6C 19/16
B 22D 11/06
F 24 D 10/00
B 22D 41/50
B 22D 35/04
B 05D 5/00
B 05D 5/00
B 22 D 27/02
FOlD 13/02
F 24D 19/06
B 01D 39/16
F 16B 35/00
F 24F 3/056
A 43B 13/12
C 08L 75/04
HOIJ 29/00
C 07C 323/62
C I2N 15/12
AOIG 7/06
C 07D 215/26
C 07D 213/04
B 01.1 3/02
B 06B 1/14
A OIG 7/06
E 0411 1/12
C 07D 237/32
C 07D 213/04
B 21D 51/38
C 07D 243/02
C I2N 15/12
F I6L 3/24
C 07D 413/10

501-97
508-97
509-97
510-97
523-97
534-97
537-97
553-97
557-97
559-97
597-97
600-97
608-97
644-97
647-97
656-97
665-97
680-97
686-97
692-97
696-97
702-97
712-97
715-97
724-97
725-97
728-97
737-97
739-97
754-97
757-97
761-97
764-97
766-97
772-97
773-97
775-97
776-97
777-97
778-97
779-97
785-97
787-97
789-97
795-97
803-97
807-97
819-97
821-97
828-97
829-97
830-97
832-97
833-97
834-97
839-97
857-97
858-97
867-97

B 08 B 9/08
F25D 17/08
F25D 17/06
F25D 17/06
G 02 B 6/44
A 61J 1/00
B 05 B 15/04
F 23C 9/00
E 03D 1/14
A 61K 9/14
C 12N 15/1
A61K31/50
E 04G 1/15
E OlE 5/00
A 63H 3/44
C 07D 209/14
E 21C 25/02
H 04B 3/56
B OID 21/26
B 65D 55/06
C 07C 279/22
C I2N 15/00
D 05 B 15/02
G 05 ľ 1/00
D 01 F 2/00
A 61F 13/15
G 06K 7/10
C 07D 213/81
C 07D 471/02
A01N 47/36
C 07F 7/08
C 07C 69/34
A 23L 1/0522
C 07C 279/22
C 07C 253/30
C 07C 253/30
B OIJ 25/00
C 07D 503/18
A 61K 9/00
B 68G 7/05
D 05 B 15/02
E 01B 9/60
F 16B 35/00
A 61K 31/565
A61K31/38
C 07D 205/09
A01N 59/00
B 65D 75/00
B 29C 55/00
A 6IK 7/16
CllD 3/395
G 21F 9/00
A 23L 1/22
A 61K 7/46
A61K 7/16
C 08L 23/16
H 05 B 3/40
C 04 B 28/04
C 07C 233/87

868-97
869-97
874-97
885-97
886-97
887-97
890-97
894-97
895-97
897-97
900-97
901-97
902-97
908-97
927-97
937-97
940-97
942-97
947-97
952-97
960-97
961-97
962-97
964-97
977-97
997-97
1003-97
1008-97
1009-97
1018-97
1021-97
1030-97
1036-97
1057-97
1071-97
1076-97
1095-97
1102-97
1103-97
1108-97
1111-97
1112-97
1120-97
1121-97
1134-97
1136-97
1145-97
1156-97
1175-97
1183-97
1184-97
1190-97
I196-97
1202-97
1215-97
1245-97
1247-97
1257-97
1276-97

C 07D 209/48
A6IK31/40
C 07C 233/64
C 07C 323/00
A 2IC 3/00
A 23 P 1/12
F 16L 59/14
E 05 B 27/00
C 02 F 1/42
B 65D 71/14
A23C21/06
A 23L 1/231
A 6IK 31/535
B OlJ 8/24
C 07D 221/04
A 61K 4 1/00
C 10G 33/04
A61K38/47
E 06C 7/16
A 61K 9/70
A47F 9/04
E 06 B 9/82
C 1 ID 3/08
A 6IK 9/20
E 05B 49/00
A 61K 9/06
G 071- 7/10
C 07D 305/14
C 09J 109/00
C 04B 7/147
H 04M 1/66
A 6IK 31/40
A 61K 9/00
B 28 B 19/00
C 09D 5/00
B 611-3/12
B 28B 1 1/16
F 16L 1/028
B 21D 41 /02
A 6IK 48/00
C 07D 503/00
G07F 19/00
C 08K 9/04
C 07C 279/36
B OlJ 8/24
C 03B 37/05
A 47C 3/02
F 16M 13/02
A 61K 3 I /21
C 09K 5/00
D 06F 59/02
A 6IK 31/57
B 23Q 3/157
C 07 H 1/00
C 07C 405/00
C 07D 239/88
A61K 31/05
F 16L 55/165
B 21C 1/22

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

A OlC 5/06
457-96
SEDOS. s. r o.. Krakovaný, SK;
Šedivý Pavol, Soblahov, SK; Sedlák Michal,
Ing , CSc., Krakovaný pri Piešťanoch, SK,
(54) Zariadenie na ukladanie výsevnej pásky
(22) 04.04 96
(57) Zariadenie na ukladanie výsevnej pásky pozostá
va z vodiaceho kolesa (1) a prítlačného kolesa
(2), ktoré sú vzájomne spojené rámom (7), opat
reným držiakom (11), zásobníkom pásky (9) a
nastaviteľné uloženým ukladacím mechanizmom
(3). Ukladaci mechanizmus (3) je tvorený vodia
cimi kladkami (4, 4'), hnacou kladkou (5) a
vstupným otvorom (12), pričom vodiace kladky
(4, 4 ) a hnacia kladka (5) sú po svojom obvode
opatrené vodiacimi okrajmi (8, 8') Vstupný otvor (12) ukladacieho mechanizmu (3) je uložený
v mieste dotyku vodiacej kladky (4') a hnacej
kladky (5)

6(51) A OlG 7/06
(21) 308-97
LOHMANN
THERAP1E-SYSTEME
(71) LTS
GMBH. Neuwied, DE,
(72) 1 Ioffmann Hans - Rainer, Neuwied, DE; Kloczko
Malgorzata. Linz. DE, Roreger Michael. Neu
wied. DE,
(54) lmplatovateľné, čiastočne biodegradovateľné
telieska obsahujúce polyméry, určené na pre
nos účinných látok do organizmov rastlín
(22) 04 09 95
(32) 09 09 94
(31) P 44 32 126 0
(33) DL
(86) PCT/EP95/03473. 04 09 95
(57) lmplantovateľné telieska obsahujúce biodegrado
vateľné polyméry, určené na prenos účinných lá
tok do organizmov rastlín, ktoré obsahujú aspoň
jeden hydrofobny polymér, a pri ktorých ]e rých
losť uvoľňovania účinnej látky riadená rýchlo
sťou biodegradácie 1 ieto telieska sú zložené z
polyméru, účinne) látky a pomocných látok Majú
tvar pripomínajúci tvar klinca, ktorého hrot je
mechanicky odolný a ktorého teleso aj hlavička
sú rozdelené na segmenty, z ktorých aspoň jeden
obsahuje účinnú látku

6(51) A OlG 7/06
(21) 339-97
(71) LTS
LOHMANN
THERAP1E-SYSTEME
GMBH, Neuwied, DE;
(72) Hoffmann Hans - Rainer, Neuwied, DE; Kloczko
Malgorzata, Dr.. Linz, DE; Roreger Michael.
Neuwied, DE,
(54) Spôsob použitia injektorov bez ihiel, uvádza
ných do činnosti tlakovým prostriedkom, na
prenos účinných látok do organizmu rastlín
(22) 09.09.95
(32) 17.09.94, 31.10.94
(31) P 44 33 190.8, P 44 38 990.6
(33) DE, DE
(86) PCT/EP95/03556, 09.09 95
(57) Opísaný je spôsob použitia injektorov bez ihiel,
uvádzaných do činnosti tlakovým prostriedkom,
ktoré majú podobnú konštrukciu ako injektory
používané na diagnostické a terapeutické účely v
lekárstve a vo veterinárnom lekárstve na mj!ko
vanie pevných, polopevných alebo tekutých prí
pravkov do organizmu rastlín, pričom tieto prí
pravky sú určené na kontrolované uvoľňovanie
média, vybraného zo skupiny tvorenej systémovo
pôsobiacimi ochrannými prostriedkami na rastli
ny, prostriedkami podporujúcimi alebo regulujú
cimi rast rastlín, hnojivami a prostriedkami na
ochranu dreva. Spomenuté prípravky môžu byť
injikované v pevnej, polopevnej alebo tekutej
forme. Injikovanie pevných látok je možné, ak sú
prítomné vo forme čiastočiek, ktorých veľkosť
nepresahu je jednotky pm.

6 (51) A OlN 25/34, 25/08 // (A OlN 25/34, 47:38,
47:36, 47:18, 43:64, 41:06, 39:04)
(A 01N 25/08, 47:38, 47:36, 47:18)
(21) 3904-89
(71) E.l. Du Pont De Nemours and Company, Wil
mington, DE, US;
(72) Moore Earl Phillip, Anderson, SC, US;
(54) Prostriedok vo forme tabliet
(22) 28 06.89
(32) 28 06 88
(31) 212 668
(33) US
(57) Prostriedok vo forme tabliet obsahuje 20 až 75 %
hmotn. pesticídu s teplotou topenia aspoň 100 °C
a rozpustnosťou vo vode pri teplote 20 °C do 5 %
hmotn a 25 až 80 % hmotn. dodávacieho systé
mu, ktorý pozostáva z radu doplnkových zložiek
k pesticídu, ktorý sa skladá z 5 až 20 % hmotn
dvojsýtnej alebo trojsýtnej organickej karboxylo
vej organickej kyseliny alebo ich zmesi, 7 až 50
% hmotn. uhličitanu alebo hydrouhličitanu amónneho, alebo uhličitanu, alebo hydrouhličitanu
alkalického kovu, alebo ich zmesi, 0,5 až 20 %
hmotn. dispergačného činidla, 0,1 až 5 % hmotn
vo vode nerozpustného zosieťovaného polyvmy Ipyrolidonu a 0,1 až 5 % hmotn amónového alebo
neiónového zmáčacieho činidla.

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

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

A OlN 43/50
1609-88
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Osaka, .IP;
Nasu Rikuo, Kusatsu-shi, Shiga, JP; Komyoji Terumasa, Kusatsu-shi. Shiga, JP; Suzuki Kazuini.
Kusatsu-shi, Shiga, JP; Nakajima Toshio, Kusat
su-shi, Shiga, JP; Ito Keiichiro, Kusatsu-shi, Shi
ga, JP, Ohshima Takeshi, Kusatsu-shi, Shiga, JP;
Yoshimura Hideshi, Kusatsu-shi, Shiga, JP;
Biocídny prostriedok
11.03.88
13.03.87. 03.04 87, 30.04.87
58451/87. 82546/87, 106577/87
JP..IP, JP
Biocídny prostriedok obsahujúci ako účinnú
zložku imidazolový derivát všeobecného vzorca
(I), v ktorom R1 znamená kyanoskupinu alebo
zvyšok vzorca -CSNH2 a R2 a R3 predstavujú
vždy atóm vodíka, atóm halogénu, kyanoskupinu,
naťtylovú skupinu, alkýlovú skupinu s 1 až 6
atómami uhlíka prípadne substituovanú jedným
alebo niekoľkými atómami halogénov alebo ťenylovými skupinami, alkenylovú skupinu s 2 až 6
atómami uhlíka prípadne substituovanú jedným
alebo niekoľkými atómami halogénov, fenylovú
skupinu prípadne substituovanú jedným alebo
niekoľkými atómami halogénov, alkylovými sku
pinami s I až 4 atómami uhlíka, halogénovanými
alkylovými skupinami s 1 až 4 atómami uhlíka,
alkoxyskupinami s 1 až 4 atómami uhlíka, halo
génovanými alkoxyskupinami s 1 až 4 atómami
uhlíka, alkyltioskupinami s 1 až 4 atómami uhlí
ka, halogénovanými alkyltioskupinami s 1 až 4
atómami uhlíka, nitroskupinami alebo kyanoskupinami, tienylovú skupinu prípadne substituova
nú jedným alebo niekoľkými atómami halogénov
alebo alkylovými skupinami s laž 4 atómami
uhlíka, alebo zvyšok vzorca -SR4, v ktorom R4
predstavuje alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami
uhlíka alebo ľenylovú skupinu prípadne substitu
ovanú |edným alebo niekoľkými atómami halo
génov, s tým obmedzením, že R2 a R3 nezname
nal ú súčasne atómy halogénov.

EO2M(CHj)2

6 (51) A OlN 47/36//(A OlN 47/36, 47:30, 47:12,
43:80, 43:74, 43:653, 43:56, 43:50, 43:40,
39:02, 37:48, 37:40, 35:10, 33:18)
(21) 754-97
(71) MONSAN'IO COMPANY, Saint Louis, MO,
US.
(72) Parrish Scott K . Chesterfield, MO, US,
(54) Herbicidne zmesi
(22) 27 11 95
(32) 22 12 94
(31) 94870207 1
(33) EP
(86) PCJ/1B95/0I059, 27.11 95
(57) Herbicídne zmesi obsahujúce derivát sulfonylmočovin) vzorca (I). kde Q jc -CH=CH- alebo -S-,

Rje nerozvetvený alebo rozvetvený C,.C3 alkyl.
Xje -OCH3 alebo CH3, alebo ich poľnohospodár
sky prijateľná soľ a najmenej jeden koherbicíd
vybraný z: herbicídov močoviny, herbicídov imidazolinínu, herbicídov difenyléteru, herbicídov
hydroxybenzonitri lu, herbicídov 2-(4-ary Ioxyfenoxy)alkánovej kyseliny a herbicídov oxímov.
herbicídov karbamátov a tiokarbamátov, herbicí
dov kvartérnych amónnych solí, herbicídov triazolu, herbicídov fýtohormónov vrátane herbicí
dov aryloxyalkánových kyselín, herbicídov arénkarboxylových kyselín, herbicídov pyridínkarboxylovej kyseliny, herbicídov 2,6-dinitroanilínu,
herbicídov amidov a herbicídov anilidov. Herbi
cídne zložky sú prítomné v takých množstvách,
pri ktorých má kompozícia selektvitu herbicídneho účinku vzhľadom na plodiny ošetrené preemergentne alebo postemergentne a synergické účinky, pokiaľ sa aplikujú v herbicídne účinných
dávkach.
f Q '-■pŕN
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6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)
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A OlN 59/00, 55/10, 59/20
807-97
Riha Alfred. Ing., Maria Enzersdorf, AT,
Schumy Guido, Ing., Siidstadt. AT;
Fungicídny impregnačný prostriedok proti
mikroorganizmom
19.06.97
24.06.96
A-1112/96
AT
Fungicídny impregnačný prostriedok, vhodný na
ničenie mikroorganizmov na betóne, tehlách,
malte a omietke, v budovách a na budovách, po
zostáva z 0.1 až 80 % hmotn. anorganických silikátov; 0,1 až 70 % hmotn. sihkonátov; O. I až 80
% hmotn. emulzie silikónovej živice alebo emul
zie akrylátovej živice; 0,1 až 5 % hmotn tenzidov; 0,1 až 10 % hmotn. síranu meďnatého; 0,1
až 15 % hmotn. oxidu medi a vody.

6 (51) A 21C 3/00, 11/20, 1/06, B 29B 7/42,
A 23P 1/12
(21) 886-97
(71) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESľLÉ SA., Vevey, CH;
(72) Heck Ernst, Vufflens-la-Ville. CH; Geromini
Osvaldo, Orbe, CH; Pfaller Werner, Orbe, CH;
(54) Spôsob prípravy potraviny pretláčaním a za
riadenie na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 30.06 97
(32) 30 06.96
(31) 96201958.4
(33) EP
(57) Spôsob prípravy potravín pretláčaním, pri ktorom
sa prvá potravinárska hmota, ktorá sa má spraco
vať, zavedie do prvého úseku dvoizávitovkového
extrudéra, druhá potravinárska hmota, ktorá sa

má spracoval", sa zavedie do druhého úseku dvojzávitovkového extrudéra, pričom tento úsek je
dynamicky oddelený od prvého úseku Tieto
hmoty sa spracúvajú nezávisle, vo svojom vlast
nom úseku extrudéra, obe získané masy sa pretla
čia prechádzajúc cez najmenej jednu pretláčaciu
formu, a pretlačený výrobok alebo výrobky sa
odkrojí alebo odkroja. Zariadenie na uskutočňo
vanie tohto spôsobu pozostáva z dvojzávitovkového extrudéra, rozdeleného na dva odlišné úseky
(I, 2) dynamickým rozdeľovacím zariadením (3),
najmenej jednej pretláčacej formy (4, 5) a najme
nej jedného krájacieho zariadenia. Dynamické
rozdeľovacie zariadenie zahŕňa blokujúcu zónu, v
ktorej má dvojzávitovková jednotka závity opač
ného zmyslu. Dvojzávitovková jednotka je pohá
ňaná motorom (6) a je umiestnená vo valci s
dvojitou stenou, rozdelenou na sedem oddelení, v
každom z nich môže obiehať chladiaca alebo vy
hrievacia tekutina
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6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(57)

A 23C 19/093, 20/02
847-96
ALFA BIO, s r o , Banská Bystrica, SK.
Lunter lán. Banská Bystrica, SK,
Tavený syr z tofu
27 06 96
Tavený syr z tofu obsahuje do 90 % hmotn. tofu a
zvyšok tvoria syry živočíšneho pôvodu

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

A 23C 21/06, A 23G 3/00, A 23P 1/16
900-97
SOREMARTEC SA, Schoppach-Arlon, BE,
Cavalli Moreno. AIba(Cuneo). IT,
Prevzdušnená potravinárska zmes
03.07 97
08 07 96
1692/96
Cfl
Prevzdušnená potravinárska zmes je tvorená emul/iou ole| vo vode, obsahujúcou tuky, mliečne
proteiny, prípadne cukry a vodu, ktorá má kyslé
pl 1 v rozsahu od 3.5 do 6, obsah potravinárskeho
tuku od 20 do 45 % hmotn a obsah vody od 20
do 38 % hmotn , pričom neobsahuje zahusťovacie pi ostriedky a spájacie soli Príprava zmesi za
hŕňa a) predhriatie potravinové] zložky. v> branci
/ čerstvého sjra, jogurtu, kvslej smotany a ich
zmesi počas miešania, na teplotu od 40 do 60 °C.
rozpustenie v zmesi pripravene] v a), proteínov z
mliečne] srválkv v práškové] forme v množstvách
od I do 10 % hmotn vzhľadom na konečnú
hmotnosť emulzie, a prípadne sladidiel v práško
vej lorme. počas miešania, prípravu tukové] fázv
obsahu|úce| mliečny tuk a/alebo rastlinné tuk),
pri teplote medzi 50 a 70 °C. v prítomnosti Iipo-

filného povrchovo aktívneho činidla; zmiešame
tukovej fázy s fázou vyrobenou v druhom kroku,
počas miešania, aby sa vytvorila emulzia olej vo
vode; pasterizáciu takto získanej emulzie pri
teplote medzi 80 a 110 °C v čase od 20 do 40 se
kúnd; predchladenie zmesi na teplotu od 30 do 60
°C; a prevzdušnenie zmesi vháňaním inertného
plynu.

6(51) A 23L 1/0522, 1/24
(21) 764-97
(71) SOCIÉTÉ DES PRODU1TS NESTLÉ S.A.. Vevey, CH;
(72) Trueck Hans Uwe, Stuttgart, DE; Mahr Birgitt.
Stuttgart, DE;
(54) Potravinárske zahusťovadlo, spôsob jeho prí
pravy a potraviny s jeho obsahom
(22) 13.06.97
(32) 18.06.96
(31) 96201694.5
(33) EP
(57) Zahusťovadlo potravín obsahuje prírodný amyló
žový škrob s obsahom amylózy od 10 do 30 %
hmotn. a lipidový emulgátor vo vodnej fáze, kde
je podiel amylózového škrobu v rozmedzí 5 až 30
% hmotn. vzhľadom na vodu a obsah emulgátora
vzhľadom na amylózu je 5 až 15 % hmotn . a cel
ková viskozita pri 0,4 Hzje 200 až 700 Pa.s

6(51) A 23L 1/22, C 07F 7/18
(21) 832-97
(71) The Procter & Gamble Company, Cincinnati,
OH, US;
(72) Hughes Iain Allan, Weybridge, Surrey, GB;
(54) Prípravky na báze derivátov dimetikonu dodá
vajúce vôňu a pôsobiace ako ochladzujúci ale
bo antimikrobiálny prostriedok
(22) 13 12.95
(32) 22.12.94
(31) 9425928.0
(33) GB
(86) PCT/US95/16675, 13 12 95
(57) Prípravky dodávajúce arómu, pôsobiace ako
parfum, alebo ochladzujúce alebo antimikrobiálne prostriedky, obsahujú alkyl- a alkoxyderivát)
dimetikonov s polyéterovými reťazcami všeobec
ného vzorca (1), kde X je vodík, alkyl, alkoxyskupina alebo acyl s I až 16 atómami uhlíka, Y |e
alkyl alebo alkoxyskupina s 8 až 22 atómami uh
líka, n je 0 až 200. m je I až 40, q je I až 100.
molekulová hmotnosť reťazca -(C2H4O)x(C4H6O)yX je 50 až 2 000, a hodnoty x a y sú ta
ké. že hmolnostný pomer oxyctylén oxypropylen
je 100 0 až 0.100
CH3
!
CH3

CH-,
i 3

(CH2)3
O
(C2H4O)1-(C3H6O)yX

CHn
I
-SiOI

spojený cez vývod (42), s otvorom (9) na vraca
nie alebo vpúšťanie varenej masy do druhého
úseky (2) extrudéra, kde je pripojené vákuové nasávacie potrubie (31) a vývod (10) spojený s pre
tláčacou formou (5).

6 (51) A 23L 1/231, 1/23
(21) 901-97

(71) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey, CH:
(72) Wood Robert Dustan, Buchillon, CH; Hose
Hugh, Treycovagnes, CH; Zurbriggen Beat De
nis, Buelach, CH;
(54) Spôsob prípravy mäsovej príchuti a jej použi
tie

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

03.07.97
09.07.96
96201923.8
EP
Spôsob prípravy mäsovej príchuti prípravou zme
si rastlinného zdroja bielkovín a rastlinného
zdroja uhľohydrátov, pričom uvedená zmes má
spočiatku aspoň 45% hmotn. sušiny. Uvedená
zmes sa naočkuje jedným alebo viacerými mikro
biálnymi druhmi, tradične používanými pri prí
prave fermentovaných výrobkov z vareného mä
sa, a inkubuje sa v čase a pri teplote, ktorá je po
stačujúca na vznik mäsovej prichutí. Mäsová pri
chuť môže byť vyextrahovaná pomocou oleja,
plynu v superkritickom alebo kvapalnom skupen
stve, alebo rozpúšťadlom na báze fluorokarbónu.
Aromatická časť potravinových zmesí so salámo
vou príchuťou sa získa inkubáciou so zmesou
Pediococcus pentosaceus a Staphylococcus xyloSiiS alebo Staphylococcus carnosus.

6(51) A 23P 1/12,1/14, A 23L 1/18
(21) 887-97

(71) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., Vevey. CH;
(72) Heck Ernst, Vufflens-la-Ville, CH; Geromini
Osvaldo, Orbe, CH; Pfaller Wemer, Orbe, CH;
(54) Spôsob prípravy potraviny pretláčaním a za
riadenie na vykonávanie tohto spôsobu

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

30.06.97
30.06.96
96201793.5
EP
Potravinárska hmota sa zavedie, mieša a varí v
prvom úseku dvojzávitovkového extrudéra pri
čom varenie masy uskutočňujúce sa vo variči,
pripojenom paralelne k prvému úseku a druhému
úseku dvojzávitovkového extrudéra, dynamicky
oddelenom od prvého úseku, je predĺžené, a va
rená masa sa opätovne zavedie do druhého úseku,
masa sa pretláča prechádzaním cez pretláčaciu
formu a pretlačený výrobok sa odkrojí. Zariade
nie na uskutočnenie spôsobu obsahuje extrudér,
rozdelený na dva samostatné úseky (1,2) dyna
mickým rozdeľovacím zariadením (3), varič (4),
pripojený paralelne k prvému úseku (1) a druhé
mu úseku (2), pretláčaciu formu (5) a krájacie za
riadenie. Dvojzávitovková jednotka je poháňaná
motorom (6) a je umiestnená vo valci s dvojitou
stenou, rozdelenom na sedem oddelení, v každom
z nich môže obiehať chladiaca alebo vyhrievacia
tekutina. Zariadenie ďalej obsahuje plniaci otvor
(7), vytvorený v prvom oddelení (i) valca, a vý
vod (8), vytvorený v oddelení valca na mieste dy
namického rozdcľovacieho zariadenia (3), ktorý
je spojený so vstupom (41) do variča (4), ktorý je

6(51) A43B13/12
(21) 1551-96

(71) GLOBAL SPORTS TECHNOLOGIES, INC.,
Tortola, VG;
(72) Wong King Chee, Amoy Gardens, Kowloon, HK;
(54) Športová obuv s podešvovou jednotkou zlože
nou aspoň z jednej vrstvy z kompozitného ma
teriálu, ktorá čiastočne zahŕňa samotnú podošvovú jednotku

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

04.12.96
04.12.95, 09.09.96
MI 95 A 002540, 08/711 659
IT, US
Športová obuv (1) obsahuje priehlavok zvršku (2)
spojený s v podstate plochou chodidlo nesúcou
nižšou časťou alebo s podešvovou jednotkou (4).
Podošvová jednotka obsahuje aspoň jeden diel
tvorený tkaným kompozitným materiálom, ktorý
má diel (7) umiestený s metatarzálnou oblasťou
(7A) nohy užívateľa a časť (6) umiestnenú s ob
lúkovou časťou (6A) nohy užívateľa. Časť (7)
uvedeného dielu prítomného v metatarzálnej ob
lasti je ohybná a umožňuje ohýbanie podošvovej
jednotky počas používania obuvi a časť (6) uve
deného dielu prítomného v oblúkovej oblasti
(6A) je pevná.

6 (51) A47C 3/02,21 /00, A 47D 9/02,
A 47C 16/02, 9/02, E 04F 15/22
(21) 1145-97
(71) Haider Eduard, Pullenreuth, DE;
(72) Haider Eduard, Pullenreuth, DE;
(54) Dlážtička s možnosťou kmitania
(22) 22.02 96
(32) 24.02.95
(31) 295 03 8012
(33) DE
(86) PCT/DE96/00342. 22.02 96
(57) Dlážtička (13) s možnosťou kmitania pozostáva z
podstavnej časti (10) stojacej na dlážke a hornej
časti (12, 13) pohyblivej proti tejto podstavnej
časti (10), pričom horná časť (12, 13) a podstavná
časť (10) sú navzájom spojené kývnymi prvkami
(12, 12a, 12b, 12c), ktoré majú najmenej jednu
vlastnú frekvenciu kmitania. Kývne prvky (12,
12a. 12b. 12c. prípadne 17, 18a, 18b) sú spôso
bilé na kmitavý pohyb v podstate iba vo vodo
rovnej rovine a sú voliteľne aretovateľné

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

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

A47F 9/04, 13/08, B 65H 35/00, B 65 D 33/00
960-97
Tryk Johan Marius, Haderslev, DK,
Tryk Johan Marius, Haderslev. DK,
Podávač plastových tašiek a plastová taška na
použitie v uvedenom podávači
15 01 96
16 01 95, 02 10 95
0050/95, 1104/95
DK, DK
PCI /DK96/00023. 15.01 96
Podávač obsahuje vodorovnú nosnú dosku (2),
pod ktorou jc umiestnený zvitok spojených kli
nových tašiek s bočnými držadlami Vodiace val
ce vedú prednú tašku k podlhovastému, výhodne
oblúkovitému otvoru (9) v nosnej doske (2) Nad
nosnou doskou (2) je vytvorená špeciálne profi
lovaná doska (7). ktorá navrchu nesie dva držiaky
(10, 11) na zavesenie plastovej tašky do polohy
na použitie na nosnej doske (2). Po vytiahnutí
tašky ce/ otvor (9). držadlá nasledujúcej tašky
dosiahnu tento olvoi. kde sú pripravene na vy
tiahnutie ďalšej tašky Každá jednotlivá plastová
taška je navrhnutá tak, že po vyliahnutí z podáva
ča sa úplne rozloží na svojom dne. čo poskytuje
ten istý tvar ako spodok Iepenkovei škatule alebo
papierovej nákupnej tašky

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

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

A61F13/15
725-97
Môlnlycke AB, Goteborg, SE;
Guidotti Ted, Goteborg, SE; Gustaľsson Anders.
Billdal, SE; Widlund Urban, Môlnlycke, SE,
Absorpčný výrobok majúci prednú zbernú
časť na moč a zadnú zbernú časť na výkaly
15.12 95
30 12.94
9404567-1
SE
PCT/SE95/01520, 15 12 95
Absorpčný výrobok, ako plienka, chránič pri inkontinencii a podobne, obsahuje hornú vrstvu (!)
s priečnou bariérou (11), ktorá rozdeľuje výrobok
na zadnú časť (4) a prednú časť (5), a počíta sa s
ňou, aby bránila pohybovaniu výkalov, vylučo
vaných v zadnej časti hornej vrstvy (1), do jej
prednej časti (5) V absorpčnom telese (3) v pod
state protiľahlo k bariére (11) hornej vrstvy (I) je
usporiadaná bariéra (21), ktorá sa bráni, buď úpl
ne alebo čiastočne, prenosu tekutiny v absor
pčnom telese z prednej časti výrobku do jeho
zadnej časti, aspoň vo vrstve (18) absorpčného
telesa, ktoré leží pri používaní bližšie k nositeľo
vi

A 61J 1/00, B 65D 81/02, B 65B 55/10
534-97
ASTRA AKTIEBOLAG. Sódertalje, SE,
Olsson Bert-Áke, Strängnas, SE,
Spôsob aseptickej a automatickej prepravy
farmaceutických obalov a zariadenie na jeho
vykonávanie

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

06.09.96
08.09.95
9503102-7
SE
PCT/SE96/01109, 06.09,96
Spôsob aseptickej a automatizovanej prepravy
farmaceutických obalov (2), ktoré nie sú tesne uzatvorené a ktoré boli aseptický naplnené farma
ceutickým prípravkom (5), z plniaceho zariadenia
(6) do nasledujúcej jednotky (4) zahŕňa nasledu
júce stupne: a) zavádzanie sterilného inertného
plynu (3) do prepraviteľnej komory (2), b) vlože
nie komory (I) do plniaceho zariadenia (6), c)
vloženie farmaceutických obalov (2) do komory
(1) a uzatvorenie komory (1) a d) prepravu komo
ry (I) do nasledujúcej jednotky (4), v ktorej sa
farmaceutické obaly (2) z komory (1) vyberú.
Chrániaci plyn (3) sa v stupňoch b) až d) konti
nuálne a rovnomerne distribuuje cez farmaceutic
ké obaly (2), ktoré nie sú tesne uzatvorené.

6(51) A 61K 7/16, 6/093, 31/695
(21) 834-97
(71) The Procter & Gamble Company, Cincinnati.
OH, US;
(72) Hughes lain Allan, Surrey, GB;
(54) Orálne prostriedky, ktoré obsahujú kopolyoly
dimetikonu
(22) 21.11.95
(32) 22.12.94
(31) 9425939.7
(33) GB
(86) PCT/US95/15141, 21.11.95
(57) Orálne prostriedky vo forme zubnej pasty, zub
ného prášku, ústnej vody, prostriedku na výplach
úst, čističa zubných protéz, žuvačky alebo cukrí
kov obsahujú voliteľnú 1 ípofílnú prísadu, ako sú
aromatizačné prísady, fyziologicky chladiace či
nidlá, antimikrobiálne zlúčeniny a kopolyol di
metikonu, ktorým je niektorý z kopolyolov alkyla alkoxy-dimetikonu všeobecného vzorca (1). kde
X je vodík alebo alkyl-, alkoxy- alebo acyl-skupina s 1 až 16 atómami uhlíka, Y je alkylalebo alkoxy-skupina s 8 až 22 atómami uhlíka, n
je v rozpätí 0 až 200, m je 1 až 40, molekulová
hmotnosť zvyšku (C2H40-)x(C3H60-)yX je 50 až
2 000, a x a y sú také, aby hmotnostný pomer
oxyetylén : oxypropylén bol 100 : 0 až 0 : 100.
Prostriedok má zlepšenú účinnosť proti tvorbe
zubného povlaku a antibakteriálnu účinnosť
spolu so zlepšením obsahu, dopadu a/alebo účin
nosti lipofilných komponentov na zuby a zubné
protézy.

CH3- SiO— SlO- - -SlO

6 (51) A 61K 7/16, 7/18
(21) 828-97
(71) The Procter & Gamble Company. Cincinnati,
OH, US:
(72) Hughes lain Allan, Surrey, GB; Ryan Elizabeth
Mary, Middlesex, GB; White Christopher David.
Surrey, GB;
(54) Orálne prostriedky
(22) 12.12.95
(32) 22.12.94
(31) 9425941.3
(33) GB
(86) PCT/US95/I6051, 12.12.95
(57) Orálne prostriedky vo forme zubnej pasty, zub
ného prášku, ústnej vody, výplachu úst, čističa
zubných protéz, žuvačky alebo cukríkov obsa
hujú jeden alebo viac orálnych komponentov,
ktorými sú abrazíva, spojivá, zvlhčovadlá, surľaktanty povrchovo aktívne látky, zdroje iónov
fluóru, prostriedky proti tvorbe zubného kameňa,
sladidlá a ďalej obsahujú polyol dimetikonu.

■sio- -Si—CH,

-----(C2H4O)xIC3H6O-JyX

6 (51) A 61K 7/46, A 23L 1/226
(21) 833-97
(71) The Procter & Gamble Company, Cincinnati.
OH, US;
(72) Hughes lain Allan, Surrey, GB;
(54) Silikonové zlúčeniny
(22) 05.12.95
(32) 22.12.94
(31) 9425930.6
(33) GB
(86) PCT/US95/15766, 05.12.95
(57) Aromatizujúci, parfumujúci, chladiaci a antimikrobiálny prostriedok obsahuje aminoalkylsilikón
a má obsah aminoalkylsilikónu od 0,1 % do 2 %,
vzťahujúc na opakujúci sa jednotkový základ.
Tento prostriedok má lepšiu povrchovú rezidualitu, účinok a/alebo antimikrobiálnu účinnosť.

6(51) A 61K 9/00
(21) 777-97
(71) 1 ABORAlOIRb INNO THERA, Societe Anony
me, Arcueil. 1 R,
(72) Meignnnt Catherine Paris, TR
(54) Jednotková galenická forma na vaginálně pou
žitie ako lokálne kontraceptivum a/alebo na po
tláčanie sexuálne prenosných chorôb a/alebo
HIV
(22) 21 12 95
(32) 22 12 94
(31) 94 15501
(33) bR
(86) PCI /FR95/01712. 21 12 95
(57) Galenicka forma, majúca jednak vonkajší obal
obsahujúci želatínu a jednak kvapalnú alebo po
lotekutú nexodnu vnútornú fázu obsahujúcu učinnu latku v roztoku, ma účinnú látku tvorenú
spermtcidom a vnútorná ŕaza obsahuje okrem učinnej latky vo väčšinovom podiele hpofilne či
nidlo kompatibilne s kaučukovým latexom kon
domu, v menšinovom podiele aspoň jedno činidlo
dispergovateľne vo vode, aspoň jedno bioadhezne činidlo a aspoň jedno gelatinizačne činidlo Iipoťilneho činidla Tato galenická forma , ktorá je
určena na vaginalne použitie a poskytuje známe
\y hody mäkkej kapsuly, ma súčasne spermicidne
antiseptické a lubrikačné vlastnosti, a navyše je
spolahlivo kompatibilná s kondomami bez nebe/pečia poškodenia ich kaučukového latexu

6(51) A 6IK 9/00, 9/12
(21) 1036-97
(71) CO-ORDINATED DRUG DEVELOPMENT LI
MITED Bath, GB
(72) Stamforth Iohn Nicholas, Bath, GB,
(54) Prášok na použitie v inhalátore na suché práš
ky, spôsob jeho výroby a použitie
(22) 31 01 96
(32) 31 01 95, 26 10 95
(31) 9501841 2, 9521937 4
(33) GB. GB
(86) PC T/GB96/00215 31 01 96
(57) Prášok na použitie v inhalátore na suché prášky
obsahuje účinne častice a nosne častice na nese
nie účinných častíc Prášok ďalej zahŕňa prídavný
matenal (4) na povrchu nosných častíc na podpo
renie uvoľnenia účinných častíc z nosných častíc
pri uvedení inhalátora do činnosti Prášok je laky
že účinne častice nie su náchylné na uvoľnenie z
nosných častíc pred uvedením mhalatora do čin
nosti Zistilo sa, že včlenenie prídavného mate
riálu (4) do prášku poskytuje zvýšenú dýchatcľnu
Irakciu účinného materiálu

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

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

A61K9/06, 9/16
997-97
GEBRO BROSCHEK GMBl 1, Fieberbi unn, AI,
Eisenreich Volker, 1 ieberbrunn AT, Hantich
Gerhard, Kitzbuhel, AT, Hesse Ernst, 1 ieberbrunn, AT, Moller Torsten. Altenmarktan dei
Alz. DE,
Farmaceutický prípravok na vonkajšie použi
tie, spôsob jeho prípravy a použitia
14 03 96
17 03 95
A 475/95
AT
PC T/AT96/00048, 14 03 96
Farmaceutický prípravok na vonkajšie použitie
obsahuje aspoň jeden tekutý lipid, minimálne
jednu účinnú látku, ktorá je ro/pustna aspoň \
jednom z tekutých Iipidov a je resorbovana po
kožkou, a gel obsahujúci vodu, ktorý tvorí hlavnú
zložku prípravku, pričom aspoň jeden tekutý lipid
a aspoň jedna účinná latka su zapracované do
gélu a prípravok neobsahuje v podstate žiadne emulgátory a pevne častice, okrem gelotvorneho
prostriedku potrebného na vytvorenie gelu obsa
hujúceho vodu Všetky účinne latky sa v príprav
ku nachadzaju v rozpustenej forme, pričom aspoň
jedna z nich je rozpustená v tekutom lipide a
tento lipid obsahujúci v sebe rozpuštěnu účinnú
latku ako vnútornú fázu je zapracovaný do gélu
obsahujúceho vodu ako vonkajšia fáza Prípravok
neobsahuje tiež žiadne povrchovo aktívne latky
Spôsob prípravy takýchto farmaceutických prí
pravkov na vonkajšie použitie predpokladá, že
aspoň jedna z účinných látok resorbovateľnvch
pokožkou je rozpustená (podlá možnosti v kon
centrovanej forme) v lipide a tento roztok je po
tom zapracovaný ako vonkajšia Iaza do hydrogelu, pričom hydrogel tvorí hlavnú zložku celeho
prípravku Takto získaný prípravok sa vyznačuje
vysokou stabilitou a priaznivými galemckymi
vlastnosťami

6(51) A 61K 9/14, 9/50, B OlJ 13/02
(21) 559-97
(71) TlIL OHIO STATE UNIVERSU Y RLSI ARCIl
FOUNDATION Columbus, OH US,
(72) Frank Sylvan Columbus, Oil, US, I ofroth Ian-Tnk. Molndal, SE, Bostaman Lev on, Metairie
LA. US
(54) Spôsob prípravy malých častíc
(22) 03 1 I 95
(32) 09 1 I 94
(31) 9403846-0
(33) SL
(86) PCT/SF95/01302, 03 11 95
(57) Male častice, ktoré su súčasťou oiganiekych zme
si, sa pripravujú pomocou zražama uvedených
organických zmesi vo vodnom prostredí ktoré
obsahuje polymer/amľiťílne komplexy Postup sa
výhodne používa na priprav u lahko rozpustných
farmaceutický účinných zlúčenín

6(51) A 61K 9/20, 47/02
(21) 964-97
(71) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED,
Greenford, Middlesex, GB;
(72) Carter Barry Howard, Research Triangle Park.
NC. US, Tillman Lloyd Gary, Carlsbad, CA, US;
(54) Tablety s obsahom valacykloviru, spôsob ich
výroby a použitie
(22) 19.01.96
(32) 20.01.95
(31) 9501127.6
(33) GB
(86) PCT/GB96/00111,19 01.96
(57) Tableta, ktorá obsahuje najmenej 50 % hmotn.
valacykloviru a 0,05 až 3 % hmotn. koloidného
oxidu kremičitého, má vynikajúcu pevnosť a sypkosť, pričom si zachováva dobrú lubrikáciu tab
letových granúl.

6(51) A 61K 9/70
(21) 952-97
(71) LTS
LOHMANN
THERAPIE-SYSTEME
GMBH, Neuwied, DE;
(72) Meconi Reinhold, Neuwied, DE; Seibertz Frank,
Bad Hónningen, DE,
(54) Náplasť obsahujúca estradiol
(22) 18 12.95
(32) 12.01.95
(31) 195 00 662.3
(33) DE
(86) PCT/ĽP95/05005, 18.12.95
(57) Náplasť obsahujúca účinnú látku na kontrolované
podávanie estrádiolu alebo jeho farmaceuticky
prijateľných derivátov samotných alebo v kombi
nácii s gestagénmi je zložená zo zadnej vrstvy, s
ňou spojeného rezervoáru obsahujúceho účinnú
látku, ktorý je vyrobený použitím adhezívnych
lepidiel, a opakovane odstrániteľnej ochrannej
vrstvv, pričom adhezívne lepidlo obsahuje etylcelulózu, ester nehydrogenovanej a/alebo hydrogenovanej kolofóme a kyselinu laurovú.

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

A 61K 31/05, 9/107, 47/18
1247-97
ZENECA Limited, London, GB;
.!ones Christopher Buehan, Prestbury, Cheshire,
GB. Platt John Henry, Congleton, Cheshire, GB,
Emulzia typu olej vo vode, obsahujúca propo
fol a edetát
17 03 95
PCT/GB95/00579, 17 03 95
Sterilný farmaceutický prostriedok na parenterálnu aplikáciu s anestetickým účinkom, ktorý ako
účinnú zložku obsahuje 2,6-diizopropylfenol
(propofol) v emulzii typu olej vo vode a je stabi
lizovaný pomocou povrchovo aktívnej látky, ďa
lej zahŕňa edetát v množstve postačujúcom na za
bránenie výraznému rastu mikroorganizmov
Opísaný je aj spôsob jeho prípravy

6(51) A61K31/21
(21) 1175-97
(71) INTERNATIONAL
MEDICAL
INNOVA
TIONS, INC., Birmingham, AL, US;
(72) Allen Michael P., Pell City, AL, US;
(54) Topický krém na vodnej báze obsahujúci ni
troglycerín, spôsob jeho prípravy a použitie
(22) 05.03.96
(32) 06.03.95,30.01.96
(31) 08/398 872, 08/594 304
(33) US, US
(86) PCT/US96/02989, 05.03 96
(57) Stabilný, homogénny topický krém na vodnej bá
ze, obsahujúci nitroglycerín, penetračné činidlo,
vodu, zahusťovadlo a emulgátor. spôsob prípravy
tohto krému a jeho použitie na ošetrovanie muž
skej erektilnej dysfunkcie alebo ženskej anorgazmie, a tiež pacientov trpiacich mikrovaskulárnymi ochoreniami alebo poškodením tkaniva.

6 (51) A 61K 31/38, 31/41, 31/435, 31/505,
C 07D 239/02, 271/06, 285/12, 333/38, 213/28
(21) 795-97
(71) SmithKline Beecham Corporation. Philadelphia.
PA, US,
(72) Christensen Siegfried B. IV, Philadelphia, PA,
US; Karpinski Joseph M., Pottstown, PA, US;
Ryan M. Dominic, Pottstown, PA, US; Bender
Paul E., Cherry Hill, N.I, US;
(54) 4,4-(Disubstituované)cyklohexan-l-olové monoméry a farmaceutický prostriedok s ich ob
sahom
(22) 21.12.95
(32) 23.12.94
(31) 08/363 506
(33) US
(86) PCT/US95/16711. 21.12 95
(57) 4,4-(Disubstituované) cyklohexan-1 -olové monoméry všeobecného vzorca (I), v ktorom X je
YR2, fluór, NR5R6 alebo formylamín, X1 je vodík
alebo X, W je alkyl, alkenyl alebo alkinyl s 2 až 6
atómami uhlíka, význam ďalších substiluentov je
uvedený v opisnej časti, farmaceutický prostrie
dok s ich obsahom, jeho použitie na liečenie aler
gických a zápalových chorôb a na inhibovanie
tvorby faktora nekrotizujúceho nádory (rENF).

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

(54)

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

A 61K 31/40, 31/44
869-97
Celgene Corporation. Warren, N.I, US,
Muller George. Bridgewater, NJ, US; Shire Mary.
North Plainfield. NJ, US; Stirling David 1 ,
Branchburg, NJ. US.
Imidy/amidy ako imunoterapeutické činidla,
farmaceutický prostriedok a ich použitie na
znižovanie hladiny TNF-alfa
20.1195
30.12 94
08/366 667
US
PCT/US95/15119, 20 11 95
lmid/amidétery všeobecného vzorca (1), v ktorom
symboly R1, R2 a R3 majú význam uvedený v opisnej časti. R4 ]e skupina -CX- alebo CH3, kde X
je kyslík alebo síra a n je 0. I, 2 alebo 3. Typic
kým príkladom týchto zlúčenín je 1-ftalimido-l-(3 ',4'-dimetoxyfenyl)propán-1 -ol Farmaceutic
ký prostriedok s ich obsahom a ich použitie ako
mhibítorov faktorov a nádorovej nekrózy a na
potláčanie kachexie. andotoxického šoku a retrovírusových replikácií.
O
Il

6(51) A 61K 31/40
(21) 1030-97
(71) NLURlM PHARMACEUTICALS (1991) LTD.,
Tel Aviv, ÍL,
(72) Zisapcl Nava, Tel Aviv, ÍL,
(54) Použitie melatonínu na výrobu liečiva na liečbu
pacientov závislých od liekov
(22) 29 01 96
(32) 01 02 95,06 06.95
(31) 381 535. 95303853 6
(33) US, EP
(86) PCT/1B96/00082, 29.01 96
(57) Melatonin sa používa na výrobu liečiva na liečbu
pacientov, ktorí sú multidrogovo závislí, alebo
pacientov, ktorí javia príznaky psychické] a fy
zické] závislosti alebo tolerancie na benzodiazepín. alebo na liečbu pacientov, u ktorých bol dia
gnostikovaný klinický stav, zlepšu|úci sa po po
daní bcn/odia/epínového lieku, pre súčasnú pre
venciu vyskytu príznaku psychické] a fyzické] zá
vislosti od uvedeného bcnzodiazepínového lieku
alebo tolerancie naň Liečivo na uvedené účely
obsahuje aspoň jeden diluent, nosič alebo ad]uvans a ako aktívnu zložku obsahuje benzodiazepínový liek a melatonin s trvalým uvoľňovaním
aktívne] látky

6 (51) A 61K 31/50, 31/54, 31/505, 31/535,
C 07D 239/10,
239/12, 239/22, 413/04, 413/08, 413/10
(21) 600-97
(71) SYNAPTIC PHARMACEUTICAL CORPORA
TION, Paramus, NJ, US;
(72) Nagaratham Dhanapalan, Ramsey. NJ, US, Chiu
George, Bridgewater, NJ, US. Dhar T G. Murah.
Newark, DE, US; Wong Wai C. Newark. NI,
US; Marzabadi Mohammad R , Ridgewood, NJ,
US; Gluchowski Charles, Wayne, NJ, US; Lagu
Bharat, Hackensack, NJ, US; Miao Shou Wu.
Midland Park, NJ, US;
(54) Dihydropyrimidíny, farmaceutický prostriedok
s ich obsahom a ich použitie
(22) 16 11.95
(32) 16.11.94
(31) 08/340 611
(33) US
(86) PCT/US95/I5025, 16 11 95
(57) Dihydropyrimidínové zlúčeniny so štruktúrou (I),
(II) alebo (III), v ktorých substituenty sú defino
vané v opisnej časti, sú selektívnymi antagonis
tickými látkami pre ľudské a!C receptory. Farma
ceutický prostriedok s obsahom terapeuticky
účinného množstva definovaných látok a farma
ceuticky prijateľným nosičom. Použitie týchto
látok na znižovanie vnútorného tlaku, na inhibovanie syntézy cholesterolu, na uvoľnenie tkaniva
nižšieho urinámeho traktu, na liečenie benígnej
prostatickej hyperplazie, impotencie, srdcové]
ary tmie a na liečenie ktoréhokoľvek ochorenia,
kde antagonizmus a]C receptora môže byť uži
točný.

/!V*

.M ,XJ

3leb:

n3

6(51) A 61K 31/535, 31/44, 31/445,
C 07D 401/04, 403/04, 413/04
(21) 902-97
(71) SmithKIme Beecham Corporation, Philadelphia,
PA. US,
(72) Adams Jerry Leroy, Wayne, PA, US; Gallagher
Timothy Francis, Harleysville, PA, US. Gangipati Ravi Shankcr. Wayne, PA, US, Boehm Ieffrey Charles, King of Prussia, PA, US, Sisko Jo
seph, Lansdale, PA, US, Lee Iohn Cheung-Lun,
Berwyn, PA, US,
(54) 1,4,5-Trisubstituované imidazolové zlúčeniny,
spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok s
ich obsahom a ich použitie
(22) 1 1.01.96
(32) 09 01 95. 07.06 95
(31) 08/369 964, 08/472 366
(33) US, US
(86) PCT/US96/00546, 11 01 96

(57) 5-(Voliteľne substituovaný aryl alebo heteroaryl)-4-(voliteľne substituovaný heteroaryl)-!-(voli
teľne substituovaný heterocyklyl alebo heterocyklylalkyl) alebo I-voliteľne substituovaný alkyl
alebo alkenyl-imidazoly a ich deriváty. Syntetic
ký postup na prípravu uvedených trisubstituovaných imidazolov. farmaceutické formulácie s ich
obsahom na použitie pri liečení chorôb, ktoré sú
visia s cytokínom

6 (51) A 61K 31/565 // (A 61K 31/565, 31:565)
(A 61K 31/565, 31:135)
(21) 789-97
(71) Schering Aktiengesellschaft, Berlin, DE;
(72) Chwalisz Krištof, Berlin, DE; Stôckemann Klaus,
Berlin. DE.
(54) Progesterónantagonisticky a antiestrogénne
účinné zlúčeniny na spoločné použitie na žen
skú antikoncepciu
(22) 23 12.95
(32) 23.12.94
(31) P 44 47 402.4
(33) DE
(86) PCT/EP95/05106, 23 12.95
(57) Použitie najmenej jednej zlúčeniny s progesterónantagonistickou (PA) a aspoň jednej zlúčeniny s
antiestrogénnou (AE) účinnosťou, vždy v ovulá
ciu nepotláčajúcej dávke v jedinej dávkovej jed
notke. na výrobu liekov na ženskú antikoncepciu.
IJvedené lieky rozvíjajú svoju oplodneniu bránia
cu činnosť na základe potlačenia receptivity, keď
sa zabráni prichyteniu oplodneného vajíčka v
sliznici maternice bez toho, aby bola narušená
ovulácia, prípadne cyklus.

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

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

A 61K 31/57, 9/12
1190-97
MEDEVA PLC, London, GB;
tones Julie Irene, Harpenden, Hertfordshire, GB;
Baker Anthony Richard. West Horsley, Surrey,
GB. Halls Neil Graham, Glen Waverley, AU;
Watmough Peter, Grimsby. South Humberside,
GB. Marriott Peter, Grimsby, South Humberside,
GB;
Farmaceutická kompozícia obsahujúca kortikosteroid
01.03.96
03 03 95
9504265.1
GB
PCT/GB96/00490, 01.03.96
Speniteľná farmaceutická kompozícia obsahujúca
kortikosteroidnú účinnú látku, krátkodobo pôso
biace speňovacie činidlo, hnací plyn a tlmiace či
nidlo Ako krátkodobo pôsobiace speňovacie či
nidlo zahŕňa alifatický alkohol, vodu, mastný al
kohol a povrchovo aktívne činidlo. Použitie
kompozície na liečbu rôznych kožných chorôb,
hlavne na liečbu psoriázy na koži hlavy.

6(51) A 61K 35/78, 31/12
(21) 864-96
(71) Chemický ústav SAV, Bratislava. SK; Farmaceu
tická fakulta UK, Bratislava, SK;
(72) Nahálka Jozef, Ing., Trnava, SK, Blanárik Peter,
RNDr, CSc. Bratislava, SK, Partiová Ivana,
RNDr., Bratislava, SK; Gemeiner Peter, Ing.
CSc., Bratislava, SK;
(54) Spôsob získavania naftochinónového pigmentu
plumbagínu z rastlinnej in vitro kultúry Drosophyllum lusicanicum Link.
(22) 02.07.96
(57) Spôsob získavania naftochinónového pigmentu
plumbagínu z rastlinnej in vitro kultúry Drosophyllum lusicanicum Link., spočíva v tom, že z
nodálnych segmentov sterilných rastlín Drosophyllum lusicanicum, L. sa na agarovom médiu s
prídavkom auxínov pripravia kalusy, ktoré sa po
drobia submerznej kultivácii na tekutom médiu s
obsahom ŕytohormónov, pasážovaniu a po kulti
vácii na produkčnom médiu sa zo vzniknutej
biomasy extrakciou organickým rozpúšťadlom
získa naftochinónový pigment plumbagín. Ako
auxíny sa použijú kyselina indol-3-maslová
(IBA) a/alebo kyselina 1 -naftyloctová (NAA)
Ako cytokinín sa použije 6-benzylamino-purín
(BAP). Submerzná kultivácia kalusov sa robí na
médiu so zníženým obsahom anorganického du
síka, vápnika, sacharózy a pri zníženom pH Ako
organické rozpúšťadlo sa použije toluén.

6(51)
(21)
(71)
(72)
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(22)
(32)
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A 61K 38/47
942-97
Nika Health Products Limited, Vaduz, LI;
Kiczka Witold, Princeton, NJ, US;
Použitie lyzozýmového diméru
13.01.96
13.01.95, 07.07.95
95100446.4, 95110638.4
EP. EP
PCT/EP96/00135, 13.01.96
Farmaceutické prípravky s obsahom lyzozýmo
vého diméru, výhodne s vysokou čistotou, t. j s
menej ako IO % hmotn. vedľajších produktov, sa
používajú na povrchové, perorálne a parenterálne
podávanie z dôvodov nešpecifickej imunostimulácie pri preventívnom a/alebo terapeutickom po
užití pri liečbe ľudských i zvieracích ochorení
zahŕňajúcich rakovinu, poruchy rastu vlasov, ochorema rýb a včiel. Nešpecifická stimulácia imunitného systému je indukovaná jednorazovým
alebo viacnásobným použitím prípravku s obsa
hom lyzozýmového diméru, výhodne v koncen
tráciách od 5 do 500 p m/kg telesnej hmotnosti

6(51)
(21)
(71)
(72)
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A 61K 39/205, 47/42
2927-92
Bioveta. a s , Ivanovice na Hane, CZ.
Dedek Ladislav MVDr, CSc . Opava, CZ, Vrzal
Vladimír, MVDr. CSc , Ivanovice na Hane, CZ.
(54) Kompozícia na ochranu vírusu besnoty
(22) 24 09 92
(57) Kompozícia na ochranu vírusu besnoty vo vakcí
ne na orálnu ímumzaciu líšok obsahuje kryštalic
ký kolagen, 2,4 6- tris(dimetylaminometyl)ŕenol,
glutamat draselný, kyselinu elylendiaminotetraoctovu a zvieracie inaktivované serum bez proti
látok proti virusu besnoty v destilované] vode
Bram rýchlemu znižovaniu tilra vírusu vo vakcí
ne po jej vyložení do voľne] prírody

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)
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6 (51) A 61K 41/00
(21) 937-97
(71) QUADRA LOGIC TECHNOLOGIES, INC,
Vancouver, British Columbia, CA, THE UNIVFRSIIY OF BRITISH COLUMBIA Vancou
ver Bntish Columbia, CA,
(72) Obochi Modcslus Onuora Kay, Vancouver, Bri
tish Columbia CA, Levy Iulia Vancouver. Bri
tish Columbia, CA
(54) Spôsob prevencie odhojovania transplantátov
(22) 12 01 96
(32) 13 Ol 95
(31) 08/371 707
(33) US
(86) PC 1 /CA96/00019, 12 01 96
(57) Spôsob obmedzovania odho|ovama alotmplantaIov zahrňa|ucich darcovske tkanivo. obsahu]uce
bunky v y kazu] tice antigény (APC), pričom a)
darcovske tkanivo sa uvedie do styku s lotosenzibilizacnym prostriedkom na získame modifiko
vaného darcovskeho tkaniva, b) modifikovane
darcov ske tkanivo sa vystaví svetlu s vlnou dĺž
kou absorbovanou uvedeným lotosenzibihzačnym prostriedkom v čase dostatočnom na zbave
nie darcovskeho tkaniva buniek APC a c) darcov
ske tkanivo zbavene buniek APC sa transplantuje
do tkaniva pri|emcu Ošetrením darcovskeho tka
niva lotodynamickou terapiou sa významne pre
dĺži čas prežitia transplantátov, hlavne kožných
alounplantatov I olosenzibihzalor môže byť tiež
sučastou konjugalu obsahuiuceho cieľovo špe
cifickú jednotku

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

A 61K 48/00
1108-97
RHONE-POULENC RORER S A , Antony, I R,
Bach Jean-Franijois, Paris, FR, Chatenoud Lucienne, Puteaux, FR. Haddada Hedi, Altortville,
FR, Lee Martin, Paris, FR, Perncaudet Michel,
Ecrosnes, FR. Webb Michelle, Paris, FR,
Lieková kombinácia vhodná na transfekciu a
expresiu exogénov in vivo
12 02 96
14 02 95
95/01662
FR
PCT/FR96/002I8, 12 02 96
Lieková kombinácia aspoň jedného ímunosupresivneho činidla a aspoň jedneho rekombinantneho adenovirusu, ktorého génom obsahuje prvú
rekombinantnú DNA obsahujúcu terapeutický
gén a druhu rekombinantnu DNA obsahujúcu
imunoprotekčny gén na následne, prerušovane
a/alebo časovo súčasne použitie vhodne na exogenovu transfekciu in vivo a/alebo ex-vivo

A 63 H 3/44
647-97
LEGO A/S. Billund, DK,
Bolh Peter, Hagendorn, CH.
Spôsob výroby parochne
20 Il 95
24 11 94
3546/94-6
CH
PCT/EP95/04569, 20 11 95
Spôsob výroby parochne, ktorá môže byť prile
pená na časť tela hracej figúrky, naj ma na hlavu
bábiky, spočíva v tom. že sa vlasové vlakna (7 8)
vyšívajú v slučkách na plochom, ohybnom pod
klade (6) v oblasti obmedzenej žiadaným ob
rysom (1) parochne a potom sa vyšitá oblasť z
podkladu (6) odstráni pozdĺž obrysu (1) parochne
vystrihnutím Ziskana ohybná parochňa sa nalepí
na hlavu bábiky, přistřihne sa čo do dĺžky a učeše
sa Spôsob podľa vynalezu umožňuje, aby hlavy
bábik s akoukoľvek veľkosťou, pozostávajúce
dokonca aj z tvrdého materiálu, boli vybavene
parochňami, majúcimi akykolvek žiadaný
vzhľad

Trieda B
6(51) B OlD 21/26
(21) 686-97
(71) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware
Corporation, Skillman, NJ, US;
(72) Holm Niels Erik, Birkerod, DK;
(54) Odstredivka s prstencovým filtrom
(22) 01.12.95
(32) 02.12 94
(31) 08/348 672
(33) US
(86) PCT/US95/15675, 01 12.95
(57) Zariadenie na odstreďovanie zložiek, napríklad
monomeru fibrínu z krvi odstředěním okolo stre
dovej osi, obsahujúce prvú prstencovú komoru
(70) vymedzenú vonkajšou valcovou stenou (72)
a vnútornou valcovou stenou (71), pričom obe
steny sú sústredne usporiadané okolo osi rotácie,
a hornou stenou (73) a dolnou stenou (74). Spod
ná stenaje vytvorená piestom (55) premiestmteľným vnútri prvej komory'. Zariadenie obsahuje
okrem toho druhú komoru (75) nachádzajúcu sa
pod prvou komorou a spojenú s prvou komorou
medziľahlým kanálom (4), vymedzenú vonkajšou
valcovou stenou (72), dolnou stenou prvej komo
ry (74) a dolnou stenou druhej komory (76). Za
riadenie tiež obsahuje schránku (45) umiestnenú
v druhej komore vrátane veľkého množstva od
delení na prijatie vlastných zmesí podporujúcich
oddeľovanie.

6(51) B OlD 39/16
(21) 1508-96
(71) HERDING GMBH FILTERTECHNIK. Amberg,
DE;
(72) Herding Walter, Hahnbach, DE:
(54) Filtračný článok s vláknovým poťahom a spô
sob jeho výroby
(22) 23.05.95
(32) 24.05 94
(31) P 44 18 033.0
(33) DE
(86) PCT/EP95/01990, 23 05.95
(57) Filtračný článok autostabilného pórovitého nos
ného telesa s jemným pórovitým vláknovým po
ťahom (6). Podľa prvého uskutočnenia má vlák
nový poťah (6) prvé vlákna (10), ktoré sú dlhšie
než veľkosť pórov nosného telesa (6) a druhé
vlákna (12), ktoré sú podstatne kratšie Podľa
druhého uskutočnenia je vo vláknovom poťahu
(4) menej než 30 % jemnozrnných častíc (16).
ktoré sú v ňom rozdelené. Na výrobu filtračného
článku (2) sa vlákna (10, 12) nanášajú v suchom
stave pomocou prúdu vzduchu, pričom sa pred
tým a/alebo potom nanesie lepidlo. Alternatívne
sa vlákna (10, 12) nanášajú rozdelené v kvapali
ne, pričom lepidlo môže byť voliteľne obsiahnuté
v kvapaline. Podľa ďalšieho uskutočnenia sa na
vláknový poťah (6) nanáša vrstva poťahu z jemnozrnných častíc (16)
1
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B OlJ 3/02, B 65G 53/46
336-97
Imatran Voima Oy, Helsinki, Fl,
Hulkkonen Seppo, Helsinki, Fl, Ileinonen Ol11,
Vantaa, Fl,
Spôsob dodávania tuhého materiálu do prie
storu s umelo zvýšeným tlakom a zariadenie na
jeho vykonávanie
20.09 95
22 09 94
944385
Fl
PCT/F195/00515, 20 09 95
Spôsob a zariadenie na dodávanie tuhého paliva
ako je uhlie alebo rašelina do kotla, sušiarne ale
bo iného podobného priestoru s umelo zvýšeným
tlakom 1 ento spôsob používa ako dodávacie za
riadenie paliva dodávacie zariadenie s rotujúcim
valcom/ubíjacím piestom, ktoré obsahuje dva do
dávacie valce (3) Cieľ vynálezu je dosiahnutý

obmedzením tlaku v stavidlovém dodávacom
valci (3) pred posunutím dodávacieho valca do
polohy zodpovedajúcej úrovni tlaku predchá
dzajúcej krok plnenia tohto valca a potom udr
žiavaním tlaku valca na úrovni obmedzeného tla
ku počas kroku presúvania medzi krokom plnenia
a krokom pripojenia na vyprázdnenie do priestoru
so zvýšeným tlakom a. po kroku presunutia, na
koniec zvýšením tlaku vo valci hneď pred pripo
jením na vyprázdnenie do priestoru s umelo zvý
šeným tlakom.

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

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

6 (51) B OlJ 8/24, C 07C 17/15, 19/045
(21) 1134-97
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,
DE;
(72) Krumbôck Reinhard, Burgkirchen, DE;
(54) Zariadenie na oxychloráciu a jeho použitie
(22) 17.05.95
(32) 20.02.95
(31) 195 05 664.7
(33) DE
(86) PCT/EP95/01874, 17.05.95
(57) Výroba 1,2-dichlóretánu z etylénu, chlorovodíka
a kyslíka, prípadne kyslík obsahujúceho plynu,
(oxychlorácia) sa výhodne realizuje v reaktore so
spodným ohraničením katalyzátora vo fluidnom
lôžku, pričom nad ohraničením a vnútri kataly
zátora vo fluidnom lôžku je usporiadaný prvý
prívod (4) plynu (rozdeľovacia rúrka), ktorý je
opatrený dýzami (5) rozdelenými po celom prie
reze reaktora, pričom tieto dýzy (5) ústia do rúrok
(6), ktoré vedú vystupujúci prúd plynu v podstate
proti prúdu plynu, ktorý fluidizuje katalyzátor, a
je privádzaný druhým prívodom (7) plynu pod
ohraničením.

B OlJ 8/24, 19/26, B 05B 7/04, 7/08
908-97
BP Chemicals Limited, London, GB;
Newton David, Guildford, Surrey, GB;
Spôsob priameho vstrekovania kvapaliny do
fluidného lôžka a dýza vhodná na toto vstreko
vanie
21.12,95
06.01.95
9500226.7
GB
PCT/GB95/03007. 21.12.95
Spôsob vstrekovania kvapaliny do fluidného lôž
ka zahŕňajúci použitie dýzy. v ktorej je plyn pou
žitý na rozprášenie kvapaliny. Usporiadanie dýzy
(1) umožňuje zlepšené rozptýlenie vo fluidnom
lôžku. Dýza (1) môže byť vhodná na použitie v
kontinuálnych procesoch polymerizácie olefínov
v reaktore s fluidným lôžkom.

6(51) B OlJ 25/00, 37/00
(21) 775-97
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Vicari Maximilian, Limburgerhof, DE; Flick
Klemens, Herxheim, DE; Melder Johann-Peter,
Neuhofen, DE; Schnurr Werner, Herxheim, DE;
Wulff-Doring Joachim, Frankenthal, DE;
(54) Spôsob výroby hydrogenačného katalyzátora
(22) 16.12.95
(32) 27.12.94
(31) P 44 46 907.1
(33) DE
(86) PCT/EP95/04986, 16.12.95

(57) Je opísaná výroba hydrogenizačného katalyzátora
na báze zliatiny hliníka a prechodového kovu, pri
ktoré) sa zo zliatiny a pomocného prostriedku vy
robí hnetacia hmota, hnetacia hmota sa formuje
do tvarovaných telies, tvarované telesá sa kalcinujú a kalcinované tvarované telesá sa spracujú s
hydroxidem alkalického kovu, keď sa ako po
mocné činidlo použije (a) polyvinylalkohol a vo
da alebo (b) kyselina stearová, ako aj spôsob hydrogemzácie a hydrogenolýzy, najmä čiastočnej
hydrogenizácie alifatických alfa, omega-dinitrilov
na alifatické alfa, omega-aminonitrily, ako aj po
užitie podľa predloženého vynálezu vyrobených
katalyzátorov na hydrogenizáciu a hydrogenolýzu

(22) 31.10.94
(86) PCT/DE94/01272, 31.10.94
(57) Navrhuje sa zariadenie na nanášame farieb na
profilové tyče (5), najmä z plastu, na okná, pri
ktorom sú v zariadení (2) na nanášanie farieb dve
zakrývacie šablóny (14), ktoré spolupôsobia s
profilovými tyčami (5), ktoré sa majú sčasti po
vi iekať farbou.
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B03B9/06
427-95
International Environnement, Labege Cédex. FR;
Metzler Jacques. Toulouse, FR; Metzler Olivier,
Toulouse, FR;
Spôsob spracovania domáceho odpadu
04.07.94
02.07.93
93/08294
FR
PCT/FR94/00822. 04.07.94
Odpad prijímaný v sypkom stave sa preosieva (4)
pri kropení, produkty preosievania sa perú (5),
potom sa odstraňuje voda odstředěním (6) a prí
padne sa odstredený odpad ďalej suší (7), násled
ne sa suchý odpad triedi (8) podľa pôvodu, pri
čom organické celulózové zložky sa drvia (11) na
granulát, ktorý sa prípadne ďalej suší (12), zatiaľ
čo nehnijúce a spáliteľné zložky sa vedú na liso
vanie (9) na vytváranie blokov na neskoršie spra
covanie.
t

<2>

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

O

B05B15/04
537-97
Dietrich Gunter, Kisslegg, DE,
Dietrich Gúntcr, Kisslegg, DE;
Zariadenie na nanášanie farieb
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6 (51) B 05D 5/00, C 08L 5/00, C 09D 5/00
(21) 1195-96
(71) POLYSACCHARIDE INDUSTRIES AB PSI,
Bromma, SE;
(72) Svensson Sigfrid, Bryssel, BE;
(54) Ochranný polysacharidový film
(22) 23.03 95
(32) 23.03.94
(31) 9400977-6
(33) SE
(86) PCT/SE95/00308, 23.03.95
(57) Ochranný polysacharidový film obsahuje pufrovaciu látku v množstve, ktoré je dostatočné na
účinnú odolnosť na zmeny pH vyvolané vplyvom
životného prostredia: roztok na aplikáciu na po
vrch, ktorý má byť ochránený, sa skladá, a) z
polysacharidu rozpusteného vo vodnom rozpúš
ťadle a b) pufrovacej látky, tento roztok je schop
ný vytvoriť film na danom povrchu, ktorý po na
pučaní alebo rozpustení udržiava stále pH pod
vplyvom životného prostredia a proces na ochra
nu povrchu od neželateľnej kontaminácie a na uľahčenie odstránenia kontaminácie z uvedeného
povrchu; skladá sa z krokov: a) aplikácia roztoku
podľa ktoréhokoľvek z nárokov 7 až 12 na daný
povrch predtým, ako je tento vystavený kontami
nácii: b) vysušenie aplikovaného roztoku a vytvo
renie pevného filmu na danom povrchu, tento
film je schopný odolávať zmenám pH v dôsledku
vplyvu životného prostredia; c) pôsobenie kva
paliny na uvedený film spôsobí rozpustenie filmu
alebo jeho napučanie; a d) odstránenie neželateľ
nej kontaminácie úplným alebo čiastočným od
stránením uvedeného filmu z povrchu.

6 (51) B05D 5/00, C08L 5/00, C 09D 5/00
(21) 1196-96
(71) POLYSACCHAR1DĽ INDUSTRIES AB PSI,
Bromma. SL;
(72) Svensson Sígľrid. Bryssel, BE:
(54) Proces na ochranu povrchu pred neželateľnou
kontamináciou
(22) 23.03 95
(32) 23 03.94
(31) 9400976-8
(33) SE
(86) PCT/SE95/00307, 23.03 95
(57) Proces na ochranu povrchov pred neželateľnou
kontamináciou a na uľahčené odstránenie takejto
kontaminácie z povrchov pozostáva z krokov: a)
príprava roztoku polysacharidov s obsahom naj
menej dvoch zložiek, kde jednu zložku tvorí prvý
polysacharid, ktorý po precipitácii z roztoku ná
sledkom odparenia rozpúšťadla vytvorí priamo
Him, a druhú zložku tvorí druhý polysacharid,
ktorý po precipitácii z roztoku následkom odpa
renia rozpúšťadla vytvorí film cez aspoň čiastoč
nú tvorbu gélu. alebo interakciou s uvedeným pr
vým polysacharidom, uvedené filmy sú schopné
opätovného rozpustenia alebo napučania; b) apli
kácia roztoku z kroku a) na uvedený povrch pred
vystavením povrchu kontaminácii: c) aplikovaný
roztok sa ponechá zaschnúť za vytvorenia pevné
ho filmu na uvedenom povrchu cez aspoň čias
točnú tvorbu gélu: d) ošetrenie povrchu s náterom
filmu kvapalinou schopnou rozpustiť film alebo
spôsobiť jeho napučanie; a e) odstránenie neželateľnci kontaminácie úplným alebo čiastočným
odstránením filmu z povrchu.

6(51) B 06B 1/14, B 65G 27/32
(21) 337-97
(71) Aklieselskabet Valdemar Skak. Dansk Svingningteknik, Svendborg, DK,
(72) Skak Valdemar, Fáborg. DK;
(54) Vibračný generátor a stroje s takýmto generá
torom
(22) 08 09 95
(32) 19 09 94. 22 02.95
(31) 1076/94. 0192/95
(33) DK. DK
(86) PCT/DK95/00361. 08.09.95
(57) Vyvážený' vibračný generátor (!) určený na čin
nosť stroja a zariadení (20) pri zvýšenej rezonan
cii zahŕňa aspoň jednu súpravu protioscilačných
hmôt (4. 16. 20) zavesených na systéme pružín
(3), kde rezonančné pružiny sú špirálové pružiny,
ktoré takisto uvedené hmoty podporujú. Generá
tor zahŕňa zabudovaný hnací systém (6, 7. 8)
Generátor je pripevnený v zabezpečovacích prv
koch (10. 11), kloie obsahujú špeciálne zabezpe
čovacie pivky (9), spojené s rezonančnými pruži
nami (3) a uspoiiadané tak, že pri otáčaní okolo
svojich pozdĺžnych osí (14) môžu meniť svo|u
dĺžku

.► i
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B 08B 9/08
501-97
AS TRA AKT1EBOLAG, Sddertälje, SE.
Karlsson Patrik, Stallarholmen, SE; Lindquist
Peter, Nykôping, SE:
Čistiaca sústava
20.10.95
28 10.94
9403698-5
SE
PCT/SE95/01241, 20.10 95
Je opísaný spôsob čistenia zariadenia obsahujú
ceho kontajner (30) a jeden alebo viac vedení
(32. 33, 36) spojených s kontajnerom, pozostá
vajúci z čistiacich stupňov, v ktorom čistiace roz
púšťadlo cirkuluje kontajnerom a jedným alebo
viacerými vedeniami, ktorého podstata spočíva v
tom, že v priebehu čistenia sa uskutočňuj konti
nuálny obeh čistiaceho rozpúšťadla kontainerom
a vedením vo viacnásobných cykloch. Niektorc
čistiace cykly zahŕňajú filtrovanie, v ktorom sa
časť čistiaceho rozpúšťadla filtruje s cieľom od
strániť kontamináciu vnesenú do čistiaceho roz
púšťadla ppčas predchádzajúcich čistiacich cyk
lov, ktoré neobsahovali filtrovanie
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B 2IC 1/22, 1/30
1276-97
ľREFIMETAUX, Courbevoie, FR,
Sauvonnet Jean-Louis, Crémieu, FR; Tenure
.lean. Fromelennes, FR; Robbe Lionel, Sézanne,
FR; Chouvel Jean, Courbevoie, FR; Ceccacci
Pierbruno, Chiavari, 1T;
Preťahovacie zariadenie a linka vytvorená z
takýchto zariadení
2103.96
24.03.95
95/03742
FR
PCT/FR96/00430, 21.03.96
Preťahovacie zariadenie (1) obsahuje preťahovaci
blok (7) a ťažné zariadenie (16) preťahovaného
dlhého kovového výrobku (2'). Ťažné zariadenie
(16) obsahuje dva hnacie remene, uložené blízko
pri sebe a obiehajúce v opačných smeroch, ktoré
lineárne unášajú uvedený preťahovaný dlhý ko
vový výrobok (2'), pričom preťahovacie zariade
nie obsahuje zariadenie (19) na automatické za
vádzame zúženého konca (4a) uvedeného preťa
hovaného výrobku (2") od výstupu preťahovacieho bloku (7) až k výstupu uvedeného ťažného za
riadenia (16). pričom zariadenie (19) na automa
tické zavádzanie obsahuje pomocný ťažný pros
triedok (20). pohybovaný uvedeným ťažným za
riadením (16)

B 2ID 25/00, C 08L 83/04
898-87
Rhone-Poulenc Chimie, Courbevoie, FR;
Laurent Claude, Annecy, FR; Rostaing Paul,
Vienne, FR, Lyobard René, Saint-Priest, FR;
Elastická podložka zo silikonového elastoméru
a spôsob jej výroby
I 1 02 87
11.02.86
86/01 993
FR
Elastická podložka, tvoriaca matricu na vyťaho
vanie plechov, je vyrobená zo silikonového elas
toméru s tvrdosťou Shore nižšou ako 40. výhodne
m/šou ako 30 Silikonový elastomér obsahuje
vnútri svojej zosieťovancj mriežky aspoň jedno
z\ láčňovadlo vybrané zo skupiny zahŕňajúcej or
ganické uhľovodíkové a minerálne oleje, diorgaoopolysiloxánové oleje, organické zvláčňovadlá a
/nresové polymery organopolysiloxánov a diorganopolv siloxánov Pn výrobe sa zvláčňovadlo
vnesie do organopolysiloxánovej zmesi pred jej
zosieťovaním

6(51) B21D41/02
(21) 1103-97
(71) Wirsbo Rohrproduktion und Vertriebs-GmbH.
Heusenstamm. DE;
(72) Imgram Friedrich, Heusenstamm, DE;
(54) Rozpínací nástroj na tvarovanie za studená
(22) 07.02.96
(32) 15.02.95
(31) 195 04 968.3
(33) DE
(86) PCT/EP96/00501,07.02.96
(57) Rozpínací nástroj pozostávajúci z ro/pínacieho
tma (5) všeobecne valcového tvaru má viaceré
rozpínacie členy (10) valcovo-sektorového tvaru,
ktoré sú výmenne usporiadané na čelnej strane
telesa (1). Rozpínací tŕň (5) má vnútorný otvor
(6) aspoň čiastočne kužeľového tvaru, do ktorého
sa zavádza rozpínací prostriedok (4) ovládaný
ovládacím prostriedkom (2), ktorý posúva rozpí
nací prostriedok (4) do vnútorného otvoru (6)
rozpínacieho tŕňa (5) na rozšírenie rúrkového
konca (19) nasunutého na rozpínací tŕň (5) Na
vyše rozpínací tŕň (5) má skosenú úpinku (9) na
svojom voľnom konci. Medzi úpinkou (9) a
zhrubnutím (11) rozpínacieho tŕňa (5) sa nachá
dza na každom rozpínacom člene vybranie (18)
prebiehajúce z vonkajšej strany rozpínacieho tŕňa
(5).

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

B21D51/38
384-97
VAW aluminium AG, Bonn, DE;
Breuer Manťred, Bergheim, DE; 1 locks Klaus.
Grevenbroich. DE;
Spôsob výroby konzervovej plechovky
23.07.96
26.07.95
195 27 291.9
DE
PCT/EP96/03244, 23 07 96
Spôsob výroby konzervovej plechovky, pri kto
rom korpus (1) plechovky je vyrobený hlbokým
ťahaním z pásikového materiálu, najmä z hliní
kového pásika alebo z pásika z bieleho plechu, a
je vybavený aspoň v oblasti rovinovej okrajovej
príruby povlakom, najmä tesniacou vrstvou (2),
pri ktorom sa k okrajovej prírube pripečati krycia
fólia (4) vybavená ďalšou tesniacou vrstvou (5),
najmä ďalšou tesniacou vrstvou z fólie, najma /
hliníkovej fólie pôsobením tlaku a tepla, pričom
na výrobu korpusu (1) plechovky s prídavné pri
pečatení vloženou pečatiacou medzi vrstvou (3) sa

vyrazí vopred z pásikového materiálu přířez kor
pusu pleehovky spoločne s pečatiacou medzivrstvou (3), následne sa pečatiaca medzivrstva (3) od
korpusu (1) plechovky v oblasti okrajovej príruby
oddelí, a potom sa pečatiaca medzivrstva (3) po
rozšírení hlboko ťahaného korpusu (1) plechovky
priloží k jeho okrajovej prírube.

12-
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6(51) B22D 11/06, 11/124, 11/22
(21) 433-96
(71) USlNOR SAC1L0R (Socicté Anonyme), Puteaux. FR, Thyssen Stahl AG, Duisburg, DE;
(72) Vendeville Luc, Bethune, FR; Delassus Pierre,
Bethune. FR; Raisson Gérard, Nevers, FR; Damasse Jean-Michel, lsbergues, PR;
(54) Spôsob odlievania kovového pásu a zariadenie
na jeho vykonávanie
02 04.96
(22)
(32) 07 04 95
(31) 95 04 139
(33) FR
(57) Spôsob odlievania kovového pásu (9), najmä z ocelc, pri ktorom sa tuhnutie uvedeného pásu (9)
uskutočňuje zavedením tekutého kovu medzi dva
valce (1. ľ) s horizontálnymi osami, otáčajúce sa
v opačných smeroch, chladené vnútornou cirku
láciou chladiacej kvapaliny, ktoré medzi sebou
deľínu|ú priestor odlievania, a ktorých vonkajšie
povrchy (3. 3') vykazujú definovanú drsnosť,
a inerti/ácia uvedeného priestoru odlievania sa
uskutočňuje vháňaním plynu alebo zmesi plynov
cez kryt (10), pokrýva|ú uvedený priestor odlie
vania. pričom sa nastavovanie vyklenutia uvede
ných valcov (1, ľ) uskutočňuje zmenou vháňa
ného množstva a/alebo charakteru uvedeného
plynu alebo zloženia uvedenej zmesi plynov
aspoň v susedstve povrchu každého valca (J. ľ)
pied i eh o oblasťou styku s tekutým kovom (2), a
zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

6(51) B 22D 11/06
(21) 1029-96
(71) USINOR SACILOR (Société Anonyme), Puteaux, FR; THYSSEN STAHL AKTlENGEiSELLSCHAFT, Duisburg, DE;
(72) Breviere Yann, lsbergues, FR;
(54) Zariadenie na nesenie bočnej steny dvojvalcového zariadenia na kontinuálne liatie kovových
pásov
(22) 05.08.96
(32) 18.08.95
(31) 95 09907
(33) FR
(57) Zariadenie na nesenie bočnej steny (2) dvojvalcového zariadenia na kontinuálne liatie tenkých
kovových výrobkov zahŕňa dva chladené valce
(1) s vodorovnými osami, dve bočné steny (2)
dotlačované na boky (3) týchto valcov (1) Nosné
zariadenie zahŕňa podvozok (5), ktorý je riadne
pohyblivý v smere rovnobežnom s osami valcov
(I). prítlačné zariadenie (6) nesené uvedeným
podvozkom (5) a dosku (4), spotenú s bočnou
stenou (2), spojenú s prítlačným zariadením (6)
pomocou prítlačnej dosky (8) a tlačných prvkov
(9, 9'. 9", 9"'), opierajúcich sa o prítlačnú dosku
(8) a dosku (4). Doska (4) pritom zahŕňa aspoň
tedno ťahadlo (11. 1 ľ) prechádzajúce prítlačnou
doskou (8), ktorého voľný koniec je vybavený za
rážkou (13, 13'), ktorá môže dosadať na zadnú
stranu (14) prítlačnej dosky (8)

6(51) B 22D 11/124
(21) 578-96
(71) NORSK IIYDRO A.S.. Oslo, NO;
(72) Steen Idar KjetiL Sunndals0ra, NO; Heggset
Bjarne. Frei, NO; Saether Torstein, Sunndals0ra,
NO; Hanaset Sverre. SunndalS0ra, NO; Venás
Karl. Saupstad, NO,
(54) Zariadenie na plynulé alebo poloplynulé liatie
kovov s priamym chladením
(22) 07 05 96
(32) 12 05 95
(31) 951884
(33) NO
(57) Zariadenie pozostáva z dutiny formy (4), ktorá
má vstupný otvor (2), vnútri lícujúcu priechodnú
a tepelne izolujúcu previsnutú časť (8) a výstupný
otvor so zvisle posuvným nosným zariadením (5)
a zariadením (IO) na prívod vody na chladenie
(aveného kovu. Stena dutiny formy je vytvorená z
priepustného materiálu, pričom olej a/alebo plyn
sa privádzajú cez priepustný materiál a vytváraj
olejovú a/alebo plynovú vrstvu medzi kovom a
stenou. zabraňu|úcu priamemu styku kovu so ste
nou formy. Olej a plyn sa privádzajú dvoma ne
závislými a pomocou tesniacej časti (14) oddele
nými krúžkami alebo časťami steny (12, 13)
Pritom horná časť steny (12), ktorá slúži na prí
vod ole|a. je v pásme rozhrania tuhého a roztave
ného kovu Spodná časť steny, ktorá slúži na prí
vod pl)nu. je umiestnená priamo oproti rozhraniu
(19) medzi tekutým a tuhým kovom (l I) a presa
huj zo spodne] časti dutiny formy až nad bod
styku kovu so stenou formy

6(51) B 22D 27/02, 27/08
(21) 1272-96
(71) Alusuisse Technology & Management AG, Neuhausen am Rheinfall, CH;
(72) Carrupt Bertrand, Ing., Chamoson, CH, Oabathuler Jean-Pierre, Schleitheim, CH;
(54) Spôsob výroby kovového odliatku s tixotropnými vlastnosťami
(22) 04.10.96
(32) 12.10.95,20.10.95
(31) 2892/95,2975/95
(33) CH1CH
(57) Pri spôsobe výroby kovového odliatku s tixotropnými vlastnosťami v kokile na plynulé liatie
zaujíma elektromagnetické miešacie zariadenie na
od&trihávanie vytvárajúcich sa dendritov celú zó
nu spevňovania liatej kovovej taveniny Magne
tické pole vytvárané miešacím zariadením (14)
zaujíma bez nulových miest celý prierez kokily
Magnetické pole sa nastavuje tak, že miera odstrihávania je 10 až 450 s"'. Miešacie zariadenie
(14) sa v priebehu liatia uvádza do oscilačného
pohybu v rovine (E) kolmej na os kokily, pričom
oscilačná frekvencia (fx, fy) miešacieho zariadenia
je 1 až 10 Hz a oscilačná amphtúdaje 1 až 5 mm
y

6 (51) B 22D 35/04
(21) 1182-96
(71) USlNOR SAC1LOR (Société Anonyme), Puleaux, FR; THYSSEN STAHL AKTIENGESELLSCHAFT, Duisburg, DE;
(72) Damasse Jean-Michel, lsbergues, FR; Vendeville
Luc. Béthune, FR; Raisson Gérard, N e vers. FR:
Gacher Laurent, Sarreguemines, FR;
(54) Dýza na prívod kvapalného kovu do formy na
kontinuálne liatie kovov
(22) 16.09.96
(32) 28.09.95
(31) 95 11375
(33) FR
(57) Dýza (1) na prívod kvapalného kovu do formy pri
kontinuálnom liatí kovov, zahŕňajúca rúrkovitý
prvý diel (2), ktorého jeden koniec je určený na
spojenie s nádržkou obsahujúcou kvapalný kov a
druhý jeho koniec (4) vyúsťuje do dutého druhé
ho dielu (6), v ktorom aspoň jedna časť (29)
vnútorného priestoru (7) je orientovaná v pod
state kolmo na rúrkovitý prvý diel (2). Časť (29)
má na každom konci aspoň jedno hrdlo (10. II)
na zaústenie do odlievacieho priestoru formy.
Dýza zahŕňa prekážku, umiestnenú v dráhe kva
palného kovu vnútri rúrkovitého prvého dielu (2),
alebo v jeho predĺžení, a táto prekážka zahŕňa as
poň jednu perforovanú súčasť na odchýlenie toku
kovu z jeho prednostnej dráhy vnútri dýzy.

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

27.02.95
04.03.94
94/02622
FR
PCT/FR95/00235, 27.02.95
Zariadenie na reguláciu prietoku tekutej ocele
pozostávajúce z panvy (1), rozdeľovača (8) kon
tinuálneho liatia je umiestnené na lejacej plošine
kontinuálneho liatia, pričom panva (1) je schopná
dopraviť dávku liatej ocele medzi vzdialeným
miestom a plošinou kontinuálneho liatia. Panvaje
vybavená lejacím otvorom (2) umožňujúcim
premiestniť dávku liatej ocele do rozdeľovača
(8), pričom lejací otvor je obkolesený pevnou žia
ruvzdornou doskou (30), rámom upevneným pod
panvou (1) a má zavádzacie prostriedky, kryciu
dosku (3) schopnú pohybovať sa po zavádzacích
prostriedkoch a utěsňovat' lejací otvor (2), pros
triedky na pritláčanie krycej dosky (3), prostried
ky na ochranu prúdu tekutej ocele v priebehu je
ho priechodu z panvy (1) do rozdeľovača (8), pri
čom týmito prostriedkami je ochranná rúra (4)
umiestnená v predĺžení lejacieho otvoru (2) a
majúca spodný koniec (4a) ponorený do tekutej
ocele, obsiahnutej v rozdeľovači (8), a prostried
ky na zmenšovanie prietokového prierezu na te
kutú oceľ, pričom doskou schopnou utěsňovat"
lejací otvor (2) je krycia doska (3) určená iba na
utesňovanie lejacieho otvoru (2) a ochranná rúra
(4) je súčasťou tuhej zostavy dosky (34) a táto
zostava môže byť umiestnená na zavádzacích
prostriedkoch tak, že je privrátená k lejaciemu ot
voru pri nahrádzaní krycej dosky (3), ktorá je zo
svojej polohy vysunutá, pričom sú zaistené pritlá
čacie prostriedky na udržiavanie tesného pripoje
nia tuhej zostavy dosky (34) s ochranou rúrou (4)
k pevnej hornej doske (30) a prostriedky na
zmenšovanie prietokového prierezu na tekutú fl
ee ľ obsahujú ochrannú rúru (4).
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6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

B 22D 41/50, 41/56, 11/10
1114-96
VESUVIUS FRANCE S. A.. Feignies, FR;
Richard Francois Noel. Nancy, FR;
Zariadenie na ovládanie prietoku tekutej ocele
medzi panvou a rozdeľovačom kontinuálneho
liatia

6(51) B 23Q 3/157, 3/155
(21) 1196-97
(71) HONSBERG LAMB SONDERWERKZEUGMASCHINEN GmbH, Remscheid. DE:
(72) Kôlblin Rolf, Remscheid, DE: Schneider Reinhard. Bergneustadt, DE;
(54) Obrábací stroj
(22) 19.10.96
(32) 05.01.96
(31) 196 00 274.5
(33) DE
(86) PCT/EP96/0455I, 19.10.96

(57) Obrábací stroj má stojan (IO) stroja s výškovo
pojazdným zvislým suportom (12), ktorý unáša
vretenovú hlavu (SKI), a tak zaisťuje opracova
nie obrobku. Na výmenu vretenovej hlavy (SKl)
za novú vretenovú hlavu (SK2) je upravené ús
trojenstvo (15) výmeny, ktoré má rameno (16)
výmenníka, výkyvné o 90° okolo zvislej osi (37).
Na ramene (16) výmenníka sú upravené nad se
bou dve pridržiavacie spojky (17, 18), z ktorých
každá môže unášať jednu vretenovú hlavu (SKI,
SK2).Vretenové hlavy (SKI, SK2) sú privádzané
vodorovným suportom (24), ktorý ich uchopuje
zhora, privádza ich a odovzdáva ich do ústrojen
stva (15) výmeny. Ústrojenstvo (15) výmeny uchopuje vretenové hlavy (SKI, SK2) bočné. Vykývanutím ramena (16) výmenníka o 90° je vre
tenová hlava (SKI, SK2) vykývnutá pred stojan
(10) stroja, takže ju môže prevziať zvislý suport

daptéri (46) upevnenom na rezacej stanici (10).
Vložený rám (26) je výhodne umiestnený do po
trebnej polohy na saniach (20) a na adaptéri (46)
rezacej stanice (10) prostredníctvom lícovacích
prvkov.

(12).
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6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

B28B 11/16, B26D 7/01,7/06
1095-97
BRAAS GmbH, Oberursel, DE;
Schultheis Heinrich, Hasselroth 2, DE;
Rezacia stanica na rozrezávanie plynule privá
dzaného pásu plasticky deformovateľného ma
teriálu na jednotlivé tvarové diely
10.02.96
10.02.95
195 04 384.7
DE
PCT/DE96/00227, 10.02.96
Rezacia stanica (10) na rozrezávanie pásu plas
ticky deformovateľného materiálu, plynule privá
dzaného na rad za sebou usporiadaných spodných
foriem (12), na jednotlivé tvarové diely na kon
coch tvarových foriem (12). obsahuje najmenej
jedno rezacie ústrojenstvo (28) uložené na vratne
pohyblivých saniach (20). Spodné formy (12) sú
v priebehu rezacej operácie vedené vodiacimi
prvkami (50. 52, 54). Aby sa vytvorilo rezacie
ústrojenstvo (28) tohto druhu, pri ktorom by bolo
možné v krátkom čase uskutočniť prestavbu na
výrobu rôzne tvarovaných výrobkov, najmä betó
nových krytinových škridiel rôznych tvarov, je
rezacie ústrojenstvo (28) umiestnené na vložený
rám (26) upevnený na saniach (20), pričom vo
diace prvky (50, 52, 54) sú namontované na a-

6(51) B 28B 19/00, 7/18
(21) 1057-97
(71) JPA-JSORAST INTERNATIONAL S.A., El Do
rado, PA;
(72) Krecke Edmond D., Beaufort, LU;
(54) Spôsob výroby tepelne izolovaných panelov na
panelovú výstavbu
(22) 07.02.96
(32) 09.02.95
(31) 195 04 235.2
(33) DE
(86) PCT/EP96/00505, 07.02.96
(57) Opisuje sa spôsob výroby tepelne izolovaných
panelov na panelovú výstavbu, ktoré sa môžu po
užívať na zhotovovanie nosných a nenosných
stien a tiež podporných múrov. Na najmenej je
den rovný stôl (1) sa najprv nanesie alebo z lisu
vytlačí doska (5) z tvrdej peny, následne sa polo
žia na dosku (5) z tvrdej peny presne polohované
prvky na rezerváciu miesta vo forme rámov alebo
podobne, na vytvorenie dverných, okenných ale
bo iných otvorov (8, 14, 16, 18), aj vnútorných,
dutých priestorov, potom sa zvyšné voľné plochy
dosky (5) z tvrdej peny vybavia spojovacími or
gánmi (12), ktoré sa výhodne upevnia pripevňovacími prvkami a/alebo sa v oblasti voľných
plôch vytvoria zarezané drážky. Potom sa na dos
ku (5) z tvrdej peny s vonkajším ohraničením
naleje a zhutní betónová vrstva (11). Nakoniec sa
betónová vrstva (11) po celej ploche zarovná na
presný rozmer hrúbky panelu a povrch sa vyhladí.

UFuJf

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

B 29C 47/78, 47/92 // B 29L 30:00
780-96
Bafrnec Milan, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Bafrnec Milan. Ing.. CSc , Bratislava, SK;
Spôsob zmenšenia spotreby pary pri výrobe
autoplášťov a zariadenie na jeho vykonávanie
(22) 14 06.96
(57) Opisuje sa spôsob zmenšenia spotreby pary pri
výrobe autoplášťov V okamihu, keď |e kvapalina
z membrány (I) vytlačená, začne z nej výtokovým potrubím (2) prúdiť plyn Snímačom (6)
vloženým do tohto potrubia sa meria veľkosť \eličiny média Keď sa táto zmení, okolo snímača
(6) prestane tiecť kvapalina a začne tadiaľ tiect
plyn. Snímačom (6) vyslaný signál je vyhodnote
ný riadiacim počítačom (7) alebo automatickým
regulátorom (7), a/alebo signalizačnou jednotkou
(7). ktoré \yšlú povely na uzatvorenie akčného
člena (4) vtoku vy tláčacieho plynu do membrány
a uzatvorenie akčného člena (5), cez ktorý je vy
tláčaná kvapalina z membrány (I) Tým sa súčas
ne ukonči príslušná perióda výrobného postupu.
Zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu pozos
táva z membiány (1), potrubia na odvádzame vy
tlačené) kvapaliny (2), potrubia na prívod vytláčacieho plynu (3), akčných členov (4) a (5). sní
mača (6). riadiaceho počítača (7) alebo automa
tického regulátora (7), a/alebo signalizačnej jed
notky' (7), zberného potrubia kvapaliny (8)

(b), v ktorej je táto vrstva pozdĺžne prerušená do
mnohosti prúžkov (2-6). Táto mnohost" prúžkov
je potom dodávaná ďalej v smere dopredu, zatiaľ
čo sú prúžky simultánne rozťahované v zmiene
nom pozdĺžnom smere, aby tým bola obmedzená
ich šírka (e) a hrúbka. Ďalej je opísaný absorpčný
produkt, ktorý používa mnohosť prúžkov, ktoré
sú ploché, tenké a obdĺžnikové v jednej alebo
viacerých ohybných plochách tohto výrobku, na
zaistenie dobrej a rovnomernej dýchacej schop
nosti pozdĺž tejto ohybnej plochy či plôch
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(57)

B 29C 55/00 // B 29L 7:00
821-97
SCA Mólnlycke AB, Goteborg, SE,
Klmg Robert. Skene, SE,
Spôsob výroby prúžkov z elastickej fólie a absorpčný výrobok obsahujúci tieto prúžky
19 12 95
21.12 94
9404436-9
SL
PCIVSE95/01534, 19 12 95
Opisuje sa spôsob vy roby mnohosti prúžkov vy
chádzajúcich z jedinej vrstvy (I) elastickej fólie,
\ ktorom jc táto jediná vrstva (I) dodávaná v poz
dĺžnom smere (X) dopredu až do zóny rozdelenia

B 60K 11/00, F OlP 3/18
742-96
fudik Jozef. Belá, SK.
Tudik Jozef, Belá, SK,
Lamelový medzichladič vzduchu
10.06.96
Lamelový medzichladič vzduchu je zložený
z pozdĺžnych lamiel (1), priečnych lamiel (2).
z dvojice rozvodových prírub (3) s vnútorným
zahĺbením proti sebe a dvojice rámových spojo
vacích prírub (4). Vnútorné čelá proti sebe
orientovaných rozvodových prírub (3) s vnútor
ným otvorom sú po obvode priečne tesne spojene
za zahĺbeniami pozdĺžnych lamiel (I) so sústavou
vzájomne utesnených i striedavo proti sebe prieč
ne orientovaných pozdĺžnych lamiel (I) a prieč
nych lamiel (2) s jednostrannými priebežnými
drážkami osovo orientovanými rovnakým sme
rom. ktorá je z bokov za zahĺbeniami priečnych
lamiel (2) tesne spojená s vnútornými čelami
proti sebe orientovaných rámových spojovacích
prírub (4) tesne spojených s povrchmi rozvodo
vých prírub (3)

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

B64C3/00
591-96
Balogh Roman, Bratislava, SK;
Balogh Roman, Bratislava, SK;
Vertikálne krídlo s núteným vztlakom a odsá
vaním medznej vrstvy
(22) 09.05.96
(57) Zariadenie umožňujúce vertikálny vzlet a pristá
tie, tvorené krídlom osadeným dvojicami verti
kálnych difúzorov (4, 5), využívajúce odsávanie
medznej vrstvy z vrchnej plochy krídla, zároveň s
vytváraním vztlaku na spodnej ploche krídla, vy
užívajúc prúdiace plyny z telesa krídla cez spod
ný difúzor (4) na odsávanie medznej vrstvy pros
tredníctvom horného difúzora (5).

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

B 61F 3/12, 5/22
1076-97
Germuška Peter, Ing., Dortmund, DE;
Germuška Peter, Ing., Dortmund, DE;
Jednonápravový podvozok, najmä článkova
ných železničných vlakových súprav
15.03.96
21.03.95
195 10 177.4
DE
PCT/DE96/00456, 15.03.96
Podstatu jednonápravového podvozka článkova
ných železničných vlakových súprav s odpruže
ním nápravy tvorí skutočnosť, že má po boku ria
diace pružné elementy (21), (22), (23), prípadne
(24). ktorými je kĺbovo spojený s vagónovými
článkami (31) a (32), pričom v pozdĺžnej osi má
ťažné pružné elementy (27) a/alebo (26), ktorými
je podobne kĺbovo spojený s vagónovými člán
kami (31) a (32). Vagónové články (31) a (32) sú
v blízkosti ich pozdĺžnej osi odpružené pružným
prvkom pozostávajúcim zo zvislej časti (42) a z
rovinných regulačných častí (41) a (41'). Súčas
ťou podvozka v alternatívnom uskutočnení je
stator (611) pohonu, na ktorom sú po bokoch upevnené podvozkové kíbové spoje (211), (221),
(231), prípadne (241) a v blízkosti pozdĺžnej osi
podvozkové kĺbové spoje (261) a (271). Ďalšie
uskutočnenie pozostáva z elektropohonu (61) so
samostatnými rotormi (612) a (612 ).

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

B 65D 55/06
692-97
SHACKO d.o.o., Split, HR;
Jelavič Ivan, Split, HR;
Zabezpečovacia plomba
30.05.97
10.06.96
P960276A
HR
Zabezpečovacia plomba pozostávajúca z dvoch
hlavných častí, krytu plomby (1) a telesa plomby
(4), ktoré sú spojené spojovacou tyčou (3), pri
čom v kryte plomby (1) je otvor (2), v ktorom je
vytvorený najmenej jeden pár zárezov (8), a na
telese plomby (4) je vytvorený najmenej jeden
pár výstupkov (5), v telese plomby (4) je upevne
né poistné lanko alebo drôt (6) a vytvorená dráž
ka (7).

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

B65D 71/14
897-97
The Mead Corporation, Dayton, OH, US;
Bates Aaron, Marietta, GA, US;
Kartón s prenášacím držadlom vstrebávajúcim
namáhanie
04.01.96
04.01.95
08/368 185
US
PCT/US96/00532, 04.01.96

Jl

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

(57) Kartón obsahuje vrchný panel (12, 100, 164),
dvojicu bočných panelov (14, 22, 102, 104), kto
ré sú prehýbavo pripojené k bočným okrajom
vrchného panelu a ktoré sú od týchto bočných ok
rajov vedené smerom dolu, a páskové držadlo
(44, 120, 160), ktoré je sčasti vytvorené z horné
ho panelu (12, 100, 164) a sčasti z bočných pa
nelov. Držadlo prechádza naprieč vrchným pa
nelom a je pripojené na svojich opačných konco
vých častiach (48. 50, 136, 138, 236, 238) k prí
slušným bočným panelom pre pohyb medzi skla
dovacou polohou a zdvihnutou polohou. Ak je
držadlo v zmienenej skladovacej polohe, nachá
dza sa prostredná časť (46, 122, 222) držadla v
rovine vrchného panelu, zatiaľ čo, ak je vo svojej
zdvihnutej polohe, je prostredná časť (46. 122,
222) držadla vyklenutá do oblúka nad vrchným
panelom. Každá koncová časť držadla má ohýbateľné pútko (78. 78a, 80, 80a, 150, 150a, 152,
152a, 250, 250a. 252. 252a). ktoré je upravené
tak, aby umožňovalo postupný nárast namáhania
držadla, keď je toto držadlo ťahané nahor.

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

B 65 D 75/00
819-97
The Mead Corporation, Dayton, OH, US;
Bakx Martinus C.M.. Goes, NL;
Nosič svorkového typu
19.12.95
21.12.94
08/361 346
US
PCT/US95/16484, 19.12.95
Nosič svorkového typu má hornú stenu, ktorá za
hŕňa vnútorný panel (20) a vonkajší panel (40).
ktorý presahuje svojimi časťami s presahom (22,
42). Vnútorný panel má otvor na príjem (24) vý
robku s obrubou (I). ktorý sa má prenášať. Vnú
torný otvor na príjem výrobku má výrezy (26).
ktoré vytvárajú zvieracie zúbky (28), ktorých ne
spojené vnútorné okraje definujú obvod vnútor
ného otvoru a zodpovedajúci priemer vnútorného
otvoru. Časť s presahom vonkajšieho panelu má
príslušný vonkajší otvor na príjem výrobku (44),
ktorý zodpovedá každému vnútornému otvoru na
príjem tovaru a je s ním v sústred-nom spojení.
Vonkajší otvor na príjem výrobku má obvod a
príslušný priemer, ktorý je väčší ako priemer
vnútorného otvoru a menší ako príslušný druhý
obvod a priemer.

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

B65G15/64
81-96
Vechter Vladimír, Ing., Liptovský Mikuláš, SK;
Vechter Vladimír, Ing., Liptovský Mikuláš, SK;
Priestorový mechanizmus smerovania pásov
vyvažovaný dostredivým navaľovaním pásov
(22) 18.01.96
(57) Priestorový mechanizmus smerovania pásov vy
važovaný dostredivým navaľovaním pásov, je ur
čený na smerovanie pásov na princípe pasívnej
kontinuálnej regulácie, ktorá vzniká pri zmene
polohy stredu spojitého zaťaženia pásu na smero
vacom valci, ktorý je otočné uložený na výkyv
nom držiaku tak, že svojím vyklopením v rámci
pôsobenia sily od pásu spôsobuje následné vy
nútené dostredivé navaľovanie pásu na smerova
com valci. Priestorový mechanizmus, z dôvodu
vyrovnania dĺžky pásu na jeho ľavej a pravej
strane, je výhodné používať zdvojene tak. že na
sledujúci priestorový mechanizmus z pohľadu
smeru pásu je otočený proti predchádzajúcemu
mechanizmu o 180°.

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

B66D1/00
749-96
Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;
Tuhársky Juraj. Ing., CSc., Zvolen. SK;
Nekonvenčný traktorový navijak
11.06.96
Vynález rieši nekonvenčné usporiadanie jednoalebo dvojbubnového traktorového navijaka, kto
rého navíjacie bubny (3) sú uložené na nadstav
coch (2) upevnených priamo na diskoch kolies
(!) hnacej nápravy traktora. Navijak pozostáva z
jedno- alebo viacdielnych nadstavcov (2). kto
rých diely sú navzájom axiálne posuvné.

Na nadstavcoch (2) sú voľne uložené navíjacie
bubny (3), otáčanie ktorých je odvodené od ko
lies (1) prostredníctvom spojky (14). Ťažné laná
(11) sú z navíjacích bubnov (3) vedené cez vo
diace kladky (9) a (10) k približovaciemu štítu (8)
a kmeňom. Pred vodiacimi kladkami (10) sú na
rozperných tyčiach (6) zvierky lana (12), ktoré po
zovretí bránia vyťahovaniu lana (11) z navíjacích
bubnov (33). Na výkyvných ramenách (5) sú brz
dy (13) navíjacích bubnov (3). Pred začiatkom
činnosti navijaka sa kolesá (!) traktora zdvihnú
zdvíhacím mechanizmom nad terén. Začatie,
resp. ukončenie navíjania lana (11) na navíjacie
bubny (3) sa ovláda zopnutím alebo vypnutím
spojky (14).
1
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6(51) B68G7/05
(21) 778-97
(71) Hellmut Franz, Legau, DE; Heidelberger Peter,
Kempten, DE;
(72) Heidelberger Peter, Kempten. DE;
(54) Spôsob výroby obalov vankúšov, zariadenie na
vykonávanie spôsobu a obal vankúšov
(22) 18.06.97
(32) 18.06.96
(31) 196 24 164.2
(33) DE
(57) Spôsob výroby obalu (7) vankúša z papiera, alebo
podobných plochých útvarov, ktoré sa skladajú a
tvarujú tvarovacími nástrojmi (10, 11), pričom sa
prípadne do zloženej krycej vrstvy (2) vkladá
najmenej jedna vložka (3, 4) a zložená krycia
vrstva (2) sa tvaruje prípadne s vloženou vložkou
(3, 4) v smere od úzkych strán pomocou najmenej
jedného tvarovacieho nástroja (10, II). Prídavné
k tvarovaniu pomocou tvarovacieho nástroja (10,
1 I) pôsobí na naplocho ležiacu, ale zloženú, vrst
vu (1) prerušovaný posun, ktorý vyvolá tvarova
nie v pozdĺžnom smere.

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

C02F1/42
895-97
BayerAktiengeselIschaft, Leverkusen, DE;
Pfenning Dirk-Michael, Dr., Leverkusen, DE;
Spôsob štiepenia oxidujúcich látok vo vodných
kvapalinách
02.07.97
03.07.96
19626697.1
DE
Spôsob štiepenia oxidujúcich látok, ako je naprí
klad ozón, peroxid vodíka, OH- radikály a orga
nické peroxidy, sa uskutočňuje vo vodných kva
palinách pomocou kovov skupiny platiny, nane
sených na nosiči.

C 03B 37/05
1136-97
ISOVER SA1NT-GOBA1N, Courbevoie, FR;
Yang Alain, Rantigny, FR;
Zvlákňovací rotor stroja na výrobu minerál
nych vlákien vonkajším odstreďovaním
12.12.96
22.12.95
95/15365
FR
PCT/FR96/01989, 12.12.96
Zvlákňovací rotor stroja na výrobu minerálnych
vlákien vonkajším odstreďovaním obsahuje ve
niec, na ktorého vonkajšiu stranu je privádzaný
zvlákňovaný materiál v roztavenom stave, pochá
dzajúci buď z rozdeľovacieho rotora alebo iného
zvlákňovacieho rotora. Rotor obsahuje vnútorný
obvod kvapaliny s otvorovými priechodmi odvá
dzanie kvapaliny, uloženými na venci, pričom otvorové priechody (8, 9) sú uložené v časti venca,
kam je privádzaný zvlákňovaný materiál.

7

6(51) C04B7/147
(21) 1018-97
(71) Voest-Alpine lndustrieanlagenbau GmbH, Linz.
AT;
(72) Grunbacher Herbert, St. Marien, AT; Schrey
Gunter, Linz, AT; Zettl Franz. Miinchen, Dli;
Zettl Stefan, Miinchen, DE;

(54) Spôsob zhodnotenia prachov vznikajúcich pri
redukcii železnej rudy
(22) 24 01 96
(32) 24 01 95. 06 07 95
(31) A 120/95, A 1149/95
(33) AT, AT
(86) PCT/AT96/00009, 24 01 96
(57) Spôsob zhodnotenia prachov, ktoré vznikajú pri
redukcii železnej rudy redukčným plynom, pri
ktorom sa tieto prachy zachytával ú v práčke vo
forme kalov, kaly sa odvodnia a použijú ako vý
chodiskový material na výrobu cementu

formy, e) ponechanie surovej zmesi, aby zatuhla
do ešte plastického bloku s dostačujúcou pevnos
ťou v nedohotovenom stave, f) zdvihnutie plas
tického bloku z dna formy pomocou vákua, g) le
žanie bloku drôtmi na jednotlivé izolačné dosky
a h) vytvrdenie izolačných dosiek v autokláve

6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)
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C 04B 28/04, 28/18// C 04B 111:40
858-97
Hebel Aktiengesellschaft, Emmering, DE.
Falke Silke. Fmsterwalde, DE, Frey Emmo, Dr ,
Dachau, DE. Koerdt Fnthjof, Schonborn. DE,
Spôsob výroby ľahkej, minerálnej izolačnej
dosky s otvorenými pórmi
25 06 97
04 07 96
196 26 953 9
DL
Spôsob vyroby ľahkej, minerálnej izolačnej dos
ky s otvorenými pórmi s objemovou hmotnosťou
pod 130 kg/m’ zahŕňa nasledujúce kroky a) prí
prava vodnej suspenzie tuhej látky intenzívnym
miešaním ďalej uvedených surovín v intenzívnej
miešačke s rotujúcou nádržkou na miešaný mate
riál a s vysokými otáčkami rotujúcim miešadlom
s použitím vody a, vždy vztiahnuté na celkový
obsah tuhej latky, 40 až 48 % hmotn kremennej
mučky so špecifickým povrchom podľa BET
najmenej 2,5 m2/g. 15 až 20 % hydrátu vápenaté
ho so špecifickým povrchom najmenej 15 nr/g.
25 až 35 % hmotn cementu. 0.3 až 0,5 % hmotn
hydrotobizačneho prostriedku, zvyšok aditiva.
pričom pomci cementu k hydrátu vápenatému či
ní 1,5 až 2,3 1, obsah spojiva leží v rozsahu od
45 do 52 % hmotn a suspenzia ma taktor vo
da/tuha latka, bez peny, od 0,7 do 1,2, b) príprava
peny z vody. vzduchu a porotvorneho prostriedku
s objemovou hmotnosťou od 40 do 50 kg/m\ c)
zavedenie peny do vodnej suspenzie tuhej látky,
ktorá je ešte v nádobe na miešaný materiál pri be
žiacej intenzívnej miešačke a vmiešame peny pri
nízkych otáčkách miešadla počas maximálne 120
sekund, d) vliatie surovej zmesi do aspoň jednej

C 07C 69/34
761-97
Huls Aktiengesellschaft, Marl, DE,
Kdhler Gunther, Dr, Marl, DE, Metz Ioscf Dr.
Marl, DE,
Spôsob výroby diesterov vyšších alfa, omega-d!karboxylových kyselín
13 06 97
13 06 96
196 23 585 5
DE
Opisuje sa spôsob výroby diesterov vyšších alfa,omega-dikarboxylových kyselín z cykloalifatických ketónov a diesterov kyseliny uhličitej v
prítomnosti silne zásaditého prostriedku, pri kto
rom sa cykloalifatický ketón s 8 až 20 členmi
kruhu, aspoň ekvimolárne množstvo diesteru ky
seliny uhličitej a katalytické množstvo silne zása
ditého prostriedku privádza kontinuálne do re
akčnej zóny, v ktorej dochádza ku kondenzácii
cykloalifatického ketónu s diesterom kyseliny
uhličitej na zodpovedajúci cyklický esterenolat
beta-ketokyseliny a štiepeniu jeho kruhu uvoľne
ným alkoholom za vzniku diesteru alfa, omega-dikarboxylovej kyseliny, a z tej sa potom konti
nuálne odťahuje reakčna zmes

6 (51) C 07C 233/64, 233/76, 331/20, 309/65,
235/46,255/57, AOlN 37/20, 43/40
(21) 874-97
(71) Rohm and Haas Company, Philadelphia, PA, US,
(72) Michelotti Enrique Luis, Fort Washington, PA.
US, Young David Hamilton, Ambler, PA. US.
McLaughlin Thomas Anthony, Penndel. PA US
(54) N-AcetonyIbenzamidy, spôsob ich prípravy a
ich použitia ako fungicidov
(22) 27 06 97
(32) 28 06 96
(31) 020 516
(33) US
(57) Opisujú sa N-acetonylbenzamidy všeobecného
vzorca (1), v ktorom substituenty R1 až R4. X, Y,
ZaA majú vyznám uvedeny v nárokoch, spôsob
ich výroby, fungicidy obsahujúce prevažne jeden
enantiomér týchto zlúčenín a ich použitie

6(51) C 07C 233/87, 237/36, C 07D 213/82,
A 61K 31/215, 31/455
(21) 867-97
(71) Celgene Corporation, Warren, NJ, US;
(72) Muller George, Bridgewater. NJ, US; Shire Mary,
North Plainfield, NJ, US; Stirling David 1.,
Branchburg. NJ. US;
(54) Arylamidy ako imunoterapeuticky účinné látky
pri znižovaní hladiny TNF- alfa, farmaceutický
prostriedok a použitie
(22) 20.11.95
(32) 30.12.94
(31) 08/366 618
(33) US
(86) PCT/US95/15126, 20.1 1.95
(57) Opisujú sa arylamidy všeobecného vzorca (I), v
ktorom substituenty Ar, R a Y majú význam uve
dený v nárokoch. Tie zlúčeniny predstavujú inhi
bitory faktora nádorovej nekrózy a a môžu byť
použité na potlačenie kachexie, endotoxického
šoku a retrovírusovej replikácie. Typickou zlúče
ninou je N-benzoyl-3-amino-(3',4'-dimetoxyfenyljpropánamid.
O

Ar

H

(I)

6 (51) C 07C 253/30, 255/24
(21) 772-97
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Schnurr Werner, Herxheim, DE; Fischer Rolf,
Heidelberg, DE; Bassler Peter, Viernheim, DE;
Harder Wolfgang, Weinheim, DE;
(54) Spôsob výroby alifatických alfa,omega-aminonitrilov
(22) 16.12.95
(32) 27.12.94
(31) P 44 46 894.6
(33) DE
(86) PCT/EP95/04984, 16.12.95
(57) Spôsob výroby alifatických alfa,omega-aminonitrilov parciálnou hydrogenáciou alifatických
alfa,omega-dinitrilov pri zvýšenej teplote a zvý
šenom tlaku v prítomnosti zásady a hydrogenačného katalyzátora, v ktorom sa hydrogenácia
uskutočňuje, v prítomnosti amoniaku a hydroxidu
lítncho alebo zlúčeniny, ktorá počas hydrogenácie poskytne hydroxid lítny.

6 (51) C 07C 253/30, 255/24
(21) 773-97
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Melder Johann-Peter, Neuhofen, DE; Schnurr
Werner, Herxheim, DE; Flick Klemens, Herx
heim, DE; Ebel Klaus, Lampertheim, DE; Witzel
Tom, Ludwigshafen, DE; Fischer Rolf, Heidel
berg. DE;

(54) Spôsob výroby alifatických alfa,omega-aminonitrilov
(22) 16.12.95
(32) 27.12.94
(31) P 44 46 893.8
(33) DE
(86) PCT/EP95/04985, 16.12.95
(57) Spôsob výroby alifatických alfa,omega-aminonitrilov parciálnou hydrogenáciou alifatických
alfa,omega-dinitrilov pri zvýšenej teplote a pri
zvýšenom tlaku v prítomnosti rozpúšťadla a ka
talyzátora, v ktorom sa použije katalyzátor, ktorý
obsahuje a) zlúčeninu na báze kovu vybratého zo
skupiny, zahŕňajúcej nikel, kobalt, železo, ruténium a ródium a b) od 0,01 do 25 % hmotn.
vztiahnuté na (a) promótor na báze kovu vybraté
ho zo skupín zahŕňajúcich paládium, platinu, irí
dium, osmium, med’, striebro, zlato, chróm, mo
lybdén, volfrám, mangán, rénium, zinok, kad
mium, olovo, hliník, cín, fosfor, arzén, antimón,
bizmut, kremík, titán, zirkón a kovy vzácnych
zemín, ako aj c) od 0 do 5 % hmotn., vztiahnuté
na (a) zlúčeniny na báze alkalických kovov alebo
kovov alkalických zemín, s podmienkou, že zlož
ka (a) nie je na báze železa alebo železa a kovu
vybratého zo skupiny zahŕňajúcej kobalt, ruténium a ródium, ak (b) je promótor na báze kovu
vybratého zo skupiny pozostávajúcej z titánu,
mangánu, chrómu a molybdénu, ako aj s ďalšou
podmienkou, že ak zložkou (a) je zvolená zlúče
nina na báze len ruténia alebo rodia, alebo ruténia
a rodia, alebo niklu a rodia, môže byť promótor
(b) prípadne vypustený.

6(51) C 07C 279/22, A 61K 31/155
(21) 696-97
(71) Hoechst AktiengeselIschaft, Frankfurt am Main,
DE;
(72) Weichert Andreas, Dr., Egelsbach, DE; Brendel
Joachim, Dr., Bad Vilbel, DE; Kleemann Heinz-Wemer, Dr., Bischofsheim, DE; Lang Hans Jochen, Dr., Hofheim, DE; Schwark Jan-Robert,
Dr., Frankfurt, DE; Albus Udo, Dr., Florstadt,
DE; Scholz Wolfgang. Dr., Eschborn, DE;
(54) Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob
ich výroby, ich použitie ako liečiv alebo dia
gnostík, ako aj liečivo, ktoré ich obsahuje
(22) 02.06.97
(32) 04.06.96
(31) 19622370.9
(33) DE
(57) Opisujú sa orto-substituované benzoylguanidíny
všeobecného vzorca (I), v ktorom substitutenty
R1 až Rs majú význam, ktorý je uvedený v náro
koch, a spôsob ich výroby. Tie zlúčeniny sú
vhodné ako antiarytmické liečivá s kardioprotektívnym komponentom na profylaxiu infarktu, na
terapiu infarktu, na liečenie angíny pectoris a
preventívne inhibujú patofyziologické príhody pri
vzniku ischemický indukovaných poškodení,
najmä pri vyvolávaní ischemický indukovaných
srdcových arytmií.

6 (51) C 07C 279/22, 277/08, A 61K 31/155,
A OlN 1/02
(21) 766-97
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,
DE;
(72) Weichert Andreas, Dr., Egelsbach, DE; Brendel
Joachim, Dr., Bad Vilbel, DE; Kleemann Heinz-Wemer, Dr., Bischofsheim, DE; Lang Hans Jochen, Dr., Hofheim, DE: Schwark Jan-Robert,
Dr., Frankfurt, DE; Albus Udo, Dr., Florstadt,
DE; Scholz Wolfgang. Dr., Eschborn, DE;
(54) Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob
ich výroby, jch použitie ako liečiva alebo dia
gnostického prostriedku, ako aj liečivo, ktoré
ich obsahuje
(22) 16.06.97
(32) 18.06.96
(31) 19624178.2
(33) DE
(57) Sú opísané benzoylguanidíny všeobecného vzor
ca (I), v ktorom R1 až R4 majú význam uvedený
v nárokoch. Sú to antiarytmické liečivá s kardioprotektívnou zložkou, vhodné na prevenciu is
chemický vyvolaných poškodení, hlavne pri
vzniku ischemický vyvolaných srdcových arytmií. Používajú sa v dôsledku inhibície bunkového
výmenného mechanizmu Na+ZH+ na liečbu akút
nych, ischemický vyvolaných poškodení. Vyzna
čujú sa silným inhibičným účinkom na proliferáciu buniek. Sú vhodné na zamedzenie vzniku vy
sokého krvného tlaku.

R1

6 (51) C 07C 279/36, C 07D 295/088, 521/00,
C 07C 279/14, A 61K 31/155, 31/435,
31/535,31/415
(21) 1121-97
(71) Societe De Conseils De Recherches Et
D'Applications Scientifiques, Paris, FR;
(72) Broquet Colette, Boulogne, FR; Chabrier de Lassauniere Pierre-Etienne, Paris, FR;
(54) Analógy arginínu pôsobiace ako inhibitory NO
syntázy
(22) 04.03.96
(32) 04.03.95
(31) 9504350.1
(33) GB
(86) PCT/FR96/00337, 04.03.96
(57) Opisujú sa deriváty L-arginínu všeobecného
vzorca (I), spôsob ich výroby a farmaceutické
kompozície obsahujúce tie zlúčeniny, ktoré sú
biologicky aktívne ako inhibitory NO syntázy.
Vo všeobecnom vzorci (I), A predstavuje atóm
vodíka, nižšiu alkylovú skupinu alebo nitroskupinu, E znamená atóm kyslíka alebo kovalentnú
väzbu, n sa rovná 0, alebo znamená celé číslo od
I do 12, a každý z R1 a R2 znamená priamy alebo
rozvetvený nižší alkylový reťazec, alebo R1 a R2
tvoria spoločne s atómom dusíka, ku ktorému sú
viazané, nasýtený alebo nenasýtený 5- alebo 6členný kruh vzorca (a), kde X znamená atóm
kyslíka, atóm síry alebo atóm dusíka, alebo iminoskupinu, alkyliminoskupinu alebo metylénovú
skupinu.
A-HN

NH

y
HN

O

/R

"C-E-(CH2)B-N^ ^
NH,
R*"

(!)

(a)

6(51) C 07C 323/00, 323/01,323/10, 323/22,
323/23, 323/41, 325/02
(21) 885-97
(71) American Cyanamid Company, Madison, NJ,
US;
(72) Levin Jeremy Ian, Nanuet, NY, US;
(54) Merkaptoketóny, merkaptoalkoholy a spôsob
ich prípravy
(22) 30.06.97
(32) 10.07.96
(31) 08/677 994
(33) US
(57) Opisujú sa inhibujúce matrixové metaloproteinázy (MMP) vzorca (1), kde R1 je CrC12alkyl,
priamy alebo rozvetvený a voliteľne substituova
ný halogénom, hydroxylom,C, -C6alkoxy lom,
aminoskupinou, karboxylom, C, -C6alkoxykarbonylom, karboxamidoskupinou, nitrilovou skupi
nou, mono- alebo di- (C1-C6)-BlkyIaminoskupinou, tioskupinou, (CrC6)alkyltioskupinou, arylom, -Oarylom alebo -OCH2arylom, kde aryl je

voliteľne substituovaný s (Ci-C6)alkylom, (C1-C6)alkoxylom, karboxylom, halogénom, kyanoskupinou, nitroskupinou, karboxamidoskupinou
alebo hydroxylom; a (C|-C6)alkánsulfonyloxyskupinou. R2 je a-OH alebo P-O H a R6 je H ale
bo R2 a R6 spolu sú karbonylom; chemické medziprodukty: a spôsob prípravy týchto látok a ich
medziproduktov.

R2

R6 R1

O

HS.

'Y' NHCH3
O

C(CH3)3

I

6(51) C 07C 323/62, 323/63, 323/67, C 07D 207/16,
239/42, 295/18, A 61K 31/165, 31/105
(21) 154-97
(71) Warner-Lambert Company, Morris Plains, NJ,
US;
(72) Domagala John Michael, Canton, Ml, US; Elslager Edward Faith, Ann Arbor, Ml, US; Gogliotti
Rocco Dean, Pinckney, Ml, US;
(54) Aryltiolové zlúčeniny ako anti bakteriálne a antivírusové činidlá
(22) 11.07.95
(32) 05.08.94, 01.06.95
(31) 08/286 816, 08/446 917
(33) US, US
(86) PCT/US95/08802, 11.07.95
(57) Aryltiolové a ditiobisarylamidové antibakteriálne
a antivírusové činidlá všeobecného vzorca (I),
kde A predstavuje monocyklický alebo bicyklický
aryl, ktorý obsahuje až tri heteroatómy vybrané
zo skupiny O, S a N, R1 a R2 substituenty majú
význam uvedený v opisnej časti, X je skupina a,
b, c, alebo SO2NR4Z, Y je vodík alebo SZ, kde n
je I a Y je jednoduchá väzba, ak n je 2; R4 a Z
substituent môže byť vodík alebo alkyl, prípadne
ďalšie substituenty uvedené v opisnej časti.

(a)

(b)

6(51) C 07C 405/00 // A 61K 31/557
(21) 1215-97
(71) VIVUS INCORPORATED, Menlo Park, CA,
US;
(72) Trampota Miroslav, West Orange, NJ, US; Zak
Bohumil, Mapplewood, NJ, US;
(54) Spôsob prípravy prostaglandínu El, E2
a analógov s použitím furyl-meďnatých zlúče
nín
(22) 07.03.96
(32) 10.03.95
(31) 08/403 251
(33) US
(86) PCT/US96/03090, 07.03.96
(57) Opisuje sa príprava prostaglandínu E1, E2 a ich
derivátov v jednej nádobe reakciou 2-furyllítia,
kyanidu meďného, nižšieho alkyllítiového činidla
a (E)-alkenylstannánu alebo halogenidu s cyklopentenónovým derivátom všeobecného vzorca
(II), kde A, R6 a R7 majú významy uvedené v opi
se. Prostaglandin ako produkt sa takto získava vo
výťažku najmenej 80 %.

6(51) C 07D 205/09, A 61K 31/395
(21) 803-97
(71) SmithKline Beecham PEC, Brentford. Middlesex,
GB;
(72) Hickey Deirdre Mary Bernadette, Harlow, Essex,
GB; Leach Colin Andrew, Harlow, Essex, GB;
Ife Robert John, Harlow, Essex, GB; Tew David
Graham, Harlow, Essex, GB; Dhanak Dashyant,
Collegeville, PA, US;
(54) Substituované azetidín-2-óny, spôsob ich prí
pravy, farmaceutické kompozície a ich použitie
(22) 20.12.95
(32) 22.12.94, 22.12.94, 08.06.95, 08.06.95
(31) 9426030.4, 9426020.5, 9511600.0, 9511599.4
(33) GB, GB, GB, GB
(86) PCT/EP95/05130, 20.12.95
(57) Zlúčeniny vzorca (I), v ktorých R1 a R2, môžu
byť rovnaké alebo rozdielne a každé je vzájomne
nezávisle vybrané zo skupiny pozostávajúcej z
vodíka, halogénu alebo C(|_8,-alkyl; R3 je aryl
alebo arylC(|.4)alkyl, ktorý môže byť voliteľne
substituovaný; X je spojovacia skupina; Y je vo
liteľne substituovaná arylová skupina; n je 0, 1
alebo 2; sú inhibitory enzýmu Lp-PLA2, a preto
sú použiteľné na liečbu aterosklerózy.

(C)

S(O)DFV

O

6 (51) C 07D 209/14, A 61K 31/40
(21) 656-97
(71) Dainippon Pharmaceutical Co., Ltd., Osaka-shi,
Osaka, JP:
(72) Kato Shiro, Sakai-shi, Osaka, JP; Harada Hiroshi,
Suita-shi, Osaka, .IP; Hirokawa Yoshimi. Ikoma-shi, Nara, JP; YoshidaNaoyuki, Sakai-shi, Osa
ka, JP; Kawashima Hitoshi, Osaka-shi, Osaka, JP;
(54) lndolové deriváty
(22) 27.11.95
(32) 29.11.94
(31) 321402
(33) JP
(86) PCTZJP95Z02400, 27.11.95
(57) Vynález sa týka indolových derivátov všeobecné
ho vzorca (I), kde R1 a R2 majú význam uvedený
v opise, R1 je vodíkový atóm alebo nižší alkyl, R4
je atóm halogénu alebo trifluórmetyl a R5 je nižší
alkyl, a ich solí. Ďalej sú opísané farmaceutické
prostriedky s obsahom týchto derivátov a spôsob
ich výroby. Zlúčeniny podľa vynálezu majú veľ
kú stimulujúcu aktivitu voči (J3-adrenergickým
receptorom a výbornú adrenoreceptorovú selekti
vitu, a sú vhodné na profylaxiu a liečenie obezity
a cukrovky
R4

R,

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

(54)

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

(!)

C 07D 209Z48, A 61K31Z40
868-97
Celgene Corporation. Warren, NJ, US;
Muller George, Bridgewater, NJ, US; Shire Mary,
North Plainfield, NJ, US, Stirling David 1.,
Branchburg, NJ, US;
Substituované imidové zlúčeniny ako inhibito
ry TNF-alfa, farmaceutický prostriedok a pou
žitie týchto zlúčenín
20 1 1.95
30.12.94
08Z366 679
US
PCTZUS95Z15384, 20.11.95
Imidové zlúčeniny všeobecného vzorca (1), v kto
rom R1, R2 a R1 majú význam uvedený v opisnej
časti a R4 znamená skupinu -CX alebo -CH2-, kde
X znamená kyslík alebo síru, ktoré predstavujú
inhibitory' faktora a nádorovej nekrózy. pričom je
možné tieto zlúčeniny použiť na potláčanie kaehexie, endotoxického šoku a retrovírusových
replikáeií Typickou zlúčeninou z tejto skupiny je
2-ľtalimido-3-(3',4'-dimetoxyfényl)propán
Do
rozsahu riešenia patrí aj farmaceutický prostrie
dok obsahujúci tieto zlúčeniny a ich použitie na
uvedené účely

(D

6(51) C 07D 213Z04, 239Z28, 251Z14, C 07C 233Z64
(21) 322-97
(71) LONZA AG, GampelZWalIis ( Dir.:Basel), CH;
(72) Roduit Jean-Paul, Dr., Grône (Kantón Wallis),
CH; Kalbermatten Georges, Ausserberg (Kantón
Wallis), CH;
(54) Spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín
(22) 12.03.97
(32) 21.03.96
(31) 0735Z96
(33) CH
(57) Opisuje sa spôsob výroby arylamidov heteroaromatických karboxylových kyselín vzorca (I), kde
je každé An dusík alebo CR"(n = 1-5), s pravid
lom, že aspoň jeden člen kruhu je dusík a že nie
sú dva atómy dusíka bezprostredne spolu spoje
né; R1 až R5, pokiaľ sú prítomné, sú nezávisle od
seba vodík, CMalkyl alebo aryl, pričom jeden zo
substituentov R1 až R5 môže tiež znamenať sku
pinu vzorca -OR, v ktorej R je prípadne substitu
ovaný aromatický alebo heteroaromatický zvy
šok; R6 je vodík alebo C i_4-alkyl a R7 znamená
prípadne substituovaný aromatický alebo heteroa
romatický zvyšok. Amidy sa získajú zo zodpove
dajúcich heteroaromatických halogénzlúčenín,
zodpovedajúcich aromatických amínov a oxidu
uhoľnatého v prítomnosti komplexu paládiumdifosfinu. Zlúčeniny tejto triedy, obzvlášť také,
kde jeden zo substituentov R1 až R5 je aryloxyskupina, sú dôležité herbicídy.

O

(U

6(51) C 07D 213Z04, 239Z28, 251Z14, C 07C 233Z64
(21) 370-97
(71) LONZA A G. (Dir..Basel), GampeIZWalIis, CH.
(72) Roduit Jean-Paul, Dr., Grône (Kantón Wallis),
CH; Kalbermatten Georges, Ausserberg (Kantón
Wallis), CH;
(54) Spôsob výroby arylamidov heteroaromatic
kých karboxylových kyselín
(22) 20.03.97
(32) 28.03.96
(31) 0806Z96
(33) CH
(57) Opisuje sa spôsob výroby arylamidov heteroaro
matických karboxylových kyselín vzorca (I), kde
je každé An dusík alebo CRn (n = 1-5), s pravid
lom, že aspoň jeden člen kruhu je dusík, a že nie
sú dva atómy dusíka bezprostredne spolu spoje
né; R1 až R5, pokiaľ sú prítomné, sú nezávisle od
seba vodík, CM-aIkyl alebo aryl, pričom jeden zo
substituentov R1 až Rs je skupina vzorca -OR, v
ktorej R je prípadne substituovaný aromatický aIebo heteroaromatický zvyšok; R6 je vodík alebo
C|.4-aikyl a R7 znamená prípadne substituovaný

aromatický alebo heteroaromatický zvyšok. Ami
dy sa získajú zo zodpovedajúcich heteroaromatických halogénzlúčenín, zodpovedajúcich aro
matických amínov a oxidu uhoľnatého v prítom
nosti komplexu paládium-difosfinu. Zlúčeniny
tejto triedy sú dôležité herbicídy.

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

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

(i)

6 (51) C 07D 213/80, 213/79, 213/75, 213/82, 213/89,
215/48, 215/50, 215/54, 239/28, 239/30, 241/24
(21) 6095-86
(71) Sandoz A.G., Basilej, CH;
(72) Anderson Richard James, Palo Alto, CA, US;
Leippe Michael Mario, Boulder Creek, CA, US;
(54) Semikarbazóny a tiosemikarbazóny
(22) 19.08.86
(32) 20.08.85
(31) 767465
(33) US
(57) Semikarbazóny a tiosemikarbazóny všeobecného
vzorca (I), kde R jc fenyl alebo heteroaromatický
kruh vybraný zo skupiny zahŕňajúcej pyridyl, 2-pyridyl-N-oxid, 2-pyrazinyl-N-oxid, pyrimidinyl, pyrazinyl, 2-cinolinyl alebo 5-členný hetero
aromatický kruh viazaný aspoň jedným svojím
uhlíkovým atómom na skupinu CR3, vybraný zo
skupiny zahŕňajúcej 2-, 3- alebo 4- tienyl, furyl,
oxazolyl, pyrazolyl, tiazolyl, izotiazolyl alebo
tiadiazolyl, pričom skupina R je substituovaná
skupinou R' a skupinou Y, R' je skupina COOR5
alebo CONR7R8, Y je H, Cm alkyl, Cm alkoxy,
halogén alebo nitroskupina, R2 je skupina
-C(=NR10)-SR9 alebo -C(=X)-NHR10, R3 a R11 sú
nezávisle od seba H alebo Cm alkyl. R4 je H, Cm
alkyl alebo Cm hydroxyalkyl. R5 je H, katión al
kalického kovu, amónny katión, Cv4 alkyl- alebo
di-CM alkylamóniový katión, ďalej Cm alkyl,
halogén Cm alkyl, ľenyl alebo skupina -CHRn-O-C(O)-CMalkyl. R7 a R8 sú nezávisle od seba
Cm alkyl, R9 je Cm alkyl, C2_4 alkenyl, alebo
benzyl, R10 je skupina všeobecného vzorca (II),
kde substituenty sú opísané v opisnej časti. Ďalej
je opísaný spôsob výroby účinných látok a ich
použitie ako herbicídov.
R-C=N-N- R2

í

I

R3

R4

Z

(!)

C 07D 213/81, 271/04
737-97
American Cyanamid Company, Wayne, NJ, US;
Kremer Kenneth Alfred Martin, Lawrencevillc,
NJ, US; Wu Wen-Xue, Lawrencevillc, N.I, US;
Maulding Donald Roy, Somerville, NJ, US;
Spôsob prípravy 2,3-pyridíndikarboximidov
09.06.97
10.06.96
08/661 277
US
Spôsob prípravy 2,3-pyridíndikarboximidov vše
obecného vzorca (I), v ktorom význam symbolov
R a Ri je uvedený v opise. 2,3-Pyridíndikarboximidy sú použiteľné ako medziprodukty pri prí
prave herbicídnych 2-(2-imidazo-lin-2-yl)nikotínových kyselinových, esterových a soľných zlú
čenín.
O

6(51) C 07D 215/26, A 61K 31/47, 31/09
(21) 320-97
(71) Hoechst Aktiengeseilschaft, Frankfurt am Main,
DE;
(72) Heitsch Holger, Dr., Mainz-Kastel. DE; Wagner
Adalbert, Dr., Gersthofen, DE; Wirth Klaus. Dr.,
Kriftel, DE; Schôlkens Bemward, prof. Dr.,
Kelkheim, DE; Nólken Gerhard, Dr., Sulzbach,
DE;
(54) Aminoalkyl-a acylaminoalkylétery, spôsob ich
prípravy a ich použitia ako antagonizujúcich
činidiel bradykinínových receptorov
(22) 11.03.97
(32) 13.03.96
(31) 19609827.0
(33) DE
(57) Opisujú sa aminoalkyl- a acylaminoalkylétery,
všeobecného vzorca (I), v ktorom R1. R2 a R3
znamenajú alkylovú skupinu, arylovú skupinu,
alkylarylovú skupinu, atóm halogénu, atóm vodí
ka, cykloalkylovú skupinu, CHO, CO-O-alkylovú
skupinu alebo COOH, R4 a R5 znamenajú atóm
vodíka, atóm halogénu, alkoxy-skupinu, nitroskupinu, kyano-skupinu alebo S-alkylovú skupi
nu, n znamená číslo od 1 do 8, R6 znamená atóm
vodíka, alkylovú skupinu, alkylalkenylovú skupi
nu, alkylarylovú skupinu a R7 znamená atóm vo
díka a substituovanú alebo nesubstituovanú aeylovú skupinu, a spôsob ich prípravy. Aminoalkyla acylaminoalkylétery majú vysokú afinitu k bradykinínovým-R2-receptorom a zlepšenú rozpustnosť vo vode.
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6 (51)
(21)
(71)
(72)

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

(!)

C 07D 221/04, 213/24, A 61K 31/44
927-97
-Bayer Aktiengesellschaft1 Leverkusen, DE;
Schmidt Gunter, Dr., Wuppertal, DE; Brandes
Arndt, Dr., Wuppertal, DE; Angerbauer Rolf, Dr.,
Kobe-shi. Hyogo, JP; Logers Michael, Dr., Wup
pertal, DE; Muller-Gliemann Matthias, Dr., Solingen, DE; Schmeck Carsten, Dr., Wuppertal,
DE; Bremm Klaus- Dieter, Dr.. Recklinghausen,
DL, Bischoff Hilmar, Dr, Wuppertal, DE;
Schmidt Delf. Dr. Wuppertal, DE; Schumacher
Joachim. Dr., Wuppertal, DE; Giera Henry, Dr.,
Bergisch Gladbach, DE; Paulsen Holger, Dr.,
Wuppertal. DE; Naab Paul, Dr., Wuppertal, DE,
Conrad Michael. Dr, Wuppertal, DE,
Cykloalkanopyridiny, spôsob ich výroby, far
maceutické prostriedky tieto látky obsahujúce
a ich použitie
07.07.97
08.07.96. 24.02 97
19627419.2. 19707199.6
DE, DE
Opísané sú cykloalkanopyridiny všeobecného
vzorca (1). v ktorom majú substituenty významy
uvedené v opisnej časti, spôsob ich výroby, ich
použitie v liekoch, obzvlášť v liekoch na ošetre
nie artériosklerózy a dyslipidémie, a tiež medziprodukty na ich výrobu.

6 (51) C 07D 237/32, 239/70, 241/38, A 61K 31/395
(21) 348-97
(71) Hoechst AktiengeselIschaft, Frankfurt am Main,
DE;
(72) Wagner Adalbert, Dr., Gersthofen, DE; Heilsch
Holger, Dr., Mainz-Kastel, DE; Nôlken Gerhard,
Dr., Sulzbach, DE; Wirth Klaus, Dr., Kriftel, DE,
Scbolkcns Bernward, prof. Dr., Kelkheim/Taunus, DE;
(54) Heterocyklické fluóralkylderiváty a fluóralkoxyderiváty, spôsob ich prípravy a ich použitie
ako antagonistov bradykinínu
(22) 17 03.97
(32) 19.03.96
(31) 19610784.9
(33) DE
(57) Opisujú sa heterocyklické fluóralkylderiváty
a fluóralkoxyderiváty všeobecného vzorca (f),
v ktorom X1 až X3 je vždy dusík alebo CR5, R1
a R2 je vždy vodík alebo halogén, R3 a R4 je vždy
vodík, halogén. CM-alkyl alebo C2.<;-alkenyl, R5
je vodík, halogén, prípadne substituovaný C|_Ď-alkyl, O-R6, S-R6, NHR6, prípadne substituovaný
CĎ.|2-aryl, prípadne substituovaný C6-^aryl-Ci.-,-alkyl, -C(O)-OR6, alebo -C(O)-H, R6 a R8 je
vždy vodík, CM-alkyl, CM-alkenyl alebo Cm2-aryl-C1„3-alkyl, R7 je halogénsubstituovaný Cm-alkyl alebo halogénsubstituovaný CMal-koxyl, B
je zvyšok kyseliny aminokarboxylovej. D je Cm-alkéndiyl, CMalkándiyl alebo -(CH2)n-Yp-(CH2)m-, E je kyslík alebo síra, Y je kyslík, síra
alebo NR8, n a m je vždy číslo 0 až 3. oje číslo 1
až 3, a g je číslo 0 alebo 1, ako í ich fyziologicky
prijateľné soli. Tieto zlúčeniny vykazujú antago
nistické účinky voči bradykinínu. Ďalej sa opisuje
spôsob ich prípravy a liečivá, ktoré ich obsahujú

6 (51) C 07D 239/88, 239/74, C 07C 229/56, 237/30,
C 07D 215/22
(21) 1245-97
(71) NOVARTIS AG, Basel. CH;
(72) Nussbaumcr Peter, Maria Enzersdorf, AT;
(54) Trisubstituované fenylové deriváty, spôsoby
ich prípravy a farmaceutické prostriedky ob
sahujúce tieto deriváty
(22) 14.03.96
(32) 14.03.95, 23.03.95, 28.12.95
(31) 9505080.3, 9505858.2, 9526593.0
(33) GB, GB, GB
(86) PCT/EP96/01116, 14.03.96
(57) Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I),
kde jednotlivé substituenty majú významy uvede
né v opise, spôsoby ich prípravy, farmaceutické
prostriedky s ich obsahom a ich použitie pri pre
vencii alebo ošetrovaní zápalových a proliferačných ochorení kože a rakoviny.

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

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

C 07D 243/02, A 61K 31/55
423-97
EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Budapest, HU;
Ling István, Dr., Budapest, HU; Ábrahám Gizella, Budapest, HU; Berzsenyi Pál, Dr., Budapest,
HU; Tarnawa István, Dr., Budapest, HU; Sólyom
Sándor, Dr., Budapest, HU; Andrási Ferenc, Dr.,
Budapest, HU; Hámori Tamás, Dr. Ing., Buda
pest, HU; Czúzdi Ermese, Budapest, HU; Horváth Katalin, Dr., Budapest. HU; Gál Melinda,
Dr., Budapest, HU; Moravcsik Imre, Ing., Buda
pest, HU; Szollósy Márta, Budapest, HU;
Deriváty 2,3-benzodiazepínu
02.04.97
04.04.96
P960087I
HU
Opísané sú nekompetitívne antagonistické AMPA
zlúčeniny vzorca (I), kde R1 aR2 sú nezávisle vo
dík, halogén, Ci-C4 alkylová skupina, CrC4 alkoxylová skupina, nitro skupina, trifluórmetylová skupina alebo skupina vzorca -NR8R9, kde R8
a R9 sú nezávisle vodík, CrC4 alkylová skupina
alebo skupina vzorca -COR10, kde R10 je vodík,
C1-C6 alkylová skupina, ktorá sa môže substituo
val", C6-Ci0 arylová skupina, C1-C4 alkoxylová
skupina, C1-Ct cykloalkylová skupina, C2-C6 alkenylová skupina, C1-C1 cykloalkoxylová skupi
na alebo skupina vzorca -NR11R12, kde Rn a R12
sú nezávisle vodík, Ci-C4 alkylová skupina, C3-Cs cykloalkylová skupina alebo C6-Cj0 arylová
skupina; R’ predstavuje CrC4 alkylovú skupinu,
C1-Cs cykloalkylová skupinu alebo skupinu vzor-

ca -CO-R13, kde R13 je rovnaké ako R10; R4 a Rs
sú nezávisle vodík alebo C1-C3 alkylová skupina;
R6 a R7 sú nezávisle vodík, chlór alebo bróm pod
podmienkou, že pokiaľ jeden z R6 a R7 je vodík,
druhý substituent je iný než vodík; ich izoméry a
kyslé adičné soli týchto zlúčenín a izomérov,
farmaceutické kompozície z nich pripravené a
východiskové zlúčeniny vzorca (II), kde R1, R2,
R3, R4, R5, R6 a R7sú definované pri vzorci (I).
R5
N-R-

6(51) C 07D 305/14, A 61K 31/335
(21) 1008-97
(71) RHONE-POULENC RORER SA., Antony Cédex, FR;
(72) Authelin Jean-René, Saint-Germain-lěs-Arpajon.
FR; Didier Eric, Paris, FR; Leveiller Franck,
Thiais, FR; Taillepied Isabelle, Maisons Alfort.
FR;
(54) Spôsob prípravy trihydrátu (2R,3S)-4,10-diacetoxy-2alfa-benzoyloxy-5beta,
20-epoxy-1,
7 beta-d i hyd roxy-9-oxo-tax-1 l-én-13alfa-yl-3-benzoylamino-2-hydroxy- 3-fenylpropionátu
(22) 23.01.96
(32) 25.01.95
(31) 95/00816
(33) FR
(86) PCT/FR96/00104, 23.01.96
(57) Spôsob prípravy trihydrátu (2R, 3S)-4,10-diacetoxy-2a-benzoyloxy-5(i,20-epoxy-1,7P-dihydroxy-9-oxo-tax-11 -én-13a-yl-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-fenyIpropionátu kryštalizáciou 4,10-diacetoxy-2a-benzoyloxy-5P,20-epoxy-1 jp-dihydroxy-9-oxo-tax-11 -én-13-a-yl-3-benzoylamino-2-hydroxy-3-fenylpropionátu za zmesi vody a
alifatického alkoholu a sušením produktu zo zní
ženého tlaku a potom udržiavaním produktu pri
vlhkosti vyššej ako 20 % a pri teplote blízke)
25 °C.

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

C 07D 339/08
682-95
VUCHT, a. s.. Bratislava, SK;
Štibrányi Ladislav, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Konopíková Marta, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(54) Spôsob prípravy 1,3-ditiánu
(22) 23.05.95
(57) 1,3-Ditián sa pripraví reakciou 1,3-propánditio-lu
s dimetoxymetánom v prostredí inertného nepo
lárného rozpúšťadla zo skupiny zahŕňajúcej nhexán, izohexán, cyklohexán a izooktán. v prí
tomnosti ľadovej kyseliny octovej a dietyléterátu
fluoridu boritého ako katalyzátora pri objemovom
pomere 1,3-propánditiol : dimetoxymetán : ľado
vá kyselina octová : dietyléterát fluoridu boritého
: nepoláme rozpúšťadlo = I : 1,0 až 1,2 : 1 až 2 :
: 0.15 až 0,7 : 4 až 16.

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

(54)

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

C 07D 403/04, 487/04, 403/14, A 61K 31/40
855-90
F. HOFFMANN - LA ROCHE AG, Basilej, CH;
Davis Peter David, Letchworth, Herts, GB; Hill
Christopher Huw, Knebworth, Herts, GB; Lawton Geoffrey, Hitchin, Herts, GB;
Indoly !substituované pyroly, ich použitie ako
terapeuticky účinných látok, spôsob a medziprodukty na ich výrobu a farmaceutické pros
triedky na ich báze
22.02.90
23.02.89, 13.12.89
8904161.0, 8928210.7
GB, GB
Sú opísané indolylsubstituované pyroly všeobec
ného vzorca (I), kde R je H alebo OH; R1 a R2
spoločne znamenajú -(CH2)n- a R67 je H alebo R1 a
R7 spoločne znamenajú -(CH2)n- a R2 je H; R3 je
aryl alebo heteroaryl, jeden zo symbolov X a Y je
O, druhý je O alebo (H, H), Z je CH alebo N a
ostatné symboly majú význam uvedený v nároku
L samotné a na použitie ako účinné látky, a tiež
farmaceutické prostriedky na ich báze. Tieto py
roly sa pripravujú reakciou zlúčeniny všeobecné
ho vzorca (II) s amoniakom za tlaku alebo s hexametyldisilazánom a metanolem, pričom získané
zlúčeniny vzorca (1), kde X a Y je vždy O sa prí
padne redukujú lítiumalumíniumhydridom a prí
padne sa vykonajú obmeny funkčných skupín aIebo premeny na farmaceuticky použiteľné soli.
Sú tiež opísané medzi produkty vzorca (II).

6(51) C 07D 413/10, A 61K 31/42
(21) 494-97
(71) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, Kala
mazoo, MI, US;
(72) Hutchinson Douglas K., Kalamazoo, MI, US;
Barbachyn Michael R., Kalamazoo, Ml, US; Taniguchi Mikio, 1 barak i, JP; Munesada Kiyotaka,
Ibaraki, JP; Yamada Hiroyoshi, Ibaraki, JP;
(54) Antimikrobiálne fenyloxazolidinóny
(22) 12.09.95
(32) 26.10.94, 26.10.95
(31) 08/329 717, 08/329 717
(33) US. US
(86) PCT/US95/I0992, 12.09.95
(57) Zlúčenina štruktúrneho vzorca (!) alebo jej far
maceuticky prijateľná soľ, kde Q je vybraná zo
štruktúr i, ii, iii, iv, v a význam ostatných vše
obecných symbolov je uvedený v opise. Zlúčeni
ny sú použiteľné antimikrobiálne činidlá, účinné
voči radu ľudských a veterinárnych patogénov.
najmä gram-pozitívnych aeróbnych baktérií, vrá
tane viacnásobne rezistentných stafylokokov.
streptokokov a enterokokov, ako aj proti anae
róbnym organizmom, ako sú druhy Bactenoides
spp a Clostridia spp., a kyselinám odolným or
ganizmom, ako sú Mycobakterium tuberculosis a
iné druhy mykobaktérií.

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

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

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

C07D 471/02
739-97
American Cyanamid Company. Wayne, N.I, US;
Kremer Kenneth Alfred Martin, Lawrenceville,
NI, US. Wu Wen-Xue, Lawrenceville, NJ, US;
Mauldmg Donald Roy, Somerville, NJ, US,
Spôsob prípravy 5-(alkoxy mety 1)-2,3-pyridíndikarboximidových zlúčenín
09 06 97
10 06 96
08/661 289
US
Ie opísaný spôsob prípravy 5-(alkoxymetyl)-2,3-pyridíndikarboximidových zlúčenín vzorca (I),
ktoié su použiteľné ako medziprodukty pri prí
prave hcrbicídnych 5-(alkoxymetyl)-2-(2-imidazolm-2-yl) nikotínových kyselín, ich esterov a
solí

ROCH

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

C 07D 477/00, A 61K 31/40, C 07F 7/18
4359-90
Glaxo S p A . Verona, IT,
ľamburim Bruno, Verona, IT. Perbom Alcide,
Verona. 11. Rossi Tino, Verona, IT; Donati Da
niele, Verona, IT, Andreotti Daniele, Verona, IT;
Gaviraghi Giovanni, Verona, IT, Carlesso Ro
berto. Verona. IT. Bismara Claudio. Verona, IT,
(54) Kyselina 10-(1-hydroxy ety 1)-11-oxo-l-azatricyklo|7.2.0.03’68|-undek-2-én-2-karboxylová,
*

spôsob jej výroby, farmaceutický prostriedok s
jej obsahom a jej použitie
07.09.90
08.09.89, 13.07.90
8920337.6, 9015484.0
GB, GB
Kyselina 10-( 1 -hydroxyetyI)-11 -oxo-1 -azatricyklo[7.2.0.03 8]undek-2-én-2-karboxylová. jej 4-substituované deriváty a jej soli, estery a solváty
všeobecného vzorca (I). R1 znamená atóm vodíka
alebo trialkylsilylovú skupinu s 1 až 4 atómami
uhlíka v alkylovej časti ako ochrannú skupinu na
hydroxylovej skupine, R2 znamená atóm vodíka
alebo ochrannú skupinu na karboxylovej skupine,
a to alylovú. benzylovú, p-nitrobenzylovú alebo
tritylovú skupinu, R3 znamená atóm vodíka, hydroxylovú skupinu, hydroxymetyl, alkyl s 1 až 3
atómami uhlíka alebo skupinu všeobecného vzor
ca XR4, definovanú v hlavnom nároku alebo R1
tvorí spolu s atómom vodíka, na ktorý je viazaná,
ketoskupinu alebo dialkylový derivát tejto skupi
ny s 1 až 3 atómami uhlíka v každej alkylovej
časti alebo alkylidénacetálový derivát s 2 alebo 3
atómami uhlíka v každej alkylidénovej, ako aj
soli týchto látok vrátane vnútorných soli tam, kde
sa tieto soli môžu vyskytovať, metabolický labil
né estery a solváty týchto látok. Vynález zahŕňa
a) spôsob výroby týchto látok, ich použitie na vý
robu farmaceutických prostriedkov, ktoré tieto
látky obsahujú a sú vhodné ako antibaklerialne
prostriedky.

COOR

6 (51) C 07D 503/00, A 61K 31/42
(21) 1111-97
(71) SPURCOURT LIMITED, Woodley, Reading,
GB,
(72) Callewaert George Leo, Penn, Buckinghamshire,
GB;
(54) Soli kyseliny klavulánovej
(22) 21.02.96
(32) 25.02.95, 12.10.95
(31) 9503839 4, 9520915.1
(33) GB, GB
(86) PCT/GB96/00382, 21 02.96
(57) Soli kyseliny klavulánovej sa pripravia reakciou
benzhydrylamínu vzorca (I) (alebo jeho soli)
s kyselinou klavulánovou (alebo jej soľou) v or
ganickom rozpúšťadle a izoláciou vzniknutej soli
Vo vzorci (1) každý R1 a R2 je vodík (preferova
né) alebo iný substituent, opísaný v opise. Soli
kyseliny klavulánovej môžu byť použité vo far
maceutických prostriedkoch spolu s farmaceutic
ký prijateľným nosičom a prípadne beta-laktámovým antibiotikom

6(51) C07D 503/18, A 61K 31/42
(21) 776-97
(71) SPURCOURT LIMITED. Woodley, Reading.
GB;
(72) Callewaert George Leo, Penn. Buckinghamshire,
GB:
(54) Diklavulanát diaminoéteru a spôsob jeho prí
pravy
(22) 22.12.95
(32) 24 12.94
(31) 9426261 5
(33) GB
(86) PCT/GB95/03039, 22.12.95
(57) Diklavulanát. odvedený od kyseliny klavulánovej
a diaminoéteru vzorca (1), kde R1 je alkylénová
skupina, majúca prípadne jeden alebo viac iner
tných substituentov a každý z R2 a R3 je vodíkový
atóm alebo alkýlová skupina, majúca prípadne
leden alebo viac inertných substituentov, alebo
R2 aR1 dohromady tvoria heterocyklický kruh
majúci 4 až 7 uhlíkových atómov, prípadne majú
leden alebo viac inertných substituentov Soľ sa
pripravuie reakciou bis(2-dialkylaminoalkylén)
éteru alebo jeho soli s kyselinou klavulánovou v
organickom rozpúšťadle a izoláciou výslednej
soli Soľ kyseliny klavulánovej má použitie vo
farmaceutických receptúrach spolu s farmaceutic
ky priiatcľným nosičom, a prípadne beta laktámovým antibiotikom, a dá sa využiť ako medziprodukl na prípravu draselnej soli

6(51) C 07F 7/08, AOlN 55/00
(21) 757-97
(71) MONSANTO COMPANY. Saint Louis. MO.
US.
(72) Philhon Denis Paul. Sl Charles, MO. US; Shorlt
Bairy lames. New Mcllc. MO. US; Wong Sai
Chi. Chesterfield. MO, US.
(54) Fungicidy na ošetrovanie steblolamu rastlín
(22) 14 11 95
(32) 15.12 94
(31) 08/356 770
(33) US
(86) PC 1/US95/14734. 14 11.95
(57) Použitím lungicídnyeh zmesí s obsahom 4,5-dimclyl-N-2-propeny 1-2-(-trnnely l.silyl)-3-lioľcnkarboxamidu sa ošetruie stcblolam rastlín (druhy
Gaeumannomy ces)

6(51) C 07H 1/00, 7/06
(21) 1202-97
(71) ICN PHARMACEUTICALS, INC , Costa Mesa.
CA. US;
(72) Lewis Arthur F., Houston, TX. US; Robins Ro
land K. (zomrel), Raju Natarajan, Kendall Park,
NI. US; Bharadwaj Ramesh, Nowalk, CA. US,
Pejanovic Vjera, Belgrade. YU; Ramasamy Kandasamy. Laguna Hills. CA. US,
(54) Spôsob prípravy ribo-C-nukleozidov
(22) 20.02.96
(32) 07 03.95
(31) P-151/95
(33) YU
(86) PCT/US96/02512, 20.02.96
(57) Pri príprave ribo-C-nukleozidu všeobecného
vzorca (6a), v ktorom X predstavuje atóm síry aIebo selénu, predovšetkým 2-p-D-ribofuranozyltiazol-4-karboxamidu (tiazofurínu) alebo 2-P-D-riboľuranozylselenazol-4-karboxamidu (selenazotúrinu), sa (A) do ribózy, (B) v polohe 1' zave
die kyanoskupina, (C) táto kyanoskupina sa (i)
priamo prevedie na skupinu HN=C-OR1. kde R1
je metyl alebo etyl, alebo sa (ii) priamo prevedie
na tiokarboxamidovú skupinu, alebo sa (iii) ne
priamo prevedie na tiokarboxamidovú skupinu.
(D) uzavrie sa heterocyklický kruh za vzniku zlú
čeniny všeobecného vzorca (9), v ktorom R2 |e
metyl alebo etyl, a (E) skupina OR2 sa prevedie
na aminoskupinu.

O

6 (51) C 08F 2/30, 20/06, 20/44, 12/12, 10/06
(21) 838-89
(71) Chemickotechnologická fakulta STU. Bratislava.
SK.
(72) Chrástová Viera, doc Ing.. CSc . Bratislava. SK.
Cítovický Pavol, Ing., CSc , Bratislava. SK, Bemska Jozef, prof Ing., DrSc . Bratislava, SK, Pnslačová Jana. Ing., Chynorany, SK; Štaudnerová
Anna, Bratislava, SK.
(54) Spôsob výroby kopolymérov alfa-mety!styrénu
s vinylovými monomérmi
(22) 08 02 89

(57) Spôsob výroby vysokomolekulových kopolymérov a-mctylstyrénu s metylmetakrylátom, akrylonitrilom a styrénom alebo blokových kopolymérov metyImetakrylát-b-(metyImetakryláťa-metyIstyrén) alebo styrén-b-(styrén/a-metylstyrén) so
zvýšenou termickou a svetelnou stabilitou. Poly
merizácia prebieha v emulzii pri nízkych teplo
tách v systéme obsahujúcom aktivátor pozostávaI úci z 0,06 až 0,15 hmotnostných dielov heptahydrátu síranu železnatého, 0,16 až 0.31 hmot
nostných d voj sodnej soli kyseliny etyléndiamíntetraoctovej a 18,5 až 35,8 hmotnostných dielov
iónového alebo neiónového emulgátora a v prí
tomnosti heterogénneho iniciátora Polymerizuje
sa 27,7 až 50,0 hmotnostných dielov a-metylstyrénu súčasne s 30,0 až 67,8 hmotnostnými dielmi
mctylmetakrylátu, styrénu alebo akrylonitrilu,
alebo sa 27,7 až 51,3 hmotnostných dielov a-metv Islyrénu pridá k 36,2 hmotnostným dielom sty
rénu alebo mctylmetakrylátu do systému po 15 až
30 minútové] polymerizácii pri teplote od 30 °C
do 50 0C za prítomnosti vo vode a v monomeroch
nerozpustného, heterogénneho iniciátora.

6 (51) C 08K 9/04, 9/06
(21) 1120-97
(71) Martmsvverk GmbII tur chemische und metallurgische Produktion, Bergheim, DE,
(72) Metzemacher I leinz-Dieter, Kôln, DE. Seeling
Rainer. Bergheim, DE,
(54) Povrchovo upravená plnivová kompozícia
(22) 22 02 96
(32) 23 02 95
(31) 530/95-5
(33) Cll
(86) PCT/EP96/00743, 22 02 96
(57) Kompozícia do termoplastických olefinov alebo
elastomérov obsahujúca bezhalogénové ohňo
vzdorné plnivo, ktoré je povrchovo upravené de
rivátmi mastných kyselín alebo derivátom siloxanu

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

C 08L 23/16, 53/02
839-97
INDUSTRIE ILPEA S P A , Malgcsso. IT;
Cittadim Paolo, Luvinate, IT: Buzzom Giancarlo,
Barasso. I ľ,
Tesnenia na báze olefínového polyméru, pre
dovšetkým do chladničiek
16.12 95
20 12 94
MI94A002570
11
PC1/EP95/0506I. 16 12 95
'Iesnema sú vyrobené zo zmesi a-olefinových
kopoylmérov. ktorú pozostáva z polyolefínovej
kaučukovej zložky a blokového kaučuku styrén - etylcn - butylén - styrénového typu a ďalej ob
sahu |c plnivo a ole|

6(51) C 08L 75/04, 75/08
(21) 1557-96
(71) Shell Internationale Research Maatschappij B V.,
The Hague, N L;
(72) Broennum Thomas, Ottignies. Louvain-la-Neuve,
BE; Sangha Parminder Singh, Amsterdam, NL:
Steinmetz Johannes Cornelis, Ottignies, Louvainla-Neuve, BE;
(54) Polyéterpolyol na prípravu tuhých polyuretánových pien
(22) 05.12.96
(32) 07.12.95
(31) 95203399.1
(33) EP
(57) Opisuje sa polyéterpolyol, ktorý má aromatickosť
v rozsahu od 2 do 35 %, priemernú nominálnu
funkčnosť Fn v rozsahu od 2,0 do 4,5 a hydroxylové číslo v rozsahu od 390 do 650 mg KOI l/g.
pričom aromatické atómy uhlíka sú obsiahnuté v
štruktúrnych častiach všeobecného vzorca (I), kde
R1 skupiny nezávisle znamenajú vodík alebo Cr
-C3 alkylskupinu; obidve R2 skupiny nezávisle
znamenajú C1-C3 alkylskupinu; a n je celé číslo
od 0 do 3, a spôsob prípravy tejto zlúčeniny Polyéterpolyolová zmes s aromatickosťou v rozsahu
od 2 do 10 % a Fn v rozsahu od 2,5 do 5,0
ekv./mol, ktorá obsahuje uvedený polyéterpolyol
a jeden alebo viac alifatických alebo alicyklických polyéterpolyolov s Fn najmenej 2,5. Tuha
polyuretánová pena s celkovou aromatickosťou v
rozsahu od 35 % do 50 %, pripravená penením
kompozície obsahujúcej uvedený polyol alebo
polyolovú zmes a aromatický poly izokyanát v ta
kom množstve, že izokyanátový index je od 100
do 150, pričom polyolový reaktant tvorí od I do
10 % z celkovej aromatickosti pevnej polyuretánovej peny.
2
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C 09D 5/00, 5/02
1071-97
Plastiroute S.A., Genf, CH.
Boldt Peter-Christian, Freiburg, DE;
Vodná značkovacia hmota a spôsob jej výroby
05.02.96
08 02 95
361/95-8
CH
PC r/CH96/00043, 05 02.96
(57)
Vodná značkovacia hmota obsahuje od
40 % do 60 % hmotn. nízkoviskózneho farebné
ho podielu. Tento farebný podiel je tvorený spo
jivom s urýchleným schnutím na báze amonovo
stabilizovanej emulzie polyméru, farebnými pig
mentmi. práškovitými plnivami a zvyčajnými pnsadami Ostatný hmotnostný podiel je tvorený
hrubými plnivami, ktorých veľkosť častíc je naj
menej 0.1 mm Celkový obsah pevných lalok je
87 až 93 % hmotn Je určená na nanášame vrstiev
s hrúbkou od 1 mm do 3 mm
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C 09J 109/00, 119/00, 11/08
1009-97
IIENKEL TEROSON GMBH. Heidelberg, DE,
Born Peter, Sandhausen, DE, Dittrich Frank,
Sinsheim, DE;
Jednozložková, za horúca vytvrditeľná zmes
na báze tekutých kaučukov, spôsob jej výroby
a jej použitie
18.01.96
26 0195
195 02 381.1
DE
PCT/EP96/00I94. 18 01 96
lednozložková, za horúca vytvrditeľná zmes na
báze tekutých kaučukov, ktoré môžu čiastočne
obsahovať funkčné skupiny, tuhé kaučuky, ter
moplastické polymérové prášky a síru, ako aj
vulkanizačné urýchľovače. Vo vytvrdenom stave
má pomerné predĺženie pri pretrhnutí väčšie než
15 % Táto zmes v podstate neobsahuje nízkomolekulové epoxidové živice a je vhodná na zlepovanie kovových dielov.

C09K5/00
1183-97
ENVECO. s r o , Nové Zámky, SK,
Kerti József. Budapest, HU; Kerti Jozsefné, Bu
dapest, HU; Kardos Péter, Budapest, HU, Kálmán Tibor, Budapest, HU;
Bezglykolová nemrznúca chladiaca kvapalina
29 02 96
01.03 95
P 95 00624
HU
PC 1/HU96/00011, 29 02 96
Bezglykolová nemrznúca chladiaca kvapalina na
báze octanu draselného a mravčanu draselného
obsahujúca zložky zabraňujúce erózii a korózii
4 až 6 % hmotn glycerínu. 0.8 až 0.9 % hmoln
alkalického benzoanu. 0.08 až 0.12 % hmoln al
kalického polymelafosfátu. 0,02 až 0,04 %
hmotn bóraxu a prípadne 0,15 až 0,20 % hmotn
benzotriazolu alebo tolyltriazolu Koncentrácia
zložiek zabraňu|úcich erózii a korózii sa udržiava
na optimálne) úrovni nezávisle od obsahu vody v
kvapaline

6(51) C 10G 33/04
(21) 940-97
(71) ClBA Specially Chemicals Holding Inc , Basel,
Cl 1,
(72) Gande Matthew Edward, Danbury, C ľ, US; Odonsio Paul Angelo. Leoma, NI, US, Venkaladri
Ramraj. Ardsley, NY. US; Broadhurst Geothey
William. Irvington. NY. US,
(54) Spôsob prevencie oxidačného odbúravania
benzínu a kompozícia stabilizovaná týmto spô
sobom
(22) 09 07 97
(32) 10 07 96
(31) 08/678 165
(33) US

(57) Spôsob prevencie oxidačného odbúravania
a tvorby živice alebo usadeniny, pri ktorom sa
k benzínu, ktorý podlieha oxidačnému alebo te
pelne vyvolanému odbúravaniu, najma ako |c pyrolýzny benzín alebo benzín z koksovama. pridá
účinné stabilizujúce množstvo alifatického mlroxidu, prípadne v synergickej zmesi s aromatickým
amínom alebo fenolickým antioxidantom alebo
ich zmesí. Ďalej sa opisuje kompozícia stabilizo
vaná uvedeným spôsobom

6 (51) CllD 3/08, 11/02, 17/06, 17/00
(21) 962-97
(71) HENKEL
KOMMANDITGESELLSCIIAF í
AUF AKTIEN, DUsseldorf, DE;
(72) Schnepp Kathrin, DUsseldorf, DE, Artiga Gon
zalez Rene-Andres, DUsseldorf, DE, Burmeister
Katrin, Poing, DE; Freese Hubert. DUsseldorf,
DE; Greger Manfred, DUsseldorf. DE; Larson
Bernd, Erkelenz. DE, Bauer Volker, DUsseldorf,
DE. SandkUhler Peter, Erkelenz, DE; Rähse Wilfried, DUsseldorf, DE;
(54) Amorfné zlúčeniny kremičitanov alkalických
kovov, spôsob ich výroby a prací alebo čistiaci
prostriedok s ich obsahom
(22) 09 01 96
(32) 1801.95
(31) 195 01 269.0
(33) DE
(86) PCT/EP96/00063, 09.01.96
(57) Amorfné zlúčeniny kremičitanov alkalických ko
vov. sušené rozprašovaním s druhotnou pracou
schopnosťou a s molovým pomerom M2O . SiO2
(M = alkalický kov) medzi 1 1,5 a 1 : 3, 3, ob
sahujú aniónové lenzidy v množstvách od 0.5 do
mene) ako 30 % (hmotnostnych) a ma|ú schop
nosť absorbovať kvapalné zložky, ktorá je naj
menej o 20 % vyššia ako absorpčná sehopnosť
rovnakých množstiev zlúčenín alkalických kremi
čitanov bez aniónového tenzidu Dale] sa náiokuje spôsob výroby týchto zlúčenín a ich použi
tie

6(51) CIID 3/395, 7/38, C OIB 15/043
(21) 829-97
(71) The Procter & Gamble Company, Cincinnati.
OH. US,
(72) Hughes lain Allan. Surrey, GB;
(54) Silikonová kompozícia
(22) 05 12 95
(32) 22 12 94
(31) 9425943 9
(33) GB
(86) PCI/US95/15765, 05 12.95
(57) Bieliaci prostriedok obsahuje anorganickú bielia
cu látku typu persoli a IipotlI. ktorý ]e vybraný z
aromatizujúcich, parfumujúcich, fyziologických,
chladiacich, antimikrobiálnych látok a ich zmesi
a ďalej obsahuje aminoalkydsilikón, ktorý má ob
sah aminoalkylsiloxanu od 0,1 % do 2 %. vztiah
nuté na opakujúci sa lednotkovy základ Tento
prostriedok má lepšiu lipofilitu a lepšiu stabilitu
bielidla
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C 12N 15/00, 9/88
702-97
AHNOMO TO CO , INC , Chuo-ku, Tokyo, JP,
Kikuehi Yoshimi, Kawasaki-shi, Kanagavva, IP,
Suzuki lomoko. Kawasaki-shi, Kanagawa, JP,
Kopma Iliroyuki. Kawasaki-shi, Kanagawa. IP,
Gén, ktorý kóduje lyzínovú dekarboxylázu,
mikroorganizmus a spôsob výroby L-Iyzinu
05 1295
09 12 94
6-306386
IP
PCI /.IP95/02481. 05 12 95
I -Kzin sa hospodárne vyrobí kultiváciou mikrooiganizmu. pati iaceho k rodu Escherichia, ktorý
ma zníženú alebo potlačenu lyzínovú dekarbo\ylazovu aktivitu, relevantnú pre rozklad L-Iyzinu Výhodne kultiváeiou baktérií patriacich k ro
du Esclwiichia s potlačenou exprcsiou génu, kó
dujúceho lyzínovú dekarboxy lazu, a/alebo génu
cadA v tekutom prostredí, umožňu|ucom tvorbu a
akumuláciu L-Iyzinu v kultivačnom médiu, a od
delením L-Iyzmu

6(51) C 12N 15/11, 15/31, A 61K 39/04
(21) 597-97
(71) Merck & Co, Inc , Rahway, NJ. US. NV INNOGLNFTICS S A , Ghent, BE,
(72) Liu Margaiet A . Rahway, NI, US, Montgomery
Donna. Rahway, NI, US, Ulmer Ieffrey. Rahway,
NI, US. Content lean, Ghent. BĽ. Iluygen Kris.
Ghent. BI .
(54) Polynukleotid, vakcína a ich použitie
(22) 13 1 I 95
(32) 141194
(31) 338 992
(33) US
(86) PC I/US95/I4899, 13 11 95
(57) Geny kódu]úce proteiny Mycobacterium tuber
culosis (M tbj boh klonované do eukaryotických
expiesnyeh vektorov s cieľom expresie kódova
ných piotcmov v cicavčích svalových bunkách in
vivo /vieiata holi imunizované injekciou týchto
DNA konštrukcii, označovaných ako polynukleotidove vakcíny alebo PNV, do svalov Boh pro
dukovane imunizačnc antisera proti antigénom
1/ tb V slezinnnych bunkách vakcinovaných
myši boli detegovane špecifické odpovede T-bu
niek a profil sekreue eylokínu ako odpoveď na
antigen (85) ukazoval na ThI typ odpovede po
mocných T-bunick (t i vy soky IL-2 a IFN-y)
Ochranná účinnosť M tb DNA vakcíny bola uká
zaná na myšiach po intckcn M bovts BCG, ako
bolo zmerané znížením rozmnožovania mykobaktem v slezinách a pľúcach myší, vakemovanych M th DNV v poiovnam s kontiolnymi myšiumí vakcinovanymi DNA alebo primárnou in
fekciou myši s kloiymi dosiaľ neboli uskutočňo
vané pokusy

6 (51) C 12N 15/12, 15/57, C 07K 14/47, C 12N 9/64,
A 61K 38/48, 38/17,47/48
(21) 296-97
(71) lmutran Limited, London, GB,
(72) Harrison Richard Alexander, Hills Road, Cam
bridge, GB; Fames Timothy Charles, Hills Road.
Cambridge, GB,
(54) Modifikované ľudské C3 proteiny
(22) 08 09 95
(32) 08 09 94. 04 05 95
(31) 9418147 6, 9509102 I
(33) GB, GB
(86) PCT/GB95/02121, 08 09 95
(57) Sú opísané natívne proteiny komplementovei
dráhy modifikované tak, aby takýto protein bol
schopný vytvárať stabilné C3 konvertázy Prefe
rovane je modifikovaným proteinem modifikova
ný ľudský C3 protein. Sú tiež poskytnuté DNA
sekvencie, kódujúce takéto proteiny spolu s DNA
konštruktmi Sú rovnako opísané konjugáty ob
sahujúce takéto proteiny a špecifickú väzobnú
skupinu, napríklad protilátku, rovnako ako pou
žitie takýchto proteínov a/alebo konjugátov v te
rapii
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C 12N 15/12, C 07K 14/50, A 61K 38/18
432-97
Amgen Inc , Thousand Oaks, CA, US,
Arakawa Tsutomu. Ihousand Oaks, CA, US. Iox
Gary Michael, Nevvbuiy Park, CA, US,
Analógy rastového faktora kyslého fibroblastu,
ktoré majú zvýšenú stabilitu a biologickú akti
vitu
12 10 95
13 10 94
08/323 473
US
PCT/US95/12907, 12 10 95
Opisuje sa analóg prirodzene sa vyskytujúceho
proteinu z rodiny FGF. kde aspoň jedna amino
kyselina v sekvenci! tvoriacej slučku -Asn-His-Tyr-Asn-Thr- v uvedenom proteine je nahradená
pomocou zvyškov rôznych aminokyselín, ktoré
majú zvýšeny potenciál slučky, DNA sekvencia,
ktorá kóduje uvedený analóg a larmaceuticka
kompozícia, ktorá obsahuje tento analóg

C 12P 17/10, 19/44, 19/58, 19/60
3078-89
Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha . CZ,
Křen Vladimír. Ing . CSc , Praha, C/, Sajdl Pře
mysl, RNDr, CSc . Praha, CZ, Flieger Miroslav,
RNDr , CSe , Praha, CZ. Svatoš Aleš, Ing , CSc
Praha, CZ,
(54) Spôsob prípravy fruktozidov námeľových al
kaloidov
(22) 23 05 89

(57) Spôsob prípravy Iruktozidov námelových alka
loidov elymoklavínu, chanoklavínu, Iyzergolu a
Dl l-lyzergolu spočíva v tom. že sa na tieto námeľové alkaloidy pôsobí voľným alebo imobilizovaným mycéliom huby kmeňov Claviceps purpu
rea alebo Clavieeps Iusiformis v médiu s 50 až
100 g sacharózy/l a pil 5,8 až 7,0 obsahujúcom
anorganické soli, napríklad dusičnan vápenatý,
kyslý fosforečnan draselný, chlorid vápenatý, sí
ran horečnatý, chlorid draselný, síran amónny,
a/alebo biologicky aktívne látky, napríklad kvasmčný autolyzát. kukuričné namáčacie vody. a
potom sa medziprodukt z média sorbuje na bentonit a po desorpcii sa delí. výhodne niekoľkoná
sobnou kvapalinovou chromatrografiou na koló
nach s reverznou fázou C-18 a mobilnou fázou
zmesou metanolu, vody a amoniaku.

umiestnené na pracovných hlavách (PI, P2). Po
uskutočnení stehu sa ihla a otáčavý háčik (19)
posunú smerom ku konštrukcii stroja. Vytvorené
dva okraje kožených výrobkov sa posunú a jeden
stupeň dopredu. Pri umiestnení ľavej strany okra
jov kožených výrobkov (30, 40) na pracovných
hlavách (PI. P2) ihla a otáčavý háčik (19) stúpa a
posúva sa v opačnom smere nahor do svojej vý
chodiskovej polohy. Dve prítlačné pätky (15a,
15b). umiestnené vedľa dvoch pracovných hláv
na zadnej strane ihly (14), pritláčajú okraje kože
ných výrobkov (30, 40), keď ich ihla prepichuje.

Trieda D
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DOlF 2/00, D 02J 1/06
724-97
LenzingAktiengeseIlschaft. Lenzing. AT;
Libl Markus, Vôcklabruck, AT; Lichinger Dieter,
Dr. Vôcklabruck, AT;
Spôsob výroby celulózových vlákien
08.10 96
13 10 95
A 1703/95
Af
PCT/AT96/00188. 08.10 96
Spôsob výroby celulózových vláken sa vyznačuje
týmito krokmi (A) rozpúšťanie materiálu obsa
hujúceho celulózu vo vodnom roztoku terciárneho aminoxidu. na získanie zvlákňovateľného ce
lulózového roztoku. (B) zvlákňovanie celulózo
vého roztoku a |eho vedenie vodným zrážacím
kúpeľom, pričom sa získavajú vodu obsahujúce
napučané Iilamenty; (C) stláčanie vodu obsahujú
cich napučaných Iilamentov na na|rôzne|ších
miestach. (D) sušenie stlačených lilamentov na
celulózové vlákna. Stláčanie sa uskutočňuje ta
kou silou, aby stlačené miesta vytvorené na Iilamente zostali zachované aj na usušenom vlákne, a
aby boh viditeľné ako tárebné zmeny pri pozoro
vaní pod lineárne polarizovaným svetlom

D05B15/02
712-97
Ciucani Mario, ferino, 11,
Ciueam Mario. Ferino. II;
Automatický šijací stroj na rôzne výrobky,
najmä na kožené výrobky
30 11.95
06 12.94
B094 U000206
Il
PC 1/11395/01082. 30 I 1 95
Stroj obsahuie pevný vodič (3). ktorý vymedzuje
dve pracovne hlavy (PI, P2) Pracovné hlavy (PI.
P2) podopierajú a vedu okraje (30a, 40a) kože
ných výrobkov (30. 40). ktoré sa majú zošívať
Keď sa pevný vodič (3) posúva sledujúc oblúko
vú drahú, ihla prepichujc okraje (30a, 40a).
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D 05 B 15/02
779-97
Cmcani Mario. Ferino. 1 ľ;
Ciucani Mario, Fermo. 1 ľ;
Zlepšené zariadenie na zošívanie dvoch výrob
kov, najmä kožených výrobkov, s prekrývajú
cimi sa okrajmi
20.12.95
23.12.94
MC94U000031
IT
PCT/1B95/0J 145, 20.12.95
Zlepšené zariadenie na zošívanie dvoch výrobkov
s prekrývajúcimi sa okrajmi obsahuje pozdĺžny
vodič (7). bočné rozdelený na dve sklonené, sme
rom nahor zbiehavé rovinné plochy (7a. 7b). na
ktorých sa posúva zošívaný prvý výrobok (1) a
druhý výrobok (2). Zakrivené krídelko (11) |e
vytvorené ako jednotný celok s hornou časťou
vodiča (7) a je ohnuté nadol, aby presahovalo
sklonenú plochu (7b). Prchýbací horný člen (12)
sa pohybuje vertikálne nad pozdĺžnym vodičom
(7) tak, aby zvieral okra) (3) prvého výrobku (I)
na zakrivenom krídelku (1 1) a takto prohýbáním
okraja (3) prekrýval príslušný okraj druhého vý
robku (2). zatiaľ čo ihla (20) vytvára steh (4)
Podperný prvok (17), vybavený prítlačnou pálkou
(18). pritláča okraj druhého výrobku oproti sklo
nenej ploche (7b) vodiča (7)

Trieda E
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D 06F 59/02
1184-97
Jannach 1 lelmut. Graz, AT,
Jannach Helmut. Graz, AT,
Zariadenie na sušenie ochranných oblekov,
plášťov a podobne
01 03 96
02 03 95
GM 111/95
AT
PCT/Aľ96/00037, 01.03 96
Pri zariadení na sušenie ochranných oblekov,
plášťov a podobne je oblek zavesený na ramienkovite vytvarovaných nosných útvaroch. Na roz
vádzače | rúrke (I) na vysúšací vzduch sú uspo
riadané rúrkami tvorené nosné útvary (2, 2", 2").
ktoré su vybavené výstupnými otvormi (4) na vy
súšací vzduch, a ktorých vnútro je spojené s vnútiom rozvádzacej rúrky (I), pričom na rozvádzače]
rúrke (!) remienkovite vytvarovaných nosných
útvarov sú umiestnené susediace prídavné vý
stupne otvory (5) na vysúšací vzduch.

6(51) E OlB 9/60, 3/38
(21) 785-97
(71) GMUNDNER FERT1GTE1LE GESELLSCHAFT
MBH und CO. KG, Gmunden, AT;
(72) Neumann Bernhard, Gmunden, AT;
(54) Koľaj
(22) 22.12 95
(32) 30.12.94
(31) A 2433/94
(33) AT
(86) PCT/AT96/00252, 22.12.95
(57) Koľaje, ktorej koľajnice sú bočné a dole elastic
kými vložkami (4, 6) pod hlavovou časťou (3) na
vonkajšej koľajnicovej strane a vnútornej koľaj
nicovej strane podopreté na pozdĺžnych nosní
koch, má koľajnice (2) prebiehajúce s odstupom
cez koľajové stavebné prvky ležiace pod nimi
Pozdĺžne nosníky na vonkajšej koľajnicovej stra
ne sú prvé konzolové lišty (5), ako časť pod ko
ľajnicami ležiacej základnej dosky (10), a po
zdĺžne nosníky na vnútornej koľajnicovej strane
sú druhé konzolové lišty (7). ako časť medzi ko
ľajnicami (2) ležiacej vnútornej dosky (11). ktorá
je z jej strany podopretá na základnej doske (10).
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6(51) E OlB 27/17
(21) 4207-89
(71) Franz Plasser Bahnbaumaschinen-Industriegescllschaft m.b.H , Viedeň. AT;
(72) Theurer Josef, Ing., Viedeň, AT;
(54) Podbíjačka koľaje
(22) 10 07.89
(32) 08 08.88
(31) Al 994/88
(33) AT
(57) Podbíjačka (I) j e vybavená zdvíhacím a vyrovná
vacím agregátom (17) na zdvíhame a stranové
posúvanie koľaje (6) v oblasti výhybiek a križo
vatiek a má nástrojový rám, pojazdný po koľaj i
(6) prostredníctvom dvop'c kolies s vencami, a |e
spojená s rámom (2) stroja výškovo a stranovo
prestaviteľné Na nástrojovom ráme je pre každý
koľajnicový pás usporiadané ako vyrovnávacie
ústrojenstvo koleso s vencom a záchytné ústro
jenstvo. Podbíjačka (1) je vybavená nivelačnou a
vyrovnávacou vzťažnou sústavou (11) a po koľaji
(6) pojazdnou meracou a pojazdnou nápravou
(10) na meranie skutočnej polohy koľaje (6)

Rám (2) stroja je prostredníctvom pohonov (39,
37) spojený s výškovo prestaviteľným prídavným
zdvíhacím zariadením (20), posuvným priečne na
pozdĺžny smer podbíjačky (I), na zdvíhanie su
sednej koľaje (II), prípadne výhybky a križovat
ky. K rámu (2) stroja je ďalej priradený po sused
nej koľaji (19) pojazdný merací vozeň (18). ktorý
má na snímanie polohy susedného koľajového úseku jednak s podbíjačkou (I) spojený merací
trám (24), upravený priečne na pozdĺžnu os pod
bíjačky (1). a jednak priečny sklonomer (25).
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6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)

18 19

E OIE 5/00
644-97
NOR1NCO, Saint Crepin Ibouvillers, FR;
Lauro Jacques, Gouvieux, FR;
Poklop, predšetkým do vozovky
22.05.97
24.05.96
96 06 514
FR
Poklop obsahuje rám (1) s vekom tvoreným troj
úhelníkovitými doskami (2, 3) v tvare trojuholní
ka a časti obdĺžnika, ktoré sú kĺbovo pripojené na
priľahlých stranách (la, Ib) rámu (1) preto, aby v
otvorenej polohe dosiek (2, 3) nechávali voľný
prístup k rámu (I) na obidvoch stranách (Ic, Id)
tohto rámu. Takýto poklop dovoľuje predovšet
kým zaistenie prístupu do kanálov, v ktorých sú
uložené potrubia alebo káble.

6 (51) E03D 1/14
(21) 557-97
(71) Derwent MacDee Limited, Warmsworth, Don
caster. GB;
(72) Frost Douglas Robert David, Tyseley. Birmin
gham, GB;
(54) Vypúšťacie ventilové zariadenie
(22) 23.10.95
(32) 04.1 1.94, 27.07.95, 23.08.95
(31) 9422286.6, 9515414.2, 9517222.7
(33) GB. GB. GB
(86) PCT/GB95/02493, 23.10.95
(57) Vypúšťacie ventilové zariadenie, ktoré obsahuje
horný kryt (5, 101, 106), nahor pohyblivú zosta
vu (35) hlavného ventilu vnútri tohto krytu a vy
tvárajúcu s jeho hornou časťou hornú komoru (6)
s premenlivým objemom, obmedzený priechod
(9) medzi hornou komorou (6) a jej vonkajškom,
vývod (19), vedúci nahor z dolnej časti krytu,
sedlo (13) pre zostavu hlavného ventilu pri vstu
pe do vývodu (19) je také, že v spodnej polohe
zostavy hlavného ventilu je vývod blokovaný
proti vnikaniu kvapaliny, do ktorej je zariadenie
ponorené. Riadiaci ventil (2. 54. 92) je ovlá
dateľný na diaľku z krytu (5, 101, 106). na vytvo
renie prepojenia hornej komory (6) s vývodom
(19), pričom usporiadanie je také, že pri uskutoč
není tohto voľného prepojenia kvapalina uniká z
hornej komory (6). Zmena v relatívnych tlakoch
nad zostavou (35) hlavného ventilu a pod ňou
spôsobuje, že uvedená zostava sa zodvihne zo
sedla, čím umožní kvapaline pretekať do vývodu
(19). Prerušenie toku kvapaliny umožňuje, aby sa
zostava (35) hlavného ventilu opäť vrátila do
svojej dosadnutej polohy, pričom riadiaci ventil
(2, 54, 92) preruší uvedené voľné prepojenie a
vzduch prenikne do hornej komory (6). a pri opätovnom naplnení kvapalinou sa vytvorí činný
tlak v smere nadol na zostavu (35) hlavného ven
tilu, aby ju udržal v dosadnutej polohe, a pričom
riadiaci ventil (2, 54, 92) má dutý nadstavec, pre
pojený s atmosférou nad normálne plnou nasta
venou úrovňou (23) kvapaliny v nádrži (I), pri
čom zostava (35) hlavného ventilu a dutý nadsta
vec (2, 54, 92) vytvárajú medzi sebou dutý prste
nec (16).

vŕtania (10) na nasunutie na spojovacie skrutky
(3), ktoré sú v zábere so závitovými puzdrami
(II). ktoré sú zapustené v koncoch podpier (2).
funkčných podpier (16), ukončovacích prvkov (5)
a výškovo prestaviteľných pätových prvkov (6) a
pridržujú priečniky (4) aretačnými prvkami (12) v
spojovacom prvku (1). Priečniky (4) sú preto na
svojich koncoch zúžené a týmito koncami naprieč
prechádzajú na oboch stranách vystupujúce aretačné prvky (12), ktoré zapadajú do zodpoveda
júcich vŕtaní (8) v poloviciach spojovacieho prv
ku (I). Spojovací systém je určený predovšetkým
na zriaďovanie priestorových buniek a montova
ného nábytku, ako aj na komplexné stvárnenie
interiérových zámerov, napríklad vnútorné člene
nie obchodných a výstavných priestorov.

6(51) E04G 1/15
(21) 608-97
(71) Alusuisse Technology & Management AG, Neuhausen am RheinfalI, CH;
(72) Gitter Reinhold. Ing., Gottmadingen, DE; Habich
Hciko. Ing , Singen, DE;
(54) Schodná podlaha, najmä na lešeňové konštruk
cie
(22) 14 05 97
(32) 14 05.96, 06.07.96
(31) 296 08 594.4, 296 11 826.5
(33) DE. DE
(57) Schodná podlaha obsahuje najmä pretlačovaním
vyrobený otvorený profil (12), opatrený na spod
nej strane podlahovej dosky (14) vystupujúcimi
stužujúcimi profilmi nosníkového druhu a skri
ňovým profilom predsadeným k jeho čelným ale
bo pozdĺžnym stranám a majúcim prednú, hornú
a spodnú stenu, v ktorých sú v) tvorené uloženia
na lešeňové čapy. Podlaha (10) je opatrená v hor
nej stene (46) a v spodnej stene (48) skriňového
profilu (10, 40a. 40b, 40c) dierami (50, 50a), ale
bo podobnými vybraniami, usporiadanými vo
dvojiciach proti sebe v osi (A), lešeňový čap (58)
lešeňového profilu (60) prechádza najmenej jed
nou dierou (50a) spodnej steny (48) a voľne pre
chádza medzi dvojicou dier (50, 50a).

6(51) E 04H 1/12, A 47B 57/42
(21) 345-97
(71) LIGNUM GMBH MESSE- UND LADENBAUSYSTEME, Dresden, DE;
(72) Aurich Winfried, Dresden, DE,
(54) Spojovací systém, predovšetkým na zriaďova
nie priestorových buniek a montovaného ná
bytku
(22) 21 09 95
(32) 23.09 94. 08 09 95
(31) G 94 I 5 786 3 U, 295 14 424 6
(33) DE. DE
(86) PCT/DE95/01304, 21 09 95
(57) Spojovací systém, ktorého jednotlivé rozobera
teľné súčasti, t. j spojovacie prvky (1) s jedným
až ôsmimi prípojmi na priečniky (4), vlastné
priečniky (4). podpery (2, 16). spojovacie skrutky
(3). ukončovacie prvky (5), výškovo nastaviteľné
patové prvky (6) a konzoly (19, 23), prípadne
prstencové držiaky (26) môžu byť vyrobené tiež z
dreva Spojovací systém sa v)značuje stabilným
spojením skeletovej konštrukcie, ktoré sa dosiah
ne pomocou spojovacej skrutky (3). ktorým sa
\) vod/uje přítlak podpier (2, 16) na priečniky
(4). zakotvené v spojovacom prvku (I) Každý
spojovací prvok (1) je vodorovne delený a je na
protiľahlých vnútorných stranách vybavený jed
ným až ôsmimi vybraniami (7) s vŕtaniami (8) a
pozdĺžnymi drážkami (9) na uloženie a justáciu
priečnikov (4). pričom v poloviciach spojovacie
ho pivku (1) su centrálne vytvorené priechodné
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(21)
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(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

—i

E05B27/00
894-97
I. M. S. TECHNOLOGIES A S., Brno, CZ;
Hrabal Lubomír, Brno, CZ,
Zámková vložka
05.01.96
09.01.95
PV 0046-95
CZ
PCT/CZ96/00001, 05 01.96
Zámková vložka s aspoň jedným otočným ovlá
dacím výstupkom pre západku zámky, pozostáva
z prvej zámkovej sústavy (2) na axiálny styk s
predným koncom (3) kľúča (4), tvorenej bloko
vacím puzdrom (7) s dnom (5) s unášacím oso
vým vybraním (6) na predný koniec (3) kľúča (4)
a vybaveného z vonkajšej strany aspoň jedným
uvedeným ovládacím výstupkom (1) a vo svojom
plášti aspoň jedným radiálnym otvorom (8) s ulo
ženým dištančným elementom (9), a z druhej
sústavy (10) na radiálny styk s kľúčom (4), tvore
nej dutým neotočným puzdrom (II), prevažne
obklopujúcim sústredne znútra a zvonka uvedené
blokovacie puzdro (7) a vybavené radiálne presuvnými zdvíhadielkami (12) pre každý dištančný
element (9).

6(51) E 05 B 49/00
(21) 977-97
(71) EEECI RONIC KEY SYSTEMS (E K.S.) S.a.r.l .
Luxembourg, 1 U,
(72) Dawalibi Nofal, Riyad, SA.
(54) Elektronické zariadenie na programovateľné
uzamykanie a zámka, vložka a kľúč tohto za
riadenia
(22) 03 01.96
(32) 25 0195
(31) 95/00822
(33) FR
(86) PCT/ER96/00003. 03 01 96
(57) Zariadenie obsahuje zámku (12), určenú na ovlá
dame kľúčom (18). keď je konštatovaná zhoda
medzi identifikačným kódom zámky a identifi
kačným kódom priradeného kľúča. Zámka obsa
huje vložku (14) opatrenú časťou (14A), v ktorej
|c vytvořeny najmenej jeden otvor (16) na kľúč
(18) Vložka obsahuje najmenej jeden elektricky
spojovací prostriedok (39, 49), elektronický
ovládací prostriedok (40). obsahujúci najmenej
jeden pamäťový prostriedok (46) na uloženie
najmenej jedného identifikačného kódu a pripo
jený k uvedenému elektrickému spojovaciemu
prostriedku, a odisťovací prostriedok (50), citlivý
na elektronicky ovládací prostriedok, na odisťo
vanie vložky Kľúč obsahuje prvý elektrický
spojovací prostriedok (19) určený na spolupôso
benie s elektrickým spojovacím prostriedkom
zámky po vsunutí do zámky, prvý elektronický
ovladači prostriedok (90) obsahujúci najmenej
jeden prvý pamaťovy prostriedok (96) na ulože
nie najmenej jedného identifikačného kódu a pri
pojený k prvému elektrickému spojovaciemu
prostí íedku a progiamovacicmu prostriedku (80,
86. 90) na menenie, podľa ovládania zavadzacim
prostriedkom dôverného kódu (82, 84) dát ob
siahnutých v každom z ovládacích elektronických
prostriedkov (40. 90) kľúča a zámky Napájame
elektronických ovládacích prostriedkov kľúča a
zámky a odisťovacieho prostriedku vložky ener
giou ie zaisťované z napájacieho prostriedku
(95) Riešenie sa ďalej vzťahuje na zámku, vlož
ku a mullilunkčný kľúč na použitie v uvedenom
elektiomekom programovateľnom zariadení

6(51) E06B9/82
(21) 961-97
(71) V.KANN RASMUSSEN INDUS I Rl A/S. Soborg, DK;
(72) Lassen Gert Godvig, Skjern, DK.
(54) Riadiaca zostava na elektricky ovládané oken
né tieniace zariadenie
(22) 17 01.96
(32) 18.01.95
(31) 0054/95
(33) DK
(86) PCT/DK96/00027, 17 01 96
(57) Riadiaca zostava na elektricky ovládane okenne
tieniace zariadenie typu, ktorý zahŕňa ohybné
zatemňovacie teleso (1), navinuté na valci (2) umiestnenom v hornom vodorovnom hlavnom rá
me okna alebo pri ňom a voľným koncom je
spojené so spodnou vodiacou tyčou (4). prebie
hajúcou po šírke okna. Šnúra alebo ťahací prvok
(12. 13, 24) v tvare pasika pôsobí na zatemňovacie teleso a navíja sa na navíjacie zariadenie (11.
22. 23), umiestnené pri spodnom hlavnom ráme
okna alebo rámovom člene okenného krídla a
spojené s elektrickým hnacím motorom (9) Na
pohybovanie zatemňovacím telesom (1) v smere
odvíjania je ťahací prvok (12, 13: 24) vedený z
navíjacieho zariadenia pozdĺž oboch protiľahlých
bočných úsekov hlavného rámu okna alebo rámu
okenného krídla na spojenie s uvedenou spodnou
vodiacou tyčou (4) Pohyb zatemňovaeicho telesa
v opačnom smere navíjania je vy-volaný pomocou
pružinovej sily, pôsobiacej na uvedený valec (2)
počas súčasného odvíjania ťahacieho prvku z na
víjacieho zariadenia Ako zvláštna výhoda môže
byť ťahací prvok (12, 13, 24) spojený so samo
statným tyčovým profilom (5), navrhnuty m na
dodatočné namontovanie na spodnú vodiacu tyč
(4) na už inštalované zatemňovacie zariadenie
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E06C7/16
947-97
Klein Eckhard, Neustadt, DE;
Klein Eckhard. Neustadt, DE;
Rebríková pracovná plošina
12.01.96
12.01.95
195 00 705.0
DE
PCT/EP96/00115, 12.01.96
Pracovná plošina sa môže zavesiť v ľubovoľnej
výške na normálny, bežne predávaný rebrík,
zvisle pripevnený na rám podvozka (39). Je prí
stupná cez vyklápaciu podlahovú dosku (15) s
ochranným zábradlím a môže sa oprieť výsuvný
mi nástennými podperami (24, 25, 26, 27), napr.
o stenu budovy. Rebrík, na ktorý je pracovná plo
šina zavesená hákmi na dvoch štebľoch rebríka,
sa zvisle podoprie výsluhami (41, 42) na ráme
(39). Rám pojazdný na štyroch nastaviteľných,
aretováných kladkách (47) je vybavený kolesami
(48),pohybujúcimi sa horizontálne po pozdĺžnej
strane, ako aj výsuvnými podperami (49) a nasta
viteľnými nohami (50).

(14), a jednak vychyľovacie prostriedky (27),
umožňujúce jej vychyľovanie okolo osi rovno
bežnej s týmto smerom (D) pohybu. Vychyľova
cie prostriedky (27) operujú medzi penetračným
vozíkom (14) a brázdiacou hlavou (15), a pred
nostne je tomu tak aj v prípade výsuvných pros
triedkov (26). Použitie je na prípravu žliabku
v čele chodby počas hĺbenia v podzemí.
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Trieda F
6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)

F OlB 9/04, 29/08, F 02B 75/32
846-96
Slabina Petr, Ing., CSc., Zvolen, SK;
Slabina Petr, Ing., CSc., Zvolen, SK;
Piestový motor s priamočiarym kľukovým me
chanizmom
(22) 27.06.96
(57) Priamočiary vratný pohyb piestov piestového
motora sa prevádza na rotačný tak, že piest (8) je
spojený pomocou piestnej tyče (7) s čapom (1)
priamočiareho kľukového mechanizmu. Priamo
čiary kľukový mechanizmus sa skladá z čapu (1),
pohybujúceho sa po priamke, ktorá je výsledkom
rotačného pohybu pastorka (2) s priemerom d.
zapadajúceho do vnútorného ozubenia (3)
s priemerom D = 2d. Rotačný pohyb pastorka je
prevedený na výstupný hriadeľ (5) cez kľuku (4).
Použitím priamočiareho kľukového mechanizmu
je možné vytvoriť aj viacvalcové motory s rôz
nym sklonom valcov. Capy (1) pre každý smer sú
na rozstupovej kružnici pastorka (2) a vytvárajú
osobitný kľukový hriadeľ. Vynález tak umožňuje
vytvoriť motory s valcami do V, X alebo do
hviezdice.

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

E 21C 25/02
665-97
PERFOREX S. A., Rosny-sous-Bois, FR;
Le Goer Yves, Cretei I. FR;
Brázdiaci stroj na prípravu klenby banskej
chodby počas hĺbenia v podzemí
27.05.97
03.06.96
NO.96 06798
FR
Brázdiaci stroj zahŕňa spodok (11) a brázdiacu
hlavu (15). nesenú penetračným vozíkom (14),
pohyblivo uloženým na tomto spodku (11), pri
čom medzi spodkom (Il) a brázdiacou hlavou
(15) sú jednak výsuvné prostriedky (26), umož
ňujúce premiestňovanie brázdiacej hlavy (15)
kolmo na smer (D) pohybu penetračného vozíka

6 (51) FOlD 13/02, 17/00
(21) 1329-96
(71) Compressor Controls Corporation, Des Moines,
1A, US;
(72) Staroselsky Serge, West Des Moines, IA, US,
Mirsky Saul. West Des Moines, IA, US; Batson
Brett W., Dallas Center, I A, US; Shapiro Vadim,
West Des Moines, 1A. US;
(54) Spôsob vyrovnávania zaťaženia medzi násob
nými kompresormi a zariadenie na vykonáva
nie tohto spôsobu
(22) 16.10.96
(32) 20.10.95
(31) 08/546 114
(33) US
(57) Vyrovnávanie zaťaženia medzi sériovými kom
presormi nie je jednoduché. Vynález predkladá
prístup k vyrovnávaniu zaťaženia pre kompresné
systémy, ktoré sa vyznačujú tým, že parametre
pumpáže S sa menia v priebehu vyrovnávacieho
procesu rovnakým smerom ako otáčky Riadenie
vyrovnávania zaťaženia spočíva vo vyrovnávaní
stlačenia, otáčok alebo príkonu (alebo funkcií
týchto veličín) v prípade, že kompresory pracujú
ďaleko od pumpáže Ak sa blížia k pumpáži, sú
všetky kompresory riadené tak, aby dosiahli čiaru
regulácie pumpáže zároveň.

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

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

F 16B 35/00, 13/14
1526-96
Upat GmbH & Co , Emmendingen, DE,
Frischmann Albert, Kenzingen, DE. Mauz Joa
chim. Emmendingen. DE; PfafT Arno, Furtwangen, DE,
Nosná ukotvovacia skrutka na upevnenie pred
sádkevej vrstvy na nosnej vrstve
28.11.96
15.12 95
195 46 844.9
DE
Nosná ukotvovacia skrutka (I) na upevnenie
predsádkovei vrstvy na nosnej vrstve so zakotvovacími oblasťami oddelenými tesniacimi krúžka
mi (5) a vyplmteľnými vytvrditeľnou hmotou
Aby sa dosiahlo prispôsobenie nosnej ukotvovace| skrutky na daný objekt, je cez nosnú ukotvovaciu skrutku narazená plastová časť (3). Prvok
z plastické] hmoty má väčšie množstvo tesniacich
krúžkov (5), ktoré sú mostíkmi (9) a/alebo man
žetami (5) navzájom fixované v odstupe. Vypĺňa
me oddelených /akotvovacích oblastí prebieha
v oddelenom a odlišnom procese

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

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

F16B35/00
787-97
Upat GmbH & Co., Emmendingen, DE;
Frischmann Albert, Kenzingen, DE, Mauz Joa
chim. Emmendingen, DE;
Upevňovací prvok na dynamické zaťaženia
19 06 97
24.06.96
196 25 176.1
DE
Je navrhovaný upevňovací prvok na dynamické
zaťaženia, ktorý je prostredníctvom vytvrditeľnej
maltovej hmoty usadzovaný vo vývrte Upevňo
vací prvok sa skladá zo svorníka (I) a akumuláto
ra (3) energie, ktorý je upravený na prednom, vo
vývrte sa nachádzajúcom konci svorníka (I)
a opiera sa na kotevnej oblasti. Axiálna možnosť
pohybu svorníka (1) vnútri kotevnej oblasti je do
siahnutá prostriedkom (2) zamedzujúcim spo|eniu. ktorým je svorník (!) opatrený.

F 16C 19/16, 23/08
868-96
KEF-ZVL, a.s , Kysucké Nové Mesto, SK,
Pokojný Richard, Ing.. Kysucké Nové Mesto,
SK, Imrišek Anton, Ing., Kľače, SK; Konárik
Euboš Ing, Kysucké Nové Mesto, SK, Dubec
Branislav Ing , Kľače, SK; Cyprich Jozef, K>sueké Nové Mesto, SK,
(54) Samostrediace guľkové ložisko
(22) 02 07 96
(57) Samostrediace guľkové ložisko je zložené z vy
súvacej objímky, tenkého miskovitého radiálnoaxiálneho vonkajšieho a vnútorného krúžka (I.
2), medzi ktorými |e umiestnený rad guliek (3)
vzájomne oddelených vodiacou klietkou (4), za
ktorou je na vnútornom čele vonkaišicho krúžka
(1) upevnené radiálne tesnenie (5), kde guľkv (3)
sú osadené vo vnútornom zahĺbení vnútorného
krúžka (1), na vonkajšom zahĺbení vnútorného
krúžka (2) vo vnútornom otvore ktorých |e súosovo osadená valcová časť (61) vysúvace] objím
ky s vonkaišínn radiálnymi segmentovými vý
stupkami. jednostranne skosenými od axiálneho

čela radiálno-axiálneho vonkajšieho krúžka (1),
pred ktorými je na valcovej časti (61) vysúvacej
objímky vytvorený radiálny vežový krúžok (62),
čelne osadený s radiálnou vôľou vnútri vnútorné
ho krúžka (2) a opatrený pozdĺžnymi otvormi
pred vonkajšími radiálnymi segmentovými vý
stupkami na valcovej časti (61) vysúvacej objím
ky, pričom vonkajšie čelo vnútorného krúžka (2)
je axiálne spojené vonkajšími pozdĺžnymi axiál
nymi výstupkami cylindrickej pružiny (7) s von
kajšími výstupkami valcovej časti (61) vysúvacej
objímky.

6(51)
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(72)
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F 16L 1/028
1102-97
Schwert Siegfried, Berlin, DE,
Schwert Siegfried, Berlin, DE;
Spôsob vyťahovania dutého telesa uloženého v
pôde
2011.95
10.02.95
195 05 517.9
DE
PCT/DE95/01658, 20.11.95
.Ie opísaný spôsob vyťahovania dutého telesa ulo
ženého v pôde, napríklad olovenej rúrky (2), kto
ré je prístupné na oboch svojich otvorených kon
coch. Preto sa do rúrky zavedie hadica (14), natlakovateľná vnútorným tlakom, v nenatlakovanom stave, potom sa táto hadica natlakuje vnú
torným tlakom za vzniku přítlaku na vnútornú
stenu rúrky, potom sa pri udržiavaní vnútorného
tlaku rúrka pomocou hadice bez vzájomného osového pohybu vytiahne z pôdy. Týmto spôso
bom sa zamedzí pretrhnutiu olovenej rúrky. Za
zadný koniec olovenej rúrky v smere ťahu je
možné napojiť na hadicu alebo na vyťahovanú
olovenú rúrku novú rúrku, ktorá sa súčasne s vy
ťahovaním olovenej rúrky vťahuje do pôdy. Do
rúrky môže byť spolu s hadicou zavedený prídav
ný ťažný prvok (12). ktorý je natlakovaním hadi
ce vnútorným tlakom pritláčaný na vnútornú ste
nu rurkv a sám alebo v spojení s hadicou je pou
žitý na vytiahnutie rúrky

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

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

F16L3/24
452-97
Erico Internatiol Corporation, Solon, OH, US,
Van Leeuwen Martin, Tilburg, NE; Van Gijsel
Gerardus E. C., Goirle, NE;
Univerzálny nosníkový záves
08.04.97
09.04.96
60/015 046
US
Univerzálny nosníkový záves vhodný na betóno
vé a oceľové nosníky zahŕňa dvojicu konštrukč
ných prvkov tvaru L, opatrených zárezmi na svo
jich vertikálnych a horizontálnych tyčiach. Na
staviteľné peřové svorky (39), ktoré sú upevnené
na vertikálnych tyčiach opatrených zárezmi vy
čnievajú do vnútra a spočívajú na časti nosníka
(20). Svorka (39) pozostáva z dvoch roztvore
ných alebo uhol zvierajúcich pružných ramien,
ktoré sú opatrené otvormi. Týmito otvormi sa
svorka (39) navlečie na vertikálnu tyč opatrenú
zárezmi len ak je stlačená do polohy kolmei na
vertikálnu tyč konštrukčného prvku tvaru L
Svorka (39) má nosný oporný bod, ktorý vyža
duje aby bola záťaž skôr uvoľnená, ako môžu byť
obidve ramená svorky (39) k sebe pritlačené a
uskutočnené vertikálne nastavenie. Horizontálne
tyče L prvkov sa zasunú do puzdra (42) pod nos
níkom (20) a sú proti sebe udržiavané v rovno
bežnej a pritlačenej polohe. Puzdro (42) je vytvo
rené z jedného kusa kovového plechu a je opatre
né upínadlom a na obidvoch koncoch upevňova
cím oknom. Z puzdra (42) môže byť na závitovej
tyči alebo drôte zavesený jeden alebo viac nákla
dov, alebo môže náklad spočívať na podpere ved
ľa nosníka (20). Záves je takto rýchlo nastaviteľ
ný na akýkoľvek druh nosníka, a to tak na betó
nový, ako na oceľový nosník.

F 16L 55/165, E 03F 3/06
1257-97
Schwert Siegfried, Berlin, DE,
Schwert Siegfried, Berlin, DE;
Spôsob ťahania potrubia uloženého v zemi,
alebo ukladaného do zeme, a zariadenie na vy
konávanie tohto spôsobu
29.03 96
31.03 95
195 13 181 9
DE
PCT/DE96/00595, 29.03 96

(57) Spôsob ťahania potrubia uloženého v zemi spočí
va v tom. že do výkopu ležiaceho pod povrchom
zeme a prístupného z povrchu zeme je umiestne
né ťažné zariadenie zaberajúce s ťažným prvkom
(3). Ťažný prvok (3) prechádza vyťahovaným
potrubím (2), zaberá s ním na jeho, v smere ťaha
nia. zadnom konci, prípadne na jeho prednom
konci, a je spolu s týmto potrubím (2) ťažným za
riadením ťahaný po jednotlivých krokoch sme
rom k uvedenému výkopu. Tažné zariadenie
v každom uvedenom kroku vykonáva zdvih do
predu a spätný zdvih. Podstata spôsobu pritom
spočíva v tom. že ťažný prvok (3) je počas spät
ného zdvihu udržiavaný v napätom stave, ktorý
zodpovedá jeho elastickému predĺženiu dosiah
nutému počas zdvihu dopredu. Zariadenie na vy
konávanie tohto spôsobu zahŕňa elasticky roztiahnuteľný ťažný prvok (3), prechádzajúci cez
potrubie (2) a zaberajúci s týmto potrubím (2).
Ťažné zariadenie je pritom vybavené ťažným
elementom, ktorý je v zábere s ťažným prvkom
(3) počas zdvihu dopredu a ďalej prídržným ele
mentom, ktorý je v zábere s ťažným prvkom (3)
počas spätného zdvihu ťažného zariadenia.

6 (51) F 16L 59/14
(21) 890-97
(71) Trigen Energy Corporation, White Plains, NY,
US;
(72) Mentzer M. Timothy, Mount Laurel, N.I, US;
Berquist Leif. Englishtown, N.I, US;
(54) Spôsob izolácie podzemného parného potrubia
v kanáli na vedenie potrubia vykonávaný na
mieste a znovuizolované podzemné potrubie
týmto spôsobom
(22) 30.06.97
(32) 01.07.96
(31) 08/674 109
(33) US
(57) Spôsob izolácie podzemného parného potrubia
(20) v kanáli (18) obsahuje nasledujúce kroky:
vytvorenie diery (14) do zeme presne nad parným
potrubím (20), ktoré sa nachádza v kanáli (18) na
vedenie potrubia; vyvŕtanie otvoru do kanála (18)
bez porušenia parného potrubia (20); vsunutie
trubice (48) cez dieru (14) v zemi tak, že jeden
koniec trubice (48) vedie cez vyvŕtaný otvor (47)
a vyúsťuje k parnému potrubiu (20); pripevnenie
druhého konca trubice k pumpovaciemu systému

(52. 54); pumpovanie umelej peny (60) cez trubi
cu (48) do okolia parného potrubia (20) použijúc
pumpovací systém (52, 54); vytiahnutie trubice
(48) z otvoru (47) a tiež z diery (14) v zemi; čím
sa pena (20) vulkanizuje a tuhne, a stáva sa tepel
nou izoláciou parného potrubia.

6(51) F 16M 13/02
(21) 1156-97
(71) COMMERCIAL BRAINS LIMITED. Guernsey.
GB;
(72) Whitaker Richard Jeffrey, Guernsey, GB;
(54) Podperný držiak TV-prijímača
(22) 22.02.96
(32) 24.02.95
(31) 9503728.9
(33) GB
(86) PCT/GB96/00408, 22.02.96
(57) Opisuje sa podperný držiak TV-prijímača, ktorý
obsahuje plošinu na prichytenie a podpieranie
televízneho prístroja, pričom plošina je podpieraná príslušnými podpernými prostriedkami, a výstužný článok tiahnuci sa od prostriedkov podpierajúcich plošinu k podpernej doske prispôsobenej
na namontovanie podperného držiaka, pričom
steny plášťa určujú priestor na káble. Káble TV-prijímača môžu byť vedené najmenšou časťou
podperného držiaka na pripojenie na sieť.
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F23C9/00
553-97
GAZ DE FRANCE, Paris, FR;
Ferlin Thierry, Tinqueux, FR; Joigneault Jean-Charles, Paris, FR;
Spôsob redukcie oxidov dusíka obsiahnutých v
spalinách primárneho spaľovania opúšťajú
cich pec a zariadenie na vykonávanie tohto
spôsobu
02.05.97
21.05.96
96 06 293
FR
Spôsob redukcie oxidov dusíka obsiahnutých v
spalinách opúšťajúcich primáme spaľovanie pece
opätovným spaľovaním týchto spalín injektážou
sekundárneho paliva do nasledujúcej zóny opä
tovného spaľovania pece aspoň dvoma spojenými
prúdmi, pričom jeden je s relatívne vysokým tla
kom a druhý s relatívne nízkym tlakom. Zariade
nie je tvorené pecou, ktorá zahŕňa zónu primár
neho spaľovania (A), zásobovanú primárnym pa
livom, ktorá je nasledovaná zónou opätovného
spaľovania (B), zásobovanú sekundárnym pali
vom, pričom zóna opätovného spaľovania je vy
bavená aspoň dvoma prívodmi sekundárneho pa
liva s rôznymi tlakmi. Vynález nachádza uplatne
nie pri čistení spalín primárneho spaľovania.

(57) Systém vodného vykurovania pre viac oddelení
alebo kancelárií pozostáva z vykurovacej jednot
ky (10), ktorá sa skladá z vodnej zásobnej nádrže
(15) na prijímanie vody a zo spoločného ohrieva
ča vody alebo tiež bojlera (12). Tento systém ob
sahuje teplotný senzor alebo tiež termostat (S2)
na snímanie teploty vody privádzanej zo spoloč
ného bojlera a ventil (Vl) umiestnený medzi
teplotným senzorom (S2) a zásobnou nádržou
(15). Druhý teplotný senzor (Sl) sníma teplotu
vody vo vnútrajšku zásobnej nádrže (15) a elek
tronický regulátor (30) riadi prietok vody cez
ventily (VI, V2) v závislosti od teploty detekovanej tak prvým, ako aj druhým senzorom, čím sa
zabráni tomu, aby zásobná nádrž prijala vodu v
prípade, keď je teplotný rozdiel zistený obidvomi
senzormi príliš malý. To zabráni možnému pokle
su vody vo vnútrajšku zásobnej nádrže, pričom
meracia jednotka (21) nezaznamená za týchto
podmienok použitie vody, pretože ventil (V2) umožní vode návrat inou cestou, ako cez zásobnú
nádrž (15).

‘37 v<>dy
elektronicky
regulátor

čerpadlo

zásobník vod;
<37 vody

elektronicky
regulátor

\_studená
(3^ voda
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(21)
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F24D10/00
1097-96
British Gas plc. London, GB;
Gataora Santokh Singh, Greenford, Middlesex,
GB;
Systém vykurovania
15 12.95
23 12 94
9426145.0
GB
PCT/GB95/02941. 15 12 95

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

F 24D 19/06, F 28D 1/04, 1/03
1481-96
Kermi GmbH, Plattling, DE;
Feldmeier Dieter, Deggendorf, DE; Fonfara Harald, Tailing, DE; Pisinger Johann Peter, Deg
gendorf, DE;
Vykurovacie zariadenie
15.03.96
16.03.95, 20.03.95
295 04 520.5, 195 10 017.4
DE, DE
PCT/EP96/01 132, 15.03.96

(57) Vykurovacie zariadenie s prvým vykurovacím
telesom (100) s opláštením (10), pričom prvé vy
kurovacie teleso (100) má najmä zvisle smerova
né zberné rúrky a s nimi spojené, najmä vodorov
ne smerované vykurovacie rúrky, a ktoré je vyba
vené prítokom a spätným tokom na vykurovacie
zariadenie, pričom podľa vynálezu má opláštenie
taký rozmer, že oblasť medzi zbernými rúrkami je
v smere ich širšej strany v podstate zakrytá, zatiaľ
čo oblasť v smere hlavného rozmeru, prípadne v
pozdĺžnom smere zberných rúrok je čiastočne ne
zakrytá, aby sa aspoň čiastočne zakryl prítok a
spätný tok.

pripevnený držiak (13) žiarovky (3), v ktorom je
zároveň prívod elektrického prúdu, takže čerstvý
vzduch prúdi popri žiarovke (3), odoberá z nej
teplo a ohriaty vychádza z prijímača (9) do obyt
nej miestnosti (20).
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(72)

(54)
(22)
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F 24F 3/056, 13/078, F 24D 5/00
1531-96
LEGABEAM NORGE AS, Kvernaland, NO:
Volstad Ove Charles, Kvernaland, NO;
Zariadenie na ventiláciu vzduchu
31.05.95
02.06.94
942042
NO
PCT/N095/00087, 3 1.05.95
Zariadenie na ventiláciu vzduchu, určené najmä
na použitie v prípadoch, že čerstvý vzduch vstu
puje cez otvor v stene (7) do obývacej miestnosti
(20). pričom zariadenie (1) sa skladá z prijímača
(9) vzduchu, prednostne vyrobeného z kovu.
plastu alebo iného, vzhľadom na prúdiaci vzduch
tuhého materiálu, ktorý je tak prispôsobený, že sa
dá pevne prichytiť na stenu (7), aby priliehal na
vnútornú stranu otvoru (8) v stene (7), a kde
vnútro prijímača (9) je rozdelené na vonkajšiu
komoru (12 ) a vnútornú komoru (15), ktoré sú
spojené prieduchom (II), umiestneným medzi
komorami (12' a 15) K prijímaču (9) vzduchu je

F 25B 39/02
652-96
Krupp VDM GmbH, Werdohl, DE;
Robaszkiewicz Bruno, Sundern, DE; Rehmes Jo
hannes, Balve, DE; Bitter Dieter, Finnentrop,
DE; Stember Herbert, Werdohl, DE; Vollmer
Gerd, Olpe, DE;
Výparník
25.10.94
15.11.93
P 43 38 895.7
DE
PCT/EP94/03503, 25.10.94
Stena (2) výparníka (1) kompresorového chladia
ceho zariadenia pozostáva z vnútorného plechu
(5) a vonkajšieho plechu (6), medzi ktorými je
usporiadaný meandra vito prebiehajúci kanál (8)
na vedenie chladivá. Stena (2) je zaistená proti úniku chladivá prídavnou vnútornou plechovou
stenou (7), a prípadne prídavnou vonkajšou ple
chovou stenou (15). Všetky elementy steny (2).
t. j. vnútorná plechová stena (7), vnútorný plech
(5), vonkajší plech (6) a prípadne vonkajšia ple
chová stena (15) sú spolu navzájom zvárané ale
bo spájkované.

6(51) F25D 17/06
(21) 509-97
(71) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon City, Kyungki-do, KR;
(72) Kang Tae Gil, Suwon City, Kyungki-do, KR;
(54) Chladnička so špirálovým zariadením na roz
ptyl studeného vzduchu
(22) 19.08.96
(32) 19.08.95
(31) 1995/21429 U
(33) KR
(86) PCT/KR96/00138, 19.08.96
(57) Chladnička sa skladá z plášťa (64). v ktorom je
priestor (63) na čerstvé potraviny, a z kanála
(132) na studený vzduch, umiestneného v stene
priestoru na čerstvé potraviny, a má otvory (111)
na rozptyl studeného vzduchu, ktoré sú obrátené
do priestoru (63) na čerstvé potraviny a privá
dzajú studený vzduch z výparníka (72a) do prie
storu na čerstvé potraviny. Chladnička je vybave
ná rotačným hriadeľom (85); hnacím mechaniz
mom (125) na rotáciu rotačného hriadeľa; kríd
lami (81) na rozptyl studeného vzduchu upevne
nými špirálovité na rotačnom hriadeli (85) v blíz
kosti otvorov (111) na výstup studeného vzdu
chu, aby sa odklonil uhol výstupu studeného
vzduchu fúkaného do priestoru (63) na čerstvé
potraviny, cez výstupné otvory Zariadenie (80)
na rozptyl studeného vzduchu, vybavené ta
kýmito krídlami (81) na rozptyl studeného vzdu
chu, zabezpečuje rovnomerné chladenie priestoru
(63) na čerstvé potraviny smerom vľavo, vpravo,
hore a dolu. Okrem toho nastavením uhlovej po
lohy krídel (81) na rozptyl studeného vzduchu sa
koncentruje chladenie v určitej oblasti.

6(51) F25D 17/06
(21) 510-97
(71) Samsung Electronics Co., Ltd., Suwon City. Kyungki-do, KR;
(72) Kang Tae Gil, Suwon City, Kyungki-do. KR;
(54) Chladnička so zariadením na rozptyl studené
ho vzduchu
(22) 19.08.96
(32) 19.08.95
(31) 1995/25557
(33) KR
(86) PCT/KR96/00136, 19.08.96
(57) Chladnička sa skladá z plášťa (64), v ktorom je
priestor (63) na čerstvé potraviny, a kanála (131)
na studený vzduch, umiestneného v stene priesto
ru na čerstvé potraviny, a má otvory (111) na
rozptyl studeného vzduchu, ktoré sú obrátené do
priestoru (63) na čerstvé potraviny a privádzajú
studený vzduch z výparníka (72a) do priestoru na
čerstvé potraviny. Chladnička je vybavená rotač
ným hriadeľom (85); deliacou doskou (83) nain
štalovanou na rotačnom hriadeli (85) pozdĺž ro
tačnej osi rotačného hriadeľa, deliaca doska (83)
je umiestnená v blízkosti otvoru (111) na výstup
studeného vzduchu; hnací mechanizmus (125) na
rotáciu rotačného hriadeľa; a pár krídel na rozptyl
studeného vzduchu (81a, b; 82a, b) nainštalova
ných na oboch povrchoch deliacej dosky (83) s
uhlom nakloneným k rotačnej osi. Zariadenie
(80) na rozptyl studeného vzduchu, vybavené ta
kýmto krídlom (81, 82) na rozptyl studeného
vzduchu, zabezpečuje rovnomerné chladenie
priestoru (63) na čerstvé potraviny smerom vľa
vo, vpravo, hore a dolu. Okrem toho nastavením
uhlovej polohy krídel (81, 82) na rozptyl stude
ného vzduchu koncentruje chladenie v určitej
oblasti.

no

6 (51) F25D17/08
(21) 508-97
(71) Samsung Electronics Co.. Ltd.. Suwon City. Kyungki-do, KR;
(72) Kang Tae Gil. Suwon City, Kyungki-do. KR;
(54) Chladnička so vzduchovou drážkou do zaria
denia na rozptyl studeného vzduchu
(22) 19.08.96
(32) 19.08.95
(31) 1995/25556
(33) KR
(86) PCT/KR96/00137, 19.08.96
(57) Chladnička pozostáva z krídla (45) na rozptyl
studeného vzduchu umiestneného rotačné, blízko
každého otvoru (I 11) na výstup studeného vzdu
chu. s cieľom rovnomerne dodávať studený
vzduch z kanála (130) na studený vzduch, cez
otvor na výstup studeného vzduchu, z rotačného
čerpadla (41) pre krídlo (45) na rozptyl studeného
vzduchu, z hnacieho mechanizmu (125) na rotá
ciu rotačného hriadeľa (41) a z drážkového me
chanizmu (80) umiestneného vnútri vzduchového
kanála (130) na vedenie prúdu studeného vzdu
chu do kanála (130) smerom ku krídlu (45) na
rozptyl studeného vzduchu. Výsledkom je, že sa
vylúči vírenie vo vzduchovom kanáli (130) a stu
dený vzduch vedený vzduchovým kanálom (130)
sa dodáva hladko ustálené do priestoru (23) na
čerstvé potraviny pomcoou krídel (45) na roz.pt> 1
studeného vzduchu.

čiastočne umiestnená v náboji (C), ktorý je ďalej
vybavený nábojnicou (D) a prachovou náplňou
(P). Nosný diel (10) nie je oddeliteľný a je ulože
ný na malokalibrovom projektile (2) klzné v po
zdĺžnom smere.

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

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

F42B 10/02, 7/10, 12/62
840-96
Sauvestre Jean-C'laude, Saint-DouIchard. FR;
Sauvestre Jean-Claude. Saint-Doulchard, FR;
Munícia do zbraní malého, stredného alebo
veľkého kalibra
26 10 95
26.10 94
94/12835
FR
PCT/FR95/01418, 26.10.95
Munícia je určená do zbraní malého, stredného
alebo veľkého kalibru. Obsahuje malokalibrový
projektil (2). ktorý je vybavený stabilizátorom (6)
pripojeným k nosnému dielu (10), ktorý' zodpo
vedá kalibru zbrane. Celá táto jednotka je aspoň

G02B6/44
523-97
Bicc Public Limited Company, London, GB;
Rowland Simon Mark. Tarporley, Cheshire, GB;
Nichols Ian Victor, Huyton. Liverpool. GB;
Kombinovaný výkonový elektricko-optický
prenosový systém
07.12.94
28.10.94
9421724.7
GB
PCT/GB94/02675, 07.12.94
Systém zahŕňa nadzemné elektrické fázové vodi
če (2), natiahnuté a zavesené medzi vežami (10),
a aspoň jeden optická kábel (1). ktorý je zavesený
medzi vežami, kde spomínané káble majú odpo
rový prvok (12), ktorý je zavesený tak. že sa dá
odstrániť a je natiahnutý od veže (10). kde je
uzemnený na počiatku rozpätia optického kábla,
keď tento odporový prvok má dĺžku a vodivosť
takú. že pri výskyte suchého pásma (6) na kábli
na konci prvku nie je rozdiel potenciálu (Vb') na
suchom pásme dostatočný na vytvorenie oblúka
a/alebo taký, že indukovaný prúd nie je dostatoč
ný na udržanie akéhokoľvek oblúka, ktorý by sa
na suchom pásme vytvoril.
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6(51) G 05F 1/00
(21) 715-97
(71) ALCATEL ALSTHOM COMPAGNIE GENE
RÁLE DELECTRICITE, Paris, FR;
(72) Thomas Jean-Luc, Ing., Thomery, FR; Poullain
Serge, Ing., Sainte Genevieve des Bois, FR; Bethoux Olivier, Ing., Paris, FR; Bomard Guy, Ing.,
St Martin d'Heres, FR;
(54) Spôsob ovládania točivého stroja, spätnoväzobný systém na uskutočňovanie tohto spô
sobu a točivý stroj opatrený takým systémom
(22) 05.06.97
(32) 06.06.96
(31) 96 07015
(33) FR
(57) Pri spôsobe regulácie n-fázového točivého stroja,
napájaného striedavým prúdom prostredníctvom
napäťového striedača, obsahujúceho n spínačov
SPmLL definujúcich m" stavov Vi ( i e (1, ...,
mn}) vektora fázového napätia Vs, sa v stroji
spätnoväzobne ovláda elektromagnetický točivý
moment Tem a statorový tok <t>s elektromagnetic
kým podľa točivého momentu T=mref a statorového
toku <t>srel spätnoväzobným systémom obsahujú
cim súbor snímačov, ktorých snímané hodnoty sa
prenášajú do sledovacej jednotky, ktorej výstupy
sú vedené do počítača, ktorý na svojom výstupe
v račia povelové signály na ovládanie spínačov
SPmLL napäťového striedača. Podľa ovládacej
stratégie v prechodovom stave, v ktorom sú elek
tromagnetický točivý moment Tem a/alebo stato
rový tok 4>s vzdialené od nastaveného elektro
magnetického točivého momentu Temref a/alebo
od nastaveného statorového toku Osref, zvolí po
čítač zo všetkých možných stavov V1 vektora Vs
lazového napätia slalora ten, ktorý je optimálny
na uvedenie točivého momentu Tem a statorového
toku Os do blízkosti nastaveného statorového to
ku Osref a počítač vracia späť ovládacie signály na
ovládanie spínačov SPmLL podľa zvoleného sta
vu vektora V s fázového napätia. Riešenie sa tiež
týka spätnoväzobného systému, používajúceho uvedený spôsob, a točivého stroja, obsahujúceho
takýto spätnoväzobný systém.

6 (51) G 06K 7/10,19/07, 7/00
(21) 728-97
(71) GAY FRERES VENTE ET EXPORTATION
SA, Genéve 3, CH;
(72) Berney Jean Claude, Les Charbonniéres, CH;
(54) Optoelektronický štítok s vnútornou časovou
základňou
(22) 01.12.95
(32) 13.12.94
(31) 3759/94/1
(33) CH
(86) PCT/CH95/00283, 01.12.95
(57) Optoelektronický štítok môže byť opticky sníma
ný, resp. môže v ňom byť uskutočnená operácia
čítania a zápisu. Štítok je usporiadaný z energe
ticky nezávislej pamäte s riadiacim obvodom, z
obvodu kontroly zaťaženia vyrovnávacieho kon
denzátora a z generátora sekvencií signálov, ktorý
umožní v súlade so stavmi obvodov tvoriacich
štítok vyslať von sekvencie optických signálov a
analyzovať optické signály prichádzajúce z von
kajšieho priestoru.

6(51) G 07F 7/10, 19/00
(21) 1003-97
(71) EUROPAY INTERNATIONAL S. A., Waterloo,
BE;
(72) Phillimore Richard, Alsemberg. BE:
(54) Prístroj karty a bezhotovostný platobný systém
(22) 19.01,96
(32) 24.01.95. 02.06.95
(31) 95200163.4. 95201458.7
(33) EP, EP
(86) PCT/EP96/00325, 19.01.96
(57) Prístroj (17), (17') karty na realizovanie finanč
ných platieb obsahuje: procesorové prostriedky
na realizovanie autorizácie štandardných progra
mov a určitých finančných platieb, obsahujúce
aspoň oddelene (off-line) dopredu zaplatené plat
by, a uskutočnenie vloženia priamo alebo ne
priamo pri priamom (on-line) spojení s počítačom
(10). (Il) vydavateľa vydávajúcej spoločnosti,
ktorá vydáva zmienený prístroj karty; a pamäťové
prostriedky na ukladanie dát do zmieneného prí
stroja karty, obsahujúce aspoň prvú časť pamäte
peňaženky na uloženie peňažnej hodnoty peňa
ženky pevnej peňažnej čiastky, ako bola dohod
nutá medzi počítačom vydavateľa a užívateľom
zmieneného prístroja karty, a druhú overovaciu
časť pamäte na uloženie dekódovaného autorizačného čísla na autorizáciu vkladu do zmienenej
karty, keď užívateľ vložil jeho/jej osobnú autorizačnú informáciu.

(57) Systém a spôsob plne automatizovaného elektro
nického prevodu hotovosti alebo hotovostného
ekvivalentu medzi odosielateľom a príjemcom
zahŕňajúci iniciačný terminál na príjem údaja o
množstve peňazí, ktoré majú byť elektronicky
prevedené, určenie konta, z ktorého má byť pre
vod uskutočnený, a bezpečnostného kódu od
odosielateľa, ďalej ústredný terminál na uloženie
údaja o výške čiastky a bezpečnostného kódu do
súboru dát. a konečne výdajný terminál na príjem
vstupných informácií, zodpovedajúcich údaju o
množstve peňazí určených na prevod a bezpeč
nostnému kódu od príjemcu, na poskytnutie za
daného údaja o množstve peňazí a bezpečnostné
ho kódu ústrednému terminálu s cieľom porovnať
s údajmi uloženými v súbore dát v ústrednom
termináli, a na výdaj finančných prostriedkov vo
výške zodpovedajúcej určenému množstvu peňazí
príjemcovi bez toho. aby na aktiváciu výdajného
terminálu bolo od príjemcu vyžadované použitie
karty.
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(21)
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6(51) G07F19/00
(21) 1112-97
(71) ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORPORA
TION, Plano. TX. US;
(72) Marcous Neil P.. Mountain Lakes, NJ, US; Brant
Michael 1 , Mountain Lakes. NJ, US; Rosenzweig
Michael J . Morris Plains, NI, US;
(54) Systém elektronického prevodu Finančných
prostriedkov s využitím peňažného automatu
na výdaj prevedených Finančných prostriedkov
a spôsob takého prevodu finančných pros
triedkov
(22) 12 02.96
(32) 22.02 95
(31) 08/392 423
(33) US
(86) PCT7US96/01979. 12.02.96

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

G 21F 9/00, 9/22, 9/28
830-97
BRADTEC LIMITED, Bristol, GB:
Bradbury David, Gloucester, GB; Elder George
Richard. Gloucester, GB;
Spôsob dekontaminácie rádioaktívnych mate
riálov
14.12.95
22.12.94
9426023.9
GB
PCT/GB95/02919, 14.12.95
Spôsob dekontaminácie rádioaktívnych materiá
lov pozostáva z dvoch krokov: 1) uvedenie mate
riálu určeného na dekontamináciu do styku so
zriedeným roztokom obsahujúcim uhličitan, a to
za prítomnosti ionexových častíc, ktoré buď majú
chelatačnú funkciu, alebo je chelalačná funkcia
na ne viazaná; a lí) oddelenie ionexových častíc
od zriedeného roztoku obsahujúceho uhličitan
Dekontaminovanými rádioaktívnymi materiálmi
môžu byť prírodné materiály, ako je zemina
(pôda), alebo vyrobené materiály, ako je konta
minovaný betón alebo kontaminovaná oceľ.

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

H OlJ 29/00, 29/92, 29/96
1596-96
SONY CORPORATION, Tokyo, .IP;
Terasaki Osamu. Tokyo. JP; Taka Yoshio, Kanagawa, JP;
Zostava hrdla obrazovky
12 12.96
13.12 95
P 07-347287
JP
Na dosiahnutie zostavy hrdla obrazovky, v ktorej
doska obvodov na napájanie cievky hlavnej dos
ky s hlavnou doskou je spojená bez použitia
skrutiek, lepidla, nástrojov a pod , a za zníženej
prácnosti, je spojenie dosiahnuté posuvným čle
nom, ktorý má možnosť posuvu po hlavnej doske
vo vedeniach výhodne na oboch stranách hlavnej
dosky, a v určenej polohe sú vytvorené blokovacie prvky - blokovacia paleta, zapadajúce do blokovacieho otvoru na upevnenie posuvného člena
v určenej polohe Tlačidlo posuvného člena
upevňuje dosku obvodov na hlavnú dosku.

vé spojenie (330) a štvrté vodivé spojenie (332)
Prvá výstupná prípojná plôška (326) skupiny prí
pojných plôšok leží vedľa prvej napájacej prípoj
nej plôšky (314), druhá výstupná prípojná plôška
(328) leží vedľa druhej napájacej prípojnej plôš
ky (316), prvý výstupný kolík (5) skupiny vývodných kolíkov leží vedľa prvého napájacieho kolí
ka (6), druhý výstupný kolík (8) leží vedľa dru
hého napájacieho kolíka (7), a prvý a druhý na
pájači kolík (6, 7) ležia najbližšie k osi súmer
nosti (334) tvaru substrátu.

B ho
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H OIL 23/48, 23/50
649-90
PHILIPS LLCCTRONlCS N.V., Eindhoven, NL;
Salters Roelof Herman Willem, Eindhoven, NL;
Integrovaný obvod na polovodičovom substrá
te
09 02 90
14 02.89
89200352 6
LP
Imegrovanv obvod má skupinu prípojných plôšok
(314. 3 16. 326. 328) na substráte (300) a skupinu
\yvodných kolíkov (5. 6. 7. 8) Prvá a druhá napa|aeia prípojná plôška (314, 316) sú uložené
jedna vedľa druhei a rovnako prvý a druhý napájaeí kolík (6, 7) sú uložené vedľa seba. Prvý vý
stupný kolík (5) a druhý výstupný kolík (8) sú
pripojené k zodpovedajúcej prvej a druhej vý
stupnej prípojnej plôške cez zodpovedajúce vodi

6 (51) H 04B 3/56, H 02J 13/00
(21) 680-97
(71) REMOTE METERING SYSTEMS LTD . Odiham. Hants, GB;
(72) Armstrong Donald Stuart, Duffield, Belper, Der
byshire, GB; Craig Alan Dennison, 1 ays ide,
Scotland, GB. Moore Paul Martin, Mickleover.
Derby, GB, Wells Joseph Anthony. Twickenham.
Middlesex, GB;
(54) Signalizačný systém
(22) 01 12.95
(32) 01 12.94
(31) 9424389 6
(33) GB
(86) PC T/GB95/02813, 01.12 95
(57) 3-Fázová zavesená rozvodná sieť pracuje so
stredným napatím (napríklad I 1 kV až 33 kV)
medzi vysokonapäťovou rozvodnou sieťou
(napríklad so 1 IO alebo 275 kV) a spotrebiteľ
ským sieťovým systémom (napríklad so 1 IO V až
230 V) Signalizačný systém využíva signály s
frekvenciami výhodne v oblasti od 1(1 hli/ do
100 kHz na signalizáciu po sien, pričom tieto
signály sú viazané na rôzne fázy v rô/nyxh bo
doch v sieti, pričom vzájomne vazby medzi fáza
mi zaisťujú, že signál viazaný na systém na jednu
fázu poskytuje zodpovedajúcu silu signálu na

detekciu v iných bodoch v systéme bez ohľadu na
to. ku ktorej fáze je detektor pripojený.

Pt —

6(51) H04M1/66
(21) 1021-97
(71) ĽLECTROWAT4 TECHNOLOGY INNOVA
TION AG. Zug. CII.
(72) Seitz Thomas, Geneva, CH, Falk Urs, Steinhausen, CH.
(54) Telefónna stanica
(22) 15.0196
(32) 10.02 95.08 06 95
(31) 391/95-6. 95108824 4
(33) CH. FP
(86) PCI/Cl 196/00017, 15 01.96
(57) Telefónna stanica (I), ktorá má mikrotelefon
(14). sa môže pripopť k telefónnej ústredni (5)
pomocou prvého a druhého spínača (6, 7) cez dva
vodiče (2. 3) Keď sú spínače (6, 7) zopnuté, te
lefónna stanica (I) môže byť napájaná elektric
kou energiou z telefónnej ústredne (5) cez vodiče
(2. 3) V telefónnej stanici (I) |e elektricky v séru
zapojený prvý snímač (6), prvá cievka (8), obvo
dový prvok (10), druhá cievka (9) a druhý spínač
(7) Spínače (6, 7) sa ovláda|ú mikrotelefonem
(14) telefónnej stanice (1) Cievky (8, 9) sú navi
nuté v opačných smeroch okolo jadra (12)
z magnetického materiálu Ie vybavená aj mera
cou cievkou (Il) a meracím obvodom (13) na
vytvorenie striedavého magnetického poľa v jad
re (12) a na meranie časovej derivácie dB/dt
magnetickej indukcie B(t). ktoré je v jadre (12), a
na vytvorenie signálu na rozpojenie spínačov (6,
7). ak meraná derivácia dB/dt spĺňa stanovené
kritériá Cievky (8. 9), magnetické jadro (12), me
racia cievka (I I) a merací obvod (13) slúžia na
zabránenie pokusom o podvod

6 (51) H 05B 3/40, 3/82, 3/78, 1/02, 3/48
(21) 857-97
(71) ENERGY CONVERTORS. INC, Dallas, PA.
US, RHEEM MANUFACTURING COMPANY,
New York, NY, US;
(72) Eckman Charles M., Dallas, PA, US;
(54) Polymérový odporový vyhrievací prvok
(22) 28 12.95
(32) 29 12.94
(31) 08/365 920
(33) US
(86) PCT/US95/I6928, 28 12 95
(57) Polymérové vyhrievacie prvky a ohrievače vody
obsahujúce tieto prvky používajú vyhrievacie
prvky (10). ktoré obsahujú elektricky vodivý od
porový materiál (14) schopný ohrievať tekutiny
Prvky odporového materiálu (14) sú špirálovo vi
nuté, izolované a chránené polymérovou vrstvou
(30) celistvo nanesenou cez odporový materiál
(14) Vyhrievacie prvky (10) sú ľahké, lacné a
minimalizujú galvanickú koróziu a usadzovanie
vápenca bez toho, aby znížili tepelnú kapacitu.

FG4A
278681
278682
278683
278684
278685
278686
278687
278688
278689
278690
278691
278692
278693

Udelené patenty
C 07D
C 03C
C 08 L
B65D
C 12P
A 61K
F02M
C 07D
C 07 D
B 24B
A61H
E 21B
B 21.1

278694
278695
278696
278697
278698
278699
278700
278701
278702
278703
278704
278705
278706

B 65D
B 29C
H 04B
A 63F
G01N
H03C
C 12Q
FOlC
C08F
E 04F
F 04C
C 07D
C01B

6 (51) A OlN 25/34, 25/08 // (A OlN 25/34,
A OlN 47 : 36, 47 : 18, 43 : 64, 41 : 06,
39 : 04) (A 01N25/08, 47 : 38,47 : 36, 47 : 18)
(11)278723
(40) 14.01.98
(21) 3904-89
(73)E.I Du Pont De Nemours and Company, Wil
mington. DE, US;
(72) Moore Earl Phillip, Anderson, SC, US;
(54) Prostriedok vo forme tabliet
(22) 28 06.89
(31) 212 668
(32) 28 06.88
(33) US

6(51) A OlN 31/00, 31/02, 31/08, 33/06, 33/22,
C05F 11/10
(11) 278721
(40) 17.12.91
(21) 1730-90
(73)Chemickotechnologická fakulta STU. Bratislava,
SK,
(72) Hudec Jozef. doc. Ing., CSc., Nitra, SK, Macho
Vendelín, prof Ing., DrSc , Partizánske, SK; Feranec Pavol. Ing , CSc , Trnava, SK; Zubal Pavel,
Ing.. CSc., Piešťany, SK, Hudec Jozef, Nitra, SK;
(54) Biologicky aktívna zmes organických látok
(22) 06.04.90

6(51) A OlN 43/50
(11) 278722
(40) 14 01.98
(21) 1609-88
(73) Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd., Osaka, JP;
(72) Nasu Rikuo, Kusatsu-shi, Shiga, .IP; Komyoji Terumasa. Kusatsu-shi. Shiga, JP: Suzuki Kazumi,
Kusatsu-shi, Shiga, .IP; Nakapma Toshio, Kusat
su-shi, Shiga. .IP; Ito Keiichiro. Kusatsu-shi, Shi
ga. IP. Ohshima Takeshi. Kusatsu-shi. Shiga. JP;
Yoshimura 1 lideshi. Kusatsu-shi. Shiga, JP;
(54) Biocídny prostriedok
(22) I I 03 88
(31) 58451/87. 82546/87. 106577/87
(32) 13 03 87. 03 04 87. 30 04.87
(33) IP. IP, JP

278707
278708
278709
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278711
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6(51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)
(54)
(22)
(31)
(32)
(33)

A 61M
B66F
E 04C
C07C
C 07D
H01L
B28B
C 07D
C07D
C 12P
C 07H
B65D
A 61K

278720
278721
278722
278723
278724
278725
278726
278727
278728
278729
278730

H 03K
A OlN
AOlN
AOlN
A 61M
EOlB
F 16B
H 02G
E06B
B 21D
EOIB

A 61H 7/00
278691
18.11.92
844-92
Stojanovič Branislav. Novi Sad, YU;
Stojanovič Branislav, Novi Sad, YU;
Zariadenie na energetickú aktiváciu ľudského
chrbicového systému
20.03.92
P-505/91
22.03.91
YU

A 61K 31/045
278686
06.10.93
190-93
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(54) Kompozícia na ochranu vírusu besnoty
(22) 24.09.92

6(51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)

A 6IM 16/04, 25/00
278724
11.01.95
3937-91
CHIRANA - Prema, a. s.. Stará Turá, SK;
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(11) 278697
(40) 10 05 95
(21) 1144-93
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(72) Stavrovský Jaroslav, Spišská Nová Ves, SK;
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Rhone-Poulenc Chimie, Courbevoie. FR,
Laurent Claude, Annecy, FR, Rostaing Paul,
Vienne, FR; Lyobard René, Saint-Priest, FR;
Elastická podložka zo silikonového elastoméru
a spôsob jej výroby
I I 02 87
86/01 993
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HU,
Deák Béla, Nyergesujfalu, HU; Beluzsár János,
Esztergon, HU; Fekete István, Lábatlan, HU,
Sztanó Béla, Budapest. HU; Varga István, Nyer
gesujfalu, HU; Deme László, Lábatlan, HU,
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(54) Otváracie ústrojenstvo obalu
(22) 14.08.91
(31) 9002640-2
(32) 14.08.90
(33) SE

6 (51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)

B65D90/54, F 16K1/34
278694
16.09.92
642-91
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CHEMOPETROL, a. s„ Litvínov, CZ;
Lamač Miroslav, Ing.. Litvínov, CZ; Kubíček Ka
rel, RNDr., CSc., Litvínov, CZ; Křemenák Lu
bomír, Ing., Litvínov, CZ; Nečesaný František.
Ing.. CSc., Most, CZ; Heller Gerhardt, Ing., CSc.,
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Aktiebolaget Astra, Sôdertälje, SE;
Andersson Carl-Magnus Alexander, Lund. SE;
Bergstrand Sten Hakan Axel, Bjärred. SE; Hallberg Anders Rudolf, Lund, SE: Särnstrand Bengl
Olof Bjärred, SE;
Kyseliny 3,3’-ditiobis (propiónové) a ich este
ry, spôsoby výroby týchto zlúčenín, farmaceu
tické prostriedky obsahujúce túto zlúčeninu a
použite tejto zlúčeniny na výrobu liečiva
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9002274-0, 9002275-7
28.06.90, 28.06.90
SE, SE
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(21) 6095-86
(73) Sandoz A.G., Basilej, CH;
(72) Anderson Richard James, Palo Alto. CA. US;
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(54) Semikarbazóny a tiosemikarbazóny
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C 07D 239/68
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Lonza A.G., Gampel/Wallis (dir.:Basel). CH;
Roduit Jean-Pauf Dr., Sierre. CH; Etzensperger
Marcel, Dipl.-Ing., Gamsen, CH; Wellig Alain,
Ried bei Morel, CH;
Spôsob výroby 2-(metyltio)-dinátriumbarbiturátu
28.08.92
2555/91
30.08.91
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VUCIIT, a. s., Bratislava, SK;
Hodúr Oskar. Ing., Bratislava, SK; Beška Ema
nuel. Ing., Bratislava, SK; Bystrický Lubor, Ing.,
Bratislava, SK; Ungvarský Cyril, RNDr.. Brati
slava, SK;

(54) Spôsob izolácie benzotiazolu zo surových a
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Davis PeterDavid, Letchworth, Herts, GB; Hill
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Indolylsubstituované pyroly, ich použitie ako
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triedky na ich báze
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Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, BE;
Stokbroekx Raymond Antoine, Beerse, BE; Grauwels Gilbert Arthur Jules, Kessel-Lo, BE;
4-[(2-Benzotiazolyl)metylamino|-alfa-|(3,4-difluórfenoxy)metyl|-l-piperidínetanol, spôsob a
medziprodukt na jeho výrobu a farmaceutické
prípravky na jeho báze
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(72) Bulej Petr, RNDr., Opava, CZ; Sobotík Roman,
Ing., Opava, CZ; Kolašín Tomáš, Ing., Opava.
CZ; Pavelek Zdeněk, RNDr., CSc., Opava, CZ;
Jegorov Alexandr, RNDr., CSc., České Budějo
vice, CZ; Sedmera Petr, Ing., CSc., Praha, CZ;
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dřich. Puchov, SK; Autotop, s. r. o.. Puchov, SK;
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(54) Spôsob stanovenia konverzie dusičnanov na
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SK,
(54) Zapojenie kapacitného snímača fyzikálnych
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Rudolf, Ing, Oborín, SK, Keszegh Ľudovít, Ing ,
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Vojenská akadémia. Liptovský Mikuláš, SK.
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(11) 278696
(40) 08 03 95

(21) 2835-92
(73) Východoslovenské energetické závody, š. p., Ko
šice, SK:
(72) Kluch Karol, doc. Ing, CSc., Košice, SK; Vasiľ
Pavol. Ing., Nižná Myš ľa, SK; Léder Andrej, Ko
šice, SK; Madanský Jozef, Ing., Košice, SK; Šitár
Ľubomír, Ing., Košice, SK;

(54) Zariadenie na prenos údajov po vedení vyso
kého napätia
(22) 15.09.92

FD9A

Zastavené prihlášky vynálezov

6699-88
1941-89
5041-89
7155-89
1121-90
1126-90
1143-90
1224-90
1556-90
2659-90
2917-90
3577-90
4238-90
5196-90
5751-90
5934-90
6205-90
6863-90
6926-90
194-91
333-91
1419-91

2119-91
114-92
305-92
663-92
1570-92
1851-92
2072-92
2792-92
3019-92
3195-92
3484-92
3781-92
3787-92
3788-92
3881-92
1097-93
1277-93
38-94
91-94
92-94
130-94
143-94

FC9A

186-94
308-94
326-94
379-94
380-94
395-94
423-94
452-94
508-94
525-94
582-94
646-94
648-94
707-94
875-94
925-94
1013-94
1481-94
36-95
37-95
287-95
472-95

511-95
531-95
539-95
642-95
651-95
708-95
797-95
864-95
970-95
999-95
1009-95
1107-95
1120-95
1 199-95
1268-95
1482-95
1590-95
113-96
207-96
228-96
244-96

Zamietnuté prihlášky vynálezu

7375-88
6088-89

6963-89
1490-90

QA9A

4381-90
3253-91

3803-91
222-92

Ponuka licencie

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

PZAO

PV

Názov

Poskytovatel’

Dátum
účinnosti:

278 596

4034-90

Spôsob homopolymerizácie a/alebo kopolymerizácie vinylchloridu

VUP, a. s., Nábrežná 4, 971 04 Prie
vidza, SK;

15.10.97

278 610

796-91

Zariadenie na alternatívne ovládanie
vstrekovacieho čerpadla a zmiešavača
pri motore na alternatívny pohon

ČSAO, s. p.. Praha, CZ;

12.09.97

Oprava
HF9A
Vo Vestníku č. 10/1997vo zverejnenej prihláške vy
nálezu 641-97 bolo nesprávne uvedené číslo priority.
Správne znenie:
(31) INDR 940 1016.1

HE9A
Vo Vestníku č. 10/1997 vo zverejnenej prihláške vy
nálezu 350-97 nebol uvedený 2. prihlasovateľ.
Správne znenie:
(73) HOECHST AKT1ENGESELLSCHAFT, Frank
furt am Main, DE; GENENTECH, INC., San
Francisci, US;

CAST
ÚŽITKOVÉ VZORY

Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov

Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 478/1992
Zb. v znení zákona NR SR č. 90/93 Z. z.

- kód U

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(47)

číslo zápisu úžitkového vzoru
číslo prihlášky úžitkového vzoru
dátum podania prihlášky úžitkového vzoru
číslo prioritnej prihlášky úžitkového vzoru
dátum prioritnej prihlášky úžitkového vzoru
krajina priority
dátum zápisu úžitkového vzoru

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

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

Kódy na označovanie záhlavia oznámení publikovaných vo Vestníku
(Štandard WIPO ST 17)
FGlK
LD3K
MC3K
MHl K

zápisy úžitkových vzorov do registra
čiastočný výmaz úžitkového vzoru
výmaz úžitkového vzoru
zánik úžitkového vzoru vzdaním sa nárokov

MK1K
NDlK
PDlK

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

Opravy. Zmeny. Rôzne.

Opravy v udelených ochranných dokumentoch
TAlK
TBlK
TClK
TD1K
TElK
TFIK
TG1K
IIllK
TKIK

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

FGlK

Zapísané úžitkové vzory

1704
1705
1706
1707
1708
1709

B65D
F I6B
D06N
B 27G
E 04B
B 62.1

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

A 22C 25/00, 25/18, 25/20, 29/02
1724
371-97
08.10.97
29.10.97
OCEANUS, v. o. s., Kanice, CZ;
Polotovar pokrmu z rybieho mäsa

6(51) A43B7/00
(11) 1713
(21) 168-97
(22) 01.05.97
(47) 22.10.97
(73) Vaškovič Ján, Ing., Poprad, SK;
(54) Obuv s budičom energii

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

A 23C 9/18, 9/15, 9/158
1718
325-97
21.08.97
22.10.97
Rosipal Štefan, MUDr. RNDr., Poprad, SK;
Hypoalergénna výživa s redukovaným obsa
hom antigénov

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

A45D24/36
1717
273-97
17.07.97
22.10.97
Németh Róbert, Ing., Štúrovo, SK;
Hrebeň s pozdĺžnym pridržiavačom

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

A23C11/10
1716
225-97
30.06.97
22.10.97
Barabáš Ján, Ing., CSc., Žilina, SK;
Sójové mlieko

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

A 63H 33/04, 33/08, 33/06
1719
335-97
26.08.97
PUV 6894-97
30.06.97
CZ
27.10.97
FAMILY FROST, spol. s r. o., Praha, CZ;
Viacčlenný stavebnicový prvok

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

A 23C 19/093
1721
147-97
15.04.97
29.10.97
Knižka Ján, Ing., CSc., Žilina, SK;
Imitovaný syr bez cholesterolu

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

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

A23F5/46
1723
289-97
25.07.97
29.10.97
B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Sereď, SK;
Instantná kávová mliečnosmotanová aromati
zovaná sladená zmes v prášku

B27G3/00
1707
410-96
05.12.96
21.10.97
Koškár Jaroslav, Podhradie, SK;
Prídavné zariadenie k motorovým reťazovým
pílam

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

B 62 J 7/02
1709
65-97
14.02.97
21.10.97
IBC, s. r. o., Veľký Šariš, SK;
Taška

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

A23L1/16
1722
158-97
21.04.97
29.10.97
NOVALIM, spol. s r. o., Bratislava, SK;
Cestoviny na dietetickú výživu

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

B65D90/62
1704
178-97
14.05.97
09.10.97

1710
1711
1712
1713
1714
1715

GOIM
F 17D
F 41 Fl
A43B
G 21F
D02G

1716
1717
1718
1719
1720
1721

A23C
A45D
A 23C
A 63H
C 08L
A 23C

1722
1723
1724
1725

A23L
A 23F
A22C
G OlB

(73) HYDROBUDOWA SLASK S. A., Katowice, PL;
(54) Uzáver zásobníka na prepravu a skladovanie
sypkých materiálov

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

C 08L 23/12, C 08J 5/22
1720
144-97
14.04.97
29.10.97
CHEMOSV1T, a. s., Svit, SK;
Biaxiálne orientovaná polypropylénová mašličková fólia

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

D 02G 3/00, 3/22, 3/02
1715
205-97
12.06.97
22.10.97
VÚCHT-CHEM1TEX, spol. s. r. o., Žilina, SK;
Bakteriostatická priadza s podielom živočíš
nych vlákien

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

D06N3/00
1706
340-96
06.11.96
PUV 5687-96
28.08.96
CZ
21.10.97
GUMOTEX, a. s., Břeclav, CZ;
Samolepiaca umývateľná textilná tapeta

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

E 04B 1/64, E 02D 31/12
1708
433-96
20.12.96
21.10.97
EL-TRAS, spol. s r. o., Hrubý Šúr, SK;
Platnička na izoláciu stien

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

F 16B 41/00, G 09F 3/16
1705
86-96
13.03.96
15.10.97
Ács Daniel, Ing., Nové Zámky. SK;
Plombovací prostriedok

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

F 17D 1/04,3/01,3/18
1711
161-97
22.04.97
22.10.97
Slovenský plynárenský priemysel, š. p., Bratisla
va, SK;
(54) Nosič regulátora tlaku plynu, plynomera a vy
ústenie plynovej plastovej prípojky

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

F 41H 5/02, 5/04, 5/24
1712
6-97
10.01.97
22.10.97
Lazar Miloš, pplk. Ing., CSc., Bratislava, SK:
Miča Štefan, Jablonica, SK;
(54) Prídavné nehomogénne pancierovanie

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

G OlB 7/02
1725
388-95
14.11.95
29.10.97
Genský Koloman, Prešov, SK Pacela Ivan, Pre
šov, SK; Krosner Karol, Prešov, SK;
(54) Meracie a triediace zariadenie

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

G OlM 3/40
1710
133-97
09.04.97
21.10.97
BHF ENVIRONMENTAL, s. r. o., Bratislava,
SK; GEOPAS, s. r. o., Žilina, SK;
(54) Zariadenie na dlhodobé sledovanie nepriepust
nosti veľkoplošných plastických izolácií

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

G 21F 5/06//G 21C 3/06
1714
200-97
05.06.97
PUV 6177-97
08.01.97
CZ
22.10.97
ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ, spol. s r.
o., Plzeň, CZ;
(54) Vnútorné vybavenie kontajnera na mokré
skladovanie palivových článkov

NDlK

Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(51)
(H)
(21)
(22)
(47)
(43)
(71)
(54)

A61K31/65
501
225-93
08 11 93
04 05 94
06 07 94
Olas Marián, Ing , Trenčín. SK,
Liečivý prípravok proti ekzémovým a plesňovým ochoreniam kože

(51)
(H)
(21)
(22)
(47)
(43)
(71)
(54)

B 60P 1/00
1556
153-96
01.04.93
15 05 97
06 08 97
Bock Normann, Syke Barrien, DE,
Transportné zariadenie na prevážanie zásobníkov

PDlK

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(43)
(71)
(54)

E 04F 13/04
417
241-93
17 1193
25 01 94
06.04 94
Palacký, soukromý podnik, Zašová, CZ,
Výstužná sieť

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(43)
(71)
(54)

H04M13/00
1589
433-95
22 12.92
10 06.97
10 09.97
Antoš Ján, Ing., Stropkov, SK;
Elektronická podvojná prípojka

Prevody úžitkových vzorov

Podľa íj 15 zákona č 527/1990 Zb v znení neskorších zákonov boli do registra úžitkových vzorov zapísané tieto prevody

ÚV

PV

Pôvodný majiteľ

Nadobúdateľ

Dátum
účinnosti:

675

257-94

Hamrák Stanislav sl, Hlavná 2, Krompachy. SK,
Mikula Andrej. Slovinská 4, Krompachy,
SK,

Hamrák Stanislav st, Hlavná 2, Krompachy. SK;
Mikula Andrej, Slovinská 4, Krompachy,
SK:
Mikulová Amália, Slovinská 4, Krompa
chy, SK.
1 lamráková Anna, Hlavná 2, Krompa
chy, SK,
Hamrák Stanislav ml, Hlavná 2, Krom
pachy, SK,
Hamrák Branislav, Hlavná 2, Krompa
chy, SK;

31.10 97

960

182-95

Dadei Leopold, Ing, Břeclav. CZ.

Švarc Zdeněk, Břeclav, CZ;

03 1 1 97

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)

Krajina priority

(45)
(51)
(54)

Dátum zápisu priemyselného vzoru
Triedenie priemyselných vzorov
Názov

(72)

Meno pôvodcu
Meno (názov) majiteľa

(73)

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

zápisy priemyselných vzorov do registra

LD4Q
MC4Q
MH4Q

čiastočný výmaz priemyselného vzoru
výmaz priemyselného vzoru
zánik priemyselného vzoru vzdaním sa
nárokov

MK4Q
ND4Q

zánik priemyselného vzoru uplynutím doby
platnosti
predĺženie platnosti priemyselného vzoru

PD4Q

prevod práv a ostatné zmeny majiteľov
priemyselného vzoru

Opravy. Zmeny. Rôzne.
Opravy v udelených ochranných dokumentoch
TA4Q

meno pôvodcov

TB4Q
TC4Q
TD4Q
TE4Q
TF4Q
TG4Q
TH4Q

oprava mien
zmena mien
oprava adries
zmena adries
oprava dát
oprava chýb v triedení
oprava alebo zmena všeobecne

TK4Q

tlačové chyby v úradných vestníkoch

TG4Q

Zapísané priemyselné vzory

25332
25333
25334

25340
25341
25342

25335
25336
25337
25338
25339

25343
25344
25345
25346
25347

(11)

25332

(21)
(22)
(47)

265-96
27.11.1996
21.10.1997

(54)
(51)

Zariadenie do interiérov
06/04.13

(73)

počet vonkajších úprav: 7
Červenko Jozef, ing. arch., Palkovičova 9, 821 08

(72)

Bratislava, SK,
Červenko Jozef, Ing. arch., Palkovičova 9, 821 08

25348
25349
25350
25351
25352
25353
25354
25355

25356
25357
25358
25359
25360
25361
25362
25363

Bratislava, SK;

25332 variant 3
25332 variant I

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

25333
266-96
27.11.1996
21.10.1997
Prvky zariadení do interiérov
06/04.14
počet vonkajších úprav: 17
Červenko Jozef, Ing. arch., Palkovičova 9, 821 08
Bratislava, SK;
Červenko Jozef, Ing. arch., Palkovičova 9, 821 08
Bratislava, SK;

25332 variant 5

25333 variant 1

25332 variant 6

25333 variant 2

2x3 .V' \ arianl 4

2533.3 \ ariant 7

25333 vanám 5

25333 \ ariiml 8

25333 variant IO

25333 variant I I

25333 variant 13

25333 variant 14

25333 variant 16

25334 variant 2

25334 variant 3
25333 variant 1 7

(II)

25334

(21)
(22)

286-96
10.12.1996
21.10.1997

(47)
(54)

Obrázky z kože

(51)

11/02.08
počet vonkajších úprav: 5

(73)

Sotáková Mária, Nográdyho 31, 960 06 Zvolen,
SK;
Sotáková Mária, Nográdyho 31, 960 06 Zvolen,
SK;

(72)

25334 variant 4

25334 variant 5

(II)

25335

(21)
(22)

289-96
17.12.1996

(47)

21.10.1997

(54)

Kúpeľňový program

(51)

23/02.06
počet vonkajších úprav: 12
PARADO, spol. s r. o., Sládkovičova 297, 019 OI
Hava, SK; DOSS, spol. s r. o., Bôrická cesta 103,
011 58 Žilina, SK;
Škohel Pavol, Ing., Štúrova 372 B/8, 019 01 Ha

(73)

(72)

va, SK; Očko Milan. Ing., Hruštiny 10, 010 01
Žilina. SK;

25335 variant 6

25335 variant I

25335 variant 7
25335 variant 2

25335 variant 3

25335 variant 4
25335 variant 8

25335 variant 12

(Il)

25336

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

293-96
31.12.1996
21.10.1997
Drevené tehly
25/01.01
počet vonkajších úprav: 4
Pančík Pavel, Čierny Balog 103, 976 52 Čierny
Balog, SK:
Pančík Pavel, Čierny Balog 103, 976 52 Čierny
Balog, SK:

(73)
(72)

25336 variant 4

(II)

25337

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

17-97
20.01.1997
22.10.1997
(Nožnice na kukuricu
08/99.01
počet vonkajších úprav: I

(73)
(72)

Hamari Milan, Lúčky 66, 072 34 Zalužice, SK;
Hamari Milan, Lúčky 66, 072 34 Zalužice, SK;

25338 variant 2

25337

(11)

25338

(21)
(22)
(47)
(31)
(32)
(33)

23-97
29.01.1997
22.10.1997
Ml 96 0 000440
29.07.1996
IT

(54)
(51)

Pneumatika so vzorkou

(73)
(72)

12/15.01
počet vonkajších úprav: 2
PIRELLI COORDINAMENTO PNEUMATICI
S. p. A., Viale Sarca, 222, 20126 Milano, IT;
Kronthaler Peter, Woehler Str. 23, 81247 Munchen, DE;

(11)

25339

(21)
(22)
(47)

42-97
13.02.1997
22.10.1997

(31)
(32)
(33)

M9610633.6
11.12.1996
DE

(54)

Zásobník na prezentáciu, uchovávanie a prepravú systému videohier "Game Boy"

(51)

20/02.02

(73)
(72)

počet vonkajších úprav: 1
Nintendo of Europe GmbH, Nintendo Center1
63760 Grossostheim, DE;
Shozo Goto, Scheibenstrasse 27, 40479 Dusseldorf, DE;

(54)
(51)
■

■

(73)
(72)

Priekopový múrik
25/01.11
počet vonkajších úprav: 2
PREFABETÓN HOLDING, a. s.. Železničná 12,
972 41 Koš, SK;
Turinič Ľubomír, Ing., Vígľašská 6, 85101 Brati
slava, SK;

25339

(II)

25340

(21)
(22)
(47)

43-97
14.02.1997
22.10.1997

(54)
(51)

Kombinovaná telefónna zásuvka

(73)
(72)

14/03.10
počet vonkajších úprav: 2
Lemut Drago, dipl. ing., Gogalova ulica 3, 4000
Kranj1 SI;
Lemut Drago, dipl, ing., Gogalova ulica 3, 4000
Kranj, SI;

25341 variant 1

25341 variant 2

25340 variant 1

(11)

25342

(21)
(22)
(47)

49-97
20.02.1997
23.10.1997

(54)
(51)

Ručné svietidlo
26/02.01
počet vonkajších úprav: I
Horváth Imrich, Zimná 30, 044 14 Čaňa, SK;
Horváth Imrich, Zimná 30, 044 14 Čaňa, SK;

(73)
(72)

25340 variant 2

(II)

25341

(21)
(22)
(47)

48-97
20.02.1997
22.10.1997

(11)

25343

(21)
(22)
(47)
(31)
(32)
(33)

50-97
21.02.1997
23.10.1997
PVz 29462-96
02.09.1996
CZ

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

25343 variant 2

Pozemný biliard
21/01.01
počet vonkajších úprav: 4
Kolda Jan, Za poštou 2, 100 00 Praha 10, CZ;
Kolda Jan, Za poštou 2, 100 00 Praha 10, CZ;
25343 variant 3

25343 variant 4

(Il)

25344

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

56-97
25.02.1997
23.10.1997
29/059 722 (var. 1, 2), 29/059 723 (var. 3),
29/059 724 (var. 4), 29/059 725 (var. 5, 6),
29/059 726 (var. 7, 8), 29/059 727 (var. 9, 10),
29/059 728 (var. 11, 12), 29/059 729 (var. 13.
14)
05.09.1996, 05.09.1996, 05.09.1996, 05.09.1996,
05.09.1996, 05.09.1996, 05.09.96, 05.09.96
US, US, US, US, US, US, US, US

(32)
(33)
(54)
(51)

Zubná kefka
04/99.00
počet vonkajších úprav: 14

(73)
(72)

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY, 300
Park Avenue, 10022 New York, New York, US;
Moskovich Robert, 20 Jensen Street, East Brun
swick, New Jersey 08816, US:

25344 variant 2

25344 variant

25344 variant 8

25344 variant 7
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25344 variant 14

(11)

25345

(21)
(22)

57-97
26.02.1997
23.10.1997

(47)

(54)

Objekt na hranie - hlavy

(51)

21/01.63
počet vonkajších úprav; 2
Krčmár Karol, Dunajská č. 20, 811 08 Bratislava,
SK;

(72)

25344 variant 13

25345 variant I

25345 vLinam 2

(Il)

25346

(21)
(22)
(47)

58-97
27.02.1997
23.10.1997

(54)
(51)

Rám agregátov
13/01.04
počet vonkajších úprav. 1
MARTINSKÁ MECHATRONJCKÁ, a. s., Thur-

(73)
(72)

zova 16, 036 01 Martin. SK;
Záhoranský Jozef. Ing.. Mazurova 8, 036 01
Marlin, SK; Štrbka Peter, Ing., Dobšinského 16,
010 08 Žilina, SK; Cetl Marian, Ing., CSc., Mudronova 19, 036 01 Martin, SK; Pavlásek Pavel,
doc. Jng., CSc., Za potokom 5, 010 01 Žilina,
SK;

25347 variant 1

25346

(II)

25347

(21)
(22)
(47)
(31)
(32)
(33)

59-97
28.02.1997
23.10.1997
M9607580.5
03.09.1996
DE

(54)

Obal zmrzliny

(51)

09/05.08
počet vonkajších úprav: 2
Schôller Eebensmittel GmbH & Co. KG, Bucher
Str. 137, 904 19 Núrnberg, DE;
Sigrid Proksch. Sandstrasse 7, 904 43 Núrnberg,
DE:

(73)
(72)

(11)

25348

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

60-97
03.03.1997
24.10.1997

(51)

25/02.02
počet vonkajších úprav: I
NECHAJ - Stavebné stolárstvo. Hubová 377,
034 91 Hubová, SK;
Nechaj Valentín, Hubová 377, 034 91 Hubová,
SK; Nechaj Valentín, Ing., Hubová 377, 034 91
Hubová, SK;

(73)
(72)

Ramenné zariadenie s príslušenstvom k
klopnej otváracej bráne

vý

25348

(II)

25349

(21)
(22)
(47)

72-97
17.03.1997
24.10.1997

(54)

Nosník stavebnicového systému stánkov

(51)

25/01.08
počet vonkajších úprav: 6
THERMO 1 SOLAR Žiar, s. r. o., Ma vartičke,
965 03 Žiar nad Hronom, SK;

(73)
(72)

Fišer Milan, Ing., Rázusova 4/6, 965 01 Žiar nad
Hronom, SK;

25349 variant 1

In
n

n
n

U

y

U
TL

U

25349 variant 5

25349 variant 6

(11)
(21)
(22)
(47)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
(73)
(72)

25350
61-97
04.03.1997
24.10.1997
M 9607834.0
06.09.1996
DE

Motocyklová pneumatika SL 38 Llnico
12/15.01
počet vonkajších úprav; 1
Metzeler Reifen GmbH. Gneisenauslrasse 15,
809 92 Miinchen, DE;
I-Iaas .lohann. Westendstrasse 263, 806 86
Miinchen, DE; Wimmcr Franz, Unterhôhenberg
1. 845 55 Jettenbach. DE;

25350

(11)

25351

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

137-96
04.07.1996
24.10.1997

(51)

I 1/02.03
počet vonkajších úprav: 4
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná

(73)
(72)

Majolikový džbán

64, 816 Il Bratislava, SK;
Sklenár Juraj, Svätoplukova 31, 902 01 Pezinok,
SK;

2535 1 variant 3

25351 variant I

25351 variant 4

(11)

25352

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

73-97
17.03.1997
24.10.1997

Podpera stavebnicového systému stánkov
25/01.08
počet vonkajších úprav: 8

(73)

THERMO 1 SOLAR Žiar, s. r. o., Na vartičke,
965 03 Žiar nad Hronom, SK;

(72)

Fišer Milan, Ing., Rázusova 4/6, 965 01 Žiar nad
Hronom, SK;

25352 variant 5

25352 variant

25352 variant 6
25352 variant 2

25352 variant 7
25352 variant 3

(II)

25353

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

75-97
21.03.1997
27.10.1997
Etikety na nealkoholické nápoje
19/08.00
počet vonkajších úprav: 9
Glomb Augustin, Ing., Květnového vítězství 38,
149 00 Praha 4, CZ:
Glomb Augustin, Ing., Květnového vítězství 38.
149 00 Praha 4, CZ;

(73)
(72)

0,33 :

- .
WolBWB,
U

SBMttev

25353 variant 5

25353 variant 1

25353 variant 2
25353 variant 7

25353 variant 8

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

25354
76-97
24.03.1997
27.10.1997

Kontajner na tuhý odpad
09/03.04
počet vonkajších úprav; I
Chmelo Vladimír, Mgr., Muškátová 3, 934 01
Levice, SK;
Chmelo Vladimír, Mgr.. Muškátová 3, 934 01
Levice. SK;

25354

(Il)

25355

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

77-97
24.03.1997
27.10.1997

(73)
(72)

25356

Kontajner na odpadový olej
09/03.04
počet vonkajších úprav: 1
Chmelo Vladimír, Mgr., Muškátová 3, 934 01
Leviee, SK:
Chmelo Vladimír. Mgr., Muškátová 3, 934 01
Levice. SK;

(Il)

25357

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

85-97
03.04.1997
27.10.1997

(73)
(72)

Rámová konštrukcia opláštenia lokomotívy
12/03.02
počet vonkajších úprav: 1
MARTINSKÁ MECHATRONICKÁ, a. s„ Thurzova 16, 036 01 Martin, SK;
Cetl Marián, Ing., CSc., Mudroňova 19. 036 01
Martin, SK; Pavlásek Pavel, doc. Ing., CSc.. Za
potokom 5, 010 01 Žilina, SK; Kakus Slavomír,
Ing., Makovického 57, 034 01 Ružomberok, SK;
Štrbka Peter, Ing., Dobšinského 1598-16, 010 01
Žilina, SK; Bednár Miloslav, Zvolenská 27-59,
036 01 Martin, SK; Kováčik Stanislav. Ing., Sucháčkova 16-26, 036 01 Martin. SK; Záhoranský
Jozef, Ing., Mazúrova 8-36, 036 01 Martin, SK;

25355

(II)

25356

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

83-97
03.04.1997
27.10.1997

(73)
(72)

Dekoratívny predmet - socha
1 1/02.05
počet vonkajších úprav: 1
Sírna Jozef, sochár - rezbár, Na záhumnie 233/1,
010 03 Žilina-Budatín. SK.
Šíma Jozef. Na záhumnie 233/1, 010 03 ŽilinaBudatín. SK:

(11)

25358

(51)

(21)
(22)
(47)

94-97
10.04.1997
27.10.1997

(73)

(54)
(51)

Odtlačok

(72)

(73)
(72)

19/08.00
počet vonkajších úprav: 1
J & .1 KERAMIK STUDIO, 935 84 Tupá - Chorvatice 54, SK;
Jasenský Peter, 935 84 Tupá-Chorvatice 54, SK;

12/03.04, 12/16.13
počet vonkajších úprav: 1
MARTINSKÁ MECHATRONICKÁ, a. s„ Thurzova 16, 036 01 Martin, SK;
Cetl Marián, Ing., CSc., Mudroňova 19, 036 01
Martin, SK; Pavlásek Pavel, doc. Ing., CSc., Za
potokom 5, 010 01 Žilina, SK; Matula Vladimír,
Ing., Moyzesova 12-20, 036 01 Martin, SK; Beňo
Eugen, Ing., Gogoľova 18/12, 036 01 Martin.
SK; Záhoranský Jozef, Ing., Mazúrova 8/36, 036
01 Martin, SK; Kováčik Stanislav, Ing., Sucháčkova 16/26, 036 01 Martin, SK; Štrbka Peter,
Ing., Dobšinského 1598/16, 010 01 Žilina, SK;
Kakus Slavomír, Ing., Makovického 57, 034 01
Ružomberok, SK;

25358

(M)

25359

(21)
(22)
(47)

98-97
17.04.1997
28.10.1997

(54)

Nosič na aplikáciu bieliaceho prostriedku a liečebného prostriedku

(51)

24/01.02
počet vonkajších úprav: 1
DIMENZIA, spol. s r. o.. Štúrova 33, 060 01
Kežmarok, SK;

(73)
(72)

Jurlk Zlatko, Ing.. Jozefa
1636/16. Bratislava. SK;

Clgera

Hronského

25360

(Il)

25361

(21)
(22)
(47)

100-97
18.04.1997
28.10.1997

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

25359

(II)
(21)
(22)
(47)
(54)

25360
99-97
17.04.1997
28.10.1997

Tlmič výfuku

Exteriérové kovové vybavenie
06/04.12,25/99.04
počet vonkajších úprav: 3
MAK STUDIO, spol. s r. o.. Stromová 10,
831 07 Bratislava, SK;
Kulich Branislav, akad. arch., Vlárska 16, 831 01
Bratislava, SK; Brna Karol, akad. arch., Poľná
19, 811 08 Bratislava, SK;

25361 variant 3

25361 variant 1

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

25362
107-97
24.04.1997
28.10.1997
Sánky
21/02.10
počet vonkajších úprav: 1
DMZ - Pavel Ďurian, Počúvadlo 28, 969 75 Počúvadlo, SK;
Ďurian Pavel, Počúvadlo 28, 969 75 Počúvadlo,
SK;

25362

(H)
(21)
(22)
(47)
(31)
(32)

25363
110-97
25.04.1997
28.10.1997
2060494
31.10.1996

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

GB

Obal
09/03.01
počet vonkajších úprav: 6
The Mead Corporation, Courthouse Plaza, Nor
theast, Dayton, Ohio 45463, US;
Auclair Jean-Michel, 230 route de Chatellerault,
F - 36000 Chateauroux, FR;

25363 variant 2

25363 variant I
25363 variant 3

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
63207
63208
63500
65126
65233
65398
65969
68051
69451
69452
70303
71406
71475
7151 1
72485
72658
72978
73476
73550
74260
74354
79-93
147-93
171-93
891-93
963-93
1113-93
1133-93
1160-93
1161-93
1162-93
1163-93
1164-93
1218-93
1221-93
1223-93
1227-93
1249-93
1264-93
1273-93
I274-93
1288-93
1498-93
1511 -93
1566-93
1571-93
1749-93
1779-93
1785-93
1790-93
1792-93
1793-93
1955-93
2091-93
2121-93
2126-93
2130-93
2203-93
2223-93
2249-93
2276-93
2295-93
2296-93

2305-93
17-94
117-94
118-94
119-94

991-94

1275-94

992-94
993-94
994-94
995-94

1276-94
1277-94
1278-94
1279-94

120-94
231-94
232-94

996-94
997-94

1280-94
1281-94
1282-94
1283-94

237-94
247-94
248-94
268-94
269-94
312-94
348-94
380-94
388-94
41 1-94
417-94
426-94
472-94
481-94
493-94
541-94
631-94
637-94

998-94
999-94
1000-94
1003-94
1058-94
1059-94
1065-94
1073-94
1098-94
1103-94
1110-94
I118-94
1 126-94
1 129-94

639-94
643-94

1130-94
1133-94
I138-94
1140-94
1141-94
I142-94
1143-94

645-94
646-94
647-94

1146-94
1147-94
1148-94

648-94
658-94
660-94
661-94
673-94
674-94
683-94

1 149-94
1150-94
1200-94

687-94
693-94
696-94
697-94
887-94
932-94
939-94

1224-94
1225-94
1226-94

941-94
942-94

1231 -94
1232-94
1233-94
1234-94
1236-94
1241-94
1248-94
1249-94
1250-94
1251-94
1254-94
1255-94
1259-94
1267-94

944-94
945-94
947-94
948-94
952-94
953-94
955-94
956-94
959-94
960-94
961-94
962-94
964-94
969-94
970-94
990-94

1220-94
1221-94
1222-94
1223-94

1227-94
1228-94
1229-94
1230-94

1269-94
1270-94
1271-94
1272-94

1284-94
1285-94
1286-94
1288-94
1292-94
1294-94
1295-94
1297-94
1298-94
1305-94
1307-94
1314-94
1334-94
1342-94
1345-94
1358-94
1371-94
1384-94
1385-94
1386-94
1409-94
1432-94
1503-94
1526-94
1527-94
1543-94
1552-94
1553-94
1574-94
1582-94
1592-94
1593-94
1595-94
1598-94
I6I7-94
1646-94
1650-94
1688-94
1695-94
1696-94
1697-94
1733-94
1756-94
1757-94
1758-94
1764-94
1807-94
1808-94
1899-94
1900-94
1918-94
1925-94
1926-94
1950-94

I970-94
1975-94
1985-94
2008-94
2019-94
2046-94
2048-94
2101-94
2102-94
2103-94
2105-94
2106-94
2148-94
2177-94
2193-94
2194-94
2198-94
2524-94
2530-94
2544-94
2545-94
2546-94
2547-94
2548-94
2577-94
2578-94
2579-94
2580-94
2601-94
2627-94
2628-94
2629-94
2630-94
2631 -94
2632-94
2633-94
2634-94
2635-94

2658-94
2659-94
2662-94
2670-94
2671-94
2674-94
2675-94
2676-94
2677-94
2678-94
2682-94
2683-94
2686-94
2688-94
2692-94
2695-94
2696-94
2697-94
2698-94
2709-94
2720-94
2741-94
2754-94
2755-94
2908-94
2910-94
2912-94
2915-94
2917-94
2918-94
2919-94
2920-94
2921-94
2922-94
2923-94
2924-94
2925-94
2926-94

(210)
(220)
(511)

63207
14 081991
1,4,5,6, 16. 19, 20.31.35,36. 39. 40.41,42

(540)
(510)

ASKO
1 - Spo|ivá a lepidlá na priemyselné účely.
4 - Palivové dievo
5 - Prostriedky proti škodcom a proti hnilobe
dreva
6 - Stavebné a nábytkové kovanie
16 - Výrobky papierenského a celulózového
priem) slu v tejto triede
19 - Polospracované rezivo, stavebné dielce a
stavebné drevené konštrukcie, drevené stavby,
drevené bunky, drevené domčeky na kľúč vrátane
príslušenstva k týmto výrobkom zahrnutých v
tejto tnede, výrobky z dreva, ako dyhy, preglejky,
latovk) a pod . veľkoplošné drevené materiály
20 - Nábytok. nábytkové dielce vrátane príslušen
stva k nábytku
3 1 - Nespracované drevo, ako guľatina, piliny,
štiepky
35 - Sprostredkovanie obchodu s výrobkami, ob
chodne poradenstvo
36 - Realitné kancelárie, sprostredkovanie ne
hnuteľností, lízingové služby
39 - Dopiava a skladovanie uvedených výrobkov.

2927-94
2928-94
2929-94
2930-94
2931-94
2936-94
2937-94
2938-94
2939-94
2940-94
2941-94
2942-94
2943-94
2945-94
2946-94
2951-94
2953-94
2954-94
2955-94
2956-94
2957-94
2960-94
2962-94
2963-94
2964-94
2965-94
2987-94
2991-94
2992-94
2993-94
2994-94
2995-94
2998-94
2999-94
3000-94
3018-94
3023-94
3101-94

3102- 94
3103- 94
3107-94
3110-94
3116- 94
3117- 94
3119- 94
3120- 94
3139-94
3528-95
579-96
1123-96
2565-96
66-97
553-97
574-97
575-97
855-97
981-97
1234-97
1254-97
1328-97
1728-97
2050-97
2148-97
2215-97
2254-97
2444-97
2464- 97
2465- 97
2536-97
2617-97
2773-97
2782-97
2911-97
3173-97

40 - Spracovanie dreva a
41 - Vzdelávacia činnosť
42 - Ubytovacie a rešta
ská, konzultačná a prekladateľská činnosť.
(730) ASKO, spol. s r. o., Šternberkova 8, 170 00 Pra
ha 7, CZ;

(210) 63208
(220) 14 08.1991
(511) 1, 4, 5, 6, 16, 19, 20, 31,35, 36, 39, 40, 41, 42
(540)

(510)

1 - Spojivá a lepidlá na priemyselné účely
4 - Palivové drevo.
5 - Prostriedky proti škodcom a proti hnilobe
dreva.
6 - Stavebné a nábytkové kovanie
16 - Výrobky papierenského a celulózového
priemyslu v tejto triede.
19 - Polospracované rezivo, stavebné dielce a
stavebné drevené konštrukcie, drevené stavby,
drevené bunky, drevené domčeky na kľúč vrátane
príslušenstva k týmto výrobkom zahrnutých v

(730)

tejto triede, výrobky z dreva, ako dyhy. preglejky.
Iatovky a pod., veľkoplošné drevené materiály
20 - Nábytok, nábytkové dielce vrátane príslušen
stva k nábytku
31 - Nespracované drevo, ako guľatina, piliny,
štiepky
35 - Sprostredkovanie obchodu s výrobkami, ob
chodné poradenstvo.
36 - Realitné kancelárie, sprostredkovanie ne
hnuteľností, lízingové služby
39 - Doprava a skladovanie uvedených výrobkov
40 - Spracovanie dreva a drevených materiálov.
41 - Vzdelávacia činnosť.
42 - Ubytovacie a reštauračné služby, poraden
ská. konzultačná a prekladateľská činnosť
ASKO, spol. s r. o., Šternberkova 8, 170 00 Pra
ha 7, CZ.

(210) 65233
(220) 05.12 1991
(511) 9, 35, 36, 37, 41,42
(540)
Management f I——• *■ 'J Consulting

Inni

(510)

(210) 63500
(220) 02 09.1991
(511) 9.35.37.42

( ) GC System
540

(510) 9 - Výpočtová technika a programové vybavenie
(hardvér a softvér)
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti v ob
lasti softvéru, výpočtovej a kancelárskej techniky.
37 - Serviská činnosť v oblasti výpočtovej tech
niky
42 - Tvorba softvéru.
(730) GC System, a. s., Cejl 48, 602 00 Brno, CZ;

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

65126
02.12 1991
3. 14. 18. 23, 24. 25, 26, 28. 35

(510)

3 - Kozmetika, parľumériový tovar.
14 - Predmety z drahých kovov, ich zliatin alebo
z dublovaných kovov, najmä klenoty a šperky,
bižutéria, hodinky
18 - Výrobky z kože a náhradiek, najma odevné
doplnky, kožušiny, pánske a dámske kabely a ka
belky. kožená galantéria všetkých druhov, kufre,
dáždniky, slnečníky, palice
23 - Nite
24 - Tkaniny a textilný tovar zahrnutý v triede 24,
posleľna bielizeň.
25 - Odevy a odevné súčasti vrátane športových,
pletené vrchne ošatenie, bielizeň zahrnutá v trie
de 25. obuv a pokrývky hlavy
26 - Čipky, výšivky, stuhy, šnúrky, gombíky,
stláčacie gombíky, háčiky, zipsovacie uzávery,
umelé k vely. leonský tovar
28 - I o var plážový a kúpací zahrnutý v triede 28
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obcho
du s uvedenými výrobkami
Dům módy, a. s., Václavské nám. 58. 115 40
Praha I. CZ.

(730)

(730)

9 - Špeciálny užívateľský softvér, aplikačný soft
vér pre oblasť hotelových a reštauračných zaria
dení a pre oblasť účtovníctva, fakturácie a evi
dencie majetku.
35 - Poradenská a sprostredkovateľská činnosť a
odborná pomoc pri výstavbe, prevádzke a otvore
ní reštauračných zariadení a zariadení obdobného
smeru zahŕňajúca: prieskum trhu, spracovanie vý
robných programov a logických postupov, spra
covanie riadiacich systémov, návrh riadenia
automatizovaných systémov riadenia, pomoc a
garanciu prípravy otvorenia, riadenie skúšobnei
prevádzky, ekonomické vyhodnotenie prevádzky
a projektovaných parametrov, zmluvy o riadení,
ekonomickú analýzu, prevzatie aktívnej účasti na
riadení formou manažment kontraktu, vedenie
účtovníctva, ekonomické analýzy, návrhy eko
nomickej analýzy a návrhy ekonomického a pre
vádzkového riadenia vzťahov, príprava a návrhy
spôsobu riadenia a činnosti akciových a iných
spoločností.
36 - Sprostredkovanie financovania, investorskei
a poradenskej činnosti a ďalších činností vedú
cich k realizácii rekonštrukcií, modernizácie vý
stavby a prevádzkových inovácií v oblasti hotelo
vých reštauračných zariadení a zariadení obdob
ného smeru.
37 - Dohľad pri výstavbe, prevádzke a otvorení
reštauračných zariadení a zariadení obdobného
smeru, údržba softvéru.
41 - Odborná pomoc pri zvýšení efektívnosti čin
nosti prevádzkovaných hotelových a reštaurač
ných zariadení a zariadení obdobného smeru čin
nosti zahŕňajúca: zaškoľovanie pracovníkov,
spracovanie výcvikových programov pre jednot
livé profesie, zaškolenie pracovníkov vo využití
sortvéru, organizovanie združovacej, spolkovej a
ďalšej záujmovej činnosti v oblasti holelmctva a
reštauračnej činnosti.
42 - Poradenská a sprostredkovateľská činnosť a
odborná pomoc pri výstavbe, prevádzke a otvore
ní reštauračných zariadení a zariadení obdobného
smeru zahŕňajúca, kontrolnú činnosť, návrh ino
vácie produktu, inováciu výrobných a predaných
programov, návrh modernizácie, inováciu systé
mu riadenia, návrh na dovoz hardvéru, stanovenie
spôsobu vedenia evidencie a vybavenia potreb
ným softvérom, analýzu činnosti a projekt riade
nia, dohľad pri zavádzaní softvéru, služby v ob
lasti hotelníctva a reštauračnej činnosti nezahr
nuté v iných triedach, najmä poradenská a kon
zultačná činnosť a služby expertov v tejto oblasti,
spracovanie podkladov pre projektové práce, učasť na projekcii, posudzovanie a hodnotenie
projektov, vytváranie špecializovaného užívateľ
ského softvéru.
HOTEL RESTAURANT MANAGEMENT
CONSULTING, spol. s r. o., Senovážné nam
23. 112 82 Praha 1. CZ;

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

65398
13 12 1991
čierna, modrá, červená, biela
6,7,12

(510) 6 - Priemyselne armatury a potrubia, kovové nos
ne konštrukcie na stavby a technologické zaria
denia, kovové nádrže a záchytky (nádržky) zaria
dení na upravu vody, diely zdvíhacích mecha
nizmov, kovové palety a kontainery, protihlukové
kabíny do ťažkých prevádzok, kovové formy na
stavebnú výrobu, diely strojov a zariadení na
spracovanie nerastných hmôt
7 - Rámy a kryty obrábacích strojov, tvarovacie
stroje na kovy
12 - Nosné rámy a celky nákladných automobilov
a ich prívesov a návesov, transportné zariadenia a
dopravné vozíky na prepravu sypkých i kusových
materiálov, diely strojov a zariadení na zemne,
stavebné a diaľničné práce
(730) Strojírny Prostějov, a. s., Dolní 3700, 797 47
Prostějov, CZ,

(210)
(220)
(511)

65969
17 01 1992
32

(540)
(510)

CAPPY

(730)

32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a prípravky na
pripiavu nápojov
The Cola-Cola Export Corporation, 1424
Chaussee de Mons, 1070 Brussels, BE,

36 - Finančné analýzy, klíring (zúčtovanie vzá
jomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné
platenie), elektronický prevod kapitálu, finančne
informácie, kurzové záznamy na burze, platobne
prevody vykonávané elektronicky
41 - Organizovanie a vedenie seminárov, škole
nia
(730) Burza cenných papierov v Bratislave, a. s., Vnsoká 17, 811 06 Bratislava, SK,

(210) 69452
(220) 19 06 1992
(511) 35,36,41
(540) BCPB
(510) 35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie,
kopírovanie, poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií, vedenie kartoték v
počítači
36 - Finančné analýzy, klíring (zúčtovanie vzá
jomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné
platenie), elektronický prevod kapitálu, finančne
informácie, kurzové záznamy na burze, platobne
prevody vykonávané elektronicky
41 - Organizovanie a vedenie seminárov, škole
nia
(730) Burza cenných papierov v Bratislave, a. s., Vy
soka 17,811 06 Bratislava, SK,

(210) 70303
(220) 16 07 1992
(511) 3, 21. 22, 25, 28, 35
(540)

pľosport
(510)

(210)
(220)
(511)

68051
21 04 1992
11

(540)
(510)
(730)

ATMOS

(210)

69451
19 06 1992
35, 36. 41

11 - Teplovodné kotly, vykurovacie zariadenia
ATMOS Cankař Jaroslav a syn, Nerudova 445,
294 21 Běla pod Bezdězem, CZ,
(094) /namka zverejnená opätovne po oprave chyby

220)

(

(511)
(540)

Š

(510)

35 - Obchodne alebo podnikatelské informácie,
kopírovanie, poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácii, vedenie kartoték v
počítači

3 - Opaľovacie krémy, masážne emulzie
21 - Prenosný riad, jedálne misky
22 - Lodné plachty, lana pre horolezcov, stany
vratane stanov na táborenie pre horolezcov
25 - Obuv. odevy vrátane obuvi a odevov pre ho
rolezcov
28 - Potreby športové, na voľný čas a turistiku
zahrnuté v triede 28, najma lyže, lyžiarske vosk)
tenisové rakety, surfy, windsuďy tovar plážoví,' a
kúpací
35 - Sprostredkovanie obchodných operácií s uvedenymi tovarmi
(730) Čermák Jan, lugoslavských partyzánu 23
160 00 Praha 6. CZ,

(210) 71406
(220) 31 08.1992
(511) 25.41
(540)

(510)

25 - Odevy, obuv a pokrývky hlav\

(730)

(210)
(220)
(511)
(540)
(510)
(730)

41 - Služby v oblasti zábavy, najmä bejzbalove
hry vo forme živých zápasov či zvukových
a/alebo obrazových prenosov
Major League Baseball Properties, Inc., spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York,
350 Park Avenue. New York, New York 10022.
US,

71475
3108 1992
3

MR.CLEAN
3 - Čistiace prípravky na použitie v domácnosti
Tlie Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati. Ohio, US.

(540)

Diana
(510) 21 - Výrobky zo skla. najma hladké a dekorované
sklo pre domácnosť.
(730) CRYSTALEX, a. S..B. Egermanna 634, 473 13
Nový Bor, CZ,
(094) Známka zverejnená opätovne po oprave chyby

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

72978
13 11 1992
9, 14. 16. 20, 32, 33, 35, 42
Wr-v.

Spokit-O.

KUitilimNT
(210) 71511
(220) 03 09 1992
(51 1) 38 r
(540) RÁDIOŽURNÁL SloveéBkrozhlasu
(510) 38 - Rozhlasové vysielame (spravodajská relácia
Rádiožurnál Slovenského rozhlasu)
(730) Slovenský rozlilasJMýtna 1, 812 90 Bratislava.
SK

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

72485
22 10 1992
6, 7. 17. 22, 23. 24, 26, 29, 30, 31, 32, 39, 42

/niMexÍ

(510) 6 - Všeobecné kovy a kovové výrobky.
7 - Stro]C. strojové investičné celky z oblasti
priemyslu textilného, chemického a potravinár
skeho
1 7 - Kaučuk, guma, azbest, plasty
22 - lextilné materiály zo surových vlákien, tex
tilne vlakna surové, bavlna surová
23 - Vlákna na textilné účely, priadza vrátane ba
vlnené) priadze
24 - 1 kamny vrátane bavlnených, textilné výrob
ky
26-1 kamny čipkové a paličkované
29 - Masové vyrobky.
30 - Múka, cestoviny, cukor
3 1 - Obilie, obilniny
32 - Pivo. nealkoholické nápoje
39 - Poskytovanie dopravných a skladovacích
služieb
42-1 ransfer technológie z oblasti priemyslu tex
tilného, chemického a potravinárskeho
(730) NIMEX, Spol. S r. o., Chmeľová dolina 88,
949 01 Nitra. SK.
(094) Známka zvcreinená opätovne po oprave chyby

(210) 72658
(220) 30 10 1992
(511) 21

(510)

9 - Aparáty a prístroje určené na vedecké a labo
ratórne účely; prístroje a nástroje navigačné, 11
prístroje a nástroje určené na prenášanie rozka
zov. na meranie a prístroje všeobecne používané
pri riadení lodí a lietadiel; prístroje a nástroje
geodetické a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu,
prístroje fotografické, kinematografické, optické
vrátane premietačov obrazu a zväčšovacích prí
strojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie,
prístroje a nástroje signalizačné vrátane signál
nych píšťal, prístroje a nástroje na účely záchran
né a učebné, automaty uvádzané do činnosti vho
dením mince alebo známky, prístroje na záznam a
reprodukciu hovoreného slova, zapisovacie pok
ladne a počítacie stroje vrátane kancelárskych a
dierovacích strojov; hasiace prístroje, špeciálne
puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradene
do tejto triedy, elektrotermické nástroje a prí
stroje, ako ručné elektrické zváračky, električke
žehličky a pod., elektrické prístroje a zariadenia
ako elektricky vykurované- podhlavníky, odevy a
súčasti odevov, ohrievače nôh; električke zapaľo
vače a podobné zariadenia nezaradené do iných
tried, elektromechanické zariadenia pre domác
nosť určené na čistenie, ako vysávače prachu,
leštiče parkiet a pod . výpočtová technika, najma
geodetické prístroje a nástroje, kancelárske diemvače. faxové zariadenia
14 - Drahé kovy a ieh zliatiny, predmety z dra
hých kovov, ich zliatin alebo predmety z plátova
ných (dublovaných) kovov, bižutéria z plastov,
hodiny a chronometrické zariadenia vrátane špe
ciálnych puzdier, umelecké predmety z bronzu
16 - Kopírovacie zariadenia, písacie stroje, zoší
vačky
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku, brúsené sklo a zrkadlá, rámy, vyrobky z
dreva, korku, prútia, tŕstia. trstiny, rohoviny, slo
noviny, kostí, korytnačiny, jantáru, perlete, moiskej peny, buničiny, výrobky z plastov, posteľné
potreby, matrace, žinenky, podhlavníky
32 - Nealkoholické vina
33 - Vína, liehoviny, likéry
35 - Poradenská činnosť v oblasti obchodu, ckonomicko-organizačne poradenstvo
42 - Geodetické a kartografické prace

(730)
(094)

(210)
(220)

(511)
(540)

KVADRANT, Spol. S r. o.fechova 44, 615 00
Brno, CZ,
Známka zverejnená opätovne po oprave chyby

73476
02 12 1992
1, 9, 40, 42

39 - Distribúcia počítačového hardvéru, softvéru
a počítačových periférnych zariadení.
(730) DELL COMPUTER CORPORATlOBŔoločnosť zriadená podľa zákonov státu Delaware.
Austin, Texas, US,

(210)
(220)
(511)

74354
30.12.1992
1,3

(540)
(510)

FORTORINO

(730)
(510)

(730)

1 - Základné chemické látky (okrem jedov a žie
ravín) s výnimkou chemických látok na použitie v
lekárstve a veterinárstve. prípravky na pestovanie
rastlín s výnimkou prípravkov na ničenie škod
cov, prípravky na akvaristické účely, prípravky na
chemizáciu úpravní vôd a bazénov, rýchlu analý
zu vody a pôdy, prípravky na čistenie vody.
9 - Poskytovanie softvéru - predaj hotových prog
ramov na základe zmluvy s autorom
40 - Úprava vody
42 - Poradenstvo v oblasti ekológie, riešenie
technológii čistenia vody, rozbory poľnohospo
dárskej pôdy a prípravkov pre poľnohospodár
stvo. rozbory vody
Ing. Igor Koziak - HáDEKO,Michalská 36,
082 22 Šarišské Michaľany. SK;

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

73550
03 12 1992
biela. žltá. ružová, zelená
30

(510)
(730)

30-Cestov my
ADRIANA - výrobceSstoVin, S. r. o.,Tři Dvo
ry, 784 01 Litovel, CZ.

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

74260
29 12 1992
9,39

DELLWARE
(510)

9 - Počítače a periíerne zariadenia počítačov,
na|ma monitory, klávesnice, tlačiarne, priestorové
ovládače, koprocesory, modemy, záznamové mé
dia vo torme tvídých a pružných diskov, páskové
za/namove médiá, karty a prídavné pamäte, pamatové dosky a čipy, káble a konektory, pracov
ne programové vybavenie a inštrukčné príručky
dodávané ako príslušenstvo

1 - Odmasťovacie prípravky na technické a prie
myselné účely.
3 - Odmasťovacie prípravky s výnimkou príprav
kov na použitie vo výrobnom procese
SVÚM, a. s., Opletalova 25,11312 Praha 1. CZ;

(210) 79-93
(220) 08.02.1993
(511) 21,35
(540)

(510)

(730)

21 - Porcelán všetkých druhov, najma úžitkový,
figurálny a ozdobný
35 - Sprostredkovanie kúpy a predaja porceláno
vých výrobkov a surovín na výrobu porcelánu
LEANDER 1946, spol. s r. o., U porcelánky
143, 357 34 Nové Sedlo - Loučky, CZ;

(210) 147-93
(220) 25.02.1993
(591) žltá, modrá, sivá
(511) 30
(540)

(510) 30 - Hroznový cukor
(730) Haas Beteiligungsgesellschaft m. b. H., Eduard-Haas-Strasse 25, A-4050 Traun, AT.

(210) 171-93
(220) 04 03 1993
(511) 2,3

(540) BIO SHOUT
(510) 2 - Prípravky na báze voskov na podkladové ná
tery na konečnú u pravú povrchov
3 - Prípravky na bielenie a iné prípravky na pra
nie, prípravky na čistenie, leštenie a brúsenie,
prípravky na čistenie škvŕn, prípravky na odstrá
nenie farieb a lakov, mydlá, detergent), vosky,
prípravky na odstraňovanie voskov, leštidla na

(730)

(210)
(220)
(591)
(51 1)
(540)

topánky, krémy na topánky, prípravky na čistenie
topánok
S. C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-5011, US,

(730) Time Warner Entertainment Company, L. P.,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Dela
ware, 75 Rockefeller Plaza, New York, New
York 10019, US,

891-93
08 06 1993
modrá
9, 12,35,36, 37, 39, 40,41,42

(210) 1133-93
(220) 06 07 1993
(511) 34
(540)

(510) 9 - Elektronická kancelárska a výpočtová techni
ka
12 - Dvojstopové motorové vozidla
35 - Reklamná a propagačná činnosť, prenájom
kancelárskych strojov a zariadení
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností
37 - Oprava a údržba kancelárskej a reprodukčnej
techniky a spotrebnej elektroniky
39 - Sprostredkovanie dopravy
40 - Viazanie kníh a ich konečné spracovanie
41 - Vydavateľská činnosť periodickej a neperio
dickej tlače, školiaca činnosť
42 - Automatizovane spracovanie údajov, pora
denská činnost, konzultačná činnosť v oblasti
automatizovanej techniky, sadzba a zhotovovanie
tlačiarenských predlôh
(730) DATALAN, s. r. o., Nevädzová 4, 821 01 Brati
slava, SK.

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

963-93
15 06 1993
2.30 32.33

(510) 2-1 arbna na potravinárske účely
30 - Horčica, ocot, kečup, vonné a chuťové látky
32 - Nealkoholické nápoje
33 - Liehoviny
(730) St. Nicolaus, a. s., Ul I maja 113, 031 28 Lip
tovsky Mikuláš, SK.

(210)
(220)
(511)

1113-93
30 06 1993
9,38,41

(540)
(510)

CINEMAX
9 - Tilmy a videokazety
38 - Televízne programové distribučné služby
41 - Zabavné služby, predovšetkým programové
služby káblovej televízie, platene televízne prog
ramové služby

(510)
(730)

34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky,
potreby pre fajčiarov, zápalky
Swedish Match Sverige AB, 11884 Stockholm,
SE,

(210) 1160-93
(220) 12 07 1993
(511) 29,30
(540) CAOBAS
(510) 29 - Konzervované, mrazene, sušené a tepelne
upravené ovocie, zelenina a zemiaky, čerstvé,
mrazené, konzervované a tepelne upravene maso.
ryby, hydina a zverina, potraviny z morských
produktov, mlieko, mliečne výrobky, maslo, syry,
smotana, jogurty, tvaroh, cmar, kefír, mlieko zrá
žané syridlom, mliečne nápoje, marmelády, dže
my, nakladaná zelenina, jedlé oleje a tuky, hotové
jedlá a polotovary prevažne zo surovín obsiah
nutých v triede 29. polievky, hotové jedla obsa
hujúce proteínové latky ako prísady do jedál vo
Iormc kúskov, v texturovanej forme alebo vo
Iorme prášku, plnky alebo zmesi na prípravu je
dál obsahujúce prevažne suroviny obsiahnuté v
triede 29, plnky do pekárskych a cukrárskych vý
robkov prevažne na baze surovín obsiahnutých v
triede 29, nátierky na chlieb prevažne na baze su
rovín obsiahnutých v triede 29 jedla na male
rychle občerstvenie prevažne zo surovín obsiah
nutých v triede 29
30 - Čaj, kava, kávové náhradky, kakao, čokolá
dové nápoje, uvedene výrobky tiež v extrahova
nej lorme (tekutej alebo sušenej) ako hotové ná
poje, nápoje vo vrecúškach, určene tiež na predaj
v automatoch, sirupy, sirup z melasy, cukor, med.
omáčky (vrátane šalátových dressingov), ovocne
zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmizhnovc vý
robky, mrazene cukrovinky, chlieb, koláče, toity
zákusky, keksy, sušienky, suchare, bonbony. cuk
ríky, cukrárske a pekárske vy robky, čokoláda a
čokoládové vyrobky, muka. obilniny, obilne vý
robky určene na ľud s ku spotrebu, ryža, ryža v
balíčkoch na varenie, dehydratovaná alebo pred
varená ryža. cestoviny, cesta na prípravu cesto
vín, korenie, koreniny a sušene by linky hotové

jedlá a polotovar)' prevažne zo surovín obsiah
nutých v triede 30: plnky do pekárskych a cukrár
skych výrobkov prevažne na báze surovín ob
siahnutých v triede 30; jedlá na malé rýchle ob
čerstvenie prevažne zo surovín obsiahnutých v
triede 30; nátierky na chlieb prevažane na báze
surovín obsiahnutých v triede 30.
(730) MARS Fnc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware. McLean, Virginia 22101, US;

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

1161-93
12.07.1993
červená, hnedá, žltá, sivá
30

(5 10)

30 - Káva. čaj, kakao, cukor, ryža a výrobky z ry
že. kávové náhradky, obilniny a výrobky z obil
nin; chlieb, biskvity, sušienky, koláče, cukrárske
výrobky, cukríky a lízankové tyčinky, mušli ty
činky; čokoláda a čokoládové výrobky, čokolá
dové nápoje, cukrovinky bez liečivých účinkov;
zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmrzlinové vý
robky, mrazené cukrovinky; prísady na odlučo
vanie a priľarbovanie nápojov; jedlá na rýchle
malé občerstvenie, potraviny a suroviny na prí
pravu jedál a omáčok patriace do triedy 30; ná
tierky obsiahnuté v triede 30.
(730) MARS Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, McLean, Virginia 22101, US;

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

(510)

I 162-93
12.07.1993
červená, oranžová, svetlomodrá, žltá, biela, svet
lohnedá
29,30

29 - Konzervované, mrazené, sušené a tepelne
upravené ovocie, zelenina a zemiaky; čerstvé,
mrazené, konzervované a tepelne upravené mäso,
ryby. hydina a zverina; potraviny z morských
produktov; mlieko, mliečne výrobky, maslo, syry,
smotana, jogurty, tvaroh, cmar, kefir, mlieko zrá
žané syridlom, mliečne nápoje; marmelády, dže
my. nakladaná zelenina; jedlé oleje a tuky; hotové
jedlá a polotovary prevažne zo surovín obsiah
nutých v triede 29; polievky; hotové jedlá obsa
hujúce proteínové látky ako prísady do jedál vo
forme kúskov, v texturovanej forme alebo vo
forme prášku; plnky alebo zmesi na prípravu je
dál obsahujúce prevažne suroviny obsiahnuté v
triede 29; plnky do pekárskych a cukrárskych vý
robkov prevažne na báze surovín obsiahnutých v

triede 29; nátierky na chlieb prevažne na báze su
rovín obsiahnutých v triede 29; jedlá na malé
rýchle občerstvenie prevažne zo surovín obsiah
nutých v triede 29.
30 - Čaj, káva, kávové náhradky, kakao, čokolá
dové nápoje, uvedené výrobky tiež v extrahova
nej forme (tekutej alebo sušenej) ako hotové ná
poje, nápoje vo vrecúškach, určené tiež na predaj
v automatoch; sirupy, sirup z melasy, cukor, med,
omáčky (vrátane šalátových dressingov), ovocné
zmrzliny, smotanové zmržliny, zmrzlinové vý
robky, mrazené cukrovinky, chlieb, koláče, torty,
zákusky, keksy, sušienky, sucháre, bonbóny, cuk
ríky, cukrárske a pekárske výrobky, čokoláda a
čokoládové výrobky; múka, obilniny, obilné vý
robky určené na ľudskú spotrebu; ryža, ryža v
balíčkoch na varenie, dehydratovaná alebo pred
varená ryža; cestoviny, cestá na prípravu cesto
vín; korenie, koreniny a sušené bylinky; hotové
jedlá a polotovary prevažne zo surovín obsiah
nutých v triede 30; plnky do pekárskych a cukrár
skych výrobkov prevažne na báze surovín ob
siahnutých v triede 30; jedlá na malé rýchle ob
čerstvenie prevažne zo surovín obsiahnutých v
triede 30; nátierky na chlieb prevažane na báze
surovín obsiahnutých v triede 30.
(730) MARS Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, McLean, Virginia 22101, US;

(210) 1163-93
(220) 12.07.1993
(591) zelená, žltá, biela, modrá, svetlohnedá
(511) 29,30
(540)

(510) 29 - Konzervované, mrazené, sušené a tepelne
upravené ovocie, zelenina a zemiaky; čerstvé,
mrazené, konzervované a tepelne upravené mäso,
ryby, hydina a zverina; potraviny z morských
produktov; mlieko, mliečne výrobky, maslo, syry,
smotana, jogurty, tvaroh, cmar, kefir, mlieko zrá
žané syridlom, mliečne nápoje; marmelády, dže
my, nakladaná zelenina; jedlé oleje a tuky; hotové
jedlá a polotovary prevažne zo surovín obsiah
nutých v triede 29; polievky) hotové jedlá obsa
hujúce proteínové látky ako prísady do jedál vo
forme kúskov, v texturovanej forme alebo vo
forme prášku; plnky alebo zmesi na prípravu je
dál obsahujúce prevažne suroviny obsiahnuté v
triede 29; plnky do pekárskych a cukrárskych vý
robkov prevažne na báze surovín obsiahnutých v
triede 29; nátierky na chlieb prevažne na báze su
rovín obsiahnutých v triede 29; jedlá na malé
rýchle občerstvenie prevažne zo surovín obsiah
nutých v triede 29.
30 - Čaj, káva, kávové náhradky, kakao, čokolá
dové nápoje, uvedené výrobky tiež v extrahova
nej forme (tekutej alebo sušenej) ako hotové ná
poje, nápoje vo vrecúškach, určené tiež na predaj

v automatoch; sirupy, sirup z melasy, cukor, med.
omáčky (vrátane šalátových dressingov), ovocné
zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmrzlinové vý
robky. mrazené cukrovinky, chlieb, koláče, torty,
zákusky, keksy, sušienky, sucháre, bonbóny, cuk

magnetických dát,

ríky, cukrárske a pekárske výrobky, čokoláda a
čokoládové výrobky; múka, obilniny, obilné vý
robky určené na ľudskú spotrebu; ryža, ryža v

vedenému tovaru.
16 - Papier, kartón a tovar vyrábaný z týchto ma
teriálov; tlačoviny vrátane kníh, brožúry, progra

balíčkoch na varenie, dehydratovaná alebo pred
varená ryža; cestoviny, cestá na prípravu cesto
vín; korenie, koreniny a sušené bylinky; hotové
jedlá a polotovary prevažne zo surovín obsiah

my, časopisy, bulletiny, noviny, obežníky, pla
gáty; zaznamenané kinematografické diela a ob
razy; materiál na väzbu kníh; fotografie; listové

1164-93

(220)
(511)

12.07.1993
30

(540)
(510)

MAOGANY
30 - Káva, čaj. kakao, cukor, ryža a výrobky z ry
že. kávové náhradky, obilniny a obilninové prí
pravky; chlieb, sušienky, koláče, zákusky, koláče
z lístkového cesta, pečivo, cukríky, cukríkové ty

poje; ľahké a rýchle jedlá, jedlá a suroviny na
prípravu jedál a omáčky; nátierky na chlieb pat
riace do tejto triedy.
MARS Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, McLean, Virginia 22101. US;

(210)

1218-93

(220)
(511)
(540)

19.07.1993
32

OLYMfr
(510)
(730)

32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov, kon
centráty na prípravu nealkoholických nápojov

K. ARVAN1TIS S. A.,

28-30 Pafsaniou Street.

Aeghion, GR;

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

tlačiarenské písmená; štočky.
38 - Komunikačné služby.
41 - Vzdelanie a zábava vrátane klubov, výroba,
publikácia a distribúcia filmov, videoprogramov,
rádioprogramov a televíznych programov, gra
mofónové platne, magnetofónové kazety, kom
paktné disky, organizovanie a reklama súťaží,
prehliadok a športových akcií, publikácia, distri
búcia a objednávanie kníh, časopisov, novín,
bulletinov, brožúr, programov a iných tlačovín,
požičiavanie elektronických zariadení a iných za

činky (lízanky), mušli tyčinky, čokoláda a čoko
ládové výrobky, čokoláda na pitie, cukrovinky
bez liečivých účinkov, zmrzlina, zmrzlinové kré
my a zmrazené cukrárske výrobky; ochutené ná

(730)

lárske potreby; učebné a školské potreby a po
môcky; plastické baliace materiály; hracie karty;

MARS Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, McLean, Virginia 22101, US;

(210)

predajné

papiere; lepidlá pre kancelárie a domácnosti; po
treby pre umelcov; štetce; písacie stroje a kance

nutých v triede 30; plnky do pekárskych a cukrár
skych výrobkov prevažne na báze surovín ob
siahnutých v triede 30; jedlá na malé rýchle ob
čerstvenie prevažne zo surovín obsiahnutých v
triede 30; nátierky na chlieb prevažane na báze
surovín obsiahnutých v triede 30.
(730)

nahrávacie disky;

automaty a mechanizmy prístrojov a zariadení uvádzaných do činnosti vhodením mincí; počítacie
stroje, zariadenia na spracovanie dát a počítačový
softvér a hardvér; časti, súčiastky a doplnky k u-

1221-93
20.07.1993
9,16.38.41

M-NET
9 - Vedecké, navigačné, geodetické, elektrické,
elektronické, fotografické, kinematografické, op
tické. váhové, meracie, signalizujúce, kontrolné,
záchranné a učebné prístroje a nástroje; kinema
tografický Olm a zaznamenané kinematografické
obrazy a diela; prístroje a nástroje na záznam,
prenos a reprodukciu zvuku a obrazu; nosiče

riadení vzťahujúcich sa na televíziu, požičiavanie
a obstarávanie televíznych, rádiových a vysiela
cích zariadení.
(730)

Elektronic Media Network Limited,

137 Hend

rik Verwoerd Drive, Randburg.Transvaal, ZA;

(210)

1223-93

(220)
(511)
(540)

21.07.1993
9,16,35,37,41,42

(510)

9 - Registračné, dátové a systémové pokladne a
zariadenia na spracovanie dát vrátane sústav zos
tavených z týchto pokladní, zariadenia a prístroje
na zavádzanie dát do monitorov a odber dát z
monitorov, prístroje a zariadenia na záznam (lát.
prístroje a zariadenia na odber peňazí, prístroje a
zariadenia na rátanie, baliace prístroje a zariade
nia na výdaj tovaru, automatické skenery, sú
čiastky a príslušenstvo (kódové štítky, klúče. ko
líky); zariadenia a systémy na účtovanie a spra
covanie dát; softvér.
16 - Etikety, doklady, knihy, formuláre, noviny,
časopisy; obslužné a užívateľské návody, príruč
ky, programová dokumentácia a ostatné tlačové
sprievodné materiály programov na spracovanie
dát.
35 - Automatické spracovanie dát; vykonávanie
výpočtových prác a vedenie účtovníctva pomo
cou elektronického spracovania dát pre tretíc osoby, vytváranie organizačných plánov.
37 - Údržba, ošetrovanie a opravy registračných
pokladní a prístrojov, zariadení a systémov na
účtovanie a spracovanie dát; údržba softvéru.

41 - Skolenie v odbore softvéru a údržby softvé
ru.
42 - Poradenská činnosť pri vytváraní organizačných
plánov; tvorba programov na spracovanie Ufr

(730)

hlavne prevádzkové systémy a užívateľský sof
tvér.
ADS Anker GmbH, Am Stadholz 39, D - 4800
Bielefeld I, DE;

(210) 1227-93
(220) 22.07.1993
(511) 7
(540)
(510)
(730)

PLASMACUTTER
7 - Rezací stroj.
Výskumný ústav zváračský, Račianska 71,
832 59 Bratislava, SK;

(210)
(220)
(511)

1249-93
26.07.1993
1.3,30,32,33

(540)
(510)

BIOPO

(730)

(210)
(220)
(511)

1 - Kyselina citrónová, lieh, hnojivá, čistiace
prostriedky pre priemysel.
3 - Čistiace prostriedky.
30 - Kvasný ocot; potravinárska kyselina citróno
vá.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy, prípravky na
prípravu nealkoholických nápojov.
33 - Lieh; sladené konzumné liehoviny, likéry,
nesladené konzumné liehoviny, značkové nesla
dené liehoviny, rezané destiláty.
BlOPO Leopoldov, s. r. o., Trnavská cesta,
920 41 Leopoldov, SK;

1264-93
28.07.1993
33

(540) LONDON DOCK
(5 10) 33 - Vína, liehoviny, likéry a rum.
(730) ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LI
MITED, The pavilions. Bridgwater Road, Bedminster Dowm. Bristol BS13 8AR. GB;

(220)
(511)

(540) Artur D. Little
(510)

35 - Poradenstvo a výskum v oblasti obchodného
manažmentu, poradenstvo v oblasti strategického
plánovania a riadenia podnikov, oceňovanie vý
robkov.
36 - Poradenstvo v oblasti peňažníctva a pois
ťovníctva.
41 - Vzdelávacia činnosť, školenia a semináre v
oblasti manažmentu.
42 - Poradenstvo odborné s výnimkou obchodné
ho, testovanie výrobkov.
(730) Artur D. Little, Inc., Cambridge,Massachusetts,
US;

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

1288-93
02.08.1993
zelená, červená, sivá
35

(510)

35 - Reklamné činnosti; poradenstvo pri vedení
podnikov/podnikateľské poradenstvo; marketin
gové štúdie/výskum trhu a verejnej mienky.
ProPublicum, spol. s r. o., Pribinova 25. 810 11
Bratislava, SK;

(730)

(210) 1498-93
(220) 25.08.1993
(591) červená, čierna
(511) 35,41,42
(540)

(510)
(210)
(220)
(51 I)

1273-93
29.07.1993
5,42

(540) REGENERON
(510)

(730)

(210)

5 - Farmaceutické prípravky a substancie vrátane
prípravkov a substancií na liečenie chorôb alebo
poškodení centrálnej a periférnej nervovej sústa
vy. svalov a vnútorných orgánov a na liečenie
kožnej rakoviny, osobitne takých foriem, ktoré sú
odvodené z embryonálnych, ektodermálnych a
mezodermálnych vrstiev.
42 - Služby pre výskum a vývoj farmaceutických
látok a liečenie chorôb a poškodení vrátane cho
rôb neurologických a psychiatrických porúch, po
radenské služby vzťahujúce sa k nim.
Regeneron Phramaceuticals, Inc., Tarrytown.
New York 10691 - 6707. US;

1274-93

29.07.1993
35,36,41,42

35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie,
organizovanie výstav na komerčné alebo reklam
né účely, prieskum verejnej mienky (informova
nie širokej verejnosti, spoločenských organizácií
a orgánov štátnej správy o problémoch života detí
v detských domovoch Slovenska), reklama (zís
kavanie finančných prostriedkov s cieľom získať
nevyhnutnú finančnú podporu na pomoc opuste
ným a osireným deťom), prenájom reklamných
materiálov, prenájom reklamných priestorov,
podpora predaja (pre tretie osoby), poradenstvo
(pomoc deťom z detských domovov v ich plno
hodnotnom rozvoji a vstupe do samostatného
spoločenského života), zaobstarávanie predplat
ného pre tretie osoby, sprostredkovateľne práce,
reklamné materiály, rozširovanie reklamných ale
bo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom, vzťahy s verejnosťou
(informovanie širokej verejnosti, spoločenských
organizácií a orgánov štátnej správy o problé
moch života detí v detských domovoch Sloven-

ska). zasielanie reklamných materiálov zákazní
kom (organizovanie sponzorské] činnosti).
41 - ,Akadémie (vzdelávanie) - pomoc deťom z
detských domovov v ich plnohodnotnom rozvoji
a vstupe do samostatného spoločenského života,
praktické cvičenie, divadelné predstavenia, in
formácie o výchove a vzdelávaní (získavanie od
borníkov a významných osobností z oblasti vedy.
kultúry a spoločenského života pre spoluprácu na
pomoc deťom v detských domovoch, pôsobenie
na orgány štátnej a miestnej správy v riešení ak
tuálnych problémov detských domovov), výchovno-zábavné klubové služby, konferencie (or
ganizovanie a vedenie - získavanie odborníkov a
významných osobností z oblasti vedy, kultúry a

(511)

12

(540)

SIGMA

(510)

12 - Motorové vozidlá a ich diely.

(730)

Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaislia,
33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;

(210)

1571-93

(220)
(511)

06.09.1993
1, 2, 17, 19

(540) SUPERFLEX
(510)

spoločenského životapre spoluprácu na pomoc
deťom v detských domovoch, pôsobenie na orgá
ny štátnej a miestnej správy v riešení aktuálnych
problémov detských domovov), organizovanie a
vedenie seminárov, organizovanie a vedenie
sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzde
lávacích výstav, organizovanie vedomostných aIebo zábavných súťaží, organizovanie športových
súťaži, organizovanie živých vystúpení, organi
zovanie benefičných koncertov, organizovanie
prehliadok umeleckej tvorivosti detí z detských
domovov, prázdninové tábory, tábory zamerané
na rozvoj a podporu talentov a schopností detí z
detských domovov, výroba divadelných alebo i-

1 7 - Plasty (polotovary) na tesniace fólie, tesniace
a zalievacie hmoty a tmely, tesniace a škárovacie
pásy.
19 - Povlakové hmoty.
(730)

Deitermann Chemiewerk GmbH & Co. KG,

61

Lohstrasse, D-4354 Datteln, DE;

(210)
(220)
(511)

1749-93
01.10.1993
1.9, 16

(540)

LANIER

(510)

ných predstavení deti a pre deti z detských domo
vov, rekreácie, služby pre oddych, organizovanie
a vedenie seminárov, organizovanie športových
súťaží a podujatí, organizovanie vedomostných a
zábavných súťaží, zverejňovanie textov, výcvik,
vydávanie kníh. vydávanie textov, vyučovanie,
vzdelávanie, zábava, pobavenie.
42 - Bufety, ošetrovateľské služby, pomoc pri

1 - Tónovací roztok a vývojka do strojov vyhoto
vujúcich fotokópie a faksimile.
9 - Elektronické obchodné vybavenie, najmä Ibtokopírovacie stroje, stroje vyhotovujúce faksi
mile, počítačový hardvér a softvér, telefónne
systémy, prístroje na záznam a reprodukciu zvu
ku, laserové tlačiarne a predvádzacic systémy na
projekciu, na vyjadrenie číslicovou formou a na

rezervovanie prechodného ubytovania, starostli
vosť o deti. psychologické služby, nadväzovanie
kontaktov jednotlivcov a rodín a opustených a o-

zobrazovanie grafických vyobrazení, zariadenie
na zasunovanie a triedenie dokumentov, nosné
stojany, bubny, zariadenie na škrabanie, zariade
nie na korónové strihy negativov, tepelné valčeky
a zariadenie na spojovanie tavenín pre stroje vy
hotovujúce fotokópie a faksimile, diely a príslu
šenstvo týchto zariadení.

sirených detí v hľadaní rodičovskej lásky a tepla
domova, bránenie záujmov delí z detských do
movov.

16 - Papier natieraný a nenatieraný, priesvitné
fólie do strojov vyhotovujúcich fotokópie a fak
simile.

výbere povolania, odborné a profesionálne pora
denstvo pre deti a mladých ľudí z detských do
movov, poskytovanie prechodného ubytovania,

(730)

1 - Lepidlá na priemyselné účely.
2 - Náterové hmoty na báze plastov, priľnavé ná
terové hmoty na základné nátery.

Spoločnosť priateľov detských
"Úsmev ako dar", STV, Staré

domovov
Grunty

(730)

28,

Lanier

Worldwide,

Inc.,

Atlanta.

Georgia

30345, US;

845 45 Bratislava, SK;

(210)
(220)

1511-93
27.08.1993

(511)

14

(210) 1779-93
(220) 01.10.1993
(511) 21,39
(540)

(540) SARAH COVENTRY
(510)

(730)

14 - Drahé kovy, ich zliatiny a predmety z nich
vyrobené alebo nimi plátované, klenotnícky tovar
a bižutéria, drahé kamene, hodinářské a chrono
metrické zariadenia, najmä hodiny a hodinky.
Lifestyle Brands, Ltd., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 680 North Lake
Shore Drive. Chicago, Illinois 6061 I. US;

(210)

1566-93

(220)

03.09.1993

(jj) PORCELA
(510)

plus

21 - Úž.itkový, ozdobný a figuratívny porcelán.
39 - Kamiónová doprava.

(730)

Karlovarský porcelán, a. s., Závodu
362 64 Karlovy Vary - Stará role, CZ;

míru 70

30 - Prírodné čaje, instantné čaje, čajové extrakty.
32 - Bylinné esencie na výrobu likérov.
33 - Bylinné likéry, žalúdočné likéry.
(730) Polášek Sláviš - FIRMA BOSS, Čechova 144.
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, CZ;

(540)

(510) 4 - Motorová nafta, benzin, vykurovacie oleje.
39 - Nákladná doprava, automobilová doprava.
42 - Ekonomické poradenstvo.
(730) JURKI - HAYTON, spol. s r. o., Prístavná 2,
821 09 Bratislava, SK:

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

1793-93
05.10.1993
5,30.32,33

(210) 1790-93
(220) 04.10.1993
(511) 9,16.35,38,39.41
(540)

(510)

(510)

9 - Nahrané a nenahrané nosiče záznamov zvuku
a obrazu, hlavne audiokazety, videokazety, mag
netofónové pásky, gramofónové platne, kom
paktné disky, videoplalne.
16 - Propagačné tlačoviny, hlavne katalógy, pro
spekty. plagáty, fotografie, knihy, časopisy, pe
riodické a neperiodické tlačoviny.
35 - Reklamná a propagačná činnosť.
38 - Prevádzkovanie rozhlasového vysielania,
hlavne tvorba rozhlasových programov, rozhla
sové spravodajstvo, publicistika, hudobné vysie
lanie.
39 - Archivovanie rozhlasových fondov.
41 - Činnosť vyučovacia, vzdelávacia a zábavná,
vydavateľská a nakladateľská činnosť, usporiada
nie koncertov, agentážna činnosť v oblasti ume
nia a kultúry, hudobné súťaže.
(730) Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2.
CZ;

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

1792-93
05.10.1993
5.30.32,33

"ieeniŕirrrr.ttiiiiwii,'rii

Rooibos
(510)

5 - Medicinálne čaje. vitamínové a multivitamínové prípravky a pochutiny, obzvlášť dražé a
tabletky, čokoláda, oblátky, lízanky, žuvačky, vi
tamínové nápoje, vitamínové náplasti a zábaly,
masti, krémy a želé.

5 - Medicinálne čaje, vitamínové a multivitamínové prípravky a pochutiny, obzvlášť dražé a
tabletky, čokoláda, oblátky,'lízanky, žuvačky, vi
tamínové nápoje, vitamínové náplasti a zábaly,
masti, krémy a želé.
30 - Prírodné čaje, instantné čaje, čajové extrakty.
32 - Bylinné esencie na výrobu likérov.
33 - Bylinné likéry, žalúdočné likéry.
(730) Polášek Sláviš - FIRMA BOSS, Čechova 144.
756 61 Rožnov pod Radhoštěm, CZ;

(210)
(220)

(511)
(540)

1955-93
29.10.1993
3, 5. 10

MUDr. LEOŠ STREDA

DISTITUT

HffcyfStACE
AKOSMimKY

(510)

(730)

3 - Kozmetické výrobky.
5 - Diétne prípravky.
10 - Elektrokozmetické masážne prístroje, medi
cínske prístroje.
MLlDr. Leoš Středa, s. r. o., 913 33 Horná Súča
1059, SK;

(210)
(220)
(511)

2091-93
17.11.1993
I

(540)
(510)
(730)

TAPOLEP
1 - Lepidlo na báze PVC na lepenie tapiet.
Henkel Austria GmbH, Erdbergstrasse 29, 1030
Wien, AT;

výrobky, cukríky a cukríkové tyčinky, mušli ty
činky, čokolády a výrobky z čokolády, čokoládo
vé nápoje, cukrovinky bez liečivých účinkov,

(540)

jedlé ľady, zmrzlinové krémy a mrazené cukro
vinky; prísady na ochucovanie a prifarbovanie
nápojov; jedlá na rýchle občerstvenie, hlavné
jedlá a zložky na prípravu jedál a omáčok; nátier
ky na chlieb, pokiaľ sú obsiahnuté v tejto triede.

(510)

(730)

MARS INC., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Delaware, McLean, Virginia 22101-3883, US;

(210)
(220)

2203-93
29.11.1993

(511)

9,41

3 - Pracie a čistiace prostriedky, prostriedky na
odstraňovanie škvŕn, prostriedky na oplachovanie
riadu a namáčanie bielizne.

(730)

Joh. A. Benckiser GmbH,

Ludwigshafen, DE;

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

2126-93
22.1 1.1993
červená, žltá
2, 3, 6. 7. 8. I 1. 19, 21, 39

(510)
(510)

2 - Farby, laky. fermeže.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne, mydlá, voňavkárske výrobky, prípravky
na čistenie zubov.
6 - Železiarsky tovar, stavebný materiál z kovu.
kovové potrubia a rúry.
7 - Poľnohospodárske náradie, stroje a obrábacie
stroje.
8 - Ručné nástroje a ručné náradie, nožiarsky to
var a príbory.
1 1 - Zariadenia na osvetľovanie a vykurovanie,
parné kotly, zariadenia na varenie, chladenie a
sušenie, vetracie, vodárenské a sanitárne zariade
nia.
19 - Nekovové stavebné materiály, nekovové rúry
pre stavebníctvo.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby,
prostriedky a pomôcky na čistenie.
39 - Skladovanie tovaru.

(730)

Polymat, a. s.,

Kapitulská 8, 974 83 Banská

4 I - Zábavná činnosť.
(730)

Hard Rock Limited, spoločnosť organizovaná a
existujúca podľa zákonov štátu Jersey. Suite 2.
Seaton House, 17/19 Seaton Place. St. Heller,
Jersey, Channel Islands, GB;

(210)
(220)
(511)

2223-93
01.12.1993
9,35,37,41

(540)

[G

systems
(5 10)

Bystrica, SK:

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

9 - Zvukové pásky, kompaktné disky, videopre
hrávače a filmy (exponované).

9 - Počítače, počítačový softvér, meracie prístro
je, rozvádzače, ovládacie skrinky a pulty, elek
trické regulátory, riadiace panely, tepelné regu
látory, elektrické riadiace systémy, elektromery.
35 - Sprostredkovanie obchodných operácii s to

2130-93
22.1 1.1993
modrá, žltá, červená, bordová, hneda
30

varom.
37 - Prenájom, montáž, opravy a servis elektric
kých riadiacich systémov.
41 - Nakladateľské a vydavateľské služby, škole
nie a kurzy.
(730)

PPA - COMPUTER AND CONTROL SYS
TEMS, s. r. o., Garbiarska 4, 03 I Ol Liptovský
Mikuláš. SK;

(210)
(220)
(511)
(5 10)

30 - Káva, čaj. kakao, cukor, ryža a výrobky z ry
že, kávové náhradky, obilniny a prípravky z obil
nín: chlieb, biskvity, pečivo, koláče, cukrárske

2249-93
06.12.1993
7, 1 1

(540) EUROTECH

(510)

7 - Elektrické stroje na čistenie, práčky, práčky so

(210)

2305-93

sušičkou, žmýkačky, odstredivky, sušičky, umý

(220)
(511)

15.12.1993
1,2, 4, 6, 12, 19, 35

(540)

SLOVGAS

vačky riadu určené pre domácnosť.
11 - Chladničky, mrazničky, sušičky určené pre
domácnosť.
(730)

FR1GOTECH, spol. s r. o.,

Jakubovo

nám. 12,

(510)

8 14 09 Bratislava, SK;

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

(510)

(730)

10 - Ortopedická a zdravotná obuv.
18 - Podšívky, výstelky a koža na obuv.

(210)
(220)
(511)

STOM EX, spol. s r. o.,

(210)

2295-93

(220)
(511)

13.12.1993
35,39.41,42

Dentamed
(510)

Za potokom 19, 080 06

9 - Nábytok pre laboratóriá.
10 - Lekárske, zubolekárske a zverolekárske pra
covné prístroje a nástroje, nábytok pre lekárske,
zubolekárske a zverolekárske ordinácie.
37 - Servisné, opravárenské a údržbárske služby
pre lekárske, zubolekárske a zverolekárske ordi
nácie a laboratóriá.
41 - Vydávanie publikácii a kníh.
42 - Poradenské a školiace služby pre lekárske,

(540) Slovakia Cup

zubolekárske a zverolekárske ordinácie a laborotóriá. Distribúcia softvérových produktov.

35 - Vydávanie reklamných a propagačných tla
čovín, patria sem najmä plagáty a bulletiny.
39 - Zabezpečenie dopravy.
41 - Vydávanie periodických a neperiodických
tlačovín, patria sem najmä vstupenky a odborné
publikácie, zabezpečovanie celkového priebehu a
kompletná organizácia tenisového podujatia, or
ganizovanie slávnostných hráčskych a sponzor
ských večierkov, prenájom športových potrieb a
tenisových dvorcov.
42 - Zabezpečenie stravovania a ubytovania.

Slovenský tenisový zväz,

17-94
07.01.1994
9,10,37,41,42

(540)

Ľubotice, SK;

(730)

Slovenská plynová spoločnosť, spol. s r. o.,
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, SK;

ných.

(510)

Plyny na priemyselné účely.
Emailové farby a laky.
Plyny na svietenie, kúrenie; rafinovaná ropa.
Železná ruda, kovový stavebný materiál.

12 - Dopravné prostriedky, automobily.
19 - Nekovový stavebný materiál.
35 - Sprostredkovanie obchodu.

2276-93
10.12.1993
10, 18, 25

25 - Obuv vrátane pracovnej a vychádzkovej;
prešívacie remienky na obuv (na spájanie zvrškov
a podošiev šitej obuvi); odevy vrátane pracov
(730)

I2 4 6 -

(730)

DENTAMED, spol. s

r.

o.,

Oldřichova 30,

128 00 Praha 2, CZ;

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

I 17-94
20.01.1994
červená, zlatá
30

Junácka 6, 832 80

Bratislava, SK;

(210)
(220)
(51 I)

2296-93
13.12.1993
35,39,41,42

(510)

( ) Slovak Open
540

(510)

35 - Vydávanie reklamných a propagačných tla
čovín, patria sem najmä plagáty a bulletiny.
39 - Zabezpečenie dopravy.
41 - Vydávanie periodických a neperiodických
tlačovín, patria sem najmä vstupenky a odborné
publikácie; zabezpečovanie celkového priebehu a
kompletná organizácia tenisového podujatia; or
ganizovanie slávnostných hráčskych a sponzor
ských večierkov; prenájom športových potrieb a
tenisových dvorcov.
42 - Zabezpečenie stravovania a ubytovania.

(730)

Slovenský tenisový zväz.
Bratislava. SK;

Junácka 6, 832 80

30 - Plnky do pekárskych a cukrárskych výrob
kov; múka, obilné výrobky určené na ľudskú vý
živu; ryža, ryža v balíčkoch na varenie, predvare
ná alebo dehydratovaná ryža; cestoviny, cestá na
výrobu talianskych cestovín; korenie, koreniny a
zmesi korenín; nátierky na chlieb, prevažne obsa
hujúce jedlé tuky s čokoládou, mandle a nugáto
vú príchuť; čaj (nie na liečivé účely), káva, kávo
vé náhradky, kakao, čokoládové nápoje, tekuté a
sušené extrakty z uvedených produktov, hotové
nápoje, nápoje vo vrecúškach, ako aj nápoje na
predaj v automatoch; sirupy, sirup z melasy, cu
kor. med, omáčky (okrem dressingov do šalátov);
zmrzliny, potravinársky ľad. zmrzlinové výrobky,
mrazené cukrárske výrobky; chlieb, keksy, su
šienky, torty, koláče, biskvity, pekárske a cukrár-

(730)

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

(730)

(210)
(220)
(511)

ske výrobky, výrobky z cukru, čokoláda, tabuľky
čokolády, plnky do pekárskych a cukrárskych vý
robkov z uvedených produktov, ako aj pochúťky
a jedlá na občerstvenie výrobené z uvedených to
varov; pudingy, dezerty; zákusky a tnalé občer
stvenia medzi hlavnými jedlami, prevažne obsa
hujúce obilniny, čokoládu, kakao, sladké pečivo,
lístkové cesto a iné pekárske a cukrárske surovi
ny.
MARS INC., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Delaware. McLean, Virginia 22IOI-3883. US;

118-94
20.01.1994
30

(220)
(511)

27.01.1994
18,25

(540)

JSR00KS

(510)

(730)

18 - Koža a náhradky kože. výrobky z kože a
týchto náhradiek, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach, surové kože a kožušiny, kutre a
cestovné tašky, dáždniky, slnečníky, palice, biče.
postroje na kone - všetko s výnimkou vecí na
golf. _
25 - Športové dresy, obuv a pokrývky hlavy s vý
nimkou vecí používaných výhradne na golf
Brooks Sports, Inc., Bothell, Washington 98011,
US;

SAROMEX
30 - Chuťové a aromatické prísady a esencie do
jedál a nápojov; korenie, koreniny, príchuti, by
linky. koreniny a príchuti z koreňov a listov, pi
kantné koreniny a príchuti, ako aj extrakty z ko
renín a byliniek; zmesi z uvedených produktov;
prísady do jedál; produkty obsahujúce korenie,
koreniny, koreniny z listov a koreňov, chuťové a
aromatické prísady, pikantné koreniny a príchuti,
esencie, bylinky alebo zmesi týchto produktov na
použitie pri výrobe jedlých produktov.
BUSH BOAKE ALLEN LIMITED, Blackhorse
Lane. London, GB;

119-94
20.01.1994
3.30

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

232-94
27.01.1994
7,37

Watermasťeř
(510)

(730)

7 - Rýpadlá a plávajúce rýpadlá, stroje a obrába
cie stroje, motory a elektrické motory (okrem
motorov pre pozemné vozidlá), remene a prevo
dové súkolesia na stroje (okrem použitia na po
zemné vozidlá), poľnohospodárske náradie
(veľké) a stroje.
37 - Stavebníctvo, vykonávanie opráv a inštalácií.
Aquamec Oy, Latotie 12 D, 05800 Hyvinkää. FL

(540) TRÚSIL
(510)

(730)

(210)
(220)
(511)

3 - Éterické oleje, éterické oleje vhodné ako aro
matické a chuťové prísad)-.
30 - Koreniny, esencie, chuťové a aromatické prí
sady do jedál a nápojov (iné ako éterické oleje);
prísady a zložky jedla.
BUSH BOAKE ALLEN LIMITED, Blackhorsc
Lane, London. GB:

120-94
20.01.1994
30

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

237-94
28.01.1994
9.28

(510)

9 - Potápačské masky, plávacie pásy. dýchacie
prístroje na plávanie pod vodou.
28 - Plutvy na plávanie, hračky, bazény ako ob
jekty na hru a šport, hracie lopty, malé plachetni
ce, siete (športové potreby), stacionárne bicykle
(na cvičenie), surfovacie dosky, surľovacie lyže.
šmykľavky, tenisové siete, vodné lyže.
AQUA-LEISURE INDUSTRIES, INC., spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Massachu
setts. 525 Bodwell Street Extension. Avon. Ma
ssachusetts, US.

540) SAROLINE
(510)

(730)

(210)

30 - Korenie, koreniny, koreninové extrakty, ko
reniny a príchuti z koreňov a listov, pikantné ko
reniny a príchuti, aromatické a chuťové prísady,
esencie do jedál a nápojov (iné ako éterické ole
je); prísady a zložky jedla: koreniny, esencie,
chuťové a aromatické prísady do jedál a nápojov
(iné ako éterické oleje); prísady a zložky jedla
BUSH BOAKE ALLEN LIMITED, Blackhorse
Lane. London. GB:

231-94

(730)

(540)

(510)
(730)

(540)

(510)

32 - Nealkoholické nápoje.

(730)

Zátka - Pražské sodovkárny,

16 - Publikácie.

Pnvozni

2a,

170 00 Praha 7 - Holešovice, CZ;

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,

Borová 41,

01001 Žilina, SK;

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

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

248-94
31.01.1994
16

čierna, červená
1,6,9, 16, 19

•-EX
(5 10)
EltQlOlllCIt A PlAviI

1 - Svetlotlačové plátno (fotografia).
6 - Inzertné kovové stĺpy, reklamné kovové stĺpy.
9 - Svetelné reklamné tabule.
16 - Plagáty, reklamné tabule z papiera, kartónu,
lepenky, plastu.
19 - Inzertné stĺpy s výnimkou kovových, stĺpy s

PORADCE P0DNIKAIEE
(510)

16 - Publikácie.

(730)

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.,

Borová 41,

výnimkou kovových na elektrické vedenie, rek
lamné stĺpy s výnimkou kovových.

010 01 Žilina, SK;

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

3I2-94
08.02.1994

268-94
01.02.1994
32

(730)

Q-EX, a. s., Nám.

(210)
(220)
(511)

348-94
10.02.1994
2, 3, 11,35,42

SNP č. 7, 912 50 Trenčín, SK;

(540)

STAU
(510)

2 - Emailové farby, farby, laky, riedidlá na farby,
riedidlá na laky.
3 - Čistiace prostriedky.
11
35
du
42

(730)
(5 10)
(730)

Svietidlá, svetelné zdroje.
Reklamná činnosť, sprostredkovanie obcho
výrobkami.
Vydavateľská činnosť.

Beňko Miloslav, Ing.,
SK;

32 - Nealkoholické nápoje.

Zátka - Pražské sodovkárny,

s
-

Pfívozní

2a,

170 00 Praha 7 - Holešovice, CZ;

(210)
(220)
(511)

269-94
01.02.1994
32

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

380-94
15.02.1994
9, 17, 20, 35, 41,42

Bottova 5, 010 01 Žilina,

(510)

(730)

9 - Softvér.
17 - Plastické hmoty ako polotovary.
20 - Obalové nádoby z plastických hmôt.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, účtov
níctvo, vedenie účtovníctva.
41 - Vyučovanie, vzdelávanie, akadémie vzdelá
vania.
42 - Organizačné a ekonomické poradenstvo,
konštruktérska činnosť v oblasti strojárstva.
Petrák Ľubomír, Ing., 925 25 Hurbanova Ves

(730)

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

prenosné vaky, vaky na kempingový výstroj, prí
vesky na kľúče, puzdrá na kľúče, dáždniky.
Mine O' Mine, Inc., 1875 Century- Park East
12th Floor, Los Angeles, California 90067, US;

426-94
22.02.1994
32, 33

12, SK;

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

388-94
16.02.1994
7, 10, 12, 18, 21,37, 42

(510)

32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov,
hlavne minerálne vody, stolové vody, sýtené a
šumivé nápoje, ovocné šťavy a nápoje z ovoc
ných štiav, sirupy, koncentráty a iné prípravky na
výrobu nealkoholických nápojov aj alkoholických
nápojov.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov, hlavne
s liečivými a posilňujúcimi účinkami, ako vína,
likéry.

(730)

GALENA, a. s.,

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

472-94
28.02.1994
35

(510)

35 - Usporiadanie a organizačné zabezpečenie
medzinárodnej výstavy s konferenciou.

REHA

(510)

(730)

7 - Zdvíhacie zariadenia.
10 - Barly, lýzioterapeutické zariadenia, zariade
nia na fyzické cvičenie na lekárske účely, poduš
ky na lekárske účely, vankúše proti preležaninám.
12 - Invalidné vozíky.
18 - Palice na podporu chôdze.
21 - Toaletné pomôcky.
37 - Opravy invalidných vozíkov.
42 - Odborné poradenstvo s výnimkou obchod
ného.

REHA SLOVAKIA, s. r. o„

Horova

18, 841

07

747 70 Opava - Komárov, CZ.

Bratislava, SK;

(210)
(220)

411-94
21.02.1994

(511)

9,16,36

540) MASTERBANKING
(510)

(730)

9 - Počítačové programy, najmä na vnútorné
platobné služby.
16 - Tlačoviny, najmä letáky, brožúry, správy a
časopisy s finančným obsahom.
36 - Bankové služby, najmä vnútorné bankové
služby.

Brněnské veletrhy a výstavy, a. s.,

660 91 Brno,

CZ;

MasterCard International Incorporated, 888
Seventh Avenue, New York, New York 10106.
U S;

(210)
(220)

417-94
21.02.1994

(511)

9, 18

(540)

SHAQ

(510)

(730)

9 - Pomôcky na ochranu očí, okuliarové sklá a okuliare. slnečné okuliare a puzdrá na okuliare,
audio- a videopásky. disky a kazety s predohrávkami, audio- a videozariadenia, kamery a ich vy
bavenie, počítačové programy zaznamenané na
disketách, páskach a kazetách.
18 - Športové tašky, tašky na atletiku, tašky na
gymnastiku, kufre, náprsné tašky, kabelky, tašky
cez plece, plecniaky, spacie vaky. dopravne tašky.

(210)
(220)
(511)

481-94
28.02.1994
9,35,41,42

(540) AURUS spol. s r. o.
(5 10)

(730)

9 - Počítačový softvér.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob
chodu so softvérom, hardvérom a počítačovým
príslušenstvom.
4) - Lektorská činnosť v oblasti výpočtovej tech
niky.
42 - Výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techni
ky, poradensko-konzultačná činnosť v oblasti vý
počtovej techniky, tvorba programov na zákazku.
AURl'S, spol. s r. o., Trnavská 80, 821 02 Brati
slava, SK;

(210)

493-94

(okrem dressingov do šalátov); zmrzliny, smota

(220)

02.03.1994

(511)

30

(540)
(510)

30 - Čokoláda, čokoládové a nemedicinálne cuk

nové a ovocné zmrzliny, potravinársky ľad.
zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky a cuk
rárske výrobky; chlieb, keksy, sušienky, torty,
koláče, biskvity, pekárske a cukrárske výrobky,
cukrové výrobky, čokoláda, čokoládové výrobky,
plnky do pekárskych a cukrárskych výrobkov z
uvedených produktov, ako aj pochúťky a jedlá na

CADBURY 'S TEMPO
ríky, biskvity, vafle, koláče, cukrársky tovar, zá
kusky, prípravky z obilia, zmrzliny, mrazené
zmesi - cukrovinky.

(730)

Cadbury Limited,

(210)
(220)

541-94
07.03.1994

(310)
(320)
(330)
(511)
(540)

85988
24.01.1994
CZ
6,9,12,35,37,40

(510)

občerstvenie vyrobené z uvedených tovarov; pu
dingy (dezerty); zákusky a malé občerstvenia me
dzi hlavnými jedlami, prevažne obsahujúce obil

Bournv i lie, Birmingham, GB;

(730)

(210)

niny, čokoládu, kakao, sladké pečivo, jemné cesto
a iné pekárske suroviny.
MARS Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, McLean, Virginia 22101, US;

637-94

(220)

17.03.1994

(511)
(540)

5

(510)

5 - Farmaceutické látky a prípravky.

(730)

Aktiebolaget

6 - Železiarsky tovar a výrobky z kovov v oblasti
zámočníctva.
9 - Kancelárska, reprodukčná a spotrebná elek
tronika, počítače, počítačové skrine, spínacie a
transformátorové napájacie zdroje, záložné zdro
je, zdroje na dobíjanie a testovanie stavu batérií,
prepäťová ochrana sieťová a dátová.
12 - Motorové vozidlá, najmä motocykle a ich
príslušenstvo či komponenty.
35 - Obstarávateľská a sprostredkovateľská čin
nosť v oblasti obchodu.
37 - Oprava a montáž kancelárskej, reprodukčnej
a spotrebnej elektroniky; obstarávateľská a
sprostredkovateľská činnosť v oblasti opravy a
montáže uvedených výrobkov.

(730)

40 - Zámočníctvo.
EMKO, spol. s r.

o.,

Pastviny 594, 671 67 Hru

šovany nad Jevišovkou, CZ;

Astra,

Kvarnbergagatan

16,

S-151 86 Sôdertälje, SE;

(210)
(220)

639-94
18.03.1994

(511)

5

(540)

SAFARI

(510)

5 - Herbicídy.

(730)

E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US;

(210)
(220)

631-94
16.03.1994

(511)

5,30,32

(540)

(210)
(220)

643-94
18.03.1994

(511)
(540)

17, 19
□SĽEľSä

(510)

5 - Liečivé cukrovinky, tiež plnené; dietetické vý
robky na liečivé účely; dietetické potraviny; po
trava pre dojčatá; vitamínové prípravky.
30 - Plnky do pekárskych a cukrárskych výrob
kov prevažne na báze surovín obsiahnutých v
triede 30; múka, obilné výrobky určené na ľudskú
výživu; ryža, ryža v balíčkoch na varenie, predva
rená alebo dehydratovaná ryža; cestoviny, cestá
na výrobu talianskych cestovín; korenie, koreniny
a zmesi korenín; nátierky na chlieb, prevažne ob
sahujúce jedlé tuky s čokoládou, mandle a nugá
tovú príchuť; čaj (nie na liečivé účely), káva, ká
vové náhradky, kakao, čokoládové nápoje, uve
dené výrobky tiež v extrahovanej forme (v tekutej
alebo sušenej) ako hotové nápoje, nápoje vo vrecúškacha menované výrobky vhodné na predaj v
automatoch, sirup z melasy, cukor, med, omáčky

(510)

17 - Izolačné tehly, tvarovky a bloky, izolačné
betónové dosky a dosky z izolačného betónu,
izolačné tehly a tvarovky na stavbu stien, tepelno
izolačné stavebné diely, tehly a tvarovky, tepel
noizolačné dosky, izolačné stenové dosky veľké
ho formátu, izolačné dielce, všetky vyrobené zo
zmesi papiera, cementu a piesku na stavebné účely na vonkajšie a vnútorné použitie.
19 - Stavebné hmoty na výrobu a stavebné dielce
ako sú ľahčené betónové stavebné dielce a sta
vebné dielce z ľahkého betónu, ľahčené betónové
tehly, tvarovky, bloky a tehly, tvarovky a bloky z
ľahkého betónu, duté blokové stavebné diely, tva
rovky a tehly, všetky vyrobené zo zmesi papie-

ľa, cemenlu a piesku na stavebné účely na von
kajšie a vnútorné použitie.
(730)

ISO-PAP Gebrauchtpapier + recyclingfáhige
Produkte GmbH, D-86035 Augsburg, DE;

(210)
(220)

645-94
12.04.1994

(511)

10

(540) ILEODRESS PLUS
(510)

10 - Lekárske a chirurgické nástroje, zariadenia a
pomôcky; predovšetkým stomické prostriedky a

(540) ALTEX
(510)

5 - Herbicídy.

(730)
(094)

MONSANTO COMPANY, 800 North Lind
bergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, LJS;
Známka zverejnená opätovne po oprave chyby.

(210)
(220)

660-94
22.03.1994

(511)
(540)

14

Q

ich príslušenstvo.
(730)

E. R. SQUIBB & SONS, INC.,

spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, LawrenceviIle-Prmceton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;

Chagal
(510)

14 - Hodinářské výrobky a iné chronometrické
zariadenia a ich súčasti, najmä náramkové hodin

(210)
(220)
(511)

646-94
18.03.1994
10

(540)

VISI-FLOW

(510)

10 - Lekárske a chirurgické nástroje a zariadenia;

ky', vreckové hodinky, budíky, stolové hodiny, elektrické časomerače, elektronické časomerače,
automobilové časomerače, stopky, ciferníky, ho
dinové perá a pružiny, sklá do hodín, pásiky a re
tiazky k hodinám.
(730)

predovšetkým irigátory a tesniace kužele na irigáciu a oblurácii a pod.
(730)

(210)

E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, LawrencevilIc-Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;

647-94

(220)

18.03.1994

(511)

10

300-18,

(210)
(220)
(511)

(730)

E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540. US;

648-94
18.03.1994

(511)

5

(540)

DUODERM

(510)

(730)

5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, predovšetkým lekárske a chirurgické
bandáže a obväzy; lepidlá, gély, krémy.
E.R.SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;

Sungdong-ku.

661-94
22.03.1994
6. 7, 12

ROSS

(510)

6 - Nákovy, odliatky z liatiny a oceľoliatiny.
7 - Poľnohospodárske stroje, ich vybavenie, prí
slušenstvo a časti.
12 - Nákladné a účelové automobily, ich príslu
šenstvo a časti.

(730)

Roudnické strojírny a slévárny, a. s., Krato
chvílova 1107, 413 22 Roudnice nad Labem, CZ;

(210)
(220)

673-94
24.03.1994

(511)

3

540) TOMMY HILFIGER
(510)

(210)
(220)

2Ka,

(540)

10 - Lekárske a chirurgické nástroje a zariadenia;
predovšetkým stomické prostriedky na osadenie
na telesné stómie (vývody) a ich príslušenstvo;
prostriedky na zadržovanie inkontinencie a ich
príslušenstvo.

Sungsoo-Dong

Seoul, KR;

(540) SUR -FIT
(510)

ORIENT WATCH INDUSTRIAL CO., LTD.,

3 - Podklady, líčídlá, prášky, krycie krémy, za
krývanie krémy, očné tiene, očné ceruzky, tekuté
zvýrazňovače očných obrysov, tyčinky na pery.
zvýrazňovače pier, ceruzky na pery, kondicionéry
pier, maškara, zvýrazňovače obočia, prvotné ná
nosy, ceruzky na obočie, upravovače obočia, od
straňovače mejkap, laky a krémy na nechty; parfumy, vône, kolínske vody, kolínske spreje, von
né oleje na osobné použitie a výrobu aromatov.
telové spreje (telové spreje s vôňou obsahujúcou
minerály a majúce zvlhčovanie vlastnosti); toalet
né potreby, a to holiace krémy, holiace telové vo
dy, holiace gély, krémy po holení, spreje po hole
ní, gély po holení, vody po holení, pleťové mlie
ka, krémy na starostlivosť o pleť, gély na starost
livosť o pleť, toniká na starostlivosť o pleť. ple
ťové masky, pleťové tónovacie prostriedky a

osviežovače, púdre, krémy na tvár, prípravky
proti akné bez liečivých látok, krémy na ruky,
čistiace krémy, očné krémy, očné gély, zvlhčova
če, dezodoranty, antiperspiranty, zrnká do kúpe
ľa, oleje do kúpeľa, kúpacie a sprchové gély, soli
do kúpeľa, opaľovacie krémy a oleje, opaľovacie
tyčinky, mydlové výrobky, a to mydlá, kozmetic
ké kefky na tvár, čistiace prostriedky, šampóny,
prášky, telové umývacie prostriedky (telové šam
póny); výrobky na starostlivosť o vlasy, a to vla
sové kondicionéry, vlasové gély, vlasové spreje,
stužovače vlasov, oleje na vlasy, krémy na vlasy,
krémy na úpravu vlasov a peny na štylizáciu vla
sov.

(540)

(730)

Tommy Hilfiger Licensing, lne.,

(210)
(220)
(511)

674-94
24.03.1994
25

913 N.Market
Street, Wilmington. Delaware 19801, US;

(540)

PfMCCII

a n četa
(510)

16 - Polygrafické výrobky, ako pohľadnice, re
klamné kartičky, plagáty, vstupenky a pod.
35 - Reklamná činnosť.
41 - Vydavateľská činnosť.

(730)

Karabáš Jozef, Zborovská

(210)
(220)

696-94
28.03.1994

(591)
(511)
(540)

žltá, zelená, modrá, červená a ich odtiene
3

(510)

3 - Zubné pasty a ústne vody.

(730)

COLGATE

-

6, 040 01 Košice, SK;

PALMOLIVE

COMPANY,

spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Dela
ware, 300 Park Avenue, New York , NY 10022.
US;

(510)
(730)

25 - Pančuchové výrobky.

BAREST, spol. s r. o„

Športová 1, 945 01 Ko

márno, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)

683-94
25.03.1994
94-87852
17.03.1994

(330)
(511)
(540)

CZ
9

(210)

697-94

(220)
(511)

28.03.1994
3,5.21

(540) COLGATE TOTAL
(510)

3 - Zubné pasty, ústne vody, prípravky na vyplachovanie úst.
5 - Liečivé zubné pasty, ústne vody, prípravky na
vyplachovanie úst.
21 - Zubné kefky.

(730)

COLGATE

-

PALMOLIVE

COMPANY,

spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Dela
ware, 300 Park Avenue, New York , NY 10022,
US;

(510)

9 - Akumulátory elektrické všetkých druhov, ich
časti a príslušenstvo.

(730)

AKUMA,

a. s., Nádražní 84, 293 62 Mladá Bo

leslav, CZ;

(210)
(220)

687-94
25.03.1994

(511)

33

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

887-94
15.04.1994
29, 31

(540) JAMES E, PEPPER
(510)

33 - Alkoholické nápoje.

(730)

UNITED DISTILLERS p. I. c.,

(210)
(220)
(511)

Distillers Hou
se. 33 Ellersly Road. Edinburgh EH12 6JW,
Scotland, GB;

693-94
28.03.1994
16.35,41

(510)

29 - Oriešky spracované.
31 - Jedlé oriešky, lúpané aj nelúpané.

(730)

DIAMOND

WALNUT

Stockton, California, US;

GROWERS,

INC,

škvrny, hydrokortizónové olupovacie prípravky,
kompletný rad produktov na liečbu symptómov a

(540)

chorobných stavov vlasovej pokožky.
(730)

NEUTROGENA CORPORATION,

spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 5760
West 96th Street, Los Angeles, California 90045,
US;

(5 10)

9 - Médiá na ťonografový a gramofónový záznam
a s týmto záznamom ako gramofónové platne,
kompaktné disky, audiokazety a videokazety.
16 - Plagáty, kancelárske potreby predovšetkým s
použitím papiera, časopisy a iné tlačoviny.
35 - Propagácia koncertov hraných niekým iným.

(730)

Worldwide Brands, Inc.,

1209 Orange Street,

Wilmington, Delaware, US;

(210)
(220)

942-94
21.04.1994

(511)

3

(540)
(510)

3 - Krémy na ruky, emulzie a telové mlieka.

(730)

NEUTROGENA NORWEGIAN FORMULA
NEUTROGENA CORPORATION, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 5760
West 96th Street, Los Angeles, California 90045,

(210)
(220)
(511)
(540)
(510)
(730)

939-94
21.04.1994
3,5

NEUTROGENA LIPPEN LEVRES LIPS
3 - Pomáda na pery.
5 - Pomáda na pery s liečivými účinkami.

NEUTROGENA CORPORATION,

spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 5760
West 96th Street, Los Angeles, California 90045,

US;

(210)
(220)

944-94
22.04.1994

(511)

5

(540)
(510)

US;

(210)
(220)
(511)

(510)

na odtlačky zubov; dezinfekčné prostriedky;
prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych
škodcov, antiparazitné látky.

941-94
21.04.1994
3,5

(540) NEUTROGENA
3 - Mydlá, pleťové a toaletné mydlá, kozmetické
prípravky, šampóny, kondicionéry, prípravky na
ošetrenie vlasov a vlasové spreje, čistiace lotiony,
nealkoholové, nemedicinálne čistiace odličovacie
prípravky, telové lotiony, pleťové lotiony, pleťo
vé krémy, nemastné hydratačné prípravky, pleťo
vé hydratačné krémy, pleťové hydratačné čistiace
prípravky, pleťové hydratačné lotiony, pleťové

CYBLUE
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, najmä veterinárne vakcíny; výrobky
dietetické pre deti a chorých, náplasti, obväzový
materiál, hmoty určené na plombovanie zubov a

(730)

American Cyanamid Company,

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

945-94
22.04.1994
9

One Cyanamid
Plaza, Wayne, New Jersey 07470, US;

YAZAKI

hydratačné čistiace tampóny, čistiace pleťové lo
tiony, penové pleťové čistiace prípravky, kozme
tický pleťový krém pre starnúcu pokožku, pleťo
vé krémy, nočné krémy, krémy na očné viečka,
krčmy na ruky, pleťové emulzie, emulzie na ruky,
telové emulzie, telové čistiace prípravky, telové

(510)

9 - Viazanie spojovacích vodičov na automobily,
elektrické terminály, kryty konektorov, elektrické
konektor)', poistkové skrine, relé a spojovacie
bloky; valcované drôty, elektrické káble, káble z

oleje, prípravky na ošetrenie akné, čistiaci a odIičovací prípravok v jednom, adstringentný gél na

optických vlákien, kombinované káble z optic
kých vlákien; plynomery, regulátory a merače

pokožku so sklonom k akné, maska na aknóznu
pleť, nemastný prípravok na umývanie aknóznej
pleti, antiseptický čistiaci prípravok na pokožku
so sklonom k akné, čistiace tyčinky, antiseptické
čistiace prípravky, antiseptické tampóny, sušiaci
gél, prípravky na čistenie pokožky, odličovací gél
na očné tiene, zvláčňovací prípravok na pery,
ochranné opaľovacie prípravky, opaľovacie lo
tiony, opaľovacie krémy, samoopaľovacie spreje,
krémy a lotiony na telo a tvár, antiperspiranty,
dezodoranty, kúpeľové prísady, kúpeľové gély,
telové zásypy, telové púdre, suchý olejový sprej.
5 - Farmaceutické pleťové prípravky, najmä roz
toky liečivých substancií; medicinálne prípravky
určené na starostlivosť o aknóznu pleť, najmä
masky, nemastné umývacie prípravky, čistiace ty
činky na akné. liečebné prípravky na aknózne

tlaku plynu, záznamníky tlaku plynu, nástroje a
signalizačné prístroje ohlasujúce únik plynu,
automatické přerušovače dodávky plynu v prípa
de úniku plynu, automatické prepínače na odpa
ľovače, nástroje na skúšanie plynu; automatické
regulátor)' teploty; rýchíomery, anometre, volt
metre, tachometre, merače teploty vody, merače
teploty oleja, merače tlaku oleja, merače paliva,
nádržové merače vody, hodinové merače na mo
tor, vákuové merače, skupinové merače, nástro
jové panely do automobilov, rádiové prístroje,
počítače, diagnostické systémy, prístroje na se
lekciu peňazí, tachografy, záznamníky teploty do
chlad-ničiek, záznamníky a analyzátory údajov
do taxíkov, indikátory cestovného, prietokomery.

merače spotreby paliva, záznamníky výrobných
údajov, systémy na zber výrobných informácií,
sviečky do automobilov na diaľkové ovládanie.

(730)

(540)

Yazaki Corporation, 17

Floor, Mita Kokusai
Bldg.. No 1-4-28. Mita, Minato-ku, Tokyo, JP;
(510)

(210)
(220)

947-94
22.04.1994

(511)

19

(540)

JUMA

(5 10)

19 - Prírodný a umelý kameň, a tiež opracovaný

kávové náhradky, múka a obilné prípravky,
chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a
cukrovinky, zmrzlina, med, kvasnice, prášky do
pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, ocot. chuťo
vé omáčky, korenie, ľad na chladenie.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina.

kameň.
(730)

JUMA Verwaltungs GmbH & Co. Natursteinwerke KG, D - 85137 Gungolding - AltmilhItal,
D E;

(210)
(220)

948-94
22.04.1994

(511)

35.36.42

29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťaž
ky, konzervované, sušené a varené ovocie a zele
nina, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné
mliečne výrobky, komponenty pre mliečne a ná
pojový priemysel, jedlé oleje a tuky, potraviny v
konzervách.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,

32 - Komponenty pre nápojový priemysel, okrem
komponentov patriacich do triedy 29.
(730)

FRUJO, a.

(210)
(220)

956-94

(511)
(540)

29, 32

s., 691 53 Tvrdonice, CZ;

(540)

=U Ernst &Younc
(510)

35 - Poskytovanie obchodných informácií, pora
denské služby z oblasti organizácie a riadenia ob
chodu, účtovnícke a audítorské služby.
36 - Poskytovanie finančných informácií a služby
z oblasti riadenia financií.
42 - Odborné a poradenské služby týkajúce sa
počítačového hardvéru, nahrávania počítačového
softvéru, programovania počítačov, služby v ob
lasti duševného vlastníctva, autorských práv,

26.04 1994

_B®rkš]
(510)

29 - Marmelády, džemy, ovocné polevy.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy.

(730)

FRUJO, a.

(210)
(220)

959-94

(511)

3

(540)

MYDAN

s., 691 53 Tvrdonice, CZ;

prieskumy stavu a vývoja na úseku dodržiavania
zákonov a práv, projektové štúdie.
(730)

ERNST & YOUNG INTERNATIONAL,
LTD., 787 Seventh Avenue, New York, New
York. US:

(210)
(220)
(511)

952-94
26.04.1994
5

(540)

INFANRIX

(510)
(730)

Brentford, Middlesex

TW8 9EP. GB;

(210)
(220)

953-94
26.04.1994

(511)

5

(540)

V ARILRIX

(510)

3 - Čistiaca pasta na ruky.

(730)

TATRACHEMA1 výrobné družstvo, Trnava,
Bulharská 40, 917 76 Trnava, SK;

5 - Farmaceutické a liečivé prípravky a látky,
vakcíny.

SmithKIine Beecham pic.,

27.04.1994

(510)

5 - Farmaceutické a liečivé prípravky a látky,
vakcíny.

(730)

SmithKIine Beecham Biologicals S. A.,
1 Institut 89. B-1330 Rixensart, BE;

Rue de

(210)

960-94

(220)
(511)
(540)

27.04.1994
1.4, 6, 17, 22

(510)

1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodástvo,
záhradníctvo,
lesníctvo;
priemyselné hnojivá; umelé a syntetické živice v
nespracovanom stave, plastické hmoty v nespra
covanom stave (vo forme častíc, práškov, pást aIebo tekutín); prírodné a umelé pôdne hnojivá na
použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve, les
níctve a priemysle; zmesi do hasiacich prístrojov;

prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické
látky na konzervovanie potravín; prírodné a umelé lepidlá a spojivá používané v priemysle.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; pros
triedky na pohlcovanie prachu, zmáčadlá a spoji
vá; oleje a pohonné hmoty.

vzácnych kovov), držiaky cigariet (nie zo vzác
nych kovov), zapaľovače pre fajčiarov, puzdrá na
tabak, zápalky.
(730)

Japan Tobacco Inc., 12-62, Higashi-Shinagavva
4-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, .IP;

spracovanom stave a ich zliatiny; ľahké kovy
vrátane horčíka, hliníka a ich zliatin; výrobky z
týchto materiálov vo forme platní, blokov a tyčí;

(210)
(220)
(310)

964-94
27.04.1994
1566569

stavebný materiál z valcovaného a liateho kovu;
reťaze, kovové káble a drôty (s výnimkou drôtov
na elektrotechnické účely), kovové rúry, potrubia.
17 - Baliace, tesniace a izolačné (tepelne, elek

(320)

24.03.1994

(330)

GB

(511)

5

6 - Obyčajné kovy v spracovanom alebo polo-

tricky alebo zvukovo) materiály; obaly z plastic
kých hmôt, nekovové obaly na prepravu a skla
dovanie výrobkov, nekovové hadice.
22 - Vrecia a tašky z plastických a textilných
materiálov na prepravu a skladovanie materiálov.
(730)

Norsk Hydro a. s.,

(210)

961-94

(220)
(511)
(540)

27.04.1994
34

(540) INFLUSPLIT
(510)
(730)

5 - Farmaceutické a liečivé prípravky a látky na
humánne a veterinárne použitie, vakcíny.

SMITHKLINE BEECHAM BIOLOGICALS
S. A., Rue de 1'Institut 89, B - 1330 Rixensart,
BE;

0240 Oslo, NO;

(210)
(220)

969-94
28.04.1994

(591)
(511)
(540)

hnedá, čierna
6,9,20

MiLD
SEVEN

I
(510)

(210)
(220)
(730)
(511)
(540)

34 - Tabak, cigary, žuvací tabak, cigarety, ciga
retové náustky, fajčiarske potreby, popolníky (nie
zo vzácnych kovov), puzdrá na cigarety (nie zo
vzácnych kovov), držiaky cigariet (nie zo vzác
nych kovov), zapaľovače pre fajčiarov, puzdrá na
962-94
tabak, zápalky.
27.04.1994

u\m

(510)

9 - Laboratórny nábytok a jeho príslušenstvo.
20 - Kancelársky nábytok a jeho príslušenstvo,
nekovové súčiastky na nábytok.
(730)

EXUNACO, a.

s., Čierne blato 38, 935 05 Puka

nec, SK;

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

970-94
28.04.1994

(51.0)

6 - Kovové príslušenstvo na nábytok (súčiastky).
9 - Laboratórny nábytok a jeho príslušenstvo,
okrem príslušenstva v tr. 6.
20 - Kancelársky nábytok a jeho príslušenstvo,
okrem príslušenstva v tr. 6.
EXUNACO, a. s., Čierne blato 38. 935 05 Puka
nec, SK;

6, 9, 20

Japan
Tobacco Inc.,
34

12-62, Higashi-Shinagavva
4-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JP;

(730)

(5 10)

6 - Kovové súčiastky na nábytok.

34 - Tabak, cigary, žuvací tabak, cigarety, ciga
retové náustky, fajčiarske potreby, popolníky (nie
zo vzácnych kovov), puzdrá na cigarety (nie zo

(210)
(220)

990-94
29.04.1994

(310)
(320)

0-88733
18.04.1994

(330)
(511)

CZ
30,31,32,33

(540)
(510)

32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.

KARPATSKA HORKA
30 - Korenie.
3 1 - Ovocné lesné plody, byliny čerstvé a sušené.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,

33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.
(730)

Prostějov, CZ;

vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova I, 796 97
Prostějov, CZ;

(210)

991-94

(220)
(310)
(320)

29.04.1994
0-88729
18.04.1994

(330)
(511)

CZ
30,31,32,33

(540)

BYLINNÁ HOŘKÁ

(510)

30 - Korenie.
3 I - Ovocné, lesné plody, byliny čerstvé a sušené.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,

(210)
(220)
(310)
(320)

994-94
29.04.1994
0-88732
18.04.1994

(330)
(51 I)

CZ
30,31,32,33

(540)

PERSICO

(510)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97
Prostějov, CZ;

(210)
(220)

992-94
29.04.1994

(310)
(320)

0-88730
18.04.1994

(330)
(511)

CZ
30,31,32,33

vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.
(730)

(210)
(220)
(310)
(320)

995-94
29.04.1994
88734
18.04.1994

(330)

CZ

(511)

30,31,32,33

(540)

CITRÓNA

(510)

30 - Korenie.
3 1 - Byliny čerstvé a sušené.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97
Prostějov, CZ;

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

993-94
29.04.1994
0-88731
18.04.1994
CZ
30,31,32,33

(540) STAR 1:9 QUICK
(510)

30 - Korenie.
3 I - Ovocné, lesné plody, byliny čerstvé a sušené.

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97
Prostějov, CZ;

vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.
(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97
Prostějov, CZ;

30 - Korenie.
3 I - Ovocné, lesné plody, byliny čerstvé a sušené.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,

- Korenie.
- Ovocné, lesné plody, byliny čerstvé a sušené.
- Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z o-

33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,

(540) HANÁCKÁ BYLINKA
(510)

30
31
32
na

vocných štiav.

vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.
(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97

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

996-94
29.04.1994
88945
26.04.1994
CZ
30,31,32,33

(540)

TŘEŠŇOVKA

(510)

30 - Korenie.
31 - Byliny čerstvé a sušené.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.

33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.
(730)

(210)
(220)

997-94
29,04.1994

(310)
(320)

88735
18.04.1994

(330)
(511)

CZ
30,31.32,33

(540)

VIŠŇOVKA

(210)
(220)

1000-94
29.04.1994

(310)
(320)

88738
18.04.1994

(330)
(511)

CZ
30,31,32,33

540) CLOUDBERRY
(510)

(210)
(220)
(310)
(320)

998-94
29.04.1994
88736
18.04.1994

(330)
(511)

CZ
30. 3 1,32, 33

(540)

BANANO

32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.
(730)

(210)
(220)

1003-94
29.04.1994

(310)
(320)
(330)
(511)

88996
27.04.1994
CZ
30,31,32,3 3

(540)
(5 10)

GRIOTTE
30 - Korenie.
3 1 - Byliny čerstvé a sušené.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(730)

vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97
Prostějov, CZ;

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97
Prostějov, CZ;

(210)
(220)

999-94
29.04.1994

(310)
(320)
(330)
(511)

88737
18.04.1994
CZ
30.31,32,33

540) LIMONE AMARO
(510)

Palirna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova I, 796 97
Prostějov, CZ;

30 - Korenie.
3 1 - Byliny čerstvé a sušené.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny', riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,

(730)

30 - Korenie.
31 - Byliny čerstvé a sušené.

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova I, 796 97
Prostějov, CZ;

(510)

Prostějov, CZ;

30-Korenie.
3 I - Byliny čerstvé a sušené.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1. 796 97

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova I, 796 97
Prostějov, CZ;

(510)

(730)

30-Korenie.
3 1 - Byliny čerstvé a sušené.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty' vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

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

1058-94
05.05.1994
5.29

NUTRISHAKE
5 - Farmaceutické , zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekár
ske účely, potrava pre dojčatá a deti; diétne a vý
živné doplnky k potrave obsahujúce vitamíny,
minerály, protein, aminokyseliny, vlákniny, aloa
veru a/alebo tekuté rybie tuky. v prášku, v kap
sulách alebo v žuvacej forme, všetky uvedené vý
robky na lekárske alebo dietetické účely.
29 - Mäso. ryby, hydina a zverina; mäsové vý
ťažky; konzervované, sušené a tepelne spracova
né ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia,
mlieko a mliečne výrobky, ako proteínové nápoje
na báze mlieka v práškovej forme a jogurty; vý
živné prípravky a substancie na báze základných

surovín, ktoré obsahuje trieda 29 a doplnené o
vitamíny, minerály, proteiny, stopové prvky, tuky

(540)

POISŤOVŇA UWtSTERSTVA VNÚTRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

a uhľohydráty; jedlé oleje a tuky; konzervované
mäso. ryby, hydina a zverina.
(730)

Varied Trading Company Limited,

spoločnosť
organizovaná a existujúca podľa zákonov Hong
Kongu, 1610 Wing-on Centre, 110 Connaught
Road. Central, Hong Kong, HK;

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

1059-94
05.05.1994
3, 5, I I, 29

(510)

3 - Prípravky bieliace a substancie na použitie v
práčovniach; čistiace, leštiace, drhnúce, oškrabovacie prípravky; mydlá, čistidlá a tekuté čistiace
prostriedky na použitie v domácnostiach a na au
tá; výrobky voňavkárske, éterické oleje, kozme
tické prípravky, mydlá a lotiony na ruky a telo,
krémy, vlasové lotiony, šampóny a vlasové kon
dicionéry; prostriedky na ošetrovanie zubov.
5 - Výrobky farmaceutické a prípravky na sta
rostlivosť o zdravie: výrobky dietetické na lekár
ske účely, potraviny pre deti; diétne a výživné
doplnky k potrave obsahujúce vitamíny, minerá
ly, protein, aminokyseliny, vlákniny, aloa veru
a/alebo tekuté rybie tuky, v prášku, v kapsulách
alebo v žuvacej forme, všetky uvedené výrobky
na lekárske alebo dietetické účely.
1 1 - Zariadenia na filtráciu vody, zariadenia na
filtráciu vzduchu a vymeniteľné patróny (puzdrá
a podobne) a filtre k tomu.
30 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťaž
ky, konzervované, sušené a varené ovocie a zele
nina. rôsoly, džemy, vajcia, mlieko a iné mliečne
výrobky, ako proteínové nápoje na báze mlieka v
práškovej forme a jogurty, jedlé oleje a tuky;
konzervované, sušené a varené jedlá a konzervy z
potravín uvedených v triede 29; výživné príprav
ky a substancie; náhradky diétnych a výživných
jedál, malé občerstvenia, dodatky k jedlu a prí
pravky vrátane takých, ktoré obsahujú vitamíny,
minerály, proteiny, stopové prvky, tuky a uhľo
hydráty, zdravé jedlá a potraviny, jedlá a potrava
znižujúca hmotnosť, všetko vo forme tekutej,
práškovej, v kapsulách alebo v žuvacej forme a z
potravín uvedených v triede 29.
Varied Trading Company Limited, spoločnosť
organizovaná a existujúca podľa zákonov Hong
Kongu. 1610 Wing-on Centre, 110 Connaught
Road, Central, Hong Kong, HK;

(730)

(510)

36 - Vykonávanie zdravotného poistenia.

(730)

Poisťovňa Ministerstva vnútra SR,

Gunduličo-

va 2, 812 96 Bratislava, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(591)
(511)
(540)

1073-94
06.05.1994
126 638
09.11.1993
PL
červená, modrá
9,41

W
(510)

9 - Zariadenia, prístroje a nástroje na vedecké účely, zariadenia na transformáciu, nahrávanie a
reprodukciu obrazu a zvuku, kalkulačky - počí
tačky, elektronické pokladne, počítače, elektrické
káble.
41 - Usporadúvanie vzdelávacích kurzov.

(730)

Zaklady Urzadzeň Komputerowych "ELZAB"
Spólka Akcyjna, ul. Kruczkowskiego 39, 418 13
Zabrze, PL;

(210)
(220)
(511)

1098-94
10.05.1994
5

(540)

OMNIA

(510)

5 - Herbicídy, fungicidy, insekticídy.

(730)

MONSANTO COMPANY, 800 North Lind
bergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167. US;

(210)

1103-94

(220)
(591)

10.05.1994
modrá, biela, červená

(511)
(540)

(510)
(730)

30 - Cukrovinky - drops s príchuťou bylín a
mentolu.
ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modranská 27, 140 00
Praha 4, CZ;

(210)
(220)

III0-94
10.05.1994

(511)
(540)

16,41

(730)

CZ;

(210)

1133-94

(220)

13.05.1994
42

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

DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu
a služby, Václavské náměstí 14, 111 66 Praha I,

16 - Periodické a neperiodické tlačoviny.
4 l - Vydavateľská a nakladateľská činnosť.
Ringier ČR, a. s., Domažlická II, 130 00 Praha

KAMERON

3, CZ;
(510)
(210)

1118-94

(220)
(511)
(540)

11.05.1994
36,39,42

ramov na zákazku; automatizované spracovanie
údajov.

Sankt Johann

(510)

36 - Zmenárenské služby.
39 - Služby cestovnej kancelárie.
42 - Reštauračné a ubytovacie služby.

(730)

Sankt Johann, spol. s r. o.,

1126-94
12.05.1994

(511)
(540)

7, 9, 10, 37. 42

(730)

Keselý Ján, Osadná 3,

(210)

1138-94

(220)
(511)
(540)

16.05.1994
I 1, 37

83 1 03 Bratislava, SK;

TM

Pod Stráňou č. 101,

032 03 Liptovský Ján, SK;

(210)
(220)

42 - Poskytovanie softvéru - vyhotovovanie prog

(510)

11 - Zariadenie na kúrenie, chladenie, vetranie a
úpravu vzduchu, ich súčasti a príslušenstvá.
37 - Vykonávanie stavebných a montážnych prác,
najmä inštalácia a montáž vzduchotechnických,
vykurovacích a chladiarenských zariadení.

(730)

TD Clima, spol. s r. o.,

Holandská 14, Praha 10,

CZ;

thermo fluor
(510)

7 - Stroje s mechanickým pohonom patriace do
tejto triedy.

(210)
(220)
(310)

1140-94
16.05.1994
0-88482

9 - Laboratórne prístroje.
37 - Konštrukcia strojov s mechanickým poho
nom, opravy laboratórnych a lekárskych prístro
jov.

(320)
(330)
(511)
(540)

07.04.1994
CZ
35,36

(730)

42 - Vývoj uvedených strojov a prístrojov.
Červinka Peter, Ing., Záruby 6, 831 01 Bratisla
va, SK;

(210)

1129-94

(220)

12.05.1994

(511)

3

(540)

TWIST

(510)

3 - Prípravky na leštenie.

(730)

DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu
a služby, Václavské náměstí 14, 111 66 Praha 1,

(510)

CZ;
(730)
(210)
(220)
(511)

1130-94
12.05.1994
3

(540)

VIRTUOS

(510)

3 - Odstraňovače vodného kameňa

(210)
(220)
(310)
(320)

35 - Organizačné a ekonomické poradenstvo pat
riace do tejto triedy.
36 - Ekonomické poradenstvo okrem poradenstva
v triede 35, obchodovanie s cennými papiermi,
obstarávanie, vydávanie cenných papierov pre emitenta a poskytovanie služieb s tým súvisiacich,
úschova a správa cenných papierov, poradenstvo
vo veciach cenných papierov.
BH Securities, a. s., Trojská 101, 180 00 Praha
8, CZ;

1141-94
16.05.1994
0-88481
07.04.1994

(330)
(511)

(510)

CZ
35,36

(540)

1 - Chemické prípravky pre priemysel a na ve
decké účely.
3 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky,
mydlá, kozmetické a voňavkárske prípravky vrá
tane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné
pasty a prášky, ochranné krémy a masti.
5 - Farmaceutické humánne a veterinárne prí
pravky, homeopatické prípravky.

(730)

bh securities

(510)

správa cenných papierov.

(730)

pava, CZ;

35
36

- Organizačné a ekonomické poradenstvo.
- Obchodovanie s cennými papiermi, obstará
vanie, vydávanie cenných papierov pre emitenta a
poskytovanie služieb s tým súvisiacich, úschova a

BH Securities, a. s.,

Trojská

101, 180 00

Praha

8, CZ;

(210)
(220)

1142-94
16.05.1994

(511)
(540)

11,29,30

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

1147-94
16.05.1994
0-84292
16.11.1993
CZ

(511)

1,3,5

(540) Cindy + Catty Hayworth's
(510)

(730)
1 1 -Dávkovacie mincové automaty na teplé a stu
dené nápoje, dávkovacie ručne ovládané auto
maty na teplé a studené nápoje.
29 - Polievkové koncentráty, polievky, smotana a
mlieko.
30 - Káva. čaj, cukor a čokoláda.

(730)

Fountainbrand International N. V., De Ruylerkade 58A. Curacao. Holandské Antily, AN;

(210)
(220)
(511)

1143-94
16.05.1994
25

(540)
(510)

(730)

EASTWOOD PHARMACEUTICAL COM
PANY, spol. s r. o., 17. listopadu 35, 747 06 Opava, CZ;

(210)
(220)

1148-94
16.05.1994

(310)
(320)
(330)

0-84293
16.11.1993
CZ

(511)

1,3.5

(540) Catty Hayworth
(510)

VOGUE DESSOUS
25 - Všetky druhy dámskej spodnej bielizne,
vrátane podprseniek, pásov, nohavičiek, bikín,
táng. živôtikov, body, polokorzetov, kombiné a
podväzkových pásov.

1 - Chemické prípravky pre priemysel a na ve
decké účely.
3 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky,
mydlá, kozmetické a voňavkárske prípravky vrá
tane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné
pasty a prášky, ochranné krémy a masti.
5 - Farmaceutické humánne a veterinárne prí
pravky, homeopatické prípravky.

Vogue Brassiere Incorporated,

225 Sparks Avenue, Willowdale. Ontario. Canada, CA;

1 - Chemické prípravky pre priemysel a na ve
decké účely.
3 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky,
mydlá, kozmetické a voňavkárske prípravky vrá
tane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné
pasty a prášky, ochranné krémy a masti.
5 - Farmaceutické humánne a veterinárne prí
pravky, homeopatické prípravky.

FOUNTAIN
(5 10)

EASTWOOD PHARMACEUTICAL COM
PANY, spol. s r. o., 17. listopadu 35, 747 06 O-

(730)

EASTWOOD PHARMACEUTICAL COM
PANY, spol. s r. o., 17. listopadu 35, 747 06 Opava, CZ;

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

1146-94
16.05.1994
0-84291
16.1 1.1993
CZ
1,3,5

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

1149-94
16.05.1994
0-84294
16.11.1993
CZ
1.3,5

( ) Hayworth
540

(510)

I- Chemické prípravky pre priemysel a na ve
decké účely.
3 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky,
mydlá, kozmetické a voňavkárske prípravky vrá-

tane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné

(510)

pasty a prášky, ochranné krémy a masti.
5 - Farmaceutické humánne a veterinárne prí
pravky, homeopatické prípravky.
(730)

EASTWOOD PHARMACEUTICAL COM
PANY, spol. s r. o., 17. listopadu 35, 747 06 O-

vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty'.

pava, CZ;
(730)
(210)
(220)
(511)
(540)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova I, 796 97
Prostějov, CZ;

1 150-94
17.05.1994
1,5,9

Pharmacia
(510)

31 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,

(210)
(220)

1221-94
27.05.1994

(511)
(540)

33

(510)

33 - Alkoholické nápoje.

(730)

Richard Bittner Gesellschaft mbH,

I- Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo.
záhradníctvo,
lesníctvo,
okrem ťungicídov, herbicídov, insekticídov a prí
pravkov na ničenie parazitov, umelé živice v ne
spracovanom stave, plastické hmoty v nespraco
vanom stave, pôdne hnojivá, zmesi do hasiacich
prístrojov, prípravky na kalenie a zváranie kovov,
chemické látky na konzervovanie potravín, tries
loviny, lepidlá a spojivá používané v priemysle.
5 - Fungicidy, herbicídy, insekticídy a prípravky
na ničenie parazitov v poľnohospodárstve, zá
hradníctve a lesníctve.
9 - Vedecké a elektrické prístroje a nástroje, foto
grafické, optické, meracie prístroje a nástroje,

(730)

(210)
(220)
(511)

prístroje a nástroje na váženie.
PHARMACIA AB, S-171 97 Stockholm, SE;

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

1200-94
25.05.1994
23.24,25

A-9344

Weitensfeld 183, AT;

1222-94
27.05.1994
žltá, hnedá
31, 32, 33

(540)

F*=Än * i=X q.$.
(510)

23 - Vinárske priadze mykané, poločesané a če
sané.
24 - Tkaniny, pleteniny, nábytkové a dekoračné
látky.
25 - Ponožky, pleteniny.

(730)

PRATEX, a. s.,

(210)
(220)

1220-94
27.05.1994

(591)
(51 I)
(540)

žltá, zlatá, červená
31,32.33

Slobody 43, 022 01 Čadca, SK;

(510)

31 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97
Prostějov, CZ;

(540)

(540)

(510)

31 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.

(510)

32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.
(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97

na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.
(730)

1224-94
27.05.1994

(591)
(511)
(540)

modrá
31,32.33

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97
Prostějov, CZ;

Prostějov, CZ;

(210)
(220)

31 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky

(210)
(220)

1226-94
27.05.1994

(591) červená, bordó, strieborná
(511) 31,32,33
(540)___________________

ItEmon

Vodia
(510)
(510)

3 1 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1. 796 97
Prostějov, CZ;

31 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova I, 796 97
Prostějov, CZ;

(540)

(540)

(510)

31 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova I, 796 97

(510)

31 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97

Prostějov, CZ;

(210)
(220)

1228-94
27.05.1994

(591)
(511)
(540)

červená, žltá, čierna
31.32.33

(5 10)

3 I - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97
Prostějov, CZ;

Prostějov, CZ;

(210)
(220)

1230-94
27.05.1994

(591)
(511)
(540)

hnedá, zlatá
31,32,33

(510)

3 I - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vinné, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97
Prostějov, CZ;

(540)

(540)

(510)

31 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(510)

31 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97

(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97
Prostějov, CZ;

Prostějov, CZ;

(210)
(220)
(591)

1232-94
27.05.1994
červená, zelená, hnedá

(511)
(540)

31,32,33

(510)

31 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova I, 796 97
Prostějov. CZ;

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

1234-94
27.05.1994
modrá
31,32,33

(510)

31 - Ovocie, lesné plody, čerstvé a sušené byliny.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny, riedené a
ušľachtilé destiláty vrátane macerátov a výluhov,
vínne, ovocné, bylinné a obilné destiláty.

(730)

Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Pros
tějov, komanditní společnost, Dykova 1, 796 97
Prostějov, CZ;

(540)

(510)

(540)

vebného skla).
42 - Výskum a vývoj v oblasti prírodných a tech
nických vied.
(730)

f

7 - Účelové stroje pre sklársky priemysel.
21 - Úžitkové a ozdobné sklo (s výnimkou sta

Katerinčin Marián,

Dulov

187, 018

52 Dulov,

(7 10)

16 - Periodický časopis.
4 1 - Vydavateľská činnosť.

(730)

SEMIC-SLOVART1
Bratislava, SK;

(210)
(220)

1254-94
30.05.1994

(511)

30

SK;

(210)

1241-94

(220)
(511)

30.05.1994
30

(540)

MILDE NÁTUR

(5(0)

30 - Káva, kakao, kávové náhradky, nápoje z ká
vy, kakaa alebo z čokolády.

(730)

EDUSCHO, spol. s r. o.,

Limbová ul. č.

a.

s., Drieňová 3, 826 19

(540)

St. MARTINO

(5 10)

30 - Mrazený smotanový krém, zmrzlina.

(730)

CEINTROGEL,

12,

s.

r.

o., Kollárova 53, 036 01

Martin, SK;

833 28 Bratislava, SK;

(210)

1255-94

(210)
(220)
(511)

1248-94
30.05.1994
5

(220)
(511)

30.05.1994
30

EPAQ

(540)

(540)

BAMBINO

(510)

30 - Mrazený smotanový krém. zmrzlina.

(510)

5 - Farmaceutické prípravky.

Riker Laboratories, Inc.,

(730)

CENTROGEL, s. r. o.,

(730)

spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 100 West Tenth
Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(210)

1259-94

(220)

21.03.1994

(210)
(220)

1249-94
30.05.1994

(51 1)

16

(511)

5

(540)

STORY

(540) QVAR
(510)

5 - Farmaceutické prípravky.

(730)

Riker Laboratories, Inc.,

spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 100 West Tenth
Street, Wilmington, Delaware 19801, US;

Kollárova 53, 036 01

Martin, SK;

(510)
(730)

16 - Periodické a neperiodické publikácie.
Žitná 18, 120 79 Praha 2.
CZ;

(210)
(220)

1267-94
31.05.1994

(511)

5

MONA, spol. s r. o.,

(210)
(220)

1250-94
30.05.1994

(540)

TWINGO

(511)

5

(510)

5 - Herbicídy, fungicidy, insekticídy.

PROLONG

(730)

(540)

Monsanto Company, 800 North Lindbergh
Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, US;

(510)

5 - Nutrične, profylaktické a liečebné prípravky

(730)

Prolong, s. r.

(210)
(220)

1269-94
31.05.1994

(51 I)

5

na humánne účely.
o., Doležalova 1013, 198 00 Praha
9, CZ;

(540) DOMINO
(510)

5 - Herbicidy, fungicidy, insekticídy.

(730)

Monsanto Company, 800 North Lindbergh
Boulevard, St. Louis, Missouri 63 167, US.

(210)

1270-94

(5 10)

30 - Sušienky s náplňou.

(220)

31.05.1994

(730)

(511)

5

Čokoládovny, a. s.,
4 - Modřany, CZ;

1277-94
31.05.1994
25

Modřanská

27, 140 00

Praha

(540)

SALTO

(510)

5 - Herbicídy, fungicidy, insekticídy.

(730)

Monsanto Company, 800 North Lindbergh
Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, US;

(210)
(220)
(511)

(210)
(220)

1271-94
31.05.1994

(510)

25 - Odevy, bielizeň, obuv všetkých druhov,

(511)

5

(730)

Canadelle, Inc.,

(210)
(220)
(511)

1278-94
31.05.1994
9,16,35,37,42

(540)

NIELSEN SOLUTION SYSTEM

(510)

9 - Počítače, dierne šítky (permanentnej pamäte),
počítačové technické vybavenie a strojové prog

(540) DAISYFRESH
najmä topánky, čižmy, sandále, papuče.

(540)

GINKO

(510)

5 - Herbicídy, fungicidy, insekticídy.

(730)

Monsanto Company, 800 North Lindbergh
Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, US;

(210)
(220)

1272-94
31.05.1994

(511)

5

(540)

RUBIN

(510)

5 - Herbicídy, fungicidy, insekticídy.

(730)

Monsanto Company,

(210)
(220)

1275-94
31.05.1994

(511)

2,3,8

4405 Metropolitan Blvd. East.
Montreal, Quebec, CA;

ramy používané na konanie a analyzovanie mar
ketingových (trhových) a reklamných informácií,
na plánovanie marketingových (trhových) a pro
pagačných programov a na tvorbu správ v re
klamnom prieskume spotrebných výrobkov, prie
skumu rozhodovania o nákupoch a trhovom prie

800 North Lindbergh
Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, US;

skume.
16 - Tlačené zostavy v oblasti marketingového
(trhového) prieskumu, reklamy otvorených dis
kusných rozborov, obchodného prieskumu a roz
borov, príručky k technickému a programovému
vybaveniu.
35 - Obstarávanie jednotných informačných slu
žieb o prieskume trhu, služieb o marketingovom

(540)

(5 10)

2 - Farby, laky.
3 - Brúsne prípravky a materiály.
8 - Brúsne náradie.

(730)

ACROMA, s. r.
u Benešova, CZ;

(210)
(220)

1276-94
31.05.1994

(591)
(511)
(540)

červená, modrá, žltá
30

o.,

prieskume v oblasti spotrebného tovaru, predajov
v malom, v obchodovaní a vo výrobe, reklame
služieb obchodných otvorených diskusných roz
borov a služieb obchodného prieskumu a prípra

Na obci 84, 257 51 Bystřice

va príbuzných správ o marketingovom prieskume
a obchodných správ.
37 - Obstarávanie údržby počítačových systémov
a zariadení programového vybavenia, služieb o
novinkách (vylepšených, zdokonalených výrob
koch) a opravárenských služieb.
42 - Služby spoločného používania veľkého
ústredného počítača, prenájom vybavovacieho
času pre počítače, strojových programov a počí
tačových báz dát vzťahujúcich sa na spotrebný
tovar, spotrebné nákupy a vystavenie spotrebite
ľov tlačovým prostriedkom, elektronickým pros
triedkom a vonkajšiemu propagačnému trhovému
prieskumu; prenájom systémov technického vy
bavenia, programového vybavenia a tlačiaren
ských (kopírovacích) služieb.
(730)

A. C. Nielsen Company,
60062-6288. US;

Northbrook, Illinois

(510)
(730)

9 - Zariadenia na váženie a meranie, ich súčasti a
príslušenstvá.
Ohaus Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu New Jersey, 29 Hanover Road.
Florham Park, New Jersey 07932, US;

4 - Priemyselné oleje, priemyselné luky a ma

(210)
(220)

1285-94
31.05.1994

zadlá.

(511)

12

(540)

CARISMA

(540)

(510)
(730)

Bel-Ray Company, Inc.,

Farmingdale, New Jer

sey 07727, US;

(210)
(220)

1280-94
31.05.1994

(511)

4

(730)

12 - Pozemné vozidlá a ich súčiastky.

(730)

MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 33-8, Shiba 5-chome, Minatoku, Tokyo, JP;

(540) BEL-RAY
(510)

(510)

4 - Priemyselné oleje, priemyselné luky a ma

(210)
(220)

1286-94
31.05.1994

zadlá.

(511)

12

(540)

TOYOTA RAV4

Bel-Ray Company, Inc.,

Farmingdale, New Jer

sey 07727, US;

(510)

12 - Motorové vozidlá, ich náhradné diely a prí
slušenstvá.

(730)
(210)

1281-94

(220)

31.05.1994

(51 1)

25

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
No. 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;

(540)

VVOM)KRKRX

(210)

1288-94

(510)

25 - Odevy, bielizeň, obuv, najmä topánky, čiž
my, sandále, papuče.

01.06.1994
35,36

(730)

Canadelle, ľne.,

(220)
(511)
(540)

4405 Metropolitan Blvd. East,
Montreal. Quebec. CA;

r XZD A MCM A
L/Xl Z Yl N LV JZ V
(510)

(210)

1282-94

(220)

31.05.1994

(511)

5,30

(540)
(510)
(730)

HALLS CENTERS
PARKE, DAVIS

(210)
(220)

1283-94
31.05.1994

(511)
(540)

8

(510)

(730)

nosnosti, obchodné informácie alebo spravodaj
stvo, obchodné rešerše, riadenie obchodných ale
bo priemyselných podnikov, štúdie a prieskum
trhu. vedenie obchodného plánovania, vyhľadá
vanie obchodných informácií, výnosnosť - zna
lecké posudky.

5 - Cukrárske liečivé výrobky.
30 - Cukrárske výrobky.
Chestnut Avenue.
32Q, GB;

35 - Vypracovanie znaleckých posudkov o pod
niku - efektívnosť, expertízy o efektívnosti a vý

&

Co., Ltd.,
Eastleigh,

36 - Burzové maklérstvo - burzové lístky cenných
papierov, cenné papiere, burzové kurzové lístky,
tínančné odhady, poisťovací agenti a agentúry, agentúry na vymáhanie pohľadávok, realitné a úverové agentúry, agentúry pre obligácie a iné

Lambert Court.
Hampshire

S05

cenné papiere, agentúry pre poisťovníctvo, ban
kové obchody, úschova cenín, k!Íring, dohodcovia cenných papierov, financovanie splátkových
obchodov a úverov pre veľkoobchod, finančné operácie a transakcie, kapitálové fondy na zištné

fiHBET

alebo dobročinné účely, hypotekárne výpožičky,
investície a kapitálové investície, investičné
trusty, poisťovacie zastupiteľstvo, poverenícke
záležitosti, bankové obchody - obligácie a iné is
tiny, finančné pôžičky, sporiteľná spoločnosť, uloženie peňazí (fondov), finančné upisovanie,
úschova cenných papierov, úverové konzultácie a
rešerše, agentúry na vymáhanie úverov, zaklada
nie kapitálových fondov na účely zisku alebo
dobročinné účely, sprostredkovanie nákupu alebo
predaja cenných papierov, finančné záruky.

8 - Ručné rezné nástroje, držadlá, žiletky, držiaky
a príchytky žiletiek, škrabky na odstraňovanie hr
dze alebo škvŕn z kovových povrchov.
OLFA CORPORATION, 1 1-8. Higashinakamolo 2-chome, Higashinari-ku, Osaka-sht, JP;

(210)
(220)
(511)

1284-94
3 1.05.1994
9

(540)

OHAUS

(730)

Investiční společnost EXPANDIA, a. s.,
ská 46, 100 10 Praha 10, CZ;

Kodaň

(210)

1292-94

(220)

01.06.1994

(511)

29

(540)
(5 10)

(540)
(510)

VIOLA
29 - Mlieko, syry a iné potravinové prípravky na
báze mlieka, smotana, jogurty, práškové mlieko,

lezov, ochranných známok, topografií polovodi
čových výrobkov, zabezpečenie ochrany priemy

maslo, margarín, jedlé oleje a tuky.
(730)

Viilio OY1

(210)
(220)

1294-94
01.06.1994

(511)

3.21

selného vlastníctva v zahraničí, zastupovanie tu
zemských a zahraničných subjektov v celom roz

Meijeritie 6, 00370 Helsinky. F);

sahu priemyselného vlastníctva, rešeršná činnosť,
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti prie
myselného vlastníctva.
(730)

(540) MR. MUSCLE
(510)

Dudová Tatiana - SLO V A KIA PATENT, Pa
tentová a známková kancelária, Piaristická 9,
91101 Trenčín, SK;

3 - Bieliace prípravky a ostatné látky na pranie
textílií, prípravky na čistenie, leštenie, čistenie a
brúsenie, prostriedky na oživovanie farieb, pros
triedky na obnovovanie maľby, prostriedky na
obnovovanie politúr, vosky, prostriedky na báze
voskov na ošetrovanie povrchov, prostriedky na
obnovovanie voskových politúr, ochranné nátery
na báze politúr, politúry na topánky, krémy na

(730)

SLOVAKIAPATENT
42 - Spracovanie podkladov k prihláškam vynále
zov, spracovanie podkladov k prihláškam úžitko
vých vzorov, spracovanie podkladov k prihláš
kam priemyselných vzorov, PCT prihlášok vyná

(210)

1298-94

(220)
(511)

02.06.1994
5

(540)

STARASID

(510)

5 - Farmaceutické lieky a liečivá.

topánky, mydlá, detergenty.
21 - Malé domáce nádoby a nádoby (nie z dra
hých kovov alebo pokovované drahými kovmi),
hrebene a umývacie hubky, kefy (iné ako maliar
ske). materiály na výrobu kief, prístroje, nástroje,
náradie a materiály na čistenie, leštenie, brúsenie

(730)

NIPPON KAYAKU KABUSH1KI KAISHA,

(210)
(220)

1305-94
03.06.1994

a voskovanie, mydlové disperzie, drôtiky na drh
nutie a drôtenky.
S. C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe

(511)

25

11-2, Fujimi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;

(540)

Street. Racine. Wisconsin 53403-5011, US;

IXRA
ONoravotnoNT

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

1295-94
01.06.1994
1.2

ô JOTUN
(5 10)

1 - Chemické výrobky na priemyselné účely, umelé a syntetické živice, plastické hmoty vo for
me prášku, v pastách alebo v tekutom stave, vo
forme roztoku, disperzie alebo granulátu na pou
žitie vo výrobe, adhezívne látky na použitie v
priemysle.
2 - Maliarske farby, ťermeže, laky, prostriedky
proti usadeninám a hrdzi, prostriedky na ochranu
dreva, nátery na lode a zariadenia na ťaženie,
práškové laky vrátane práškových náterov na
ochranu plynovodov a potrubí, na ochranu želez
ných výstuží a fasád, epoxidové práškové nátery,
polyesterové práškové nátery, epoxypolyesterové

(510)

25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.

(730)

E. 1. du Pont de Nemours & Company,

1007
Market Street, Wilmington. Delaware 19898, US;

(210)

1307-94

(220)
(511)

03.06.1994
4

(540)

(510)

(730)

4 - Biologicky odbúrateľný olej na mazanie reťa
zí a líšt motorových píl vyrobený na báze rastlin
ných olejov.

PeWas spol. s r. o.,
tislava, SK;

práškové náter)'.
(730)

JOTUN A/S,
jord. NO;

(210)
(220)
(51 I)

1297-94
02.06.1994
42

Hystaddveien

167,

3200 Sandef(210)
(220)
(310)
(320)
(330)

1314-94
06.06.1994
89154
04.05.1994
CZ

(511)

2, 16

Rybničná

57

A,

83 I 07

Bra

(540)

(540)

4¾7
(510)

IMIKO

2 - Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov,
náhradné atramenty do počítačových tlačiarní.
16 - Farbiace pásky do počítačových tlačiarní a
pokladničných systémov, farbiace valčeky do
pokladničných systémov, farbiace pásky do písa
(510)

cích strojov, atramentové náplne.
(730)

DATA-East, spol, s r. o.,

Koláfská 13, 746 OI

(730)

1334-94
07.06.1994

(511)

25

(540)

AIRWALK

(510)
(730)

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

25 - Oblečenie a obuv.

ITEMS INTERNATIONAL, INC.,

P.O.Box

1342-94

(220)

08.06 1994

(511)
(540)

30

krajín.
Duingen,

1345-94
09.06.1994

(511)
(540)

42

VIVA
9 - Zvukové a obrazové nahrávky, všetky vo for
me platní, pások, kompaktných diskov alebo ka

ganizovanie talentových súťaží a udeľovania cien
v oblasti televíznej a hudobnej tvorby.

MSM
(5 I 0)
(730)

1371-94
14.06.1994
9. 14, 18, 25, 38, 41

38 - Služby káblového a televízneho vysielania.
4 I - Výroba televíznych programov, tanečných a
hudobných programov, udeľovania cien. zábav
ných programov, hier a športových udalostí, ži
vých koncertov, televíznych spravodajstiev; or

DE;

(210)
(220)

1 l/a.

25 - Klobúky a čapice, krátke nohavice, saká. ko
šele, mikiny, tričká, tielka, župany a kimoná, ru
kavice prstové a palčiaky, súpravy na voľný čas.
nohavice, džínsy, oblečenie do dažďa, plavky,
bielizeň, pyžamá, kostýmy, traky, papuče, papu
čové ponožky, textilná galantéria, prezúvky (iné
ako papuče), remene, sandále, topánky nízke a
vysoké, látkové pásy.

30 - Pečivo, predovšetkým hotové koláče, všetko
výrobky pochádzajúce z krajín anglicky hovoria

Lady Cake-Feine Kuchen GmbH,

Votrubova

ky, športové turistické vaky, taštičky na kozme
tické potreby, nákupné tašky, plážové tašky,
plecniaky, kufríky, kožené kufre, puzdrá na kľú
če. puzdrá na hudobné nástroje, náprsné tašky,
peňaženky a dáždniky.

ceho regiónu alebo určené na export do týchto
(730)

r. o.,

18 - Príručné kabely, cestovné tašky, tašky na
športové potreby, príručné kabelky, školské taš

ofidy Cake
(510)

s

ziet; filmy a televízne filmy.
14 - Klenoty, prívesky na kľúče, mince, hodiny a
hodinky.

951, Altoona, Pennsylvania 16603, US;

(210)

Praxipharma, spol.
821 09 Bratislava, SK;

Opava, CZ;

(210)
(220)

39 - Veľkodistribúcia liečiv.

42 - Služby komerčného právnika.
Majeriková Mária, JUDr., Gwerkovej
85 1 04 Bratilslava, SK;

19,

(730)

WARNER MUSIC GROUP INC.,

(210)
(220)

1384-94
15.06.1994

(511)

5

spoločnosť
zriadená podľa zákov štátu Delaware, 75 Rocke
feller Plaza, New York, New York 10019, US;

(540)

SPANIDIN

(510)

5 - Farmaceutické lieky a liečivá.

(730)

Nippon Kayaku Kabushiki Kaisha,
mi l-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;

I 1-2, Fuji-

(540)

(510)

16 - Tlačoviny, noviny, časopisy, periodické a

(730)

neperiodické tlačoviny.
35 - Nakladateľstvo a vydávanie reklamných a
náborových tlačovín.
41 - Nakladateľstvo a vydávanie novín, časopi
sov, periodických a neperiodických tlačovín s
výnimkou reklamných a náborových tlačovín.
Ringier ČR, a. s., Domažlická 11, 130 00 Praha

JSétti)

OtocM
(510)

(730)

30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky; múka a obilné prípravky upra
vené na výživu ľudí, napr, ovsené alebo iné obil
né vločky a pod.; nápoje z kávy, kakaa alebo čo
kolády; chlieb, sucháre a sušienky, koláče, jemné

3, CZ;

pečivo a cukrovinky; zmrzlina, med, sirup z me
lasy, kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ko
renie, ocot, chuťové omáčky; ľad na chladenie.

(210)
(220)

1503-94
30.06.1994

GENERAL MILLS, INC., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, Number One Ge

(511)

6,7,8,9,11,12,37,39

(540)

v
S
Kromexim

neral Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota
55426, US;

(210)
(220)

1386-94
15.06.1994

(511)
(540)

3

(510)

6 - Zámočnícke kovové tovary patriace do tejto
triedy, kovové oceľové haly a prístrešky, hutný
materiál a jeho súčasti (napr. skrutky, matice,
klince).
7 - Poľnohospodárske stroje patriace do tejto
triedy a ich príslušenstvo, motory elektrické s vý
nimkou motorov pre pozemné vozidlá.
8 - Ručné náradie a jeho príslušenstvo.
9 - Rozvádzače nízkeho napätia, elektromateriál
patriaci do tejto triedy.
11 - Zariadenia na chladenie a vetranie vrátane
klimatizačných zariadení na úpravu vzduchu.
12 - Manipulačná technika - vysokozdvižné vozí

(5 10)

3 - Kozmetické výrobky - deoparfumy.

(730)

ASTRID T.M.,

ky, automobily vrátane náhradných dielov, elek
tromotory pre vozdilá.
37 - Montáž, brúsenie a opravy uvedených tova
rov, revízie elektrických zariadení, revízne skúš
ky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariade

a. s., U průhonu 10, 170 04 Pra

ha 7, CZ;

(210)
(220)
(511)

1409-94
16.06.1994
25

(540)

ní.
39 - Cestná motorová doprava.
(730)

40 - Frézovanie.
Kromexim, a. s„ Hulínská 2383, 767 01 Kromě
říž, CZ;

(210)
(220)
(511)

I526-94
04.07.1994
35

(540)
(510)

25 - Odevy, pokrývky hlavy a obuv pre mužov,
ženy a deti.

(730)

BRITTSPORT LIMITED, 13/F 1. New Manda
rin Plaza, Tower A 14 Science Museum Road,
Tsim Sha Tsui East, Kowloon. HK;

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

1432-94
20.06.1994
16,35,41

mozaika

(510)
(730)

35 - Reklamná a propagačná činnosť.
IPA-Informačno-poradenská agentúra, v. o. s.,
Sv. Michala 2, 934 01 Levice, SK;

(511)
(540)

37 - Interiérové a exteriérové maľovanie a natie
ranie, lakovanie, glazovanie, prenájom fasádnych
strojov, maliarske a natieračské práce na budo
vách, stavbách, ostatných objektoch a vybave
nosti.

35

(730)

APROPO, Némethy Peter,

Hollého 3, 949 Ol

Nitra, SK;
(5 10)
(730)

35 - Reklamná a propagačná činnosť.

IPA-Tnformačno-poradenská agentúra, v. o. s.,
Sv. Michala 2, 934 Ol Levice, SK;

(210)

1543-94

(220)
(511)

07.07.1994
7

(210)

1582-94

(220)
(511)

14.07.1994
5,29.30

( ) Healthcrafts
540

(510)

(540) TOYOTA
(510)

7 - Poľnohospodárske náradie.

(730)

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,

hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlač
ky; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na niče
nie buriny a na hubenie živočíšnych škodcov;
mikroorganizmy.
29 - Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov,
hydina, zverina; mäsové výťažky; konzervované,
sušené a varené ovocie a zelenina; rôsoly, zavá
raniny, vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky vrá
tane mliečnych nápojov; jedlé oleje a tuky; potra
viny v konzervách.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky; múka a obilné prípravky urče
né na ľudskú výživu, napr. ovsené vločky a po
dobne, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné
pečivo a cukrovinky, zmrzlina; kávové, kakaové
alebo čokoládové nápoje; med, sirup z melasy;
kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; korenie,
ocot, chuťové omáčky; ľad na chladenie.

No. I, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;

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

1552-94
08.07.1994
35

BOUNTY
35 - Reklamné a propagačné služby, distribúcia
vzoriek, príprava a umiestňovanie reklám, šírenie
a výroba reklamného materiálu, zaisťovanie re
klamného materiálu, zaisťovanie priestoru na re
klamu, zaobstarávanie informácií na účely rekla
my a marketingu, poradenské a konzultačné služ
by v súvislosti so všetkými uvedenými službami.

(730)

Bounty Services Limited,

Diss, Norfolk, IP22

3HH, GB;

(210)
(220)

5.30

(540)

ENERVIT
5 - Farmaceutické výrobky, ako sú prípravky na
starostlivosť o zdravie, biologické a dietetické vý
robky na lekárske účely, dietetické potraviny a
posilňovacie prostriedky na lekárske účely.
30 - Prípravky z obilia, cukrovinky, bonbóny,
hroznový cukor na potravinárske účely.

(730)

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

(5 10)

(730)

Associated Health Foods Ltd.,

(210)
(220)
(511)

1592-94
15.07.1994
1.9. II, 16, 37, 40, 41

(540)

TRADAG

Unit 24, ClitTe
Industrial Estate, Lewes, East Sussex BN8 6.1 L.
GB;

1553-94
08.07.1994

(511)

(510)

5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke; výrobky dietetické, na lekárske účely,
potraviny pre deti, náplasti, obväzový materiál;

(510)

Sorna Cell-Cracking von Lebensmittelrohstoffen GmbH, Neurather Weg 1,51063 Kciln. DE;

1 - Svetlocitlive fotografické materiály a chemic
ké prípravky na ich spracovanie.
9 - Zariadenia a prístroje na zaznamenávanie a
reprodukciu obrazu a/alebo zvuku; optickomechanické prístroje a ich príslušenstvo; prístroje
pre fotografie, ďalekohľady, objektívy, medzikrúžky, filtre, slnečné clony; nosiče informácií
vrátane digitalizácie obrazu a jeho záznamu; me
racia technika, expozimetre.
1 1 - Osvetľovacia technika; osvetľovacia techni
ka na fotografovanie, reflektory, blesky.
16 - Nosiče informácií na báze papiera; fotogra
fické albumy; obrazy, tlačoviny, plagáty-", foto
grafie.
37 - Opravy fotografickej techniky a prístrojov.
40 - Vyvolávanie filmov, strihanie videopások.
leštenie optických skiel.

I574-94
12.07.1994
2. 17, 37

SV apropo
2 - Farby, nátery, laky, ochranné prostriedky proti
korózii, proti deteriorizácii dreva, farbivá, mo
ridlá. protipožiarne nátery.
17 - Izolačné farby, laky a nátery.

41 - Výchovno-zábavné a vzdelávacie služby v
oblasti fotografovania; organizovanie výstav fo
tografií, výroba videofilmov.
(730)

TRADAG, spol. s r.

o., Velká
23 16/90. 400 01 Ústí nad Labem, CZ;

Hradební

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

(540)

1593-94
15.07.1994
1,9, 11, 16,37, 40,41

HUSCO

TTMMG

1

(510)

1 - Svetlocitlivé fotografické materiály a chemic
ké prípravky na ich spracovanie.
9 - Zariadenia a prístroje na zaznamenávanie a
reprodukciu obrazu a/alebo zvuku; optickomechanické prístroje a ich príslušenstvo; prístroje
pre fotografie, ďalekohľady, objektívy, medzikrúžky, filtre, slnečné clony; nosiče informácií
vrátane digitalizácie obrazu a jeho záznamu; me
racia technika, expozimetre.
I I - Osvetľovacia technika; osvetľovacia techni
ka na fotografovanie, reflektory, blesky.
16 - Nosiče informácií na báze papiera; fotogra
fické albumy; obrazy, tlačoviny, plagáty, foto
grafie.
37 - Opravy fotografickej techniky a prístrojov.
40 - Vyvolávanie filmov, strihanie videopások,
leštenie optických skiel.
41 - Výchovno-zábavné a vzdelávacie služby v
oblasti fotografovania; organizovanie výstav fo
tografií, výroba videofilmov.
(730) TRADAG, spol. s r. o., Velká Hradební
2316/90. 400 01 Ústí nad Labem, CZ;

(210) 1595-94
(220) 15.07.1994
(511) 9,18.25,28
(540)
(510)

(510)

7 - Ventily a čerpadlá, hydraulické ovládacie za
riadenia, regulačné zariadenia určené na použitie
na hydraulických zariadeniach, súčasti a armatúry
uvedených výrobkov, ktoré sú celkom súčasťami
strojov.
9 - Elektricky ovládané ventily, elektrohydraulické ventily, elektrohydraulické regulátory ovlá
dacieho tlaku.
(730) HUSCO INTERNATIONAL, INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Waukes
ha, Wisconsin, US;

(210)
(220)
(511)

1617-94
19.07.1994
1,2,19

(540) KAOLIN PREMIER
(510)

(730)

1 - Kaolin.
2 - Maliarske nátery.
19 - Hlina pálená.
KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ:

(210) 1646-94
(220) 21.07.1994
(511) 29

(540) DELIKATES
(510) 29 - Sterilizovaný zeleninový šalát.
(730) Slovácká Fruta, a. s., Na drahách 814, 686 04
Kunovice, CZ;

KOHO

(730)

9 - Prilby.
18 - Vrecia, vaky, tašky, plecniaky.
25 - Odevy, obuv. prikrývky hlavy, rukavice; no
havice na ľadový hokej, gymnastické cvičky;
tričká, šortky, spodná bielizeň; čapice; športové
tričká, nohavice, bundy, šortky, vetrovky, športo
vé oblečenie na tréningové účely; gymnastické
oblečenie.
28 - Gymnastické potreby a náčinie; športové ru
kavice. rukavice na Športové hry, rukavice na ľa
dový hokej, pre brankárov, na držanie palíc a ty
čí; chytacie rukavice, rukavice na pozemný hokej;
športové potreby, hokejky na ľadový hokej, ho
kejky na pozemný hokej, ringettové palice, špor
tové náčinie a príslušenstvo na ľadový hokej;
prilby pre hráčov a brankárov ľadového hokeja;
chrániče; chrániče pliec, lakťov, kolien, bokov,
rúk, hrudníka; chrániče pre brankárov; ochranné
masky, tvárové masky; športové náčinie a príslu
šenstvo na pozemný hokej a ringette; korčule,
puky na ľadový hokej, loptičky na pozemný ho
kej; športové vaky a tašky na nosenie športového
náčinia.
KHF Sports Oy, Kaukjärvi, 30100 Forssa, FL

(210)
(220)
(511)

1598-94
15.07.1994
7.9

(210) 1650-94
(220) 21.07.1994
(511) 29
(540) SLOVÁCKÉ LEČO S KLOBÁSOU
(510) 29 - Konzervovaná zelenina - lečo.
(730) Slovácká Fruta, a. s., Na drahách 814, 686 04
Kunovice, CZ;

(210) 1688-94
(220) 27.07.1994
(511) 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 42
(540) WESTERN ATLAS
(5 10) 6 - Lístky, kartičky a nálepky (s ochranným náte
rom i bez náteru), ktoré majú čitateľné znaky pre
človeka a stroj vrátane čiarového kódu a podob
ných symbolov.
7 - Automatické výrobné, obrábacie a montážne
systémy, zváracie montážne systémy, flexibilné
obrábacie systémy, zariadenia na manipuláciu s
dielmi pri procese, kovoobrábacie systémy,
automatické systémy opracovania telies, stroje na
výrobu motorov pre automobily a súčasti šasi, otočné pretlačovacie stroje, brúsiace stroje, kotú
čové brúsky a systémy, diamantové a CBN ná
stroje, diamantové orovnávacie nástroje a valče
ky, presné výrobné hrotové brúsky a systémy na

valcové plochy, brúsne kotúče, manipulačné sys
témy, automatizované skladovacie a vyhľadávanie
systémy, flexibilné montážne systémy a integro
vané manipulačné systémy, automatizované jednodrážkové dopravníkové systémy, výrobné do

sklad a manažment distribučného strediska, vý
robné realizačné systémy, manipulačné systémy
vrátane inštalácie a služieb, obrábacie a montážne
systémy, služby spojené so zberom a uchováva
ním informácií, skúmanie ropy, rozvoj a výroba
na ropných poliach, spracovanie a interpretácia
údajov z prieskumových služieb, vŕtanie studní
na vodu.

pravníky, dopravníky, triediace produkty a sys
témy, paletovače a depaletovače, smerové zásob
né stoly, zvislé zásobníky, beztlakové kombinátory. kazetové výťahy a miskové separatory.
8 - Ručne držané snímače čiarového kódu a po
dobných symbolov, prístroje na zber dát, prenos
né prevádzkové riadiace prístroje, snímače so
skupinovou klávesnicou a displejom.
9 - Systémy na riadenie a ukladanie informácií,
čítače čiarového kódu a tlačiarne čiarového kódu,
elektronické riadiace zariadenia pre manipulačné,
výrobné a montážne systémy, ústroje na určova
nie súradnicovej polohy na zemi zo signálov zís
kavaných zo satelitov, hydrofóny, geofóny, seiz
mické káble, systémy na získavanie a spracovanie
seizmických údajov, elektrické konektory; softvér

(730)

Western Atlas Inc.,

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

1695-94
28.07.1994

(511)
(540)

360 North Crescent Drive.
Beverly Hills, California 90210. US;

94-89667
20.05.1994
CZ
17, 19, 35

pre sklady n manažment distribučných centier,
výrobné realizačné systémy, manipulačné systé
my, výrobné a montážne systémy, systémy na
zber a ukladanie údajov, prieskum uhľovodíkov,
ropných a plynových poli, vývoj a výroba geolermálnej energie.
12 - Automatizované riadené vozidlá, pojazdné
seizmické vibrátory, nákladné vozidlá, úžitkové a
terénne vozidlá.
13 - Tvarované nálože používané v perforačnom
zariadení útvarov ropných a plynových studní a
perforačné nástroje používané na perforáciu zem
ných formácií.
16 - Štítky s čiarovým kódom a príbuznou sym
bolikou vytlačené na papieri alebo natieranom
papieri, strojové čitateľné štítky vytlačené na pa
pieri alebo na natieranom papieri a pre manuály a
dokumentáciu priložené k balíkom s počítačovým
softvérom.
42 - Služby v oblasti výskumu, vývoja a výroby
uhľovodíkov, minerálov a geotermálnej energie,
najmä na vyhodnocovanie formácii, perforácia a
dokončovanie vrtov a obnova potrubí, bezdrôtové
služby, geologické profilovanie vrtov, testovanie
vrtov, seizmické prieskumy hlbinnými vrtmi,
elektromagnetické prieskumy, analýzy v rezervo
ároch, monitorovanie rezervoárov, služby spojené
s opisovaním zásob, kvapalinová analýza jadra a
rezervoáru, opis rezervoáru (odhad poškodenia
formácie, analýza ropy a životného prostredia,
integrované služby v oblasti životného prostredia,
služby v oblasti rafinácie a rezervoárov podzem
ných kvapalín, služby v oblasti integrovaného vý
skumu. vývoja a výroby, geofyzikálny prieskum
na opis rezervoárov, analýza jadra a tekutiny,
štúdie zvýšenia regenerácie ropy, pozemné a ná
morné geofyzikálne seizmické prieskumy, pre
služby automatického zberu a uchovávania in
formácii; pre výrobné a podporné služby na reali
záciu obrábacích a montážnych systémov, pre in
žinierske a programové riadiace služby na hod
notenie a realizáciu integrovaných výrobných a
logistických systémov, pre softvérové služby pre

(510)

1 7 - Nekovové materiály a materiál)' na tesnenie a
izoláciu.
19 - Keramické výrobky - obkladačky, dlaždice,
výrobky sanitárnej keramiky.
35 - Prevádzka inžinierskych stavieb, prevádzka
bytových a občianskych stavieb.

(730)

Kvadriga, společnost s ručením omezeným,

Vi

nohradská 42, 120 00 Praha 2, CZ:

(210)
(220)

I696-94
28.07.1994

(511)

25

(540)

PLAYBOY

(510)

25 - Odevy.

(730)

Playboy Enterprises, Inc., 680 North Lake Sho
re Drive, Chicago. Illinois 60611, US;

(210)
(220)

1697-94
28.07.1994

(511)
(540)

25

(5 10)

25 - Odevy.

(730)

Playboy Enterprises, Inc.,

680 North Lake Sho
re Drive, Chicago, Illinois 6061 I. US;

(730)

(540)

STANDARD
■ -CAFÉ

THE BOOTS COMPANY PLC,

Nottingham

NG2 3AA, GB;

/>4 íl*

(210)
(220)
(51 1)

1758-94
03.08.1994
9,25,33,41,42

(540)

(510)

30 - Káva, kávové náhradky, kávové extrakty, čaj
a kávové nápoje, prípravky na také produkty.

(730)

KRAFT JACOBS SUCHARD AG (KRAFT
JACOBS SUCHARD LTD) (KRAFT JA
COBS SUCHARD SA), 4-6 Klausstrasse, CH-8008 Zurich, CH:

(210)
(220)

1756-94
03.08.1994

(310)
(320)
(330)
(511)
(540)

746.958
04.02.1994
CA
30, 3 1

(510)

9 - Počítače, elektrické a elektronické zariadenia
a prístroje, optické prístroje a nástroje, slnečné okuliare, videokazety, videoprístroje, audiovizuál
ne prístroje.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
41 - Vzdelávanie.
42 - Hotelierske služby, reštaurácie, dodávateľské
a zásobovacie
služby
v
oblasti
potravín
(catering), počítačové programovanie.

(730)

WORLD INVESTMENT COMPANY LIMI
TED, Windsor House, 50 Victoria Street, Lon
don SW1HONL, GB;

(510)

(730)

30 - Potraviny rastlinného pôvodu určené na
priamu spotrebu alebo konzervovanie, čiastočne
alebo celkom spracované, ako cukor, čaj, kakao,
ryža, maniok, ságo, fazuľa, horčica, jačmeň lúpa
ný alebo mletý, korenie, káva, káva nepražená,
kávové náhradky na báze rastlín, klinčeky, kuku
rica (mletá, múka, pražená), orechy, ovos lúpaný
a mletý, ovsená múka, paprika (korenie), pšenič
ná múka. sójová múka, sladké drievko, šafran
(korenie), škorica (korenie), tapioka, tapioková
múka ako potrava, vanilka, zázvor, zemiaková
múčka na ľudskú spotrebu.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné
produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; čerstvé ovocie a zelenina.
CANADIAN AGRA CORPORATION, Kin
cardine, Ontario, CA:

(210)
(220)

1757-94
03.08.1994

(511)
(540)

5

BOOTS HEALTHCARE
INTERNATIONAL
(510)

5 - Farmaceutické, zverolekárske a sanitárne prí
pravky a substancie, obväzy (chirurgické), obvä
zový materiál, potraviny pre deti a invalidov pat
riace do triedy 5. dezinfekčné prostriedky patria
ce do triedy 5.

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

1764-94
03.08.1994
3,4

LAO

(5 10)

3 - Prípravky bieliace a iné pracie prípravky; prí
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú
senie; mydlá; výrobky voňavkárske, éterické ole
je, vodičky na vlasy, zubné pasty, prášky, koz
metické prípravky; modridlá na bielizeň; farby na
vlasy.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; prípravky
na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu;
palivá (vrátane motorových palív), osvetľovacie
palivá a zmesi, sviece, sviečky a knôty.

(730)

Severochema, družstvo pro chemickou výrobu,
Vilová 333/2, 461 71 Liberec, CZ; ■

(210)

1807-94

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

10.08.1994
175775
24.02.1994
CZ
I, 16, 17

(540)

SOUDAL

(510)

1 - Silikony, lepidlá na priemyselné účely, na ta
pety a plagáty, na lepenie rozbitých alebo zlome
ných vecí, silikonové a polyuretánové deriváty.
16 - Lepidlá na kancelárske účely a použitie v
domácnosti.

(730)

17 - Chemické prípravky na opravu dier, tesniace,
škárovacie a vypchávkové materiály.

stroje, prístroje a nástroje na meranie, signalizo
vanie a na účely kontrolné, stroje na záznam,

INVA, s pol.

prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, nosiče
magnetických záznamov, zvukové disky, vybave
nie na spracovanie informácií a na počítače, všet

s

r. o.,

J.Suka 1753. 738 02 Frýdek-

-Místek, CZ;

(210)
(220)

1808-94
10.08.1994

(310)
(320)
(330)
(511)

175774
24.02.1994
CZ
1. 16, 17

ky výrobky z oblasti telekomunikácií, telekomu
nikačné zariadenia.
16 - Užívateľské príručky k programovému vyba
veniu počítačov a iná literatúra z oblasti výpočto
vej techniky.
35 - Sprostredkovateľské služby, automatizované
spracovanie dát.
38 - Telekomunikačné služby, zriaďovanie a pre
vádzka telekomunikačných sietí.
42 - Poradenské služby v oblasti telekomunikácií.

(540)

(730)
(510)

16 - Lepidlá na kancelárske účely a použitie v
domácnosti.
. 17 - Chemické prípravky na opravu dier, tesniace,
(730)

(210)
(220)

1925-94
23.08.1994

(511)

9,16,25,28

škárovacie a vypchávkové materiály.

(540)

IiNVA1

(510)

spol. s r. o., J. Suka 1753, 738 02 Frýdek-

-Místek, CZ;

(210)
(220)

1899-94
18.08.1994

(511)

3

3 - Prípravky na čistenie a leštenie podlahy.

(730)

RECKITT and COL1Y1AN INC.,

športovcov a oblečenie na voľný čas, všetky dru
hy obuvi.

1655 Valley

Road, Wayne, New Jersey, US;

(511)

3

NBAJAM
9 - Audio-, videodisky, počítačové a laserové
disky, vopred nabraté audio- a videokazety, vop

videohry na páskach, videohry na kazetách, vi
deohry na pásoch a videohry na diskoch.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Pokrývky hlavy, odevy, najmä odevy pre

(540) MOP & GLO

1900-94
18.08.1994

Pod pramenem 3, 140 00

red nabraté audio- a videopásky, kompaktné dis
ky, počítačové disky, počítačové riadiace prog
ramy, počítačové programy a počítačové softvéry,

(510)

(210)
(220)

EDITEL CZ, a. s.,
Praha 4, CZ;

1 - Silikony, lepidlá na priemyselné účely, na ta
pety a plagáty, na lepenie rozbitých alebo zlome
ných vecí, silikonové a polyuretánové deriváty.

28 - Hry, hračky a športové potreby patriace do
tejto triedy.
(730)

NBA Properties, Inc.,

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

1926-94
23.08.1994
9, 15, 18, 37

Olympie Tower Bldg..
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022,
US;

(540) RESOLVE
(510)
(730)

3 - Prípravky na čistenie kobercov, prikrývok a
čalúnenia.
RECKITT and COLMAN INC., 1655 Valley
Road, Wayne, New Jersey, US;

VADAK

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

1918-94
23.08.1994
87467
03.03.1994
CZ

(511)
(540)

9,16,35.38,42

adit el
(510)

9 - Softvér, hardvér, najmä počítače, tlačiarne,
siete, modemy, karty a všetky ich súčasti a príslu
šenstvo z tr. 9, elektrické prístroje, optické prí-

(510)

9 - Elektrické snímače na snímanie zvuku struno
vých nástrojov.
15 - Kapodastre (pomôcka na zvýšenie tóniny na
strunových pražcových nástrojoch), brnkaeie
prstene na hru na strunové nástroje, prelaďovače
na bendžo.
18 - Závesné remene na strunové nástroje.
37 - Opravy zvukových aparatúr.

(730)

Drahovzal Vilém, Masarykova tř. 1597, 415 01
Teplice -Trnovany, CZ;

(511)
(540)

7, 9. 10, 11, 37

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

1985-94
02.09.1994
5,32

GOfGOf
oam
(510)

7 - Elektrické stroje, najmä elektrické motor)' a
hnacie stroje.
9 - Elektrické prístroje, prístroje a nástroje kon
trolné, signalizačné, prístroje a nástroje na mera
nie a váženie, prístroje na nahrávanie, prenos a
reprodukciu zvuku alebo obrazu, elektrické prí
stroje pre domácnosť určené na čistenie.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, za

(730)

riadenia na varenie, chladenie a sušenie, vetracie
a klimatizačné zariadenia, elektrické spotrebiče
na varenie.
37 - Inštalácie, opravy, údržba a servis uvedených
zariadení a prístrojov.
MUNOS, s. r. o., Musilova 71, 586 01 Jihlava,

(510)
(730)

5 - Vitamínové a minerálne nápoje.
32 - Nealkoholické nápoje.
BIOTEN, s. r. o., Príboj 335, 976 13 Slovenská
Ľupča, SK;

(210)
(220)
(511)

2008-94
07.09.1994
9,41

(540)

CZ;
(510)
(210)
(220)
(511)
(540)

1970-94
31.08.1994
25

ranie a prístroje všeobecne používané pri riadení
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické a
elektrické, nezačleněné do iných tried; prístroje a
nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje foto
grafické, kinematografické, optické vrátane pre
mietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov; prí

Cazaleia
(510)

25 - Obuv.

(730)

Calcados Azaléia S/A, rua. Dr. Legendre No. 34,
Parobé/RS, BR;

(210)
(220)
(511)

1975-94
31.08.1994
18. 19.25,28,29,30,33

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 účely záchranné a učebné; automaty uvádzané do činnosti vhodením
mince alebo známky, prístroje na záznam a rep
rodukciu hovoreného slova; nahrané filmy, tele
vízne programy, nahrané videopásky, videokaze
ty, videodisky; zapisovacie pokladne a počítacie
stroje vrátane kancelárskych a dierovacích stro
jov, hasiace prístroje; špeciálne puzdrá na prí
stroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto triedy.
41 - Činnosť vyučovacia, vzdelávacia a zábavná.

(540)

„Or.

(730)

(730)

18 - Koža, imitácia kože, kufre, dáždniky, slneč
níky, sedlárske výrobky.
19 - Nekovový stavebný materiál, drevo, prekla
dy, dlaždice, cement, vápno.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar, časti obuvi
a odevov.
28 - Hry, hračky, potreby na šport, hokejový vý
stroj.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina s výnimkou ži
vých zvierat, vajcia, mlieko, mliečne výrobky.
30 - Kakao, čokoláda a výrobky z nich, cukrovin
ky.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
GAV - CORPORATION, s. r. o., M R Štefá
nika 1666/58, 960 01 Zvolen, SK;

TWENTIETH CENTURY FOX FILM COR
PORATION, spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Delaware, 10201 West Pico Boulevard.
Los Angeles, California 90064, US;

X<OfiA TI OtJvy

(510)

9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely; prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje
a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na me

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

2019-94
08.09.1994
34

APOLLO
SOYUZ

(510)

34 - Tabak, fajčiarske potreby, zápalky.

(730)

Philip Morris Products Inc, a Virginia corpo
ration, 3601 Commerce Road, Richmond, Virgi

munikačných zariadení distribuovaných ako jed
notky.
(730)

nia 23234, US;

Lucent Technologies Inc., A Delaware Corpo
ration, 600 Mountain Avenue, Murray Hill, New
Jersey 07974-0636, US;

210)
220)

(

(

(511)
(540)

2046-94
12.09.1994

(210)
(220)
(511)

9, 16,41

rU-e^-lXn

(540)

bratislavská

(510)

(510)

9 - Zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nosi
če.

WSA, spol. s r. o.,

Drotárska cesta

43, 81 I 04

Bratislava, SK:

SYSTIPAK PLUS
9 - Elektrické vodiče na použitie v telekomuni
kačnom priemysle, linky a káble z optických vlá
kien, prepojovacie šnúry z optických vlákien,
spojovacie káble z optických vlákien, telekomu
nikačné adaptéry, telekomunikačné konektory,
zvierky, zástrčky a spojovacie bloky, telekomuni
kačné prístroje na opakovanie obnovy tvaru alebo
formátu signálu z dátových terminálov a riadia
cich jednotiek, telekomunikačné zátvorky, spony
a svorky na uloženie a podporu káblov a teleko
munikačných zariadení distribuovaných ako jed
notky.

16 - Tlačoviny.
41 - Organizovanie hudobného festivalu.

(730)

2103-94
14.09.1994
9

(730)

Lucent Technologies Inc., A Delaware Corpo
ration, 600 Mountain Avenue, Murray Hill. New
Jersey 07974-0636, US;

(210)
(220)

2048-94
12.09.1994

(511)

41

(540)

SYLVAN

(510)

(730)

41 - Vzdelávacie služby, najmä zaisťujúce dia
gnostické služby a normatívne inštrukcie na indi
viduálnom základe študenta pre čítanie a mate
matiku.

SYLVAN LEARNING SYSTEMS, INC.,

(210)
(220)
(511)

2105-94
14.09.1994
5

(540)

CORTEGO

(510)

5 - Herbicídy.

(730)

E. I. DUPONT DE NEMOURS AND COM
PANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu

9135
Guilford Road, Columbia, Maryland 21046, US;

Delaware, 1007 Market Street, Wilmington, De
laware, US;

(210)
(220)

2101-94
14.09.1994

(511)

3

(540)

BOTANICOLOR COMPLEXES

(510)

3 - Prípravky na farbenie a odfarbovanie vlasov
obsahujúce prísady na ochranu, posilňovanie a
vyživovanie vlasov.

(730)

Clairol Incorporated, spoločnosť organizovaná
a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 345
Park Avenue, New York, New York 10154, US;

(210)
(220)

2102-94
14.09.1994

(511)

9

(540)
(510)

SYSTIPAK
9 - Elektrické vodiče na použitie v telekomuni
kačnom priemysle, linky a káble z optických vlá
kien, prepojovacie šnúry z optických vlákien,
spojovacie káble z optických vlákien, telekomu
nikačné adaptéry, telekomunikačné konektory,
zvierky, zástrčky a spojovacie bloky, telekomuni
kačné prístroje na opakovanie obnovy tvaru alebo
formátu signálu z dátových terminálov a riadia
cich jednotiek, telekomunikačné zátvorky, spony
a svorky na uloženie a podporu káblov a teleko-

(210)
(220)
(511)

2106-94
14.09.1994
5

(540) MILLENIUM
(510)
(730)

5 - Herbicídy.

E. I. DUPONT DE NEMOURS AND COM
PANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu
Delaware, 1007 Market Street, Wilmington, De
laware, US;

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

2148-94
16.09.1994
3,25

OBSESSION
3 - Nelíečivé toaletné a kúpeľové preparáty pre
mužov a ženy, parfumy, kolínske vody, kolínske
vody v sprejoch a toaletné vody. mydlá, kúpeľové
prísady kryštalické, jemné prostriedky proti lupi
nám, šampóny a neliečivé prípravky na ošetrova
nie vlasov, prostriedky proti poteniu a dezodo
ranty na osobné použitie, éterické oleje, pleťové
vody a krémy na telo a ruky, telové púdre, pleťo
vé vody a balzamy po holení, holiace krémy, prí
pravky na opaľovanie, zmesi voňavých látok.

25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar, hlavne trič
ká a čiapky.
(730) Conopco, Inc., doing business as Calvin Klein
Cosmetics Company, Trump Tower 725 Fifth
Avenue, New York, New York 10022, US;

(210) 2177-94
(220) 21.09.1994
(511) 29,30
(540)
(510)

(730)

SELGA
29 - Výrobky zo sóje, ktoré obsahujú ako jednu
zo základných surovín produkty z mechanicky aIebo termicky spracovanej sóje, texturované a
extrudované výrobky.
30 - Sójová múka, krupica, vločky.
RAMILL, akciová společnost, Na Pankráci 30,
140 00 Praha 4, CZ;

(210) 2193-94
(220) 22.09.1994
(591) červená, čierna, zlatá
(511) 33
(540)
_______

- ■, . .--'
Jľ -

r

-Jm

L___
(510)
(730)

j

J

33 - Liehoviny.
Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za drá
hou 21,902 20 Pezinok, SK;

(210) 2194-94
(220) 22.09.1994
(511) 33
(540) KARPATSKÝ FERNET
(510) 33 - Liehoviny.
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za drá
hou 21, 902 20 Pezinok. SK;

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

2198-94
22.09.1994
6. 9, 16, 35, 42

R.E.I4LAMNÁ čjlZAHkÉA
(510)

(730)

6 - Reklamné kovové stĺpy.
9 - Neónové reklamy, svetelné reklamné tabule.
16 - Reklamné tabule z kartónu, papiera.
35 - Reklamná agentúra.
42 - Tlač, grafické návrhy.
Robert Košiar, Hrachová 30, 821 05 Bratislava,
SK;

(210) 2524-94
(220) 25.10.1994
(511) 30
(540) COCKTAIL
(510) 30 - Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cukrovinky.
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s„ Modřanská 27, 140 00
Praha 4, CZ;

(210) 2530-94
(220) 25.10.1994
(511) 7
(540)
(510)

SMART START

7 - Motorové píly, reťazové píly, motorové píly
prerezávajúce načisto, prerezávajúce píly, rotačné
kultivátory, začisťovacie a upravovacie stroje a
kosačky na trávniky.
(730) Husqvarna Aktiebolag, Drottninggatan 1, S-561
81 Huskvarna, SE;

(210) 2544-94
(220) 26.10.1994
(511) 3, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 41

(540) FEMINA
(510) 3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky;
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a
brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky; éterické
oleje; vodičky na vlasy; zubné pasty; kozmetické
prípravky okrem dezodoračných prostriedkov.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; medicinálne čaje; dietetické látky pri
spôsobené na lekárske účely; potrava pre dojčatá;
náplasti; obväzový materiál; hmoty na plombova
nie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné
prostriedky; zlaté amalgámy pre dentistov; mik
roorganizmy na lekárske a zverolekárske účely;
prostriedky proti parazitom; hygienické vložky.
8 - Ručné náradia a nástroje; sečné zbrane; brit
vy; nožiarske výrobky; vidličky; lyžičky.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske; detské inkubátory; umelé
končatiny; umelé oči; zubné protézy; ortopedické
výrobky; šijacie materiály na lekárske účely;Špeciálny nábytok pre tieto odbory; cumlíky
pre dojčatá a na detské fľaše; zubné nite a pásky.
11 - Elektrické prístroje na ohrievanie tekutín; za
riadenia vetracie, klimatizačné a zariadenia na
úpravu vzduchu; zariadenia zdravotnícke; elek
tricky vyhrievané prikrývky;zariadenia na čistenie
odpadových vôd.
16 - Papier a výrobky z papiera; tlačoviny; časo
pisy; periodiká; knihy; fotografie; písacie stroje;
obalové materiály z plastických hmôt; lepenka a
kartonážne výrobky; detské plienky z papiera a
buničiny.
18 - Koža a imitácia kože; surové kože; kufre a
cestovné tašky; dáždniky; slnečníky; palice.
21 - Hrebene a umývacie hubky; sklo surové ale
bo polospracované; detské fľašky sklenené a z
plasty; tanieriky; hrebene; nočníky; kefy na čiste
nie detských fľašiek; zubné kefky; pomôcky na
čistenie; toaletné náradia všetkých druhov; tovar

sklenený, porcelánový a kameninový neobsiahnutý v iných triedach; malé nástroje na mletie, li
sovanie a sekanie.
24 - Tkaniny; prikrývky posteľné a stolové; tex
tilné výrobky neobsiahnuté v iných triedach;
vlajky; poťahy,
25 - Odevy; obuv; klobučnicky tovar; nánožníky;
látkové detské plienky.
26 - Cipky; stuhy; špendlíky; ihly; odznaky; u-

(210)
(220)

2546-94
26.10.1994

(511)

3,5,8. 10, II, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 41

(540)
(510)

melé kvety.
28 - Hry; hračky; telocvičné a športové potreby.
41 - Vydávanie kníh a časopisov (vydavateľstvo);
šport; výchova; zábavná činnosť.
(730)

FEMINA Bratislava, s. r. o.,

Domašská

5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; medicinálne čaje; dietetické látky pri
spôsobené na lekárske účely; potrava pre dojčatá;
náplasti; obväzový materiál; hmoty na plombova
nie zubov a na zubné odtlačky: dezinfekčné
prostriedky; zlaté amalgámy pre dentistov; mik
roorganizmy na lekárske a zverolekárske účely;

15,

821 07 Bratislava, SK;

(210)

2545-94

(220)
(511)

26.10.1994
7. 8. 9, 10, 1 1, 16,21,28,41

FEMINIA
3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky;
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a
brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky; éterické
oleje; vodičky na vlasy; zubné pasty; kozmetické
prípravky.

prostriedky proti parazitom; hygienické vložky.
8 - Ručné náradia a nástroje; sečné zbrane; brit

(540)

TECHNOLAND

(510)

7 - Stroje a obrábacie stroje: strojové rezacie ná

vy; nožiarske výrobky; vidličky; lyžičky.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske; detské inkubátory; umelé
končatiny; umelé oči; zubné protézy: ortopedické

stroje: motory (okrem motorov pre pozemné vo
zidlá); transportéry'; poľnohospodárske stroje;
stroje na zváranie; práčky.
8 - Ručné náradia a nástroje; sečné zbrane; brit

výrobky; šijacie materiály na lekárske účely; špe
ciálny nábytok pre tieto odbory; cumlíky pre doj
čatá a na detské fľaše; zubné nite a pásky.
1 I - Elektrické prístroje na ohrievanie tekutín; za

vy; nožiarske výrobky; vidličky; lyžičky.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geo
detické, elektrické; prístroje na záznam, prenos a
reprodukciu zvuku alebo obrazu; registračné
pokladne; počítacie stroje; počítače; automatické
prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince

riadenia vetracie, klimatizačné a zariadenia na
úpravu vzduchu; zariadenia zdravotnícke; elek
tricky vyhrievané prikrývky; zariadenia na čiste
nie odpadových vôd.
16 - Papier a výrobky z papiera; tlačoviny; časo
pisy; periodiká; knihy; fotografie; písacie stroje;
obalové materiály z plastických hmôt; lepenka a
kartonážne výrobky; detské plienky z papiera a
buničiny.

alebo známky; nosiče magnetických záznamov;
vybavenie na spracovanie informácií a pre počí
tače; plošné spoje; elektrické súčiastky; káble;
špeciálne záchranné odevy; hasiace prístroje; vy

18 - Koža a imitácia kože; surové kože; kufre a
cestovné tašky; dáždniky; slnečníky; palice.
21 - Hrebene a umývacie hubky; sklo surové ale
bo polospracované; detské fľašky sklenené a z

sávače.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske; detské inkubátory; umelé
končatiny; umelé oči; zubné protézy'; ortopedické

plastov; tanieriky; hrebene; nočníky: kefky na
čistenie detských fľašiek; zubné kefky; pomôcky
na čistenie; toaletné náradia všetkých druhov; to
var sklenený, porcelánový a kameninový neobsiahnutý v iných triedach; malé nástroje na mle
tie, lisovanie a sekanie.

výrobky; šijacie materiály na lekárske účely; špe
ciálny nábytok pre tieto odbory; cumlíky pre doj
čatá a na detské fľaše
1 1 - Elektrické prístroje na ohrievanie tekutín, za
riadenia vetracie, klimatizačné a zariadenia na
úpravu vzduchu; zariadenia zdravotnícke; elek

24 - Tkaniny; prikrývky posteľné a stolové; tex
tilné výrobky neobsiahnuté v iných triedach;
vlajky; poťahy.
25 - Odevy; obuv; klobučnicky tovar; nánožníky:

tricky vyhrievané prikrývky; zariadenia na čiste
nie odpadových vôd.
16 - Papier a výrobky z papiera: tlačoviny; časo

látkové detské plienky.
26 - Cipky; stuhy; špendlíky, ihly; odznaky; umelé kvety.

pisy; periodiká: knihy; fotografie; písacie stroje;
obalové materiály z plastických hmôt; lepenka a
kartonážne výrobky.
21 - Hrebene a umývacie hubky; sklo surové ale

(730)

bo polospracované; detské fľašky sklenené a z
plastov; tanieriky; hrebene; nočníky; kefky na
čistenie detských fľašiek; zubné kefky; pomôcky
na čistenie; toaletné náradia všetkých druhov; to
var sklenený, porcelánový a kameninový neobsiahnutý v iných triedach; malé nástroje na mle
tie. lisovanie a sekanie.
28 - Hry; hračky; telocvičné a športové potreby.
41 - Vydávanie kníh a časopisov (vydavateľstvo),
šport; výchova; zábavná činnosť.
TECHNOART, s. r. o„ Domašská 15. 821 07
Bratislava, SK;

28 - Hiy'; hračky; telocvičné a športové potreby
patriace do tejto triedy.
41 - Vydávanie kníh a časopisov (vydavateľstvo);
športová, výchovná a zábavná činnosť.
(730)

FEMINIA Bratislava, s. r.

o., Domašská

821 07 Bratislava, SK;

(210)
(220)

2547-94
26.10.1994

(511)

3,5, 8, 10, 11, 16, 18, 21,24, 25, 26, 28, 41

(540)

PROVITA

15.

(510)

3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky;
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a
brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky; éterické
oleje; vodičky na vlasy; zubné pasty; kozmetické
prípravky.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; medicinálne čaje; dietetické látky pri
spôsobené na lekárske účely; potrava pre dojčatá;
náplasti; obväzový materiál; hmot)' na plombova
nie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné
prostriedky; zlaté amalgámy pre dentistov; mik
roorganizmy na lekárske a zverolekárske účely;
prostriedky proti parazitom; hygienické vložky.
8 - Ručné náradia a nástroje; sečné zbrane; brit
vy; nožiarske výrobky; vidličky; lyžičky.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske; detské inkubátory; umelé
končatiny; umelé oči; zubné protézy; ortopedické
výrobky; šijacie materiály na lekárske účely; špe
ciálny nábytok pre tieto odbory; cumlíky pre doj
čatá a na detské fľaše; zubné nite a pásky.
I I - Elektrické prístroje na ohrievanie tekutín; za
riadenia vetracie, klimatizačné a zariadenia na
úpravu vzduchu; zariadenia zdravotnícke; elek
tricky vyhrievané prikrývky; zariadenia na čiste
nie odpadových vôd.
16 - Papier a výrobky z papiera; tlačoviny; časo
pisy: periodiká; knihy; fotografie; písacie stroje;
obalové materiály z plastických hmôt; lepenka a
kartonážne výrobky: detské plienky z papiera a
buničiny.
18 - Koža a imitácia kože; surové kože; kufre a
cestovné tašky; dáždniky; slnečníky; palice.
21 - Hrebene a umývacie hubky; sklo surové ale
bo polospracované: detské fľašky sklenené a z
plastov; tanieriky; hrebene; nočníky; kefky na
čistenie detských fľašiek; zubné kefky; pomôcky
na čistenie; toaletné náradia všetkých druhov; to
var sklenený, porcelánový a kameninový neobsiahnutý v iných triedach; malé nástroje na mle
tie, lisovanie a sekanie.
24 - Tkaniny; prikrývky posteľné a stolové; tex
tilné výrobky neobsiahnuté v iných triedach;
vlajky; poťahy.
25 - Odevy; obuv; klobučnicky tovar; nánožníky;
látkové detské plienky.
26 - Cipky; stuhy: špendlíky; ihly; odznaky; u' mclé kvety.
28 - Hr)'; hračky: telocvičné a športové potreby.
4 1 - Vydávanie kníh a časopisov (vydavateľstvo);
šport; výchova; zábavná činnosť.
(730) FEMINIA Bratislava, s. r. o., Domašská 15,
821 07 Bratislava. SK;

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

2548-94
26.10.1994
3, 5. 8, 10, II, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28. 41

(PROVITA)
(510)

3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky;
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a

brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky; éterické
oleje; vodičky na vlasy; zubné pasty; kozmetické
prípravky.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; medicinálne čaje; dietetické látky pri
spôsobené na lekárske účely; potrava pre dojčatá:
náplastí; obväzový materiál; hmoty na plombova
nie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné
prostriedky; zlaté amalgámy pre dentistov; mik
roorganizmy na lekárske a zverolekárske účely;
prostriedky proti parazitom; hygienické vložky.
8 - Ručné náradia a nástroje; sečné zbrane; brit
vy; nožiarske výrobky; vidličky; lyžičky.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske; detské inkubátory; umelé
končatiny; umelé oči; zubné protézy: ortopedické
výrobky; šijacie materiály na lekárske účely; špe
ciálny nábytok pre tieto odbory: cumlíky pre doj
čatá a na detské fľaše; zubné nite a pásky.
11 - Elektrické prístroje na ohrievanie tekutín: za
riadenia vetracie, klimatizačné a zariadenia na
úpravu vzduchu; zariadenia zdravotnícke; elek
tricky vyhrievané prikrývky; zariadenia na čiste
nie odpadových vôd.
16 - Papier a výrobky z papiera; tlačoviny; časo
pisy; periodiká; knihy; fotografie: písacie stroje:
obalové materiály z plastických hmôt; lepenka a
kartonážne výrobky; detské plienky z papiera a
buničiny.
18 - Koža a imitácia kože; surové kože: kufre a
cestovné tašky; dáždniky; slnečníky; palice.
21 - Hrebene a umývacie hubky; sklo surové ale
bo polospracované; detské fľašky sklenené a z
plastov; tanieriky; hrebene; nočníky; kefky na
čistenie detských fľašiek; zubné kefky: pomôcky
na čistenie; toaletné náradia všetkých druhov; to
var sklenený, porcelánový a kameninový neobsiahnutý v iných triedach: malé nástroje na mle
tie, lisovanie a sekanie.
24 - Tkaniny; prikrývky posteľné a stolové; tex
tilné výrobky neobsiahnuté v iných triedach;
vlajky; poťahy.
25 - Odevy; obuv; klobučnicky tovar: nánožníky;
látkové detské plienky.
26 - Čipky; stuhy; špendlíky; ihly; odznaky; umelé kvety.
28 - Hry; hračky; telocvičné a športové potreby.
4 I - Vydávanie kníh a časopisov (vydavateľstvo);
šport; výchova; zábavná činnosť.
(730) FEMINIA Bratislava, s. r. o„ Domašská 15.
821 07 Bratislava, SK;

(210)
(220)
(511)

2577-94
27.10.1994
9

(540) VAT
(510) 9 - Vodná axiálna turbína.
(730) EKOZAR, spol. s r. o.. Výstavná 21, 949 01
Nitra, SK;

(210) 2578-94
(220) 28.10.1994
(51 1) 4, 6. 22, 24, 25, 29, 30, 32, 33, 35, 39

(540)

Ifhsso
(510)

(730)

4 - Palivá, najmä uhlie.
6 - Kovy, najmä farebné.
22 - Surové textilné vlákna, najmä bavlna.
24 - Textilné výrobky.
25 - Odevy, obuv.
29 - Zaváraniny, jedlé oleje a tuky, potraviny v
konzervách, mliečne výrobky.
30 - Káva a kávové náhradky, čaj, kakao, cukor,
ryža, soľ, horčica.
32 - Pivo, nealkoholické nápoje, sirupy, ovocné
šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Alkoholické nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu, reklamná a pro

(730)

pagačná činnosť.
39 - Lizing motorových vozidiel a priemyselného
tovaru.
ROSSO, s. r. o., V Záhradách 15, 811 03 Brati
slava, SK;

Nebraska 69160, US;

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

2579-94
28.10.1994
29

(540)

LÚČ

(510)
(730)

SAMUEL SMITH
32 - Pivá všetkých druhov, hlavne svetlé, tmavé,
s vyšším obsahom alkoholu a ležiaky.

(730)

SAMUEL
SMITH
(TADCASTER), The

OLD

BREWERY

Old Brewery, Tadcaster

LS24 9SB, GB;

(210)
(220)
(51 I)

2629-94
04.1 1.1994
29,30

WHITMAN'S

(510)

29 - Kandizované ovocie.
30 - Cukrovinky, hlavne čokoláda, bonbóny, cuk
ríky.

(730)

WHITMAN'S CANDIES, INC.,

(210)
(220)
(511)

2630-94
04.11.1994
29,30

29 - Jedlé oleje a tuky.

PALMA-TUIMYS, a. s., Bratislava,

2628-94
04.11.1994
32

(510)

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

druhov, háčiky, siete, podberáky, výbava pre lu
kostrelcov, hlavne luky, šípy, puzdrá na luky. na
pínače na luky, tulce a závesy na luky.
Cabela's Inc., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu Nebraska, 812-13th Avenue, Sidney.

spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Missouri, 1000
Walnut, Kansas City, Missouri 64106, US;

Račianska

76, 836 04 Bratislava, SK;

(210)
(220)

2580-94
28.10.1994

(511)

29

(540) WHITMAN S SAMPLER
(510)

29 - Kandizované ovocie.
30 - Cukrovinky, hlavne čokoláda, bonbóny, cuk
ríky.

(730)

WHITMAN’S CANDIES, INC.,

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

2631-94
04.1 1.1994
29,30

2627-94
04.1 1.1994
28

(510)

(54 ) CABELA'S

(730)

29 - Kandizované ovocie.
30 - Cukrovinky, hlavne čokoláda, bonbóny, cuk
ríky.
WHITMAN’S CANDIES, INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Missouri, 1000
Walnut, Kansas City, Missouri 64106, US;

(540)

SÁGA

(510)

29 - Jedlé oleje a tuky.

(730)

PA LMA-TUMYS, a. s., Bratislava,

Račianska

76, 836 04 Bratislava, SK;

(210)
(220)

2601-94
02.1 1.1994

(511)

3

(540)

INSOMNIA

(510)

3 - Prípravky na osobnú hygienu, parfumy, kolín

spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Missouri, 1000
Walnut, Kansas City, Missouri 64106. US;

ske vody, toaletné vody, púdre, prášky, telové oI ej c. pleťové vody a emulzie, telové emulzie, te
lové krémy, olejové kúpele, pípravky do olejo
vých kúpeľov, mydlá, dezodoranty, vody a bal
zamy po holení.
(730)

HERBALIFE INTERNATIONAL, INC.,

9800

La Cienega Boulevard. Inglewood, California
90080-0210. US:

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

28 - Rybárske náradia, hlavne prúty, vlasce, na
vijaky, mušky, blvskáče. umelé návnady všetkých

(210)
(220)
(511)

2632-94
04.11.1994
5, 10

(540)
(510)

NORTON

(730)

(210)
(220)

(511)
(540)

5 - Farmaceutické, veterinárne, zdravotné a sani
tárne prípravky a substancie.
10 - Inhalačné zariadenia na použitie v lekárstve,
ich časti a príslušenstvo.
Norton Healthcare Ltd, Gemini House, Flex
Meadow, Harlow, Essex CM 19 5TJ, GB;

•»

Jhe Country^ Best Ybqurt
(510)

30 - Zmrazený jogurt a zmrazené cukrovinky ob
sahujúce jogurt.
42 - Reštauračné služby.
(730) TCBY Enterprises, Inc., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, Arkansas, LiHle
Rock 72201, US;

(210)
(220)
(511)

2634-94
04.11.1994
5

(540) LADYCARE
(510)
(730)

5 - Vitamínové prípravky a prípravky z minerálov
prispôsobené na užívanie pre ženy.
Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Soeborg, DK;

(210)
(220)
(511)

2635-94
04.11.1994
I

(540) RELASE
(510)
(730)

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

1 - Enzýmy na priemyselné účely.
Novo Nordisk A/S, Novo AIlé. DK-2880 Bagsvaerd, DK;

2658-94
08.1 1.1994
74/541.302
23.06.1994
US
42

(210) 2659-94
(220) 08.11.1994
(511) 9
(540) UNIDRIVE
(510) 9 - Elektrické a elektronické prístroje a nástroje.
všetky na kontrolu elektrických motorov.
(730) CONTROL TECHNIQUES PLC, St. Giles.
Newtown, Powys SY16 3AJ, GB;

2633-94
04.1 1.1994
30. 42

mTCBV

(510) 42 - Technické konzultácie a doplnkové služby v
oblasti počítačového softvéru.
(730) Wall Data Incorporated, spoločnosť organizo
vaná a existujúca podľa zákonov štátu Washing
ton, 11332 N.E. 112nd Way, Kirkland.
Washington 98034-6931, US;

(210) 2662-94
(220) 10.11.1994
(511) 16
(540)

NOVEHO
MESTA
(5 10)
(730)

16-Noviny.
Miestny úrad Nové Mesto, Junácka I1 832 91
Bratislava, SK;

(210) 2670-94
(220) 10.11 1994
(310) 826905
(320) 10.05.1994
(330) BX
(511) 3, 14, 18. 25
(540)

CO
CABOUCHON
(510) 3 - Bieliace prípravky a ďalšie prípravky na pra
nie; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a abrazívne prípravky; mydlá; parľumy. éterické
oleje, kozmetické prípravky, vodičky na vlasy:
prostriedky na čistenie zubov.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, predmety z týchto
hmôt, alebo z plátovaných kovov, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach; šperky, drahokamy a
drahé kamene; hodinářské a chronometrické za
riadenia.
18 - Koža a imitácia kože, ako aj výrobky z nich
pokiaľ nie sú zahrnuté v iných triedach: zvieracie
kože a kožušiny, kufre a cestovné tašky: dážd
niky, slnečniky a palice; postroje a sedlárske vý
robky.
25 - Odevy, obuv a klobučnícky tovar.
(730) TARSI Corporation N. V., De Ruyterkade 58A.
Curacao. AN;

(210)
(220)

2671-94
10.1 1.1994

(511)

5

(540)

VitiiaMEr

[p&QDĚr

(540) AEROCROM
(510)

5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, výrobky dietetické na lekárske účely,
potraviny pre deti. náplasti, obväzový materiál,
hmoty na plombovanie zubov a zubné odtlačky,
dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie
buriny a na ničenie živočíšnych škodcov, pesticí

(510)

magnetických nosičoch; zariadenia na príjem a
spracovanie audiovysielania a/alebo videovysielania.
16 - Tlačoviny, tlačené televízne programy, nára
die na písanie.

dy, fungicidy a herbicídy.
(730)

Fisons pic,

9 - Audionahrávky a/alebo videonahrávky na

38 - Televízne vysielanie.
41 - Výroba televíznych programov, televízne
predstavenia.

Fison Flouse, Princes Street, Ispvvich,

Suffolk IPl 1QH, GB;
(730)

Pay TV Properties Limited,

Austrasse

27.

FL-9490 Vaduz, LI;
(210)
(220)
(511)
(540)

2674-94
10.1 1.1994
9, 16, 38, 41

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

ViimMet
(510)

9 - Audionahrávky a/alebo videonahrávky na
magnetických nosičoch; zariadenia na príjem a
spracovanie audiovysielania a/alebo videovysielania.
16 - Tlačoviny, tlačené televízne programy, nára
die na písanie.
38 - Televízne vysielanie.
41 - Výroba televíznych programov, televízne

(511)
(540)

(510)

predstavenia.
(730)

Pay TV Properties Limited,

Austrasse

27,

FL-9490 Vaduz, LI;

2675-94
10.11.1994

(310)
(320)
(330)

9091
19.05.1994
Ll

(511)

9, 16, 38, 41

(540)

SUPERSPORT

(510)

9 - Audionahrávky a/alebo videonahrávky na

(730)

Ll
9, 16, 38, 4

9 - Audionahrávky a/alebo videonahrávky na
magnetických nosičoch; zariadenia na príjem a
spracovanie audiovysielania a/alebo videovysielania.
16 - Tlačoviny, tlačené televízne programy, nára
die na písanie.

Pay TV Properties Limited,

Austrasse

27,

FL-9490 Vaduz. LI;

magnetických nosičoch; zariadenia na príjem a
spracovanie audiovysielania a/alebo videovysielania,
16 - Tlačoviny, tlačené televízne programy, nára

(210)
(220)

2678-94
10.1 1.1994

(310)
(320)
(330)
(511)

9090
19.05.1994
Ll
9,16,38,41

(540)

die na písanie.
38 - Televízne vysielanie.
41 - Výroba televíznych programov, televízne

aiSf

predstavenia.

Pay TV Properties Limited,

10.11.1994
9056
19.05.1994

38 - Televízne vysielanie.
41 - Výroba televíznych programov, televízne
predstavenia.

(210)
(220)

(730)

2677-94

Austrasse

27,

FL-9490 Vaduz. LI;
(510)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(511)

9 - Audionahrávky a/alebo videonahrávky na
magnetických nosičoch; zariadenia na príjem a
spracovanie audiovysielania a/alebo videovysieIania
16 - Tlačoviny, tlačené televízne programy, nára
die na písanie.
38 - Televízne vysielanie.
41 - Výroba televíznych programov, televízne
predstavenia.

2676-94
10.1 1.1994
9060
19.05.1994
Ll
9,16.38.41
(730)

Pay TV Properties Limited,
FL-9490 Vaduz, LI;

Austrasse

27,

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

(510)

(730)

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

2682-94
11.11.1994
36

36 - Poisťovníctvo a peňažníctvo, vyberanie po
istného na zdravotné poistenie, kontrolná a pora
denská činnosť, financovanie zdravotnej starost
livosti pre poistencov poisťovne.
Vojenská zdravotná poisťovňa, Kutuzovova č.
8, 832 47 Bratislava, SK;

2683-94
11.11.1994
36

vých rúrok a potrubí, rezacie stroje, stroje na
profilovanie medzi valcami, stroje na stehové
zváranie, lemovacie a uzavieracie stroje, súčasti a
príslušenstvo uvedených výrobkov.
(730) Spiro Machines S. A., chemín Primevéres 45,
Fribourg, CH;

(210) 2692-94
(220) 14.11.1994
(511) 7,37
(540)

(510)

7 - Hrotové sústruhy s príslušenstvom; vertikálne
obrábacie centrá; jednoúčelové obrábacie stroje.
37 - Oprava a údržba obrábacích strojov (servisné
služby).
(730) TOS TRENČÍN, a. s., Súvoz 1,911 32 Trenčín,
SK;

(210) 2695-94
(220) 14.11.1994
(511) 2
(510)

36 - Poisťovníctvo a peňažníctvo, vyberanie po
istného na zdravotné poistenie, kontrolná a pora
denská činnosť, financovanie zdravotnej starost
livosti pre poistencov poisťovne.
(730) Vojenská zdravotná poisťovňa, Kutuzovova č.
8, 832 47 Bratislava, SK;

(210) 2686-94
(220) 11.11.1994
(511) 33
(540)
(510)
(730)

EARLY TIMES
33 - Whisky.
EARLY TIMES DISTILLERS COMPANY,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Dela
ware, 2921 Dixie Highway, Louisville, Kentucky
40216-1105, US;

(210) 2688-94
(220) 11.1 1.1994
(511) 7
(540)

(540) AKVASYS
(510) 2 - Farba základná (antikorózna) riediteľná vo
dou, email riediteľný vodou.
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04
Smolenice, SK;

(210) 2696-94
(220) 14.1 1.1994
(511) 29

(540) SMETOL EXTRA
(510) 29 - Jedlé tuky a oleje.
(730) Kosmos, a. s., Pražská 162, 286 12 Čáslav, CZ;
(210) 2697-94
(220) 14.11.1994
(511) 29
(540) SMETOL
(510) 29 - Jedlé tuky a oleje.
(730) Kosmos, a. s., Pražská 162, 286 12 Čáslav, CZ;

(210) 2698-94
(220) 14.11.1994
(511) 2
(540) EVOR
(510) 2 - Email (na radiátory) riediteľný vodou.
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04
Smolenice, SK;

(510)

7 - Stroje na použitie v priemysle plechov, najmä
stroje na výrobu špirálovito tvarovaných kovo-

(210)
(220)
(511)

2709-94
14.11.1994
1, 3, 5, 7. 8, 9. 10, 16, 21, 28, 32, 35, 37, 39. 41,
42

(210)
(220)

2741-94
16.11.1994

(511)

30

(540) OLYMPUS

(540)

FESTIVAL

(510)

30 - Nečokoládové cukrovinky.

(510)

(730)

ČOKOLÁDOVNY, a. s.,

1 - Chemické výrobky.
3 - Prípravky na čistenie, brúsenie, odmasťova
nie.
5 - Výrobky farmaceutické, zdravotnícke.
7 - Stroje a obrábacie stroje patriace do tejto trie
dy.
8 - Ručné náradie a nástroje, nožiarske výrobky.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geo

Modranská 27, 140 00

Praha 4, CZ:

(210)
(220)

2754-94
16.11.1994

(511)
(540)

24,25,26

detické, elektrické (vrátane na bezdrôtovú tele
grafiu), fotografické, kinematografické, optické
prístroje a nástroje na váženie, meranie, signali
zovanie, na účely kontrolné (inšpekčné), zá
chranné a na výučbu, stroje na záznam, prenos a
reprodukciu zvuku alebo obrazu, počítacie stroje,
hasiace prístroje.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubolekárske a zverolekárske, zdravotnícke zaria
denia.
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, kni
hárske výrobky, fotografie, písacie stroje, kance
lárske potreby s výnimkou nábytku, školské po
treby patriacedo tejto triedy.
21 - Sklo surové a polospracované.
28 - Náradie na hry a zimné športy, predovšetkým
lopty, loptičky, volejbalové siete, rakety, puky,
palice, hokejky, korčule, lyže, sane.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne a šu
mivé vody a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení.
37 - Opravy a montáž súvisiaca s predávanými

T H I K D T Á
(510)

(730)

fických premietacích prístrojov a príslušenstvo,
prenájom rozhlasových prijímačov a televíznych
prístrojov.
42 - Prenájom pletacích strojov.
(730)

OLYMPUS OPTICAL COMPANY LIMI
TED, 43-2 2-chome Hatagaya, Shibuya-ku, To

TRIKOTA, a. s.,

J. Zigmundika 296/6. 922 03

Vrbové, SK;

(210)
(220)

2755-94
16.11.1994

(511)

30

(540) HOŔICKÉ TRUBIČKY
(510)

výrobkami.
39 - Prenájom chladničiek.
41 - Prenájom priemyselného tovaru, predovšet
kým prenájom elektrických prístrojov, filmov,
zvukových záznamov, prístrojov a kinematogra

24-Textílie.
25 - Pletený tovar, pletené odevy, spodná bieli
zeň, podprsenky, plavky, bokovky.
26 - Čipky, lemovky, stuhy, pružné pásy.

(730)

30 - Cukrárske výrobky, najmä slané a sladké
vaflové výrobky - vaničky, košíčky, tortové ob
látky, prázdne i plnené trubičky a oblátkové do
plnky na cukrárenskú výrobu, cukrárske prísady a
prípravky.

Brádle Vladimir,

Riegrova 1356. 508 01 Hořice,

CZ;

(210)
(220)

2908-94
05.12.1994

(511)

9

(540)

kyo, IP:

Coimectware
(210)
(220)

2720-94
15.11.1994

(511)
(540)

25

(510)

(730)

(510)

25 - Šaty a odevy vrátane odevov pracovných a
športových, kabáty, košele, bundy, obuv a pokrývky hlavy, nohavice, vesty, tričká, ponožky,
rukavice.

(730)

Carhartt, Inc.,

Three Parklane Blvd., Dearborn,
Michigan 48121, US;

9 - Programové vybavenie, počítačové programy,
dosky s plošnými spojmi, ATM zdierky, prepína
če a siete prepájacích dosiek.
The Whitaker Corporation, spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Delaware. 4550 New
Linden Hill Road, Suite 450, Wilmington, Dela
ware, US;

(210) 2910-94
(220) 05.12.1994
(511) 9

2 - Farby, laky, fermeže.
17 - Upchávkové materiály vo forme farieb.

(540) CONNECTWARE
(510)

(730)

9 - Programové vybavenie, počítačové programy,
dosky s plošnými spojmi, ATM zdierky, prepína
če a siete prepájacích dosiek.
The Whitaker Corporation, spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Delaware, 4550 New
Linden Hill Road, Suite 450, Wilmington, Dela
ware, US;

(210)
(220)

2912-94
05.12.1994

(511)
(540)

12

(730)

NORDSJÔ AB,

Staffanstropvägen 50, Sege, S-

-20517 Malmo, SE;

(210)
(220)

2919-94
05.12.1994

(511)
(540)

25,40

(510)

25 - Odevy, pánska, dámska a detská konfekcia.
40 - Krajčírstvo.

(510)

12 - Nákladné automobily, traktory, motorové čl
ny, lokomotívy, osobné automobily, autobusy,
bicykle, motocykle, automobily s pohonom na
všetky štyri kolesá, pneumatiky, lietadlá, súčiast
ky a príslušenstvá k citovanému tovaru.

(210)

2915-94

(220)

05.12.1994

(591)
(511)
(540)

biela, čierna, zelená, žltá, červená
29

U.....

(510)
(730)

29 - Mliečne výrobky.
International Trading Agencies, s. r. o., HaStaI-

(730)

Hana Kabátová - RIKI1 K Višňovce 2526,
530 02 Pardubice, CZ;

(210)

2920-94

(220)

05.12.1994

(511)

5

(540)

AMIL-CO

(510)

5 - Farmaceutické prípravky.

(730)

GALENA, a. s„ 747 70 Opava - Komárov, CZ;

(210)
(220)

2921-94
05.12.1994

(511)

5

(540)

BECLAZONE

(510)

5 - Farmaceutické prípravky.

(730)

GALENA, a. s., 747 70 Opava - Komárov, CZ;

(210)
(220)

2922-94
05.12.1994

(511)

5

(540)

CORDILOX

(510)
(730)

5 - Farmaceutické prípravky.
GALENA, a. s., 747 70 Opava - Komárov, CZ;

(210)
(220)
(511)

2923-94
05.12.1994
5

ská 16. 110 00 Praha I, CZ;
(210)
(220)

2917-94
05.12.1994

(511)
(540)

27

ACTIONBAC
(510)

(510)

5 - Farmaceutické prípravky.

(730)

GALENA, a. s., 747 70 Opava - Komárov, CZ;

Amoco Fabrics and Fibers Company, 900 Cir

(210)
(220)

2924-94
05.12.1994

cle 75 Parkway, Atlanta, Georgia 30339, US;

(511)

5

(540)

EYE-CROM

27 - Polypropylénové rubové a podkladové tka
niny na predložky, koberce a iné obdobné výrob
ky.

(730)

(210)
(220)
(511)

2918-94
05.12.1994
1, 2, 17

(540) NORDSJÔ
(510)

(540) CROMOGEN

1 - Nespracované umelé živice.

(510)
(730)

5 - Farmaceutické prípravky.
Galena, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Ko
márov, CZ;

(210)
(220)

2925-94
05.12.1994

(210)
(220)

2936-94
06.12.1994

(511)

5

(511)

16,35,38

(540) FRU-CO

(540)

CRAZY LINE

(5 10)

5 - Farmaceutické prípravky.

(510)

(730)

Galena, a. s.,

16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, manu
ály, periodická a neperiodická tlač.
35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, najmä audiotexové

Oslravská 29, 747 70 Opava - Ko

márov, CZ:

služby.
(210)
(220)

2926-94
05.12.1994

(511)

5

(730)

(540)

GLAUCOL

(510)

5 - Farmaceutické prípravky.

(730)

Galena, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Ko
márov, CZ;

(210)
(220)

2927-94
05.12.1994

(510

5

(540)

PRO BANTHINE

(510)

5 - Farmaceutické prípravky.

(730)

Galena, a, s.,

TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha 1, CZ;

(210)

2937-94

(220)
(511)

06.12.1994
16,35,38

(540) HOROSKOP
(510)

16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, manu
ály, periodická a neperiodická tlač.
35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, najmä audiotexové
služby.

(730)

TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 1 10 00 Praha 1, CZ;

(210)

2938-94

(220)
(51 1)

06.12.1994
16,35,38

(540)

HOROSKOP LÁSKY

Ostravská 29, 747 70 Opava - Ko

márov, CZ;

(210)
(220)
(511)

2928-94
05.12.1994
5

(510)

(540)

SALAMOL

(510)

5 - Farmaceutické prípravky.

16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, manu
ály, periodická a neperiodická tlač.
35 - Inzertná činnosť.

(730)

Galena, a. s.,

38 - Teleinformačné služby, najmä audiotexové

Ostravská 29, 747 70 Opava - Ko

márov, CZ;

(210)
(220)

2929-94
05.12.1994

(511)

5

služby.
(730)

TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 1 10 00 Praha I, CZ;

2939-94
06.12.1994

(540)

SPIRO-CO

(210)
(220)

(510)

5 - Farmaceutické prípravky.

(511)

35,38

(730)

Galena, a.

(540)

TAROT

s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Ko

márov, CZ;
(210)

2930-94

(220)

05.12.1994

(511)

5

(540)

STERI-NEB

(510)

5 - Farmaceutické prípravky.

(730)

Galena, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Ko
márov, CZ;

(210)
(220)

293 1-94
05.12.1994

(511)

5

(540)

TRIAM-CO

(510)

5 - Farmaceutické prípravky.

(730)

Galena, a. s.,
márov, CZ;

Ostravská 29, 747 70 Opava - Ko

(5 10)

35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, najmä audiotexové
služby.

(730)

TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 1 10 00 Praha 1, CZ;

(210)
(220)
(51 I)

2940-94
06.12.1994
16^5,38

(540)
(510)

VEŠTBA z tarotových karet

(730)

16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, man
ály, periodická a neperiodická tlač.
35 - inzertná či n nos
V.
38 - Teleinformačné služby, naj m á nudiotexovč

u-

TELECONSULT INTERNATIONAL,

spol. s

r.

o., Karmelitská 18, 1 10 00 Praha 1. CZ;

(210) 2941-94
(220) 06.12.1994

(210)
(220)

2951-94
07.12.1994

(511)

(511)

2,9

(540) NEBUĎTE UŽ SAMI

(540)

SELEX

(5 10)

(510)

(730)

16,35.38

16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, manu
ály, periodická a neperiodická tlač.
35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, najmä audiotexové

tronické zaraďovače; farby na kopírovacie stroje,
kopírovacie prístroje, faxy, tlačiarne, kresliace za

služby.

riadenia a elektronické zaraďovače.
9 - Elektrostatické kopírovacie stroje a prístroje,
náhradné diely a príslušenstvá uvedených zaria
dení; diazografické kopírovacie stroje, náhradné
diely a príslušenstvá; faxy, náhradné diely a prí

TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha 1, CZ;

slušenstvá; počítače, terminály, monitorovacie
prístroje, tlačiarne, laserové tlačiarne, dýzové
bublinkové tlačiarne, atramentové dýzové tlačiar
ne, náhradné diely a príslušenstvá; elektronické

(210) 2942-94
(220) 06.12.1994
(511) 16,35,38

(540) NEMUSÍTE BÝT SAMI
(510)

2 - Tonery na kopírovacie stroje, kopírovacie prí
stroje, faxy, tlačiarne, kresliace zariadenia a elek

zaraďovače, náhradné diely a príslušenstvá; tex
tové procesory, náhradné diely a príslušenstvá;

16

- Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, manu
ály, periodická a neperiodická tlač.

35
38

- Inzertná činnosť.
- Teleinformačné služby, najmä audiotexové
služby.

kresliace zariadenia, náhradné diely a príslušen
stvá.
(730)

COPYER CO., LTD.,

(210)
(220)

2953-94
07.12.1994

2943-94
06.12.1994

(511)

7,11

16,35,38

(540)

(540)

POZNEJTE NOVÉ PŘÁTELE

(510)

(5 10)

16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, manu
ály, periodická a neperiodická tlač.

(730)

(210)
(220)
(511)

TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha I, CZ;

služby.

TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s

úpravu vzduchu, prístroje na ohrievanie vzduchu;
čističky vzduchu; stenové sacie vetráky.
(730)

2945-94
06.12.1994

(511)

16,35,38

(540) ANAGRAM
(510)

16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, manu
ály, periodická a neperiodická tlač.
35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, najmä audiotexové
služby.

(730)

TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha I, CZ;

(210)
(220)
(511)

2946-94
06.12.1994
16,35.38

(540)

RÉBUS

(510)

16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, manu
ály, periodická a neperiodická tlač.
35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, najmä audiotexové
služby.

(730)

TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha I, CZ;

MULTIBRÁS S/A ELETRODOMÉSTICOS,
Avenida d as Nacoes Unidas No 19.739, Sao Pa

r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha 1, CZ;

(210)
(220)

SEMER
7 - Umývačky riadu, práčky, sušičky.
I I - Plynové, elektrické a mikrovlnné rúry, elek
trické sporáky; chladničky; mrazničky pre do
mácnosť a obchod; chladiace pulty; prístroje na

35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, najmä audiotexové
(730)

No. 3-3, Shimorenjaku 6-Chome, Mitaka-Shi, Tokyo, IP;

ulo - SP, BR;

(210)
(220)
(511)

2954-94
07.12.1994
33

(540)

(510)

33 - Whisky.

(730)

BROWN-FORMAN CORPORATION, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
850 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40210-1091, US;

(210)
(220)

2955-94
07.12.1994

(510)

33-Likéry.

(511)
(540)

33

(730)

BROWN-FORMAN CORPORATION,

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

2960-94
07.12.1994
93354
18.10.1994
CZ
7

spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
850 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40210-1091, US;

(540) LEMPCOLOY
(510)
(730)

7 - Puzdrá súprav prievlakov, ložiskové kompo
nenty na strojové náradie, kancelárske stroje a na
priemyselné stroje.

(730)

Lempco Industries, Inc.,

spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Ohio, 5490 Dunham Road,
Cleveland, Ohio 44137, US;

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

2962-94
07.12.1994
9, 16, 25

33 - Whisky.

EARLY TIMES DISTILLERS COMPANY,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Dela
ware, 2921 Dixie Highway, Louisville, Kentucky
40216-1105, US;

(210)
(220)
(511)

(510)

2956-94
07.12.1994
33

(540)

deconstruction

(510)
(730)

(510)

9 - Média na uchovávanie zvuku, obrazu, dát a iných informácií, všetky predom nabraté.
16 - Tlačivá; plagáty, obtlačky, nálepky.
25 - Odevy, najmä tričká; baseballové čiapky:
tašky z plachtoviny.

(730)

BMG Music,

JACK DANIEL DISTILLERY, LEM MOTLOW PROP., INC., spoločnosť zriadená podľa

(210)
(220)

2963-94

zákonov štátu Kentucky, Lynchburg, Tennessee
37352, US;

(51 1)
(540)

1540 Brod way, New York , U S;

33 - Whisky.
07.12.1994
9

TENZfeyNA
(210)
(220)

2957-94
07.12.1994

(511)
(540)

33

Et-EKTHONICKi VÁHY

(510)

(730)

9 - Cestné váhy, koľajové váhy, pásové váhy. zá
sobníkové váhy, plošinové váhy, špeciálne vážne
systémy.
TENZONA, spol. s r. o., Cintorínska 26. 81 1 08
Bratislava, SK;

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

2964-94
08.12.1994
16,41
SLOVENSKÝ KYNOLOGICKÝ ZVÄZ

(510)

16 - Preukazy pôvodu pre psov vydané Sloven
skou hlavnou plemennou knihou Slovenského
kynologického zväzu; propozície a katalógy cho-

vateľských a športových akcií usporadúvaných
Slovenským kynologickým zväzom; plagáty; ča
sopis Kynologická revue; publikácie; členské
preukazy a členské známky; písomnosti.
41 - Výstavy psov.
(730)

Slovenský kynologický zväz,

902 01 Pezinok.

SK;

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

(730)

(210) 2993-94
(220) 12.12.1994
(511) 38
(540) MAGICKÝ SVĚT LEGRACE
(510) 38 - Teleinformačné služby, hlavne audiotexové

2965-94
08.12.1994
16.41

služby.

(730) TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha 1, CZ;

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

16 - Preukazy pôvodu pre psov vydané Sloven
skou hlavnou plemennou knihou Slovenského
kynologického zväzu; propozície a katalógy cho
vateľských a športových akcií usporadúvaných
Slovenským kynologickým zväzom; plagáty; ča
sopis Kynologická revue; publikácie; členské
preukazy a členské známky; písomnosti.
41 - Výstavy psov.

(730)

Slovenský kynologický zväz,

TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha I. CZ;

902 01 Pezinok,

SK;

2994-94
12.12.1994
38

(540)

SVĚT LEGRACE

(510)

38 - Teleinformačné služby, hlavne audiotexové

(730)

TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha 1, CZ;

služby.

(210) 2995-94
(220) 12.12.1994
(511) 32

( ) BIG RED
540

(210)
(220)
(511)

2987-94
12.12.1994
32

(540)

TO SPONSOR IS TO BELIEVE

(510)

32 - Pivo - všetky druhy; minerálne a sýtené
(uhličité) vody, nealkoholické nápoje; ovocné
nápoje a ovocné šťavy (džúsy), sirupy a ďalšie
prípravky na výrobu nápojov.

(730)

The Coca-Cola Company,

(210)
(220)
(511)

2991-94
12.12.1994
35,38

(540)

SUPER PUZZLE

(510)

(510) 32 - Nealkoholické nápoje.
(730) DP Beverages Limited, spol.

zriadená podľa zá
konov štátu írska, Athy, Kildare, IE;

(210)
(220)
(511)

2998-94
13.12.1994
25

(540)

310 North Avenue,
N. W., Atlanta, Georgia 303 13, US;

(510)

25 - Odevy vrátane džínsov.

(730)

Siiper Sport Tekstil, Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Atatúrk Mah. Ikiteili Cad. Mercan

35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, hlavne audiotexové

Sk., No:39. Ikitelli -Istanbul, TR;

služby.
(730)

TELECONSULT INTERNATIONAL, spol. s
r. o., Karmelitská 18, 110 00 Praha 1, CZ;

(2.10)
(220)

2992-94
12.12.1994

(511)

16.35.38

(540)

LÁSKA NA PRVNÍ POSLECH

(510)

16 - Tlačoviny všetkých druhov, katalógy, manu
ály, periodická aj neperiodická tlač.
35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, hlavne audiotexové
službv.

(210)
(220)

2999-94
13.12.1994

(310)
(320)
(330)
(511)

74/544057
30.06.1994

(540)

US
28

(510)
(730)

28 - Hračky a náradie na šport a hry.
NBA PROPERTIES, INC., Olympie Tower
Bldg.. 645 Fifth Avenue, New York, US;

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

3000-94
13.12.1994
74/544058
30.06.1994
US
25

(510)

25 - Odevy, športové odevy a odevy na voľný
čas, obuv a pokrývky hlavy.
NBA PROPERTIES, INC., Olympie Tower
Bldg., 645 Fifth Avenue, New York. US;

(730)

(730)

Hamamatsu-shi, Shizuoa-ken, .IP;

(210)
(220)
(591)
(51 1)
(540)

3102-94
22.12.1994
červená, čierna, zlatá
34

(510)

34 - Tabak, tabakové výrobky, najmä cigary,
krátke cigary, cigarety; fajkový tabak, žuvací ta
bak, šnupavý tabak; náhradky tabaku (nie však na
lekárske účely), cigaretové papieriky a filtre, zá
palky.

(730)
(210)
(220)
(51 1)
(540)

SUZUKI MOTOR CORP., 300 Takatsuka-cho

3018-94
14.12.1994
35.36,42

EMPRESAS LA MODERNA, S.A. de C. V.,

Ave Fco. I. Madero 2750 Pte., 64 000 Monterrey,
N.L., MX;

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

3103-94
22.12.1994
16,35,41

1.NÁRODNÁ
(510)

35 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
obchodu, dražby, sprostredkovanie obchodnej
činnosti.
36 - Činnosť realitnej kancelárie.
42 - Pohostinská činnosť.

(730)

TRADING CONSULTING - T& C 1. národná
aukčná spoločnosť, s. r. o., Gájova 5, 8 M 09

|PRO
VAS

STDL

(510)

Bratislava, SK;
(730)
(210)
(220)
(511)

3023-94
15.12.1994
1,2

(540)
(510)

FARMAL

(730)

1 - Lepidlá na priemyselné účely; tmely (s vý
nimkou náterový'ch, tesniacich a zubných); prí
pravky pre zlievarne patriace do tejto triedy; ne
mrznúce zmesi.
2 - Tmely náterové, práškové kovové pigmenty;
farby; moridlá; spojivá do farieb; náterové hmoty
na ochranu karosérií.
SLOVLAK FALA1 a. s., 018 64 Košeca, SK;

(210)
(220)
(51 I)

3101-94
22.12.1994
12

(540)
(510)

BALENO

210)
220)
(511)
(540)
(

(

3107-94
27.12.1994
6, II, 37

PROCESS

CONTROL
(510)

12 - Vozidlá, dopravné prostriedky po zemi, vo
vzduchu aj vode, ich časti a súčasti.

16 - Periodická a neperiodická tlač, knihy.
35 - Reklama, propagácia, inzercia.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť.
Efekt, spol. s r. o., Bardounova 2140, 140 00
Praha 4, CZ;

9 - Nízkonapäťové rozvádzače; meracia, kontrol
ná a regulačná technika.
I 1 - Vyhrievacie zariadenie elektrické.
37 - Revízie elektrických zariadení do I 000 V.
nízkonapäťových rozvádzačov, meracej, kontrol
nej a regulačnej techniky, ich montáž a oprava.

(730)

PROCESS CONTROL,

s. r.

o.,

Rastislavova

1 165. 020 01 Puchov, SK;

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

3110-94
27.12.1994
20,27

SLOVAKIA
INTERIÉR
s r.s.

(5 10)

20 - Nábytkové interiéry, žalúzie.
27 - Koberce, linoleá, športové povrchy, po
dlahové krytiny, podklady.

(730)

SLOVAKIA INTERIÉR,

s. r.

o.,

Drieňová 5,

821 02 Bratislava, SK;

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

3116-94
28.12.1994
93096
07.10.1994
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,
30.31,32,33,34,42

(540)

(510)

1 - Chemické výrobky: na priemyselné a vedecké
účely, pre fotografie, poľnohospodárstvo, zá
hradníctvo a lesnictvo; umelé živice, plastické
hmoty v surovom stave (v prášku, pastách, v te
kutom stave); pôdne hnojivá prírodné a umelé;
prostriedky: hasiace, na kalenie, na zváranie,
konzerváciu potravín; triesloviny; priemyselné
spojivá; prostriedky na čistenie sporákov; ortuť,
antimón, alkalické a alkalickozemité kovy; bau
xit.
2 - Farby, laky, fermeže do priemyselných a umeleckých textilných farieb; prípravky na farbe
nie potravín a nápojov; farbivá, antikorózne a
impregnačné nátery; farbiace prípravky, moridlá,
prírodné živice; kovové fólie, kovy v prášku pre
maliarov a dekoratérov.
3 - Prípravky: pracie a bieliace, čistiace, leštiace,
odmasťovacie: mydlo, výrobky: kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov; vodičky na
vlasy, zubné pasty, prášky: želatína na potravi
nárske účely; moridlá na bielizeň, farby na vlasy.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky
na zachytávanie prachu, palivá (čierne a hnedé
uhlie), palivové drevo, oleje, pohonné hmoty, osvclľovacie prostriedky, sviečky, sviece, nočné
lampičky, knôty.

5 - Výrobky: zverolekárske, zdravotnícke, che
mické na lekárske účely; náplasti, obväzový ma
teriál, hmoty určené na plombovanie zubov a na
zubné odtlačky, prostriedky: dezinfekčné, na ni
čenie rastlinných a živočíšnych škodcov; antiparazitné látky.
6 - Obyčajné kovy v surovom a polospracovanom
stave a ich zliatiny; kotvy, nákovy, zvony, sta
vebný materiál z valcovaného a liateho kovu, ko
ľajnice a iný kovový materiál určený na železnič
né účely; reťaze, kovové káble a drôty (s výnim
kou drôtov určených na elektrotechnické účely);
zámočnícke výrobky; kovové rúry; nedobytné
pokladne a schránky, oceľové guľôčky; podkovy,
klince a skrutky; iné kovové výrobky, ktoré nie sú
obsiahnuté v iných triedach; rudy.
7 - Stroje a obrábacie stroje (s výnimkou tých,
ktoré sú zahrnuté v triede 9 - 12 a 16), motory;
súkolesia a hnacie remene; poľnohospodárske
stroje a liahne, maznice; elektrotechnické zaria
denia a prístroje pre domácnosť (drviče, mixéry,
mlynčeky).
8 - Ručné nástroje majúce funkciu náradia v prí
slušných odboroch; nožiarske výrobky vrátane
nožiarskych výrobkov z drahých kovov, vrátane
britiev a holiacich elektrických strojčekov; vid
ličky a lyžice aj z drahých kovov; zbrane sečné a
bodné; strojčeky na strihanie vlasov.
9 - Prístroje a nástroje určené na vedecké a labo
ratórne účely; prístroje a nástroje navigačné, t.j.
prístroje a nástroje určené na prenášanie rozka
zov, na meranie a prístroje všeobecne používané
na riadenie lodí a lietadiel; prístroje a nástroje
geodetické a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu;
prístroje fotografické, kinematografické, optické
vrátane premietačiek obrazu a zväčšovacích prí
strojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie,
prístroje a nástroje signalizačné vrátane signál
nych píšťal; prístroje a nástroje na účely záchran
né a učebné; automaty uvádzané do činnosti vho
dením mince alebo známky, prístroje na záznam a
reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pok
ladne a počítacie stroje vrátane kancelárskych a
dierovacích strojov; hasiace prístroje; špeciálne
puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené
do tejto triedy; elektrotermické nástroje a prí
stroje, ako: ručné elektrické zváračky, elektrické
žehličky a podobne, elektrické prístroje a zaria
denia, ako: elektricky vykurované: podhlavníky,
odevy a súčasti odevov, ohrievače nôh; elektrické
zapaľovače a podobné zariadenia nezaradené v iných triedach; elektromechanické zariadenia pre
domácnosť určené na čistenie, ako: vysávače pra
chu, leštiče parkiet a podobne.
10 - Prístroje a nástroje zverolekárske vrátane
Špeciálneho nábytku na chirurgické, lekárske, zubolekárske, zverolekárske účely, a prístrojov a
zdravotníckych pomôcok, ako: ortopedické ban
dáže, zdravotnícke výrobky z gumy, protézy: pri
krývky vyhrievané elektricky.
I I - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia na
výrobu pary; zariadenia na varenie, chladenie,
vetranie vrátane klimatizácie alebo zariadenia na
úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody a za
riadenia zdravotnícke.

26 - Čipky, výšivky, stuhy, šnurovačky, gombíky,

12 - Pozemné vozidlá, motory pre pozemné vo
zidlá, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre
pozemné vozidlá; zariadenia na leteckú, lodnú a
pozemnú dopravu.
13 - Ohňostroje a všetky výrobky zábavnej pyro

27 - Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové
krytiny; čalúnenie vrátane farebných papierových
tapiet, paravány, voskové poťahové plátno.

techniky.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny; predmety z dra
hých kovov, ich zliatin alebo predmety z plátova
ných (dublovaných) kovov; bižutéria z plastov a

28 - Hry; hračky, telocvičné a športové náradie,
rybárske potreby, náradie na zimné športy a
športové hry', plážový a kúpací tovar; ozdoby na
vianočný stromček.

plastických hmôt; hodiny a chronometrické za

29 - Mäso, ryby, hydina, mäkkýše, kôrovce, zve
rina; mäsové výťažky; zelenina a ovocie: konzer
vované, sušené, varené, rôsoly, zaváraniny; vaj
cia, mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mlieč
nych nápojov, jedlé oleje a tuky; konzervované
potraviny; zelenina naložená v octe.
30 - Káva, čaj, kakao, ryža, tapioka, kávové ná
hradky; múka a obilné výrobky určené na ľudskú
výživu, nápoje z kávy, kakaa, čokolády; chlieb,
sucháre, sušienky, jemné pečivo, cukrovinky,
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky

háčiky, zipsy; umelé kvety, leonský tovar.

riadenia vrátane špeciálnych puzdier, umelecké
predmety z bronzu.
15 - Hudobné nástroje vrátane mechanických
klavírov a ich príslušenstvo, hudobné skrine.
16 - Papier a výrobky z papiera; lepenky a karto
nážne výrobky; tlačoviny, časopisy, periodiká,
knihy, knihárske výrobky, fotografie, písacie po
treby, kancelárske lepidlá; potreby pre umelcov;
štetce; písacie stroje, kancelárske potreby okrem
nábytku; učebné a školské potreby a pomôcky;
hracie karty, tlačiarenské písmená, štočky, spojivá
pre papierenský priemysel.
17 - Gutaperča, guma, balata, náhradky týchto

do pečiva; soľ, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky; korenie, ľad.
31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke;
produkty lesnícke vrátane nespracovaného dreva;
semená, čerstvé ovocie a zelenina; sadenice, živé
rastliny a prírodné kvetiny; krmivá pre zvieratá,
slad.

hmôt, polotovary z plastických hmôt (fólie, dos
ky. tyče), tesniace hmoty; upchávky a izolácie
(tepelné, elektrické alebo zvukové); azbest, sľuda
a výrobky z nich, nekovové hadice; izolačné náte
ry
18 - Koža a náhrady, výrobky z kože a náhradiek,
surové kože a kožušiny; kufre a cestovné tašky;
dáždniky, slnečníky, palice, biče, postroje na ko
ne, sedlárske výrobky.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného
reziva (trámy, dosky, drevené panely, preglejka,
sklenené tehly, dlaždice a podobne); prírodný a

32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody,
šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné

umelý kameň, cement, vápno, malta, sadra, štrk.
kameninové a cementové rúry; stavebný materiál
na stavbu ciest, asfalt, smola, živec, prenosné
domy, kamenné pomníky, kozuby.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku; brúsené sklo a zrkadlá rámy; výrobky z
dreva, korku, prútia, tŕstia, trstiny, rohoviny, slo
noviny, kostí, korytnačiny, jantáru, perlete, mor
skej peny, buničiny; výrobky z plastických hmôt,
posteľné potreby; matrace, žinenky, podhlavníky.
21- Drobné náradie a prenosné nádoby na domá
ce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá,

oblasti, činnosť organizačných a ekonomických
poradcov.

plechové misky, misky z plastických hmôt alebo
iných hmôt, strojčeky na mletie, sekanie, lisova
nie a podobne; hrebene a špongie na umývanie,
toaletné potreby, kefy, kefársky materiál, pomôc
ky na upratovanie, čistiace látky, drôtenky, skle
nený tovar vrátane okenného skla, výrobky z por
celánu a kameniny, ktoré nie sú zaradené v iných
triedach.
22 - Povrazy, struny na technické účely, laná,
motúzyz prírodných, umelých alebo plastických
látok; siete, stany vrátane stanov na táborenie,
lodné plachty, vrecia; čalúnnický materiál (vlásie,
perie, morská tráva a podobne), surové textilné
vlákna.
23 - Nite
24 - Tkaniny; prikrývky vrátane prikrývok na
cestovanie.
25 - Odevy, bielizeň, topánky, črieviee, trampky.

prípravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy a
nápoje z ovocných štiav.
33 - Vína, liehoviny, likéry, nealkoholické vína.
34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky;
potreby pre fajčiarov; zápalky.
42 - Sprostredkovateľská činnosť v obchodnej

(730)

REMEDIA,

a.

s„

Kodaňská 46, 100 00 Praha

10, CZ;

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

311 7-94
28. 12.1994
93098
07. 10.1994
CZ
1. 2:, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 12, 13, 14, 15, 16.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 42

(540)

(510)

I- Chemické výrobky: na priemyselné a vedecké
účely, pre fotografie, poľnohospodárstvo, zá
hradníctvo a lesníctvo; umelé živice, plastické
hmoty v surovom stave (v prášku, pastách, v te
kutom stave); pôdne hnojivá prírodné a umelé;
prostriedky: hasiace, na kalenie, na zváranie,
konzerváciu potravín; triesloviny; priemyselné

spojivá; prostriedky na čistenie sporákov; ortuť,

denia, ako: elektricky vykurované: podhlavníky,

antimón, alkalické a alkalickozemité kovy; bau
xit.
2 - Farby, laky, fermeže do priemyselných a umeleckých textilných farieb; prípravky na farbe
nie potravín a nápojov; farbivá, antikorózne a
impregnačné nátery; farbiace prípravky, moridlá,
prírodné živice; kovové fólie, kovy v prášku pre
maliarov a dekoratérov.
3 - Prípravky: pracie a bieliace, čistiace, leštiace,

odevy a súčasti odevov, ohrievače nôh; elektrické
zapaľovače a podobné zariadenia nezaradené v iných triedach; elektromechanické zariadenia pre

odmasťovacie; mydlo, výrobky; kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov; vodičky na
vlasy, zubné pasty, prášky; želatína na potravi
nárske účely; moridlá na bielizeň, farby na vlasy.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky
na zachytávanie prachu, palivá (čierne a hnedé
uhlie), palivové drevo, oleje, pohonné hmoty, osvetľovacie prostriedky, sviečky, sviece, nočné
lampičky, knôty.
5 - Výrobky: zverolekárske, zdravotnícke, che
mické na lekárske účely; náplasti, obväzový ma
teriál, hmoty určené na plombovanie zubov a na
zubné odtlačky, prostriedky: dezinfekčné, na ni
čenie rastlinných a živočíšnych škodcov; antiparazitné látky.
6 - Obyčajné kovy v surovom a polospracovanom
stave a ich zliatiny; kotvy, nákovy, zvony, sta
vebný materiál z valcovaného a liateho kovu, ko
ľajnice a iný kovový materiál určený na železnič
né účely; reťaze, kovové káble a drôty (s výnim
kou drôtov určených na elektrotechnické účely);
zámočnícke výrobky; kovové rúry; nedobytné
pokladne a schránky, oceľové guľôčky; podkovy,
klince a skrutky; iné kovové výrobky, ktoré nie sú
obsiahnuté v iných triedach; rudy.
7 - Stroje a obrábacie stroje (s výnimkou tých,
ktoré sú zahrnuté v triede 9 - 12 a 16), motory;
súkolesia a hnacie remene; poľnohospodárske
stroje a liahne, maznice; elektrotechnické zaria
denia a prístroje pre domácnosť (drviče, mixéry,
mlynčeky).
8 - Ručné nástroje majúce funkciu náradia v prí
slušných odboroch; nožiarske výrobky vrátane
nožiarskych výrobkov z drahých kovov, vrátane
britiev a holiacich elektrických strojčekov; vid
ličky a lyžice aj z drahých kovov; zbrane sečné a
bodné; strojčeky na strihanie vlasov.
9 - Prístroje a nástroje určené na vedecké a labo
ratórne účely; prístroje a nástroje navigačné, t.j.
prístroje a nástroje určené na prenášanie rozka
zov, na meranie a prístroje všeobecne používané
na riadenie lodi a lietadiel; prístroje a nástroje
geodetické a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu;
prístroje fotografické, kinematografické, optické
vrátane premietačiek obrazu a zväčšovacích prí
strojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie,
prístroje a nástroje signalizačné vrátane signál
nych píšťal; prístroje a nástroje na účely záchran
né a učebné; automaty uvádzané do činnosti vho
dením mince alebo známky, prístroje na záznam a
reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pok
ladne a počítacie stroje vrátane kancelárskych a
dierovacích strojov; hasiace prístroje; špeciálne
puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené
do tejto triedy; clektrotermické nástroje a prí
stroje. ako: ručné elektrické zváračky, elektrické
žehličky a podobne, elektrické prístroje a zaria

domácnosť určené na čistenie, ako: vysávače pra
chu, leštiče parkiet a podobne.
10 - Prístroje a nástroje zverolekárske vrátane
špeciálneho nábytku na chirurgické, lekárske, zu
bo lekárske, zverolekárske účely, prístrojov a
zdravotníckych pomôcok, ako: ortopedické ban
dáže, zdravotnícke výrobky z gumy, protézy; pri
krývky vyhrievané elektricky.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia na
výrobu pary; zariadenia na varenie, chladenie,
vetranie vrátane klimatizácie alebo zariadenia na
úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody a za
riadenia zdravotnícke.
12 - Pozemné vozidlá, motory pre pozemné vo
zidlá, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre
pozemné vozidlá; zariadenia na leteckú, lodnú a
pozemnú dopravu.
13 - Ohňostroje a všetky výrobky zábavnej pyro
techniky.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny; predmety z dra
hých kovov, ich zliatin alebo predmety z plátova
ných (dublovaných) kovov; bižutéria z plastov a
plastických hmôt; hodiny a chronometrické za
riadenia vrátane špeciálnych puzdier, umelecké
predmety z bronzu.
15 - Hudobné nástroje vrátane mechanických
klavírov a ich príslušenstvo, hudobné skrine.
16 - Papier a výrobky z papiera; lepenky a karto
nážne výrobky; tlačoviny, časopisy, periodiká,
knihy, knihárske výrobky, fotografie, písacie po
treby, kancelárske lepidlá; potreby pre umelcov;
štetce; písacie stroje, kancelárske potreby okrem
nábytku; učebné a školské potreby a pomôcky;
hracie karty, tlačiarenské písmená, štočky, spojivá
pre papierenský priemysel.
17 - Gutaperča, guma, balata, náhradky týchto
hmôt, polotovary z plastických hmôt (fólie, dos
ky, tyče), tesniace hmoty; upchávky a izolácie
(tepelné, elektrické alebo zvukové); azbest, sľuda
a výrobky z nich, nekovové hadice; izolačné náte
ry18 - Koža a náhrady, výrobky z kože a náhradiek,
surové kože a kožušiny; kufre a cestovné tašky;
dáždniky, slnečníky, palice, biče, postroje na ko
ne, sedlárske výrobky.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného
reziva (trámy, dosky, drevené panely, preglejka,
sklenené tehly, dlaždice a podobne); prírodný a
umelý kameň, cement, vápno, malta, sadra, štrk,
kameninové a cementové rúry; stavebný materiál
na stavbu ciest, asfalt, smola, živec, prenosné
domy, kamenné pomníky, kozuby.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku; brúsené sklo a zrkadlá, rámy; výrobky z
dreva, korku, prútia, tŕstia, trstiny, rohoviny, slo
noviny, kostí, korytnačiny, jantáru, perlete, mor
skej peny, buničiny; výrobky z plastických hmôt,
posteľné potreby; matrace, žinenky, podhlavníky.
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domá
ce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá,
plechové misky, misky z plastických hmôt alebo
iných hmôt, strojčeky na mletie, sekanie, Iisova-

(730)

(210)
(220)
(511)

nie a podobne; hrebene a špongie na umývanie,
toaletné potreby, kely, kefársky materiál, pomôc
ky na upratovanie, čistiace látky, drôtenky, skle
nený tovar vrátane okenného skla, výrobky z por
celánu a kameniny, ktoré nie sú zaradené v iných
triedach.
22 - Povrazy, struny na technické účely, laná,
motúzy z prírodných, umelých alebo plastických
látok: siete, stany vrátane stanov na táborenie,
lodné plachty, vrecia: čalúnnický materiál (vlásie,
perie, morská tráva a podobne), surové textilné
vlákna.
23 - Nite.
24 - Tkaniny; prikrývky vrátane prikrývok na
cestovanie.
25 - Odevy, bielizeň, topánky, črievice, trampky.
26 - Cipky, výšivky, stuhy, šnurovačky, gombíky,
háčiky, zipsy; umelé kvety, leonský tovar.
27 - Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové
krytiny; čalúnenie vrátane farebných papierových
tapiet, paravány. voskové povahové plátno.
28 - Hry; hračky, telocvičné a športové náradie,
rybárske potreby, náradie na zimné športy' a
športové hry, plážový a kúpači tovar; ozdoby na
vianočný stromček.
29 - Mäso, ryby, hydina, mäkkýše, kôrovce, zve
rina: mäsové výťažky: zelenina a ovocie: konzer
vované, sušené, varené, rôsoly, zaváraniny; vaj
cia, mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mlieč
nych nápojov, jedlé oleje a tuky; konzervované
potraviny: zelenina naložená v octe.
30 - Káva, čaj, kakao, ryža. tapioka, kávové ná
hradky; múka a obilné výrobky určené na ľudskú
výživu, nápoje z kávy. kakaa, čokolády; chlieb,
sucháre, sušienky, jemné pečivo, cukrovinky,
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky
do pečiva: soľ, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky; korenie, ľad.
31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke;
produkty lesnícke vrátane nespracovaného dreva;
semená, čerstvé ovocie a zelenina; sadenice, živé
rastliny a prírodné kvetiny; krmivá pre zvieratá,
slad.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody.
šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné
prípravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy a
nápoje z ovocných štiav.
33 - Vína, liehoviny, likéry, nealkoholické vina.
34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky;
potreby pre fajčiarov; zápalky.
42 - Sprostredkovateľská činnosť v obchodnej
oblasti, činnosť organizačných a ekonomických
poradcov.
REMEDIA, a. s., Kodaňská 46. 100 00 Praha

(210)
(220)
(511)

10, CZ;

(540)

3119-94
28.12.1994
9

(5 10)

(540)

StmgeVfJb

(510)

(730)

9 - Technické vybavenie počítačov, a to subsystémové modulové pamäte a ich súčasti, počítačo
vé programy na výstavbu sietí počítačových pe
riférnych zariadení.

Digital Equipment Corporation,

I 1 I Powder-

mill Road, Maynard, Massachusetts 01754, US:

(210)
(220)

3120-94
28.12.1994

(511)
(540)

37,42

A
AiIGK
(510)

37 - Stavebná činnosť.
42 - Projektová činnosť v stavebníctve.

(730)

Gašparovič Milan, Ing.,

Liptovská 4, 821 09

Bratislava, SK;

(210)
(220)
(511)

3139-94
29.12.1994
19

(540)

STYRCON

(510)
(730)

19 - Stavebný materiál zo zmesi cementu a polystyrénu.
STYRCON, s. r. o., Štúrova 140, 949 01 Nitra.
SK;

(210)
(220)

3528-95
12.12.1995

(591)

biela, žltá, červená,
čierna
30

(511)
(540)

bledomodrá, tmavomodrá.

(510)

30 - Čokoládové tyčinky.

(730)

DEVA, akciová spoločnosť, Trebišov,

Cukro-

varská 502, 075 01 Trebišov, SK;

579-96
28.02.1996
23.24,25,26,27,28,35

23 - Nite a priadze na textilné účely.
24 - Textílie a textilné výrobky patriace do triedy
24, posteľné prikrývky a obrusy.
25 - Odevy, obuv a klobučnícke výrobky.
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúry, gombíky,
háčiky a očká, špendlíky a ihly, umelé kvety.

19 - Žalúzie a rolety nekovové a netextilné, žalú

27 - Koberce, predložky, rohože, rohožky, lino
leum a iné podlahové krytiny, tapety okrem tex
tilných.

zie zvinovacie vrátane všetkých súčiastok a prí
slušenstva; dvere zhrnovacie vyrobené z plastic
kých hmôt alebo na báze dreva.
20 - Koše a košikárske výrobky, nábytok z dreva,
trstiny, kože alebo iných hmôt, rolety čepeľové a
lamelové vnútorné, rolety na nábytok vrátane

28 - Telocvičné a športové potreby patriace do
triedy 28.
35 - Obchodné riadenie, obchodná správa, admi
nistratívne práce.
(730)

Líška Ivan,

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

1123-96
30.04.1996
biela, modrá, červená
37

37 - Stavby, montáž, opravy a servis uvedených
výrobkov.
(730)

(730)

NETA, s. r.

o., Vajanského 168/42, 020 01 Pú-

chov, SK;

(210)
(220)
(511)

ELWT
(510)

všetkých súčiastok a príslušenstva týchto výrob
kov.

Lysákova 22, 841 01 Bratislava, SK;

66-97
09.01.1997
16, 18, 20,21,24, 25, 28,35,41

(540)

37 - Montáž, opravy, rekonštrukcie, odborné pre
hliadky a odborné skúšky výťahov; montáž, op
ravy a údržba bleskozvodov a elektrických zaria
dení do 1000 V.

ELVYT,

spol. s

r.

o., Nobelova 12, 917 00 Tr

nava, SK;

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

(5 10)

2565-96
01.10.1996
5,30,35

SOJAVITA
5 - Dietetické a diabetické potraviny upravené na
lekárske účely; dietetické a diabetické výrobky obilné, kukuričné, sójové a ich zmesi na lekárske
účely: dietetické a diabetické cestoviny a cereálne

obuv.
28 - Športové potreby - lopty na hranie, hokejky,

výrobky na lekárske účely.
30 - Pekárske, cestovinárske a cukrárske výrobky;
múka (potravinárska); múčne výrobky; chlieb;
pečivo; jemné pečivo; koláče, zákusky; sušienky;
sucháre; slané tyčinky; cestoviny; strúhanka; cuk
rovinky; sójové potraviny; výrobky obilné, kuku
ričné, sójové a ich zmesi.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; ob
chodný manažment a podnikové poradenstvo; po
radenstvo a služby v obchodnej činnosti; sprost
redkovanie obchodnej činnosti s uvedenými vý
robkami.
(730)

BONAVITA - SERVIS, spol. s r. o.,

Stolárska

11, 831 05 Bratislava, SK;

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

(510)

16 - Tlačoviny, fotografie, zberateľské kartičky,
pohľadnice, periodické a neperiodické publiká
cie, spomienkové predmety z papiera.
18 - Tašky, vaky, dáždniky, slnečníky.
20 - Spomienkové predmety z plastov a dreva.
21 - Spomienkové predmety zo skla a porcelánu.
24 - Spomienkové predmety z textilu.
25 - Odevy, čiapky, šatky, šály, tričká, trenírky,

puky.
35 - Reklamná a propagačná činnosť.
41 - Organizovanie športových súťaží, spoločen
ských a kultúrnych podujatí, výcvikov, kurzov,
školení a seminárov, prevádzkovanie športových
zariadení, vydavataľská činnosť.
(730)

FANKLUB BELASÍ FANATICI,

Beňadická

21,851 06 Bratislava, SK;

(210)
(220)

553-97
20.02.1997

(511)
(540)

7,35

(510)

7 - Ložiská ako časti strojov.
35 - Sprostredkovanie obchodu, konzultačná a
poradenská činnosť v oblasti obchodu, marketin
gu a reklamy.

(730)

OMNIA - ROLL, a.

2782-96
23.10.1996
6.19.20,37

6 - Žalúzie kovové, žalúzie dverové a okenné ko
vové, žalúzie zvinovacie, žalúzie a rolety zvinovacic z vlnitého plechu, rolety vonkajšie kovové,
rolety kovové na obchody vrátane všetkých sú
čiastok a príslušenstva týchto výrobkov.

Bratislava, SK;

(210)
(220)

574-97
24.02.1997

s., Dunajská 4-6, 814 81

(511)
(540)

6, 7, 9. 11, 35, 36, 37, 42

HMmtTKilM

(510)

11 - Čistiace zariadenia na čistenie odpadových
vôd, najmä dažďových, znečistených ropnými
látkami

(730)

PROX. T. E. C., spol. s r. o.,

Mikulova 6/2209,

140 00 Praha 4, CZ;
(510)

6 - Kovové konštrukcie, kovové nádoby na kva
palinu, paru alebo plyn.
7 - Stroje baliace, brúsne, kovoobrábacie, obrá
bacie, leštiace, nitovacie, rezacie, plniace, pracie,
vŕtacie, dopravníky ako stroje, odsávacie stroje na
priemyselné účely, odstredivky, zdviháky ako
stroje.
9 - Elektrické odprašovacie zariadenia, automa
tické rozvádzače, svetelné signalizačné panely.
11 - Zariadenia vykurovacie, pece, zariadenia na
výrobu pary', na chladenie, sušenie, na úpravu
vzduchu, zariadenia klimatizačné, horáky.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti.
36 - Prenájom a správa nehnuteľností.
37 - Prenájom strojov na výrobu vzduchotechnic
kých, sušiarenských a klimatizačných zariadení.
42 - Vývoj počítačových programov, automatizo
vané spracovanie dát, výskum a vývoj v oblasti
strojárstva, inžinierska činnosť v oblasti strojár
stva, revízia a skúšky tlakových nádob.

(730)

VZT - Vzduchotechnika, a.

s., Trenčianska 17,
915 34 Nové Mesto nad Váhom, SK;

(210)
(220)
(511)

(540) CLEOPATRA
(510)
(730)

MATADOREX, a. s.,

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

1234-97
05.05.1997
modrá, biela
12
_ ___________________________

210)

575-97

220)

24.02.1997
6, 7, 9, 11,35,36,37,42

(

(511)
(540)

TZT-TZDKEiniMIM
(510)

(730)

210)
220)

6 - Kovové konštrukcie, kovové nádoby na kva
palinu. paru alebo plyn.
7 - Stroje baliace, brúsne, kovoobrábacie, obrá
bacie, leštiace, nitovacie, rezacie, plniace, pracie,
vŕtacie, dopravníky ako stroje, odsávacie stroje na
priemyselné účely, odstredivky, zdviháky ako
stroje.
9 - Elektrické odprašovacie zariadenia, automa
tické rozvádzače, svetelné signalizačné panely.
1 1 - Zariadenia vykurovacie, pece, zariadenia na
výrobu pary, na chladenie, sušenie, na úpravu
vzduchu, zariadenia klimatizačné, horáky.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti.
36 - Prenájom a správa nehnuteľností.
37 - Prenájom strojov na výrobu vzduchotechnic
kých, sušiarenských a klimatizačných zariade
ní.42 - Vývoj počítačových programov, automati
zované spracovanie dát, výskum a vývoj v oblasti
strojárstva, inžinierska činnosť v oblasti strojár
stva, revízia a skúšky tlakových nádob.
VZT - Vzduchotechnika, a. s., Trenčianska 17,
915 34 Nové Mesto nad Váhom, SK;

(

855-97
20.03.1997

(511)

1 1

(540)

KX

(

17 - Gumové zahrievacie fľaše.
Kopčianska 14, 852 01
Bratislava, SK;

ORVEX^
(510)
(730)

(

981-97
08.04.1997
17

12 - Ochranné protišmykové a záběrové reťaze
pre vozidlá, traktory a zemné stroje.
ORVEX, spol. s r. o., Štefánikova 264/11,
029 01 Námestovo, SK;

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

1254-97
07.05.1997
29,30,32,39

(510)

29 - Mlieko, smotana, maslo, tvaroh, syry a iné
výrobky z kravského a ovčieho mlieka, hydina,
zverina, vajcia, jedlé tuky a oleje, konzervované
ovocie a zelenina.
30 - Káva. čaj, kakao, cukor, ryža, chlieb, sušien
ky, sucháre, jemné pečivo, koláče a cukrovinky,
32 - Minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické
nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápo
jov.
39 - Balenie kávy, čaju, kakaa, cukru, ryže. chle
ba, sušienok, koláčov, jemného pečiva, cukrovi
niek, nealkoholických nápojov, ovocných štiav,
sirupov a iných prípravkov na prípravu nápojov.

(730)

I. WITTMANN A SYN, spol. s r. o., Zvolen,
Námestie SNP č.75/26, 960 01 Zvolen. SK:

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

1328-97
16.05.1997
modrá, čierna
12

(510)
(730)

16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto

12 - Vozidlá.

MARTIN DIESEL, a.

s.,

Langsfeldova

1,

materiálov; tlačoviny; knihárske výrobky; perio
dické a neperiodické publikácie; fotografie; poh

036 08 Martin, SK;

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

ľadnice; albumy všetkých druhov; rámiky na fo
tografie; papiernický tovar a písacie potreby; le
pidlá na papier a na použitie v domácnosti; písa

1728-97
20.06.1997
9

cie stroje a kancelárske potreby; vzdelávacie a učebné potreby; plastové obaly, vrecúška a tašky
ako obalové materiály; hracie karty; kopírovacie

MERIS

(510)

9 - Meracie prístroje, elektrické meracie zariade
nia, elektrické a elektronické regulátory.

(730)

Meris, s. r. o.,

zariadenia;
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy;
35 - Reklamná a inzertná činnosť; marketing prieskum trhu; kopírovacia služba; sprostredko
vanie obchodu; sprostredkovanie reklamy a in
zercie; sprostredkovanie marketingu - prieskumu

Družby 4170/77, 921 01 Piešťany,

SK;

(210)
(220)

2050-97
17.07.1997

(511)

30

(540)
(510)
(730)

trhu.
36 - Realitná agentúra; sprostredkovanie služieb
realitnej agentúry.
37 - Montáž, inštalácia, servis, opravy elektric
kých strojov, elektrických prístrojov a elektric
kých zariadení, bleskozvodov, elektroinštalácií,
bezpečnostných systémov, elektrickej požiarnej
signalizácie, kancelárskej a reprodukčnej techni

ZLATÝ KLAS
30 - Kukuričný škrob, zemiakový škrob, požíva
tiny na báze škrobu.

B. M. Kávoviny, spol. s r.o.,

Bratislavská cesta

ky, meracej a regulačnej techniky, výrobkov a za
riadení spotrebnej elektroniky, elektrických prí
strojov pre domácnosť; opravy elektrických šija

807/10, 926 Ol Sereď, SK;

(210)
(220)
(511)

cích strojov, bicyklov a športových potrieb;
sprostredkovanie uvedených služieb;
39 - Distribúcia tlače a kníh; sprostredkovanie
distribúcie tlače a kníh.
40 - Šitie odevov a módnych doplnkov; vyvolá

2148-97
25.07.1997
7. 9. II, 16, 25, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42

(540)

vanie fotografických filmov; sprostredkovanie u-

INGELI
(510)

vedených služieb.
41 - Vydavateľská činnosť; organizovanie kultúr
nych, spoločenských a športových podujatí a
konferencií; požičiavanie videopások; nahrávanie
videopások; výroba a rozmnožovanie video- a
audionahrávok; prednášková činnosť v oblasti
elektrotechniky, energetiky, osvetlenia, technic
kého zabezpečenia budov a úspory energií;

7 - Elektrické stroje, elektromotory a ich časti; elektrické vysávače, elektrické leštiče parkiet, re
gulátory otáčok strojov, motorov a hnacích stro
jov.
9 - Elektrické a elektronické prístroje a zariade
nia; meracie prístroje; elektrické a elektronické
regulátory; elektrické regulátory osvetlenia; re
gulátory napätia; elektrické regulátory zvuku a
ozvučenia; regulátory napätia pre automobily;
elektroinštalačný materiál; elektrické drôty, vodi
če a káble; elektrické prípojky; vonkajšie elek
trické rozvody; materiál na vonkajšie a vnútorné

sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Módny dizajn; inžinierska činnosť; projekto
vá činnosť, najmä projektovanie stavieb, silových
elektroinštalácií, slaboprúdových elektroinštalá
cií, technologického zariadenia stavieb, elektric
kých zariadení, elektrických sietí, elektrickej po
žiarnej signalizácie, merania, regulácie a systé

elektrické rozvody; aktívne a pasívne bleskozvo
dy; materiál na bleskozvody; prepäťové ochrany;
elektrické spínače, tlačidlá, zásuvky, vidlice, ob
jímky, ističe, poistky, rozvádzače, rozvodné skri
ne, spojky, svorky; transformátory; antény; foto
bunky; prístroje na nahrávanie, prenos a repro
dukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče
zvuku, údajov, obrazu; záznamové disky; počíta
če: elektrické spájkovačky: elektrické žehličky;
zariadenia na zábavu prispôsobené na použitie s
televíznym prijímačom;
1 I - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie,
chladenie, mrazenie, varenie a sušenie; vetracie,
vodárenské a sanitárne zariadenia; klimatizačné
zariadenia; elektrické kanvice; svetelné sústavy;
žiarovky: žiarivky; slnečné kolektory; regulátory
na reguláciu klimatizácie, vykurovania, kotlov,
kotolní, výmenníkových staníc, reaktorov, chla
denia, mrazenia, vodárenských zariadení a potru
bí, plynových zariadení a potrubí.

mov riadenia technologických procesov; pora
denská a konzultačná činnosť v oblasti elektro
techniky, energetiky, osvetlenia, technického za
riadenia budov a úspor)' energií; rozmnožovanie
nabratých nosičov magnetického záznamu pre
počítače; nakladanie s výsledkami tvorivej čin
nosti so súhlasom autora; fotografovanie a foto
grafická reportáž; sprostredkovanie uvedených
služieb.
(730)

Ingeli

(210)
(220)

2215-97
04.08.1997

(591)
(511)

modrá, červená
37

Michal,
Bratislava, SK;

Ing.,

Sedmokrásková 2. 821 01

(540)

l.S.f ELMCNT

(5 10)

37- Stavebníctvo, opravárenské, montážne a in
štalačné služby.

(730)

Spodniak Peter,

(210)
(220)
(591)
(51 1)
(540)

2464-97
27.08.1997
modrá, tmavomodrá, biela
25,32,34

(510)

25 - Odevy, oblečenie, obuv a pokrývky hlavy.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealko
holické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, si
rupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
34 - Tabak, tabakové výrobky, zápalky, potreby
pre fajčiarov s výnimkou potrieb z drahých ko
vov.

(730)

European Business & Development, a. s.,

Jána Kollára 48, 974 01 Banská

Bystrica, SK;

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

2254-97
07.08.1997
červená, žltá, čierna
7,12,35,37

(510)

7 - Zapal'ovacie sviečky, filtre (časti motorov),
výfukové systémy, automobilové vodné pumpy,
rozvodové remene, spojkové lanká, ojnicové
puzdrá, chladiče motorov.
12 - Ozdobné kryty, ozdobné kryty kolies a lišty
ako autodoplňky, airbag (záchranné zariadenia
automobilov), posilňovače riadenia a bŕzd, za
bezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozi
diel. bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov,
automobilové strešné okná. stierače, spojlery,
spätné zrkadlá, autopotahy, autoreťaze, duše
pneumatík
35 - Sprostredkovanie obchodu s pneumatikami,
príslušenstvom automobilov, náradím automobi
lov, autodoplnkami a automobilovými diskmi.
37 - Pneuservis, oprava pneumatík, čistenie
automobilov, montáž autodoplnkov a autoalarmov.
ROTKIV, s. r. o., Pionierska 27, 080 01 Prešov,
SK;

(730)

Ma

tějkova 20, 841 05 Bratislava, SK;

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

2465-97
27.08.1997
25,32,34

(5 10)

25 - Odevy, oblečenie, obuv a pokrývky hlavy.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealko
holické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
34 - Tabak, tabakové výrobky; potreby pre fajčia
rov (s výnimkou potrieb z drahých kovov); zá
palky.

(730)

European Business & Development, a. s.,

BlueMan

Ma

tějkova 20, 841 05 Bratislava, SK;

(210)
(220)
(51 I)

2444-97
26.08.1997
35. 36, 39,42

(210)
(220)

2536-97
08.09.1997

(511)

5

(540)

SLO VFRACHT

( ) Pamela

35 - Služby spojené s vývozom a dovozom tova
ru. sprostredkovanie obchodu s výrobkami.
36 - Poskytovanie colno-deklaračných služieb,
sprostredkovanie prenájmu konsignačných a col
ných skladov.
39 - Služby spojené s prepravou osôb, tovarov a
iných hnuteľných vecí dopravnými prostriedkami
všetkých druhov, kuriérske a doručovatelské
služby; prenájom plavidiel, nájom a obstarávanie
nájmu lodí a lodného priestoru; prenájom skla
dísk a skladových priestorov, prenájom konsig
načných a colných skladov a verejných colných
skladov; skladovanie tovarov, sprostredkovateľ
ské služby v oblasti dopravy a prepravy; sprost
redkovanie námornej dopravy; sprostredkovanie
prenájmu lodí a plavidiel.
42 - Prevádzkovanie konsignačných a colných
skladov.
Slovfracht Slovakia, a. s., Pribinova 24, 814 43
Bratislava, SK;

(510)
(730)

5 - Hygienické a menštruačné vložky a tampóny.
E. M. C. O. Hygiene, spol. s r. o., Podzáhradná
74, 820 14 Bratislava, SK;

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

2617-97
12.09.1997
9,35,41,42

(5 10)

(730)

540

(510) 9 - Počítačový softvér, počítačový hardvér.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie
inzertných služieb, prepisovanie, rozmnožovanie
a tvorba písomností, sprostredkovanie obchodu s

počítačovým softvérom, automatizované spraco
vanie údajov.
41 - Školiaca činnosť.
42 - Počítačové programovanie, prenájom počíta
čového hardvéru, inštalácia a aplikácia progra
mového vybavenia a počítačovej techniky.
(730)

ISS Bratislava, s. r. o.,

Račianska 66, 832 64

Bratislava, SK;

(210)
(220)
(511)

2773-97
24.09.1997
30

(540)

BONAMI

(510)

30 - Cukríky, cukrovinky.

(730)

DEVA, akciová spoločnosť, Trebišov,

Cukro-

2911-97
02.10.1997
modrá, žltá
6, 9, 11. 14. 16, 17, 18, 19, 20, 21,24, 25, 28, 32,
34,35,36,38,39, 40,41,42

(540)

íVJ markíza
(510)

(papierenský tovar), verzatilky, divadelné deko
rácie, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na
perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie po
môcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske po
treby s výnimkou nábytku, pohľadnice, tlačoviny,
publikácie, príručky, plagáty, listový papier, sto
lové prestieranie z papiera; brožované knihy, pa
pierové obrusy, záložky do kníh, plniace perá,
prospekty, perá (kancelárske potreby), vrecká z
papiera alebo plastických íhateriálov, školské po

varská 502, 075 01 Trebišov, SK;

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

ká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písa
cie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly

6 - Kovové škatule, skrinky, kovové nádoby, ko
vové reklamné stĺpy, figuríny z obyčajných ko
vov.
9 - Prehrávač kompaktných diskov, slnečné oku
liare, videohry, videokazety, gramofónové platne,
disky na zvukové nahrávky, štíty proti oslneniu,
magnetické pásky, nosiče zvukových nahrávok,
kreslené filmy, hracie automaty, hracie automaty
uvádzané do činnosti vhodením mince, vysielače
elektronických signálov, pásky na zvukové na
hrávanie, pásky so zvukovými nahrávkami, puz
drá na okuliare, hologramy, reklamné svetelné ta
bule, neónové reklamy, zariadenia na prenášanie
zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, zvukové
prehrávacie zariadenia, televízne zariadenia, ex
ponované filmy, magnetické disky, hracie zaria
denia fungujúce po pripojení na televízne prijí
mače, exponované kinofilmy, zábavné zariadenia
prispôsobené na fungovanie len spolu s televíz
nymi prijímačmi, kompaktné disky, optické kom
paktné disky, magnetické médiá, magnetické no
siče údajov, optické nosiče údajov, optické disky,
prístroje ako učebné pomôcky.
1 I - Plynové zapaľovače, vreckové baterky, elektrické vreckové baterky, reťaze farebných žia
roviek. lampióny, zariadenia do automobilov
proti oslneniu.
14 - Amulety (šperky), hodiny, náramkové ho
dinky. amulety, prívesky (šperky), pozlátené vý
robky, doublé (výrobky pokovované drahými
kovmi), poháriky z drahých kovov (čaše), bonbo
niéry z drahých kovov, puzdrá na ihly z drahých
kovov, puzdrá na hodinky, kľúčenky (bižutéria).
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá
na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodi

treby s výnimkou prístrojov, blahoprajné karty,
papierové podložky na stôl (anglické prestiera
nie), nálepky na kancelárske použitie alebo pre
domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky,
papierové podložky pod poháre, oznámenia
(papiernický tovar) , papierové vlajky, papierové
zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strú
hadlá
na
ceruzky
(orezávad lá),
obrúsky
(papierové presteranie), puzdrá na písacie potre
by, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných ,
nálepky, lepiace štítky.
17 - Gumové baliace tašky, gumové baliace vrec
ká, nálepky s výnimkou nálepiek na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, samolepky s vý
nimkou samolepiek na kancelárske účely a pre
domácnosť.
18 - Školské tašky (aktovky), puzdrá na navští
venky, dáždniky, obaly na dáždniky, batohy,
plecniaky, slnečníky, peňaženky, nákupné tašky,
vaky pre turistov, plážové tašky, kožené baliace
tašky, kožené vrecká na balenie vecí, aktovky,
kufríky, puzdrá a obaly z vulkanfibra, kľúčenky
(kožená galantéria), sieťky na nákupy.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových , figu
ríny z kameňa, betónu alebo mramoru.

20

- Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, re
klamné nafukovacie predmety, dekoratívne ná
stenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratív
ne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky
na pitie, pútače z dreva alebo z plastov, pletené
predmety zo slamy, drevené alebo plastové nádo
by, drevené alebo plastové schránky, figuríny z
dreva, vosku, sadry alebo z plastov.
21 - Poháriky papierové alebo z plastov, puzdrá,
vrecká, sklenené poháre, škatuľka na pečivo
(keksy), nádoby na pitie, puzdrá na mydlo, mydelničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové ozdo
by, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové
taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s vý
nimkou tanierikov z drahých kovov, poháriky s
výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonbonié
ry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, kr
čahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých
kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
- Samolepiaci textil nanášaný teplom: textílie:
tkaniny: behúne na stôl; obrusy s výnimkou pa
pierových; vlajky s výnimkou papierových: sto
lová a posteľná bielizeň: podložky pod poháre aIebo taniere ( prestieranie); podložky na stôl s
výnimkou papierových (anglické prestieranie);

24

textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).

25 - Maškarné kostýmy šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; prilie
havé čiapky; ši (ty na čiapky; ši Ity na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie;
odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka;
vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z
papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové nohavi
ce.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hrač
ky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; hracie auto
maty s výnimkou automatov uvádzaných do cho
du vhodením mince; golfové vaky; spoločenské
hry; bábky; bábiky; divadelné masky; karnevalo
vé masky; ozdoby na vianočné stromčeky s vý
nimkou osvetlenia a cukroviniek; zariadenia na
elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich
televízne prijímače; autá ( hračky); medvedíky
(hračky).
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické aperití
vy; minerálne vody; sódová voda; ovocné šťavy,
zeleninové šťavy; pivo.
34 - Cigarety', cigary, zapaľovače, zápalky, tabak,
fajčiarske súpravy.
35 - Obchodná činnosť v oblasti umenia; organi
zovanie výstav na reklamné účely; zásielkové re
klamné služby; pomoc pri riadení obchodnej čin
nosti; poskytovanie obchodných alebo podnika
teľských informácií, vylepovanie plagátov; rozši
rovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľ
ské práce; štatistické informácie; predvádzanie
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zá
kazníkom, letáky, prospekty, tlačivá vzorky; za
sielanie reklamných materiálov zákazníkom; vy
dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov:
distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľ
ský prieskum; prenájom reklamných materiálov;
poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie
reklalmných textov; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; reklama; rozhlasová reklama;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; vzťahy
s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnik
mi, inštitúciami a spoločenským prostredím; tele
vízna reklama; reklamné agentúry; poradenské
služby v oblasti obchodného alebo podnikateľ
ského riadenia; predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja; prieskum
trhu; hospodárske a ekonomické predpovede; ob
chodné alebo podnikateľské informácie; prie
skum verejnej mienky; prenájom reklamných
priestorov, prenájom reklamných plôch; podpora
predaja (pre tretie osoby); spracovanie textov.
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie:
sprostredkovateľská činnosť; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie ne
hnuteľností; organizovanie dobročinných zbie
rok; organizovanie zbierok; finančné oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti); správa
nehnuteľností; organizovanie lotérií.
38 - Televízne vysielanie; informačné kancelárie;
tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ.
39 - Prenájom; sprostredkovanie prepravy, in
formácie o doprave; distribúcia tovaru na dobier
ku.

40 - Spracovanie kinematografických filmov;
kníhviazačstvo, knihárstvo; zhromažďovanie
materiálov pre tretie osoby; strihanie videopások.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími auto
matmi; organizácia a vedenie dielní na výučbu;
organizovanie plesov; organizovanie súťaží krá
sy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky; obve
selenie; zábava, pobavenie; požičiavanie filmo
vých premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá;
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; prenájom dekorácií; zverejňovanie textov
okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových; vyučovanie,
vzdelávanie; prenájom audionahrávok; požičia
vanie filmov; filmová tvorba; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; vydávanie kníh; prenájom
televíznych prijímačov; výroba televíznych prog
ramov; orchestre (služby poskytované-); divadel
né predstavenia; výroba divadelných alebo iných
predstavení; televízna zábava; prenájom divadel
ných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a
vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konfe
rencií; organizovanie a vedenie kongresov; in
formácie o výchove a vzdelávaní; informácie o
možnostiach rozptýlenia; informácie o možnos
tiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; kluby zdravia (služby-);
služby a zábava poskytované v prázdninových tá
boroch; organizovanie živých vystúpení; živé
predstavenia; organizovanie športových súťaží;
plánovanie a organizovanie večierkov; služby na
hrávacích šúdií; informácie o možnostiach rekre
ácie; prenájom videopások; organizovanie a ve
denie seminárov; organizovanie a vedenie sym
pózií; výroba videofilmov.
42 - Poradenské služby v oblasti životného prostredia
(nesúvisiace s riadením obchodov), zoznamova
cie služby; odborné poradenstvo s výnimkou ob
chodného; usporadúvanie a prevádzkovanie vý
stav; hotelierske služby; tlač, tlačenie; meteorolo
gické informácie; predpovede počasia; informácie
o móde; pomoc pri výbere povolania; reštaurácie;
reportérske služby; spravodajské služby; bufety;
prekladateľské a tlmočnícke služby; barové služ
by; módny dizajn; prenájom prenosných stavieb.
(730) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., 900 82
Blatné 18, SK;

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

3173-97
28.10.1997
5,30,32

GDiavital I

(510)

5 - Dietetické látky upravené na lekárske účely,
dietetické nápoje upravené na lekárske účely, lie
čivá na ľudskú spotrebu, liečivé nápoje.
30 - Prísady do nápojov, iné ako esencie.
32 - Prípravky na výrobu minerálnych vôd, prí
pravky na výrobu nápojov.
(730) KOHELAN, spol. s r. o., Podbrezovská 22,
831 06 Bratislava, SK;
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178 152
178 153
178 154
178 155
178 156
178 157
178 158
178 159
178 160
178 161
178 162
178 163
178 164
178 165
178 166
178 167
178 168
178 169
178 170
178 171
178 172
178 173
178 174
178 175
178 176
178 177
178 178
178 179
178180
178 181
178 182
178 183
178 184
178 185
178 186
178 187
178 188
178 189
178 190
178 191
178 192
178 193
178 194
178 195
178 196
178 197
178 198
178 199
178 200

178 201
178 202
178 203
178 204
178 205
178 206
178 207
178 208
178 209
178210
178 211
178 212
178 213
178 214
178 215
178 216
178 217
178 218
178 219
178 220
178 221
178 222
178 223
178 224
178 225
178 226
178 227
178 228
178 229
178 230
178 231
178 232
178 233
178 234
178 235
178 236
178 237
178 238
178 239
178 240
178 241
178 242
178 243
178 244
178 245
178 246
178 247
178 248
178 249
178 250
178 251
178 252
178 253
178 254
178 255
178 256
178 257
178 258
178 259
178 260
178 261
178 262
178 263

178 264
178 265
178 266
178 267
178 268
178 269
178 270
178 271
178 272
178 273
178 274
178 275
178 276
178 277
178 278
178 279
178 280
178 281
178 282
178 283
178 284
178 285
178 286
178 287
178 288
178 289
178 290
178 291
178 292
178 293
178 294
178 295
178 296
178 297
178 298
178 299
178 300
178301
178 302
178 303
178 304
178 305
178 306
178 307
178 308
178 309
178 310
178 311
178 312
178 313
178 314
178 315
178 316
178 317
178 318
178 319
178 320
178 321
178 322
178 323
178 324
178 325
178 326

178
178
178
178
178
178

327
328
329
330
331
332

178 339
178 340
178 341
178 342
178 345
178 346

178 333
178 334
178 335
178 336
178 337
178 338

178 081
08.01.1992
09.07.1997
21.10.1997
08.01.2002
BURGER KING CORPORATION, 17777 Old
Cutler Road, Miami, Florida 33152, US;
(210) 65774

(111) 178 075
(220) 31.12.1992
(442) 09.07.1997
(151) 21.10 1997
(180) 31.12.2002
(730) Societe des Produits Nestlé S. A., Case Postale
353, 1800 Vevey, CH;
(210) 74410

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 076
02.07.1993
09.07.1997
21 10 1997
02.07 2003
The Ohio Art Company, spoločnosť organizo
vaná a existujúca podľa zákonov štátu Ohio, One
Toy Street, Bryan, Ohio 43506, US;
1125-93

(HI)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(HI)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(210)

178 077
05.01.1994
09.07.1997
21.10.1997
05.01.2004
Bohušovická mlékárna, a. s., 411 46 Bohušovice nad Odrou, CZ;
(210) 12-94

(HI)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 078
21.02 1994
09.07 1997
21 10.1997
21.02.2004
TreKôk-Doggy AB, S-447 84 Várgárda, SE;
407-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 079
21 07 1994
09.07 1997
21 10.1997
21.07.2004
FMC CORPORATION, Philadelphia, Pennsylvania, US;
1654-94

(210)

(!!!) 178 080
(220) 03.03 1997
(442) 09 07 1997
(151) 21.10 1998
(180) 03.03.2007
(730) TECHNOKOV, s. r. o., Rudinská cesta 1330,
024 01 Kysucké Nové Mesto, SK;
(210) 658-97

178 347
178 348
178 349
178 350
178 351
178 352

178 082
10.01.1992
09.07.1997
21.10.1997
10.01.2002
Chladící věže Praha, a. s., Krčská 51, 146 20
Praha 4, CZ;
(210) 65826

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 083
07.04.1992
09.07.1997
21.10.1997
07.04.2002
SEDGWICK GROUP PLC, London, GB;
67782

(Hl) 178 084
(220) 17.06.1992
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 17.06.2002
(730) NHL ENTERPRISES B. V., Polakweg 14, 2288
GG Rijswijk, NL;
(210) 69374

(Hl) 178 085
(220) 17.06.1992
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 17.06.2002
(730) NHL ENTERPRISES B. V„ Polakweg 14, 2288
GG Rijswijk, NL;
(210) 69375

(111) 178 086
(220) 10.03.1997
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 10.03.2007
(730) Čadek Jaroslav, Ing., EKOPLASTlK, Korunní
133, 130 00 Praha 3, CZ;
(210) 62062

186

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(210)

(111)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(210)

(HI)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(210)

(HI)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)
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178 087
02.07.1993
09.07.1997
21.10 1997
02.07.2003
MCI Communications Corporation, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1133-19th
Street, N W . Washington. D.C. 20036, US,
1122-93

178 088
23 06.1993
0-74428
05 01 1993
CZ
09.07.1997
21 10 1997
23 06.2003
Žajdlík Jiří, Ing., Nerudova 199, 738 02 Frýdek-Místek, CZ:
1041-93

178 089
13 08 1993
09.07 1997
21 10 1997
13.08 2003
Shulton, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu New Jersey, One Procter & Gamble
Plaza, Cincinnati, Ohio. US,
1382-93

178 090
Il 08 1993
09 07.1997
21 10 1997
1 1 08 2003
INTERPRETER ADVERTISING SLOVAKIA Co., spol. s r. o., Centrum 12/17, 017 28
Považská Bystrica. SK:
1364-93

178 091
11 08 1993
09 04 1997
21 10 1997
11 08 2003
Kabushiki Kaisha Toshiba, also trading as
Toshiba Corporation, 72. Honkawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JP.
1367-93

178 092
13 08 1993
09 07 1997
21 10 1997
13 08 2003
MARS Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, McLean. Virginia 22101. US,
1385-93

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 093
14.04.1992
09.07.1997
21.10.1997
14.04.2002
Bata-Schuh AG, Batastrasse 719, 4313 Môhlin.
CH;
67969

178 094
22.12.1992
09.07 1997
21.10.1997
22.12.2002
PLZENSKÝ PRAZDROJ, a. s., U Prazdroje 7,
304 97 Plzeň, CZ;
74076

(111) 178 095
(220) 22.12.1992
(442) 09 07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 22.12.2002
(730) PLZENSKÝ PRAZDROJ, a. s., U Prazdioie 7.
304 97 Plzeň. CZ.
(210) 74077

(111) 178 096
(220) 30 07.1993
(442) 09.07 1997
(151) 21.10 1997
(180) 30.07.2003
(730) ARROW INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 3411 Silverside Road.
Wilmington, Delaware 19810. US.
(210) 1286-93

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 097
20 09 1993
09 07 1997
21 10 1997
20.09.2003
MD FOODS AMBA, Skanderborgvej 277. 8260
Viby.I, DK.
1659-93

(210)

178 098
15 10 1990
09 07 1997
21 10 1997
15.10 2000
TOMEN CORPORATION, 6-7 Kawaramachi
1-chome. Chuo-ku, Osaka, .IP,
58930

(HD
(220)
(442)

178 099
18 09 1996
09 07.1997

(HI)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

Ziff-Davis Publishing Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 767
Fifth Avenue, 44th Floor, New York, N.Y.
10053, US;
(210) 68515

21.10 1997
18.09.2006
BALPO - Baliarne potravín s. r. o., Sučianska
cesta 31, 036 01 Martin, SK;
2452-96

(730)

178 100
26.03.1992
09 07.1997
21.10.1997
26.03.2002
Jirkovec Zdeněk, Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10, CZ;
67564

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 101
31.03.1992
09.07 1997
21 10.1997
31 03.2002
Nedavaška Jaroslav, Koželužská 278, 766 01
Valašské Klobouky, CZ;
67639

(Ill)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 107
06.05.1992
09.07.1997
21.10.1997
06.05.2002
České vysoké učení technické v Praze, Zikova
4, 16635 Praha 6, CZ;
68395

(111) 178 102
(220) 12.08.1992
(442) 09 07.1997
(151) 21.10 1997
(180) 12.08.2002
(730) DETAIL, s. r. o., V kruhu 18, 160 00 Praha 6,
CZ,
(210) 70860

(HI)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 108
04.11.1993
09.07.1997
21.10.1997
04.11 2003
SLOVLAK FALA, a. s„ 018 64 KoSeca. SK.
2001-93

(HI)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 109
04.11.1992
09.07.1997
21.10.1997
04.11.2002
Kovoterm Brno, a. s., Cejl 20, 602 00 Brno, CZ;
72761

(151)
(180)
(730)
(210)

(Ill)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(Hl) 178 103
(220) 26 11.1992
(442) 09 07 1997
(151) 21 10 1997
(180) 26 11 2002
(730) GRUPO GR1FOLS, S. A., Poligono Levante, c/
Can Guasch, s/n, 08150 Parets del Valles
(Barcelona), ES;
(210) 73339

(111) 178 104
(220) 26 11 1992
(442) 09 07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 26.1 1 2002
(730) GRUPO GRIFOLS, S. A., Poligono Levante, c/
Can Guasch. s/n, 08150 Parets del Valles
(Barcelona). FS,
(210) 73342

(MD
(220)
(442)
(151)
(180)

178 105
13 05 1992
09 07 1997
21 10 1997
13 05 2002

(210)

178 106
06.11.1992
09.07.1997
21.10.1997
06.11.2002
Nekola Jiří, Ing., Čimelická 963/13, 142 00 Praha 4, CZ;
72847

(111) 178 110
(220) 16.10.1992
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 16.10.2002
(730) Efekt, spol. s r. o., Bardounova 2140. 140 00
Praha 4, CZ;
(210) 72386

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 111
17.11.1992
09.07 1997
21.10.1997
17.11.2002
TV SEVER, spol. s r. o., Sládkovičova 2,01001
Žilina, SK;
72700

(111) 178 112
(220) 19.08.1993
(442) 09.07 1997
(151) 21.10.1997
(180) 19.08.2003
(730) HUNT HOLDINGS, INC., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, Wilmington, De
laware 19810, US;
(210) 1424-93

(!!!) 178 113
(220) 01.07.1992
(442) 09 07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 01.07.2002
(730) IDEA Nitra, a. s., Novozámocká 224, 949 26
Nitra. SK;
(210) 69829

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 114
04.11.1993
09.07.1997
2 ľ. 10.1997
04.11.2003
SLOVLAK FALA, a. s., 018 64 Košeca, SK:
2000-93

(Hl) 178 115
(220) 14 03.1997
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 14.03.2007
(730) MARTINSKÁ MECHATRONICKÁ, a. s.
Thurzova 16, 036 01 Martin, SK;
(210) 777-97

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 116
03.12.1992
09.07.1997
21.10.1997
03.12.2002
ADRIANA - výrobce těstovin, s. r. o., Tři Dvo
ry, 784 01 Litovel, CZ;
73551

178 117
16.1 1.1993
09.07.1997
21.10 1997
16.11.2003
Coloplast A/S, Bronzevej 4, 3060 Espergaerde.
DK.
2078-93

(111) 178 118
(220) 16 11.1993
(442) 09.07 1997
(151) 21.10 1997
(180) 16.11 2003

(730) Coloplast A/S, Bronzevej 4, 3060 Espergaerde,
DK;
(210) 2077-93

(111) 178 119
(220) 17.11.1993
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 17.11.2003
(730) KONEX, spol. s r. o., Milosrdenstva 30, 040 01
Košice, SK;
(210) 2084-93

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 120
05.11.1993
09.07.1997
21.10.1997
05.11.2003
YKK CORPORATION, No. 1, Kanda lzumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(210) 2004-93

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 121
09.11.1993
09.07.1997
21.10.1997
09.11.2003
TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská
ul. 40, 917 76 Trnava, SK;
(210) 2018-93

(111) 178 122
(220) 16.11.1993
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 16.11.2003
(730) Cisco Systems Inc., 170 West Tasman Drive,
San Jose, California 95134, US;
(210) 2076-93

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 123
09.11.1993
09.07.1997
21.10.1997
09.11.2003
TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská
ul. 40, 917 76 Trnava, SK;
(210) 2019-93

(111) 178 124
(220) 11.11.1993
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 11.11.2003
(730) SLOVMAG Lovinobaňa, a. s., Továrenská
282/9, 985 54 Lovinobaňa, SK;
(210) 2029-93

(111) 178 125
(220) 05.11.1993
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 05 11.2003
(730) The Freeman Cosmetic Corporation, Los An
geles, California 90025, US;
(210) 2005-93

(111) 178 126
(220) 10 11.1993
(442) 09 07 1997
(151) 21.10.1997
(180) 10 11 2003
(730) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, Luxbacken 1, S-105 45 Stockholm, SE;
(210) 2024-93

(111) 178 127
(220) 10 11.1993
(442) 09 07.1997
(151) 21 10.1997
(180) 10 11.2003
(730) Martinec Pavol, Ing., Viničky 18, 949 01 Nitra,
SK;
(210) 2022-93

(111) 178 128
(220) 15 111993
(442) 09 07.1997
(151) 21.10 1997
(180) 15.11.2003
(730) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL
CO., LTD., 1006 Oaza Kadoma, Kadoma-shi,
Osaka Prefecture, JP;
(210) 2071-93

(111) 178 129
(220) 15111993
(442) 09.07.1997
(151) 21 10.1997
(180) 15 112003
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540. US.
(210) 2056-93

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 130
08 111993
09 07 1997
2110 1997
08 112003
Chytil Luboš, Kloboučnická 8, 140 00 Praha 4,
CZ.

(210)

2016-93

(111)
(220)

178131
18 111993

(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 18.11.2003
(730) Bukovanský Stanislav,
748 01 Hlučín, CZ;
(210) 2097-93

Ing.,

Seifertova

5,

(111) 178 132
(220) 17.11.1993
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 17.11.2003
(730) KONEX, spol. s r. o., Milosrdenstva 30, 040 01
Košice, SK;
(210) 2083-93

(111) 178 133
(220) 11.11.1993
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 11.11.2003
(730) SLOVDATA, s. r. o., Pražská 4, 040 11 Košice,
SK;
(210) 2026-93

(111) 178 134
(220) 16.11.1993
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 16.11.2003
(730) THE H.D. LEE COMPANY, INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Concord
Piazza, 3411 Silverside Road, Wilmington, US;
(210) 2075-93

(111) 178 135
(220) 17.11.1993
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 17.11 2003
(730) Henkel Austria GmbH, Erdbergstrasse 29, 1030
Wien, AT;
(210) 2090-93

(111) 178 136
(220) 30 08.1991
(442) 09.07.1997
(151) 21.10 1997
(180) 30 08 2001
(730) Tommy Hilfiger Licensing, Inc., Wilming
ton,Delaware, US;
(210) 63495

(111) 178 137
(220) 15 11.1994
(442) 09 07.1997
(151) 2110 1997
(180) 15 11 2004

190

(730)
(210)
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Galena, a. s., Ostravská 29. 747 70 Opava - Koinárov, CZ,
2719-94

(210)

178 138
18.10.1994
09 07 1997
21 10 1997
18 10 2004
Husqvarna Aktiebolag,
S-561 81 Huskvarna, SE;
2434-94

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 139
1 1 08.1994
09 07 1997
21 10 1997
11 08 2004
Dalgety Spillers Foods Limited, London, GB;
1825-94

(HI)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 140
1 I 08.1994
09.07.1997
21.10 1997
11.08.2004
EMPIRIA AUDIT, s. r. o., Železničiarska 13,
811 04 Bratislava, SK;
1831-94

(HI)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 141
1 1 08.1994
09 07 1997
2 U 0 1997
11 08 2004
Dalgety Spillers Foods Limited, London. GB,
1826-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

Drottninggatan

L

(HI) 178 142
(220) 15 1 1.1994
(442) 09 07 1997
(151) 21 10 1997
(180) 1511 2004
(730) LEAF UNITED KINGDOM LIMITED, Car
lyle Road. Greenbank, Bristol, GB,
(210) 2715-94

(HI)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 143
15 11 1994
09.07.1997
21 10.1997
15 11.2004
LEAF UNITED KINGDOM LIMITED, CarIyle Road. Greenbank, Bristol, GB.
2714-94

(HI) 178 144
(220) 15.08 1994
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 15.08.2004
(730) Twelve Islands Shipping Company Limited,
London, GB;
(210) 1841-94

(HI) 178 145
(220) 17 07.1992
(442) 09 07 1997
(151) 21 10.1997
(180) 17.07 2002
(730) Slovpap, a. s., Komárňanská 24, 827 17 Bratislava, SK,
(210) 70310

(HD
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 146
21.12.1992
09.07.1997
21.10.1997
21.12 2002
Ansell GmbH, Mníchov, DE;
74063

178 147
09.02.1994
09 07.1997
21 10.1997
09.02.2004
HYDROMEDIA, spol. s r. o., Royova 31.
83 I 01 Bratislava, SK;
(210) 341-94
(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(111) 178 148
(220) 11.02.1994
(442) 09.07 1997
(151) 21.10.1997
(180) 11 02.2004
(730) Gejdoš Karol - GALIA, 032 12 Dúbrava 490,
SK;
(210) 360-94

(111) 178 149
(220) 1 1.02.1994
(442) 09 07 1997
(151) 21.10.1997
(180) 11 02.2004
(730) NÁRODNÁ POISŤOVŇA, Správa Fondu
zdravotného poistenia, Limbová 2, 833 43 Brattslava, SK,
(210) 359-94

(HI)
(220)
(442)
(151)

178 150
1 1.02.1994
09 07.1997
21.10 1997

The DuPont Merck Pharmaceutical Company,
Barley Mill Plaza, Building 25, 4301 Lancaster
Pike, Wilmington, DE 19805, US;
93-94

1 1.02.2004
Health o meter, Inc., 7400 West 100th Place,
Bridgeviev, Illinois 60455. US;
361-94

(730)

178 151
10.02.1994
09.07.1997
21.10.1997
10.02.2004
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC,
Imperial Chemical House, Millbank, London
SWIP 3.IF, GB;
355-94

(111) 178 157
(220) 09.02.1994
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 09.02.2004
(730) UNIVERSITY OF MICHIGAN, 3014 Fleming
Administration Building, Ann Arbor, Michigan,
US;
(210) 343-94

(111) 178 152
(220) 10.02.1994
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 10.02.2004
(730) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC,
Imperial Chemical House, Millbank, London
SWlP 3.IF, GB;
(210) 356-94

(HI) 178 158
(220) 09.02.1994
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 09.02.2004
(730) UNIVERSITY OF GEORGIA, Butts/Mehre
Heritage Hall 1, Seling Circle, Athens, Georgia
30613-2199, US;
(210) 342-94

(180)
(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(210)

(HI)

(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(210)

178 153
I 1.02.1994
09.07.1997
21.10.1997
11.02.2004
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC,
Imperial Chemical House, Millbank, London
SWlP 3.IF, GB;
366-94

178 154
20.01.1994
09.07.1997
21.10.1997
20.01.2004
Hockicko Jozef, Ing. - HOKO MANAGE
MENT, Dlhá 64, 949 01 Nitra. SK;
97-94

178 155
20.01.1994
09.07.1997
21.10.1997
20.01.2004
SEAGATE TECHNOLOGY, INC., 1209
Orange Street, Wilmington, County of New Castie. DE 19801. US;
99-94

(111) 178 156
(220) 19.01.1994
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 19.01.2004

(210)

(HI)

(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 159
09.02.1994
09.07.1997
21.10.1997
09.02.2004
Víno Nitra, š. p., 949 89 Nitra-Lužianky, SK;
333-94

(111) 178 160
(220) 10.02.1994
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 10.02.2004
(730) JONHIG LIMITED, 20 Old Broad Street. London, GB;
(210) 353-94

(HI) 178 161
(220) 10.02.1994
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 10.02.2004
(730) JONHIG LIMITED, 20 Old Broad Street, London, GB;
(210) 352-94

(111) 178 162
(220) 10.02.1994
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 10.02.2004
(730) JONHIG LIMITED, 20 Old Broad Street, London, GB;
(210) 351-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(210)

(180) 14.08.2002
(730) Němec Marek, Ing., Veletržní 45, 170 00 Praha
7, CZ;
(210) 70923

178 163
09.02.1994
09 07 1997
21.10 1997
09.02.2004
Víno Nitra,

š. p., 949 89 Nitra-Lužianky, SK;

331-94

178 164
11.08.1992
09.07.1997
21 10.1997
11.08.2002
MADMANN
TRADEMART
HOLDING
COMPANY, Ltd., 8000 Beverly Boulevard, Los
Angeles, California 90048, US;
70830

(111) 178 165
(220) 18.05.1993
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 18.05.2003
(730) BATMARK, INC., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware, US;
(210) 705-93

(111) 178 166
(220) 31.08 1992
(442) 09.07 1997
(151) 21.10 1997
(180) 31.08.2002
(730) IMPERA, spol. s r. o., Dyjská 845, 190 00 Praha
9 - Čakovice, CZ;
(210) 71324

(111) 178 167
(220) 13.12.1991
(442) 09.07 1997
(151) 21.10.1997
(180) 13.12 2001
(730) Slavošovské papierne, š. p. Slavošovce, 049 36
Slavošovce, SK.
(210) 65393

(111) 178 168
(220) 11 12.1992
(442) 09.07 1997
(151) 21 10.1997
(180) 11.12 2002
(730) Brázda Ivan, Dunajevského 29, 616 00 Brno.
CZ,
(210) 73783

(111) 178 170
(220) 18 10.1993
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 18 10.2003
(730) Západočeské kaolinové a keramické závody, a.
s., 330 12 Horní Bříza, CZ;
(210) 1860-93

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 171
01.11.1993
09.07.1997
21.10.1997
01.11.2003

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 172
01.11.1993
09.07.1997
21.10.1997
01 11.2003

SmithKIine Beecham Plc., New Horizons Court,
Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;
(210) 1961-93

(210)

New Horizons Court,
Brentford, Middlesex TW8 9EP. GB;
1962-93

SmithKline Beecham Plc.,

(111) 178 173
(220) 08.11.1993
(442) 09.07.1997
(151) 21 10.1997
(180) 08 11.2003
(730) Chytil Luboš, Kloboučnická 8, 140 00 Praha 4,
CZ;
(210) 2017-93

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 174
02.11.1993
09.07.1997
21.10 1997
02 112003

New Horizons Court,
Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;
(210) 1974-93
SmithKIine Beecham Plc.,

(111) 178 175
(220) 19.10.1993
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 19.10.2003
(730) Storz Ophthalmics, Inc., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 3365 Tree Court
lndustiral Blvd., St. Louis, Missouri, US,
(210) 1869-93

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 176
26.02.1993
09.07.1997
21.10.1997
26.02.2003
Turner Entertainment Co. spoločnosť ustano
vená podľa zákonov štátu Georgia, 1888 Century
Park East, Suite 1200. Los Angeles, California
90067, US;
(210) 151-93

(111) 178 177
(220) 03.11.1993
(442) 09 07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 03.11.2003
(730) Solvay Enzymes GmbH & Co. KG, Hans-Bockler-Allee 20, 30173 Hannover, DE;
(210) 1996-93

(HI) 178 178
(220) 18.10.1993
(442) 09.07.1997
(151) 21.10.1997
(180) 18.10.2003
(730) Západočeské kaolinové a keramické závody, a.
s., 330 12 Horní Bříza, CZ;
(210) 1862-93

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 179
18.10.1993
09.07.1997
21.10.1997
18.10.2003
Západočeské kaolinové a keramické závody, a.
$., 330 12 Horní Bříza, CZ;
1861-93

(111) 178 180
(220) 15 10 1993
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 15.10.2003
(730) FMC Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 1735 Market Street,
Philadelphia, Pennsylvania 19103, US;
(210) 1855-93

(210)

178 181
19 10.1993
09.07.1997
22.10.1997
19.10.2003
REMARK, s pol. s. r. o., Skuteckého 19, 974 00
Banská Bystrica, SK;
1868-93

(111)
(220)

178 182
13.10.1993

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 13.10.2003
(730) J. C. PENNEY COMPANY INC., 6501 Legacy
Drive, Plano, Texas 75024-3698, US;
(210) 1846-93

(111) 178 183
(220) 13.10.1993
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 13.10.2003
(730) Fábry Juraj, Agentúra AJFA, Karola Kmeťku
5/21,010 08 Žilina, SK;
(210) 1838-93

(111) 178 184
(220) 15.10.1993
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 15.10.2003
(730) Družstvo Quantum, Kutnohorská 121, 251 62
Mukafov, CZ;
(210) 1856-93

(111) 178 185
(220) 15.10.1993
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 15.10.2003
(730) Družstvo Quantum, Kutnohorská 121, 251 62
Mukafov, CZ;
(210) 1857-93

(111) 178 186
(220) 12.11.1993
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 12.11.2003
(730) BORCO MARKEN - IMPORT MATTHIESEN GmbH & CO., Winsbergring 14-22,
D-22525 Hamburg, DE;
(210) 2041-93

(111) 178 187
(220) 15.11.1993
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 15.11.2003
(730) R. J. Reynolds Tobacco Company, spoločnosť
zriadená a existujúca podľa zákonov štátu New
Jersey, 401 North Main Street, Winston-Salem,
North Carolina, US;
(210) 2055-93

(180)
(730)

(210)

12.11.2003
BORCO MARKEN - IMPORT MATTHIESEN GmbH & CO., Winsbergring 14-22, D-22525 Hamburg, DE,
2042-93

(Ill)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 189
12 10 1993
09 07.1997
22 10 1997
12 10 2003
NOM AG, Lmzer Strasse 221-227, 1140 Wien,
AT,
(210) 1832-93

(111) 178 190
(220) 12 10 1993
(442) 09 07 1997
(151) 22 10 1997
(180) 12 10 2003
(730) NOM AG, Lmzer Strasse 221-227, 1140 Wien,
AT,
(210) 1833-93

(111) 178191
(220) 17111993
(442) 09 07 1997
(151) 22 10 1997
(180) 17 112003
(730) Henkel Austria GmbH, Erdbergstrasse 29, 1030
Wien, AT.
(210) 2089-93

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 192
17 111993
09 07 1997
22 10 1997
17112003
Henkel Austria GmbH, Erdbergstrasse 29, 1030
Wien. AT.
(210) 2088-93

(111) 178 193
(220) 1611 1993
(442) 09 07 1997
(151) 22 10 1997
(180) 16 112003
(730) Johnson Controls, Inc., 5757 North Green Bay
Avenue. Milwaukee, Wisconsin 53209, US.
(210) 2081-93

(111) 178194
(220) 16 111993
(442) 09 07 1997
(151) 22 10 1997
(180) 16 11 2003
(730) Coloplast A/S, Bronzevei 4. 3060 Espergaerde.
DK.
(210) 2079-93

(111) 178 195
(220) 17.11.1993
(442) 09.07.1997
(151) 22.10 1997
(180) 17 11.2003
(730) KONEX, s. r. o., Milosrdenstva 30, 040 01 Ko
šice, SK;
(210) 2085-93

(111) 178196
(220) 17 11.1993
(442) 09.07.1997
(151) 22.10 1997
(180) 17 11.2003
(730) KONEX, s. r. o., Milosrdenstva 30, 040 01 Ko
šice, SK,
(210) 2086-93

(111) 178 197
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

0110 1991
09 07 1997
22 10 1997
01.10 2001
Swift Adhesives, Inc., 3100 Woodcreek Drive,
Downers Growe, Illinois 60515, US,
(210) 63927

(111) 178 198
(220) 17.11 1993
(442) 09 07 1997
(151) 22 10.1997
(180) 17 11.2003
(730) Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společ
nost, Výstaviště L 660 91 Brno, CZ.
(210) 2092-93

(111) 178 199
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

26 111991
09 07 1997
22.10.1997
26 112001
WARNER - LAMBERT COMPANY, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey. US
(210) 65006

(111) 178 200
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(151)
(180)
(730)

23 07 1993
75 448
10 03 1993
CZ
09 07 1997
22 10 1997
23 07 2003
WS Teleshop International, s. r. o., Perunska 2
695 01 Hodonín, CZ,
(210) 1236-93

(111)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 201
23 07 1993
76 125
05 04 1993
CZ
09.07.1997
22 10.1997
23.07.2003
WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2,
695 01 Hodonín, CZ;
1235-93

(111)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 202
23 07 1993
75 457
10 03 1993
CZ
09 07.1997
22 10 1997
23.07 2003
WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2,
695 01 Hodonín, CZ,
(210) 1234-93

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 203
16.12 1991
09 07.1997
22 10 1997
16 12.2001
AlSlN SEIKl CO., LTD., 1, Asahi-machi, 2-chome, Kariya City, Aichi prefecture, JP;
65431

178 204
17.06.1992
09 07 1997
22 10 1997
17.06 2002
Scandecor Development Aktiebolag, Sjukhusvágen 1-3. S-750 15 Uppsala, SE;
69373

(111) 178 205
(220) 30 12 1992
(442) 09 07 1997
(151) 22.10 1997
(180) 30 12 2002
(730) EMERSON ELECTRIC CO., spoločnosť zria
dená a existu|úca podľa zákonov štátu Missouri,
8100 Tlonssant Avenue, St Louis, Missouri, US,
(210) 74329

(HI)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 206
07.10 1992
09.07 1997
22 10 1997
07 10 2002
COMPANIA INDUSTRIAL DE TOBACOS
MONTE - PAZ, San Ramon 716, Montevideo,
UY.
72152

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 207
03 10.1991
09.07.1997
22.10.1997
03.10.2001
Brněnské veletrhy a výstavy, a. s., Výstaviště 1,
660 91 Brno, CZ;
(210) 63948

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 208
15.10.1992
09.07.1997
22.10.1997
15.10.2002
Velvana, a. s., 273 24 Velvary, CZ.
72361

(111) 178 209
(220) 10 02.1994
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 10.02 2004
(730) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC,
Imperial Chemical House, Mi llbank, London
SWlP 3JF, GB;
(210) 354-94

(HI) 178 210
(220) 11.02.1994
(442) 09.07.1997
(151) 22 10.1997
(180) 11.02 2004
(730) DAEWOO CORPORATION, 541, Namdaemunno 5-ga, Chung-gu, Seoul, KR;
(210) 362-94

(Ill)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 211
15 02.1994
09.07.1997
22.10.1997
15.02.2004
SELCOM S. p. a., Strada Comunale di Vedole
7, 1-43052 Colorno, IT;
378-94

(HI) 178 212
(220) 14.02.1994
(442) 09 07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 14 02 2004
(730) Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen, CH,
(210) 377-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)

178 213
15.02 1994
09.07 1997
22 10.1997
15 02.2004

(730)

(210)

(Ul)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

Mikasa Licensing, Inc., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, Carson City, Nevada. US;
379-94

178214
05.02.1992
09.07.1997
22.10.1997
05.02.2002
MEDIATED, spol. s r. o., Na Florenci 29,
I 10 00 Praha 1, CZ;
66278

(Hl) 178 215
(220) 15.10.1993
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 15.10.2003
(730) Drusková Alena, Jabloňová 518/4, 031 01 Liptovský Mikuláš. SK;
(210) 1853-93

(HI)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 220
14.02.1994
09.07.1997
22.10.1997
14.02.2004
NBA Properties, Inc., New York, US;
373-94

(HI)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 221
14.02.1994
09.07.1997
22.10.1997
14.02.2004
NBA Properties, Inc., New York, US;
374-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 222
09.02.1994
09.07.1997
22.10.1997
09.02.2004
HYDROMEDIA, spol. s r. o., Royova 31.
831 01 Bratislava, SK;
340-94

(210)

(210)

178 216
25.11.1992
09.07.1997
22.10.1997
,25.11.2002
Němec Marek, Ing., Veletržní 45, 170 00 Praha,
CZ;
73283

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 217
11.02.1994
09.07.1997
22.10.1997
11.02.2004
PHARMACIA AB, Stockholm, SE;
364-94

(IM)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 218
14.02.1994
09.07.1997
22.10.1997
14.02.2004
Alko Group Ltd., Salmisaarenranta 7, 00180
Helsinki, FI;
371-94

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(210)

(Hl) 178 219
(220) 14.02.1994
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 14.02.2004
(730) Alko Group Ltd., Salmisaarenranta 7, 00180
Helsinki, FI;
(210) 372-94

(HI) 178 223
(220) 18.10.1994
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 18.10.2004
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(210) 2440-94

(HI) 178 224
(220) 18.10.1994
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 18.10.2004
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(210) 2441-94

(111) 178 225
(220) 18.10.1994
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 18.10.2004
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(210) 2442-94

(HI)
(220)
(442)
(151)
(180)

178 226
18.10.1994
09.07.1997
22.10.1997
18.10.2004

(730)

UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam, NL;
(210) 2443-94

(111) 178 227
(220) 18.10.1994
(442) 09 07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 18.10.2004
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam, NL;
(210) 2444-94

(111) 178 228
(220) 18.10.1994
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 18.10.2004
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam. NL;
(210) 2445-94

(IlI) 178 229
(220) 18.10.1994
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 18 10.2004
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam, NL;
(210) 2446-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 230
30.06.1994
09.07.1997
22.10.1997
30.06.2004
Čupka Pavel - Pivovar Urpín, Lesnícka 12,
976 13 Slovenská Ľupča, SK;
1506-94

(111) 178 231
(220) 17.11 1993
(442) 09 07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 17.11.2003
(730) VínoProdukt, akciová spoločnosť, Barónka 1,
835 02 Bratislava - Rača, SK;
(210) 2094-93

(IIl) 178 232
(220) 16.11.1993
(442) 09.07 1997
(151) 22 10.1997
(180) 16 11.2003
(730) India Gewurzwerk GmbH, Georgsmarienhiitte.
DE.
(210) 2080-93

178 233
08.03.1994
09.07.1997
22.10.1997
08.03.2004
Lyckeby StärkelsefBrädling AB, S-291
Kristian stád, SE;
(210) 564-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

91

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 234
08.03.1994
09.07.1997
22.10.1997
08.03.2004
SSAB OXELÓSUND AB, 613 80 Oxelôsund,
SE;
(210) 562-94

(IIl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 235
08.03.1994
09.07.1997
22.10.1997
08.03.2004
SSAB OXELÓSUND AB, 613 80 Oxelôsund.
SE;
(210) 561-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 236
07.03.1994
09.07.1997
22.10.1997
07.03.2004
The Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, Cincinnati,
Ohio, US;
(210) 556-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 237
07.03.1994
09.07.1997
22.10.1997
07.03.2004
Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York,
N.Y. 10017, US;
(210) 553-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 238
01.02.1994
09 07.1997
22.10.1997
01.02.2004
The Upjohn Company, spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, Kala
mazoo, Michigan, US;
(210) 267-94

(151)
(180)
(730)

(210)

22.10.1997
01.02.2004
The Upjohn Company, spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, Kala
mazoo, Michigan, US;
265-94

(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 18.11.2003
(730) Compaq Computer Corporation, 20555 S.l
249, Houston, Texas 77070, US;
(210) 2099-93

(Hl) 178 240
(220) 01.02.1994
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 01.02.2004
(730) The Upjohn Company, spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, Kala
mazoo, Michigan, US;
(210) 264-94

(111) 178 246
(220) 18.02.1992
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 18.02.2002
(730) Chubb International Holdings Limited, Chubb
House, Staines Road West, Sunbury-on-Thames,
Middlesex TW16 7AR, GB;
(210) 66567

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(210)

178 241
01.02.1994
09.07.1997
22.1,0.1997
01.02.2004
The Upjohn Company, spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, Kalamazoo. Michigan, US;
263-94

178 242
01.02.1994
09.07.1997
22.10.1997
01.02.2004
The Upjohn Company, spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, Kala
mazoo, Michigan. US;
262-94

(111) 178 243
(220) 01.11.1993
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 01.11.2003
(730) ICI Chemicals & Polymers Limited, The Heath,
Runcorn, Cheshire WA7 4QF, GB;
(210) 1957-93

(111) 178 244
(220) 03.1 1.1993
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 03.1 1.2003
(730) FANUC KABUSHIKI KAISHA /Fanuc Limi
ted/, 3580, Shibokusa Aza-Komanba, Oshinomura, Minamitsuru-gun, Yamanashi, JP;
(210) 1995-93

(111)
(220)

178 245
18.1 1.1993

(210)

178 247
21.10.1993
09.07.1997
22.10.1997
21.10.2003
PRESTO, s. r. o. Prešov, Sabinovská 101.
080 01 Prešov, SK;
1899-93

178 248
17.05.1993
09.07.1997
22.10.1997
17.05.2003
Ziff Communications, L. P., 153 East 53rd Street, 43 rd Floor, New York 10016, US;
(210) 686-93
(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 249
28.08.1992
09.07.1997
22.10.1997
28.08.2002
TOPEX, akciová spoločnosť, Cemernianska
547, 093 03 Vranov nad Topľou, SK;
71195

178 250
29.12.1992
09.07.1997
22.10.1997
29.12.2002
CHEMIX spol. s r. o., Magnetová 11, 830 00
Bratislava, SK;
74235

(111) 178 251
(220) 10.09.1991
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 10.09.2001

(730)

Škoda, automobilová a. s., tř. Václava Klementa
869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ;
(210) 63611

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 252
20.09.1994
09.07.1997
22.10.1997
20.09.2004
PREMIÉRA STUDIO, spol. s r. o., Na Hfebenkách 80, 150 00 Praha 5, CZ;
2169-94

(Ml) 178 253
(220) 20.09.1994
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 20.09.2004
(730) PREMIÉRA STUDIO, spol. s r. o., Na Hfebenkách 80, 150 00 Praha 5, CZ;
(210) 2170-94

(111) 178 254
(220) 20.09.1994
(442) 09.07.1997
(151) 22.10.1997
(180) 20.09.2004
(730) PREMIÉRA STUDIO, spol. s r. o., Na Hfebenkách 80, 150 00 Praha 5, CZ;
(210) 2171-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 255
08.03.1994
09.07.1997
23.10.1997
08.03.2004
Lyckeby Stärkelseforädling AB, S-291
Kristianstad, SE;
565-94

178 258
07.12.1995
09.07.1997
23.10.1997
07.12.2005
Chick'n'Chips, spol. s r. o., Štúrova 13, 010 01
Žilina, SK;
(210) 3497-95

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(111)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 259
16.09.1994
90920
29.06.1994
CZ
09.07.1997
23.10.1997
16.09.2004
Severochema, družstvo pro chemickou výrobu,
Vilová 333/2, 461 71 Liberec, CZ;
(210) 2139-94

(Hl) 178 260
(220) 16.09.1994
(442) 09.07.1997
(151) 23.10.1997
(180) 16.09.2004
(730) TRECO, spol. s r. o., Cukrovarská 41, 075 01
Trebišov, SK;
(210) 2121-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
91

(111) 178 256
(220) 04.02.1992
(442) 09.07.1997
(151) 23.10.1997
(180) 04.02.2002
(730) COMPUTERVISION CORPORATION, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
Bedford, Massachusetts, US;
(210) 66273

(111) 178 257
(220) 12.03.1993
(442) 09.07.1997
(151) 23.10.1997
(180) 12.03.2003
(730) ARMEX, spol. s r. o., Folknářská 21, 405 01
Děčín, CZ;
(210) 228-93

(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 261
15.10.1992
09.07.1997
23.10.1997
15.10.2002
GAFT, spol. s r. o., Červený Most 4, 841 04
Bratislava, SK;
72346

178 262
09.09.1993
09.07.1997
23.10.1997
09.09.2003
RAMEX, a. s., Štefánikova č. 714/52, 905 01
Senica, SK;
1589-93

178 263
24.09.1992
09.07.1997
23.10.1997
24.09.2002
Olšanské papírny, akciová společnost, 789 62
Olšany u Šumperka, CZ;
(210) 71821

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(442) 09.07.1997
(151) 23.10.1997
(180) 30.08.2003
(730) OTSUKA PHARMACEUTICAL Co., Ltd.,
No.9,Kanda Tsukasa-cho 2 chome.Chiyoda-ku,
Tokyo, JP;
(210) 1530-93

(111) 178 265
(220) 06.09.1993
(442) 09.07.1997
(151) 23.10.1997
(180) 06.09.2003
(730) TECNY-FARMA, S. A., Polígono Industrial De
Bayas,parcela 6, 092 00 Miranda de Ebro
(Burgos). ES;
(210) 1569-93

(111) 178 266
(220) 13.08.1992
(442) 09.07.1997
(151) 23.10.1997
(180) 13.08.2002
(730) BONECO, a. s., Antúškova 266. 256 01 Bene
šov, CZ;
(210) 70876

(111) 178 267
(220) 19.10.1993
(442) 09.07.1997
(151) 23.10.1997
(180) 19.10.2003
(730) Ardath Tobacco Company Limited, Windsor
House. 50 Victoria Street, London SWlH ONI,
GB;
(210) 1874-93

(111) 178 268
(220) 19.10.1993
(442) 09 07 1997
(151) 23.10 1997
(180) 19.10 2003
(730) Ardath Tobacco Company Limited, Windsor
House, 50 Victoria Street, London SWIH ONI,
GB;
(210) 1875-93

(111) 178 269
(220) 19 10.1993
(442) 09.07 1997
(151) 23.10 1997
(180) 19.10 2003
(730) Ardath Tobacco Company Limited, Windsor
House, 50 Victoria Street, London SWlH ONI,
GB.
(210) 1876-93

(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

09.07.1997
23.10.1997
20.10.2003
Slovenské magnezitové závody, akciová spo
ločnosť, Jelšava, 049 16 Jelšava, SK;
1877-93

178 271
20.10.1993
09.07.1997
23.10.1997
20.10.2003
Slovenské magnezitové závody, akciová spo
ločnosť, Jelšava, 049 16 Jelšava, SK;
1878-93

(111) 178 272
(220) 22.06.1993
(442) 09.07.1997
(151) 23.10.1997
(180) 22.06.2003
(730) HEINRICH MACK NACHF., Heinrich-Mack-Strasse 35, 89257 lllertissen, DE;
(210) 1026-93

(111) 178 273
(220) 18.06.1993
(442) 09.07.1997
(151) 23.10.1997
(180) 18.06.2003
(730) Hornitex Werke Gebr. Ktinnemeyer GmbH a.
Co. KG, Bahnhofstr. 57, 328 05 Horn-Bad Meinberg, DE;
(210) 1013-93

(111) 178 274
(220) 18.06.1993
(442) 09.07.1997
(151) 23.10.1997
(180) 18.06.2003
(730) Hornitex Werke Gebr. Kunnemeyer GmbH a.
Co. KG, Bahnhofstr. 57, 328 05 Horn-Bad Meinberg, DE;
(210) 1012-93

(111) 178 275
(220) 18.06.1993
(442) 09.07.1997
(151) 23 10 1997
(180) 18.06.2003
(730) Hornitex Werke Gebr. Kiinnemeyer GmbH a.
Co. KG, Bahnhofstr. 57. 328 05 Horn-Bad Meinberg, DE;
(210) 1011-93

(180)
(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

25.06.2003
SLOVAK ASSIST, s. r. o., Kopřivnická 11,
841 01 Bratislava, SK;
1061-93

178 277
30.07.1992
09.07.1997
23.10.1997
30.07.2002
EUROPLAKAT, spol. s r. o., Bubenské nábř.
306/13. 170 05 Praha, CZ;
70600

(111) 178 278
(220) 30.09.1992
(442) 09.07.1997
(151) 23 10.1997
(180) 30.09.2002
(730) ATYP INTERIÉR, spol. s r. o., Smrečianska 1,
81105 Bratislava, SK;
(210) 71983

(111) 178 279
(220) 20.10.1993
(442) 09.07.1997
(151) 23.10.1997
(180) 20.10.2003
(730) Pivovary Bohemia, a. s., Korunní 106, 101 00
Praha 10, CZ;
(210) 1894-93

(111) 178 280
(220) 20.10.1993
(442) 09.07.1997
(151) 23.10.1997
(180) 20.10.2003
(730) Pivovary Bohemia, a. s., Korunní 106, 101 00
Praha 10, CZ;
(210) 1895-93

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 281
20.10.1993
09.07.1997
23 10.1997
20.10.2003
Pivovary Bohemia, a. s., Korunní 106, 101 00
Praha 10, CZ;
(210) 1896-93

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 282
17.11.1993
09.07.1997
23.10.1997
17 112003
VínoProdukt, a. s., Barónka 1, 835 02 Bratislava-Rača, SK;
2093-93

(111) 178 283
(220) 18.10.1994
(442) 09.07.1997
(151) 23.10.1997
(180) 18.10.2004
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam, NL;
(210) 2451-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 284
18.10.1994
09.07.1997
23.10.1997
18.10.2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam, NL;
2452-94

178 285
18.10.1994
09.07.1997
23.10.1997
18.10.2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam, NL;
2453-94

178 286
18.10.1994
09.07.1997
23.10.1997
18.10.2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam, NL;
2454-94

178 287
18.10.1994
09.07.1997
23.10.1997
18.10.2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam, NL;
2455-94

178 288
18.10.1994
09.07.1997
23.10.1997
18.10.2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam, NL;
2456-94

(Hl) 178 289
(220) 18.10.1994
(442) 09.07.1997
(151) 23.10.1997
(180) 18.10.2004

(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam, NL.
2457-94

178 290
18 10 1994
09 07 1997
23 10 1997
18 10 2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam. N L,
2458-94

178 291
18 10 1994
09 07 1997
23.10 1997
18.10.2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam, NL,
2459-94

178 292
18 10 1994
09 07 1997
23 10.1997
18 10 2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam, NL;
2460-94

178 293
18 10 1994
09 07 1997
23 10 1997
18 10 2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam. NL,
2461-94

178 294
18 10 1994
09 07 1997
23 10 1997
18 10 2004
UNILEVER N. V., Weena 455. 3013 AL Rot
terdam, N L.
2462-94

178 295
18 10 1994
09 07 1997
23 10 1997
18 10 2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotteidam. Nl
2463-94

(111) 178 296
(220) 18.10.1994
(442) 09.07.1997
(151) 23.10 1997
(180) 18.10.2004
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rot
terdam, NL,
(210) 2464-94

(111) 178 297
(220) 18.10.1994
(442) 09 07.1997
(151) 23.10 1997
(180) 18.10.2004
(730) UNILEVER N. V., Weena 455. 3013 AL Rot
terdam. NL;
(210) 2465-94

(III)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 298
21011997
09 07.1997
23.10.1997
21.01.2007
Národný automotoklub Slovenskej republiky,
Exnárova 57, 821 07 Bratislava, SK;
(210) 220-97

(111) 178 299
(220) 17.03.1992
(442) 09 07.1997
(151) 23.10 1997
(180) 17.03.2002
(730) HANKOOK TIRE MEG. CO. TLD., 365.
Shindorim-dong, Kuro-ku, Seoul, KR.
(210) 67299

(111) 178 300
(220) 15 11.1996
(442) 09 07 1997
(151) 24 10.1997
(180) 15 112006
(730) PREFABETÓN Holding, a. s., Železničná 12.
972 41 Koš, SK,
(210) 3023-96

(III) 178 301
(220) 15.11.1996
(442) 09 07.1997
(151) 24.10 1997
(180) 1511 2006
(730) PREFABETÓN Holding, a. s., Železničná 12
972 41 Koš, SK,
(210) 3026-96

(!!!) 178 302
(220) 10.02.1994
(442) 09 07 1997
(151) 24 10 1997
(180) 10 02 2004

(730)
(210)

TRIXO spol. s r. o., Hviezdoslavovo nám. 14,
81 1 02 Bratislava. SK;
358-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 303
03.05 1994
09.07 1997
24 10 1997
03.05.2004
ŠPORTKA, a. s., Trnavská 37, 832 96 Bratisla
va. SK.
(210) 1032-94

(111) 178 304
(220) 03.05 1994
(442) 09.07 1997
(151) 24.10 1997
(180) 03 05.2004
(730) ŠPORTKA, a. s., Trnavská 37, 832 96 Bratisla
va, SK.
(210) 1035-94

(111) 178 305
(220) 14.12 1987
(442) 09.07 1997
(151) 24101997
(180) 14.12.1997
(730) Lisco Sports, Inc., Corporation Trust Center,
1209 Orange Street. County of New Castle, City
of Wilmington, US;
(210) 55432

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 306
13 02 1992
09.07 1997
24 10 1997
13 02 2002
Ing. Michal Zábojník, Pestovateľská 11, 900 44
Tomášov, SK.
66458

(111) 178 307
(220) 26 02 1992
(442) 09.07.1997
(151) 24 10 1997
(180) 26 02.2002
(730) BATA-SCHUH-AKTIENGESELLSCHAFT,
Batastrasse 719. 4313 Môhhn, CH;
(210) 66826

(111) 178 308
(220) 26 02 1992
(442) 09 07 1997
(151) 24 10 1997
(180) 26 02 2002
(730) BATA-SCHUH-AKTIENGESELLSCHAFT,
Batastrasse 719. 43 13 Môhlin, ClL
(210) 66828

178 309
29.04.1992
09.07.1997
24.10.1997
29.04.2002
Wrangler Apparel Corp., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, Concord Plaza.
3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware,
US;
(210) 68277

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 310
27.07.1992
09.07.1997
24.10.1997
27.07.2002
PALMA-TUMYS, a. s. Bratislava, Račianska
76, 836 04 Bratislava, SK;
(210) 70520

(111) 178311
(220) 18.09.1992
(442) 09.07.1997
(151) 24.10.1997
(180) 18.09.2002
(730) S. C. JOHNSON & SON, INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Wisconsin, 1525
Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-5011.
US;
(210) 71751

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 312
30.09.1992
09.07.1997
24.10.1997
30.09.2002
Němec Marek, Ing., Veletržní 45, 170 00 Praha
7, CZ;
(210) 71988

(111) 178 313
(220) 04.12.1992
(442) 09.07.1997
(151) 24.10.1997
(180) 04.12 2002
(730) Kludský Bohumil, Krhanická 21, 142 00 Praha
4. CZ;
(210) 73601

(111) 178314
(220) 14.12.1992
(442) 09.07.1997
(151) 24.10.1997
(180) 14.12 2002
(730) Glynn Brothers Chemicals Prague, spol. s r. o.,
Antonínská 6, 170 00 Praha 7, CZ;
(210) 73823

(111) 178 315
(220) 03 09 1993
(442) 09 07 1997
(151) 24 10 1997
(180) 03 09.2003
(730) MENLEY & JAMES LABORATORIES,
INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu
Delaware, Commonwealth Corporate Center,
Suite 310. 100 Tournament Drive, Horsham,
Pennsylvania 19044, US;
(210) 1554-93

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

(210)

178 316
04 10 1993
09 07 1997
24 10 1997
04 10.2003
EarthSheIl Container Corporation, 800 Miramonte Drive. Santa Barbara, California 93109,
US,
1780-93

(111) 178317
(220) 06.05 1994
(310) 807933
(320) 14.12.1993
(330) BX
(442) 09 07 1997
(151) 24.10 1997
(180) 06.05 2004
(730) The Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan
49001, US,
(210) 1080-94

(111) 178318
(220) 06 09.1994
(442) 09 07 1997
(151) 24 10.1997
(180) 06 09.2004
(730) Onkyo Kabushiki Kaisha, 1-go, 2-ban, Nisshin-cho, Neyagawa-shi, Osaka-fu, IP,
(210) 2003-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 319
15 11.1994
09 07.1997
24 10.1997
15112004
Price Waterhouse - Audit, s. r. o., Námestie
SNP 21, 81 I 01 Bratislava, SK,
2716-94

(111) 178320
(220) 13 12 1994
(442) 09.07 1997
(151) 24 10 1997
(180) 13 12 2004
(730) Shaw Industries, Inc., spoločnosť zriadená pod
ľa zákonov štátu Georgia, 616 East Walnut Ave
nue, Dalton, Georgia 30722-2128, US,
(210) 3005-94

(111) 178 321
(220) 13.01.1994
(442) 09.07.1997
(151) 24.10.1997
(180) 13.01.2004
(730) QNX Software Systems Ltd., 175 Terence
Matthews Crescent, Kanata, Ontario K2M 1W8.
CA;
(210) 53-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 322
27.09.1991
09.07.1997
24.10.1997
27 09.2001
1STROS, spol. s r. o., Vajnorská 127, 831 04
Bratislava, SK1
63884

(111) 178 323
(220) 18.04.1994
(442) 09 07 1997
(151) 24.10.1997
(180) 18.04.2004
(730) Sequus Pharmaceuticals, Inc., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, 1050 Ha
milton Court, Menlo Park, California, US;
(210) 905-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 324
21.04.1994
09.07.1997
24.10.1997
21.04.2004
GLAXO GROUP
Middlesex, GB;
(210) 929-94

LIMITED,

Greenford,

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

LIMITED,

Greenford,

LIMITED,

Greenford.

178 325
21.04.1994
09 07.1997
24.10 1997
21 04.2004
GLAXO GROUP
Middlesex, GB;
(210) 930-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 326
21.04.1994
09.07.1997
24.10 1997
21.04 2004
GLAXO GROUP
Middlesex, GB;
931-94

(151)
(180)
(730)

(210)

24.10.1997
21.04.2004
E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
933-94

(IlI) 178 328
(220) 28.06.1991
(442) 09.07.1997
(151) 24.10.1997
(180) 28.06.2001
(730) COPE and LLOYD (OVERSEAS) Limited,
Members Hill. Brooklands Road, Weybridge,
Surrey. KTl3 OQU, GB;
(210) 62423

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 329
17 12.1991
09.07.1997
24.10.1997
17 12.2001
BAŤA, a. s., Dlouhá ul. 130, 762 22 Zlín, CZ;
65447

178 330
09.07.1992
09 07.1997
24.10.1997
09.07.2002
AT&T Corp., 32 Avenue of the Americas, New
York, N.Y. 10013-2412, US;
69988

178 331
20.07.1992
09.07.1997
24.10 1997
20.07.2002
Bukovsky Ladislav, Ing.,
110 00 Praha 1, CZ;
70398

Křižovnická

10,

(Hl) 178 332
(220) 28.05.1993
(442) 09 07 1997
(151) 24.10.1997
(180) 28.05.2003
(730) ORGA-TRADE, a. s., Račianska 188, 831 02
Bratislava, SK,
(210) 835-93

(Hl)
(220)
(442)
(151)
(180)

178 333
I 1.03.1994
09.07.1997
24.10 1997
1 I 03 2004

(730)
(210)

TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská
ul. 40, 917 76 Trnava, SK;
585-94

(111) 178 334
(220) 11.03.1994
(442) 09.07.1997
(151) 24.10.1997
(180) 11.03.2004
(730) CLAIROL INCORPORATED, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu
Delaware, 345 Park Avenue, New York, New
York 10154, US;
(210) 590-94

(111) 178 335
(220) 18.04.1994
(442) 09.07.1997
(151) 24.10.1997
(180) 18.04.2004
(730) HARMANECKÉ PAPIERNE, a. s., 976 03
Harmanec, SK;
(210) 901-94

(111) 178 336
(220) 18.04.1994
(442) 09.07.1997
(151) 24.10.1997
(180) 18.04.2004
(730) Harmanecké papierne, a. s., 976 03 Harmanec,
SK;
(210) 902-94

(111) 178 337
(220) 19.04.1994
(442) 09.07.1997
(151) 24.10.1997
(180) 19.04.2004
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware.
300 Park Avenue, New York, NY 10022 - 7499,
US;
(210) 913-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 338
23.02.1996
09.07.1997
24.10.1997
23.02.2006
MAD, s. r. o., Kirejevská 22, 979 01 Rimavská
Sobota, SK;
551-96

(111) 178 339
(220) 18.04.1994
(310) 88301
(320) 01.04.1994
(330) CZ

(442) 09.07.1997
(151) 24.10.1997
(180) 18.04.2004
(730) Starorežná Prostějov, komanditní společnost,
Dykova 1. 796 97 Prostějov, CZ:
(210) 906-94

(111)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(151)
(180)
(730)

178340
18.04.1994
88299
01.04.1994
CZ
09.07.1997
24.10.1997
18.04.2004
Starorežná Prostějov, komanditní společnost,
Dykova 1. 796 97 Prostějov, CZ;
(210) 907-94

(111)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 341
18.04.1994
88300
01.04.1994
CZ
09.07.1997
24.10.1997
18.04.2004
Starorežná Prostějov, komanditní společnost,
Dykova 1, 796 97 Prostějov, CZ;
(210) 908-94

(111)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 342
18.04.1994
88298
01.04.1994
CZ
09 07.1997
24 10.1997
18.04.2004
Starorežná Prostějov, komanditní společnost,
Dykova 1, 796 97 Prostějov, CZ;
909-94

(111) 178 345
(220) 16.11 1994
(442) 09 07.1997
(151) 27.10.1997
(180) 16 1 1.2004
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská 27, 140 00
Praha 4, CZ;
(210) 2737-94

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)
(210)

178 346
09 04 1997
09.07.1997
27.10 1997
09.04 2007
RAJO, akciová spoločnosť, Studená 35, 823 55
Bratislava. SK;
998-97

(111) 1783 47
(220) 16.11.1994
(442) 04.06.1997
(151) 27.10.1997
(180) 16.11.2004
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s„ Modřanská 27, 140 00
Praha 4, CZ;
(210) 2738-94

(111) 178 348
(220) 16.11.1994
(442) 09 07.1997
(151) 27.10.1997
(180) 16.11.2004
(730) ČOKOLÁDOVNY, a. s., Modřanská 27, 140 00
Praha 4, CZ;
(210) 2745-94

(111) 178 349
(220) 09.04.1997
(442) 09.07.1997
(151) 27.10.1997
(180) 09.04.2007
(730) RAJO, akciová spoločnosť, Studená 35, 823 55
Bratislava, SK;
(210) 992-97

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 350
09.04.1997
09.07.1997
27.10.1997
09.04.2007
RAJO, akciová spoločnosť, Studená 35, 823 55
Bratislava, SK;
(210) 993-97

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 351
09.04.1997
09.07.1997
27.10.1997
09.04.2007
RAJO, akciová spoločnosť, Studená 35, 823 55
Bratislava, SK;
(210) 994-97

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)
(730)

178 352
09.04.1997
09.07.1997
27.10.1997
09.04.2007
RAJO, akciová spoločnosť, Studená 35, 823 55
Bratislava, SK;
(210) 995-97

Zapísané ochranné známky so zmenou
178 343
178 344

(111) 178 343
(220) 16.11.1993
(310) 933117
(320) 30.06.1993
(330) NO
(442) 09.07.1997
(151) 27.10.1997
(180) 16.11.2003
(540)
(730)

INFOSON

(111)
(220)
(442)
(151)
(180)

178 344
19.04.1994
09.07.1997
27.10.1997
19.04.2004

(540)
(730)

QUATTRO

MOLECULAR BIOSYSTEMS, INC., 10030
Barnes Canyon Road, San Diego, California
92121, US;
(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky; diagnostické
prípravky a látky na lekárske účely, kontrastné
média na zobrazovanie na lekárske účely; zvero
lekárske prípravky; dietetické výrobky na lekár
ske účely; potraviny pre deti a invalidov; náplasti
a obväzový materiál, hmoty na dentálne účely;
dezinfekčné prostriedky; prostriedky proti para
zitom; prostriedky na ničenie buriny a na hubenie
živočíšnych škodcov; mikroorganizmy.
(511) 5
(210) 2074-93

House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, DK-2860
Soborg, DK;
(510) 34 - Tabak, fajčiarske potreby, zápalky.
(511) 34
(210) 916-94

208

\

Obnovené ochranné známky
90 114
91 346
91 352
91 554
91 649
91 720
91 731
92 128
94 211
94212
94 777
97 103
97 307
97 308
97 488
97 532
97 774
97 828
98 055
98 105
98 264
98 484
98 486
98 955
107 079
107 130
109 514
111 078
113 312
116 445
117 750
117 751
1 19 689
1 19 695
119 733
119 739
120 327
153 040
153 041
153 056
153 067
153 109
153 125
153 162
153 163
153 166
153 167
153 169
153 214

153 215
153 216
153 217
153 218
153 230
153 253
156 468
156520
156 637
156 683
156 688
156 920
156 963
156 991
157 055
157 056
157 057
157 076
157 451
157 500
157 580
157 661
157 683
157 712
157 713
157 714
157 733
157 756
157 765
157 928
157 929
157 930
157 967
157 984
157 985
158 011
158 058
158 059
158 081
158 427
158 763
158 944
158 945
159 379
159 687
159 829
160 236
161 097
161 287

162 389
162 424
162 519
162 541
162 601
162 717
162 719
162 722
162 801
162 840
162 842
162 922
162 923
162 925
162 931
162 956
162 961
162 994
163 050
163 057
163 109
163 112
163 135
163 140
163 153
163 157
163 161
163 395
163 435
163 539
163 588
163 600
163 610
163 688
163 771
163 775
163 783
165 839
165 913
166 134
166 174
166 193
166 197
166 198
166 199
166 269
166 329
166 397
166 409

166 435
166 437
166 451
166 472
166 473
166 479
166 481
166 482
166 483
166 488
166 504
166 523
166 524
166 532
166 552
166 567
166 579
166 586
166 604
166 658
166 660
166 668
166 784
166 857
166 860
166 861
166 872
166 904
166 916
166919
166 934
166 939
166 951
166 954
166 955
166 982
167 034
167 035
167 100
167 101
167 102
167 248
167 280
167 282
167 393
167 440
167 530
167 862

(111)
(220)
(151)
(180)

90 114
24.06.1946
24.06.1946
24.06.2006

(540)
(730)

DELCO

(510)

GENERAL MOTORS CORPORATION,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Dela
ware, West Grand Boulevard and Cass Avenue,
Detroit, Michigan 48202, US;
Dosky na vozidlové prístroje, tlmiče nárazov, brz
dy, brzdové bubny, klátiky, valce, piesty, piestové
kotúče, priehradky, pedále, ojnice a pružiny, vo
zidlové pružiny, prístroje na stieranie predných
skiel a samostatné zavesovadlá na predný koniec;
úplné súpravy na vykurovanie budov petrolejom a
plynom, horáky olejové a plynové, bojlery, pece,,
ohrievače vody pre montážne dielne, (servis), úplné
zariadenia na kondicionovanie vzduchu, vetracie
zariadenia so zvlhčovaním a zvýšeným ťahom, ná
drže na horúcu vodu a expanzné, plynové generáto
ry. samočinné kúrenia pre pece a vykurovacie skri
ne, výplne do skríň, násypky, spodky násypiek,
dvere násypiek, prevodové skrine, dúchadlá, retorty, základne, kryty, potrubie, rúrové bloky, zadržiavacie prstene na potrubia, napájacie potrubia na
horľaviny, potrubia na odvádzanie vzduchu, veká
(vrchnáky) pre dohľad, drviace bloky, regulačné
klapky, ovládacie káble k nim; elektromotory všet
kých druhov, a to dynamomotory a eketromotory
na výkony so zlomkom konskej sily a súčasti k
nim. ako statory, rotory, kotvy, skratkové mecha
nizmy a ústrojenstvá, závažia, pružiny a zvieracie
objímky na ne, kefovité brzdy, kely, ložiská, regu
látorové súpravy, regulátorové pružiny, misky
týchto pružín, zadržiavacie misky pružín, podkla
dy. kaučuk na uloženie podkladu, prstene na ulo
ženie podkladu, napínače remeňov a základne na
napínanie remeňov, montážne dosky, ústrojenstvo
na vyrovnávanie koncovej vôle, kondenzátory pl
nené olejom, voskom a elektrolytové, transformáto
ry , transformátoiy-kondenzátoiy. reaktory, reostaty,
regulátory rýchlosti, reverzné vypínače, samočinné
vypínače, odstredivé vypínače, relé, vypínacie do
tyky, dotykové dosky, dotykové ramená, ochranné
ústrojenstvá, lermatrony, svorkové klátiky, svorko
vé dosky, skrine vedenia, cievky pre pole a komu
tátory, riadiace prístroje elektromotorov a súčastí k
nim. ako magnetické spúšťače, spúšťače do vede
nia linky, solenoidové cievky, vykurovacie (vyhrie
vacie) články, dotyky, návratové mechanizmy, ná
vratové tlačidlá, skrinky na oblúk pri vypnutí, relé
preťaženia, vypínače, tlačidlové stanice, obmedzovače, tlakové spínače a termostatové relé, generáto
ry motorových vozidiel a ich súčasti, kotvy, kefky,
vypínacie relé, regulátory napätia, magnetizačné
cievky, uloženia a puzdrá, spúšťačové motorčeky
motorových vozidiel a ich súčasti: kotvy, kefky,
spúšťacie pohony, ručné spúšťačové spínače so
solenoidem, relé a vákuové riadiace ústrojenstvo,
rozdeľovače k zapaľovačom motorových vozidiel a
ich súčasti, ako čapy, rotory, kondenzátory, doty
kové ramená, dotykové hroty, ústrojenstvá, spojky
a vákuové riadiace ústrojenstvo, vypínače pre mo
torové vozidlá, ako spúšťače, osvetlenie, zatemňovadlá, svetlá oznamujúce zarazenie jazdy a sole
noidové vypínače, cievky zapaľovania, relé húka

čiek motorových vozidiel, regulátoiy prúdu pre
motorové vozidlá, vodiče, izolátory, spojovacie
ústrojenstvo, cievky rozvádzača, vypínače preťaže
nia, magnetomotorické ústrojenstvo, zdroje elek
trickej energie: batérie, akumulátory a ich súčasti,
káble akumulátorových batérií, prúdové generáto
rové a rozvádzacie zariadenia na osvetlenie a na
hnacie účely, ako sú motoricky poháňané dynamá a
ich riadenia, súčiastky a príslušenstvo, elektrické
ventilátoiy všetkých druhov, ako sú stropné, cir
kulačné, stolné, vetracie a ich riadiace ústrojenstvá,
súčiastky a príslušenstvá, rádiové prijímače s ovlá
dacím ústrojenstvom, ich súčasti a príslušenstvo,
vibrátory rádiových zariadení, elektricky poháňané
dúchadlá vykurovacích prístrojov a ochladzovačov
všetkých druhov, vákuové odsávače, ich riadenie a
súčiastky, spúšťačové, osvetľovacie a zapaľovacie
zariadenia, ich riadenie, súčiastky a príslušenstvo,
používané v spaľovacích motoroch vozidiel, člnov,
lietadiel a všetky druhy samohybných a stacionár
nych strojov, elektrické žehličky a ich súčiastky,
elektricky riadené návestné (pokynové) ústrojen
stvá všetkých druhov pre motorové vozidlá, ako sú
húkačky a zatáčkové návěsti a ich súčasti, žiarovky
pre elektrické svetlá všetkých druhov aké sa použí
vajú v motorových vozidlách a prívesných vozoch
a polovlečených vozoch; čerpadlá a čerpacie prí
stroje na privádzanie vody pod tlakom vo vodo
rovných zariadeniach na sídliskách a hospodár
stvach a ich súčasti.
(511) 6, 7, 8, 9, 11, 12, 17,20
(210) 6551

(111)
(220)
(151)
(180)

91 346
24.03.1937
24.03.1937
24.03.2007

(540)
(730)

BENÁTKY

CARBORUNDUM ELECTRITE, a. s., Továr
ní ul., 294 71 Benátky nad Jizerou, CZ;
(510) Nástroje, prístroje, náradie a výrobky všetkých
druhov na brúsenie, strihanie, leštenie a rezanie,
brúsne kotúče, pilníky, brúsne a leštiace kamene,
tvárnice, obrábacie stroje a ich súčasti, brúsiace
prostriedky a brúsidlá všetkých druhov vyrobené
zo silíciumkarbidu alebo umelého korundu s prí
sadou keramického, vegetabilného alebo mine
rálneho viazania.
(511) 3,7,8
(210) 1873

(111) 91 352
(220) 11.02.1924
(151) 11.02.1924
(180) 11.02.2004

(540) Bohemia - Crystallit
(730) CARBORUNDUM ELECTRITE, a. s„ 294 71
Benátky nad Jizerou, CZ;
(510) Brúsiaci materiál a brúsne kotúče.
(511) 3
(210) 1850

(Ml) 91554
(220) 07 11.1927
(151) 07 111927
(180) 07 11.2007

(540) Rilaxan
(730)
(510)
(511)
(210)

1NFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hoŕátev, CZ:
Lekárnické prípravky.
5
11806

(111)
(220)
(151)
(180)

91649
07.05.1927
07.05.1927
07.05 2007

(540) Varta
(730) AKUMA, a. s., Nádražní 84, 293 62 Mladá Bo
leslav, CZ,
(510) Prenosné akumulátor)'.
(511) 9
(210) 9640

(111) 91720
(220) 31.08.1927
(151) 31.08.1927
(180) 31.08.2007

(540) Colgate
(730)

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
300 Park Avenue, New York. NY 10022 - 7499,
US;
(510) Toaletné, pracie i domáce mydlá, mydlový prá
šok, mydlové odpadky, mydlové vločky, mydlová
pasta, čistidlo, čistiace leštidlo, krém na holenie,
prášok na holenie a mydlo na holenie v podobe
tyčiniek, kuželíkov a tabletiek.
(511) 3
(210) 9398

(111)
(220)
(151)
(180)

91731
11.09.1936
1109.1936
1109 2006

(540) Lakinal
(730)
(510)
(511)
(210)

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12,
920 27 Hlohovec. SK,
Chemické, lekárenské, kozmetické a dietetické
prípravky
1.3.5
7781

92128
13 08 1946
13 08 1946
13 08 2006

(730) Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, Stockhlom,
SE;
(510) Elektrické stroje, prístroje a ich príslušenstvo, elektrické káble, vedenia a inštalačný materiál, te
lefónne a telegrafné prístroje a materiál všetkých
druhov na uvedené telefónne prípojky a materiál
všetkých druhov na uvedené, prístroje a materiál
na požiarne, poplachové, časové kontrolné zaria
denia a nazariadenia na kontrolu nočných hlia
dok, prístroje a materiál na elektrické hodinové
zariadenia, prístroje a materiál na železničné sig
nálové zariadenia, elektrické nastavovacie zaria
denia a príslušenstvo k nim, elektrické meracie a
registračné prístroje, rádiové prístroje a ich sú
časti a príslušenstvo k nim, ukazovatele stavu vo
dy, stroje na počítanie mincí, počítacie stroje,
kancelárske stroje, náradie na rôzne účely.
(511) 8,9,16
(210) 6922

(111) 94211
(220) 15.03.1937
(151) 15.03.1937
(180) 15.03.2007

( ) Thiuran
540

(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11 a, 130 00 Praha 3, CZ,
(510) Chemické (lučebné) výrobky všetkých druhov
Lekárnické výrobky všetkých druhov.
(511) 1,5
(210) 1251

(111) 94212
(220) 15 03.1937
(151) 15.03 1937
(180) 15.03.2007

( ) Galkol
540

(730)

SPOFA, a, s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3,
CZ;
(510) Chemické (lučebné) výrobky všetkých druhov
Lekárnické výrobky všetkých druhov.
(511) 1,5
(210) 1207

(111)
(220)
(151)
(180)

94 777
03.03.1947
03.03.1947
03.03 2007

(540) Vulneran
(730)

SPOFA, a. s., Husinecká I la, 130 00 Praha 3.
CZ;
(510) Chemické výrobky pre priemysel a vedu Koz
metické a voňavkárske prípravky. Liečivá, drogy,
farmaceutické prípravky, chemické výrobky pre
lekárstvo, hygienu a farmáciu, baktericídne prí
pravky, dezinfekčné prípravky, prípravky proti
nákaze. Prípravky na ošetrovanie zubov a ústnej
dutiny, zubné výplne a protézy.chirurgický mate
riál, prístroje a nástroje chirurgické, laboratórne
potreby
(511) 1. 3, 5, 10
(210) 8841

(111)

97 103

(220)
(151)
(180)

26.09.1927
26.09.1927
26.09.2007

uhličitan železnatý, chinín a železo a strychnin,
chinín a strychnin, rebarbora, rebarbora a modra
hmota, salicín, salicylová kyselina, salol, santo
nin, santonin a kalomel, strychnin, octan strychnínu, síran strychnínu, kyselina trieslová, kyselina
vínna, dávivý vinny kameň, toniká, tonické hematiká, veratrín, Warburgova tinktúra, fosfid zin
ku, jeho zmes, fosfid zinku a nux vomica, ako i

( ) Union
540

(730)
(510)

Josiah Parkes & Sons Limited,

Grower Street,
Wil lenhall. West Midlands, GB;
Zámky, kľučky, kľúče, zámkové kovania, okenné
háky a upevňovadlá, okenné priečky, závory a
skoby, pásové nosníky, žľabové nosníky, háky na

(511)
(210)

klobúky a kabáty.
6
10363

(111)

97 307

(220)
(151)
(180)

22.07.1947
22.07.1947
22.07.2007

(540) Upjohn
(730)

(510)

hepatiká a lieky proti žlčpvým chorobám, na
chladnutiu, zápche, dyspepsii, malárii, afrodisií,
opitosti, kvapavke, migrénp, neuralgii, nočnému
poteniu a proti iným chorobám.
(511)
(210)

1,2,3,5
9476

(111)

97 308
12.08.1907
12.08.1907
12.08.2007

(220)

051)
(180)
(540)

The Upjohn Company,

spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, Kalamazoo, Mi
chigan, US;
Drogy, liečivá a lekárnické prípravky - a to acentanilid, kyselina arzenitá, koreň prilbice, akonitín,
aloa, aloa a asafoetída, aloa a železo, aloa a mas
tix, aloa a myrha, aloa a nux vomica, aloa a nux
vomica a beladona, aloín, aloínová zlúčenina, a-

(730)
(510)
(511)

Aquascutum Limited,

100 Regent Street, Lon

don W, GB;
Nepremokavý plášť.

(210)

25
11644

(IIl)
(220)
(151)

97 488
10.09.1937
10.09.1937

(180)

10.09.2007

loín a strychnin, aloín a strychnin a beladona,
prečisťovadlá, prečisťovacie preháňadlá, kame
nec, chlorid amónny, utišovadlá, červopudné
prostriedky, kyselina arzenitá, asafoetída, asafoe
tída a blen, asafoetída a železo, asafoetída a nux
vomica, atropín, síran atropínu, atropín a morfín,
výťažok beladony. listy ľuľkovca, berberín a podophyllín, modrá zmes, sírnik vápenatý, kalomel,
kalomel a ipekakuána, kalomel a ópium, gáfor,
gáfor a ópium, gáfor a ópium a blen, gáfor a ópium a tanín, výťažok konope, kantharidy, papri
ka, prostriedky proti plynatosti, výťažok cascara
sagrada, prečisťovacie zlúčeniny, síran cinchonínu, cinchonín a paprika, cinchonín a arzenik, al
kaloid cinchonínu, kodeín, výťažok zlúčeniny
kolokointové, zmes kolokointová a modrá zmes,
kolokointa a ipeka a modrá zmes, kolokointa a
blen, žieravý sublimát, kreozot, digitalín, zmes
náprstníková, listy náprstníkové, Doverove práš
ky, diuretiká, elatérium, emenagogá, ergotín, že
lezité zlúčeniny, gumiguta, zmes hořcová, koreň
gelsemitový, blenový výťažok, ipekakuána, ipeka
a ópium, arzenitan železa, železo redukované vo
díkom, železo a citran chinínu, železo a chinín a
zinok, jalapín, preháňadlá, leptandrín, šťaveľ
manganatý, jodid ortutnatý, jodid ortuťný, jodid
ortuťný a blen, jodid ortuťný a ópium, ortuť s
vápnom, trieslan ortuti, síran morfínu, morfín a
beladona, morfín a dávivý vínny kameň, nitrogly
cerín, nux vomica, ópium, ópium a octan olov
natý, mátový olej, pepsínová zlúčenina, fenacetín
a salol, podophyllín, podophyllín a beladona, podophyllín a modrá zmes (modrá hmota) bromid
draselný, chlorid draselný a výťažok sladkého
drievka, jodid draselný, dusičnan draselný, man
ganistan draselný, síran chinínu, chinín a modrá
zmes. chinín a paprika, chinínová zmes, chinín a

(540) Coreton
(730)

SLOVAKOFARMA,

a.

s„

Železničná

12,

920 27 Hlohovec, SK;
(5 10)
(511)
(210)

Lekárnický výrobok.
5
11554

(111)
(220)
(151)

97 532
02.09.1947
02.09.1947

(180)

02.09.2007

(540) Argesan
(730)
(510)

SETUZA, a.

s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad
Labem, CZ;
Chemické výrobky pre priemysel, lekárstvo, hy
gienu, farmáciu a vedu, dezinfekčné prípravky,
prípravky na konzervovanie, čistiace prostriedky,
liečebné mydlá, vonné a kozmetické prípravky,
látky pre kozmetiku a parfumériu, éterické oleje,
dietetické prípravky, prípravky na ošetrovanie
zubov a ústnej dutiny.

(511)
(210)

1,3,5
10474

(111)
(220)
(151)
(180)

97 774
22.09.1927
22.09.1927
22.09.2007

(111) 98 264

(540)

(220)
(151)
(180)

17.10.1947
17.10.1947
17.10.2007

( ) Erbe
540

(730)
(510)

(730)

SETUZA, a.

s., Žukovova 100, 401 29 Ústi nad

Labem, CZ;
(510)

SETUZA, a.

s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad
Labem, CZ;
Margarín, jedlé tuky a jedlé oleje, požívatiny
všetkých druhov. Fermež, glycerín, laky, tuky a
oleje na technické účely, chemické a chemicko-technické produkty, stearin, prostriedky na čiste
nie, leštenie, drhnutie, bielenie, natieranie a kon
zervovanie, prostriedky a potreby toaletné, koz
metické, voňavkárske a dezinfekčné všetkých

(51 I)

Zubné a kozmetické prípravky, chemické prí
pravky na lekárnické prípravky.
3,5

(210)

11432

(511)
(210)

druhov. Mydlá obyčajné a toaletné všetkých dru
hov, mydlové a pracie prášky.
1, 2, 3, 4, 29, 30
4637

(ill)

97 828

(!!!)

98 484

(220)

25.1 1.1937

(220)

02.09.1947

(151)
(186)

25.1 1.1937
25.1 1.2007

(151)
(180)
(540)

02.09.1947
02.09.2007

(730)

Minnesota Mining & Manufacturing Compa
ny, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu

(540) Kapilaval
(730)
(510)
(511)
(210)

s., Žukovova 100, 401 29 Úslí nad
Labem, CZ;
Chemický, lekárnický a kozmetický tovar.
1,3,5
12642

(111)

98 055

(220)
(151)
(180)

03.10.1947
03.10.1947
03.10.2007

( ) Caltex
540

(730)

(510)

SCOTCHLITE

SETUZA, a.

Caltex Petroleum Corporation, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Irving,

(5 10)

Delaware, 3 M Center St. Paul, Minnesota, US;
Materiál na odraz svetla v listovom tvare.

(511)
(210)

9
9839

(111)

98 486

(220)
(151)
(180)

23.09.1947
23.09.1947
23.09.2007

(540)

Scotch

Texas. US;
Petrolej, benzín, motorový lieh, ropa, kerozín,
mazacie oleje, petrolejové mazadlá, plynový olej.
horľavinové oleje, vykurovacie oleje do ohnísk,
parafin, ohrievací olej, oleje na svietenie, oleje na
cesty, terpentínové náhradky, palivo do dieselo
vých motorov, petrolatum, zmesi na dodávanie

(511)
(210)

nepremokavosti, zmesi na odolnosť proti pove
ternostným vplyvom, krytinová lepenka, asfalt,
plsť napúšťaná asfaltom, šindle jednotlivé a štie
pané a leštidlá.
2, 4, 16, 19, 20, 24
10586

(IlI)

98 105

(220)
(151)
(180)

10.11.1927
10.1 1.1927
10.1 1.2007

(730)

Minnesota Mining & Manufacturing Compa
ny, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu

(510)
(511)
(210)

Lepiaci prúžok citlivý na tlak.
5, 16, 17
9841

(111)

98 955

(220)
(151)
(180)
(540)

07.1 1.1947
07.11.1947
07.11.2007

Delaware, 3 M Center St. Paul, Minnesota. US;

(540) Remophan
(5 10)

Léčiva, a. s., Dolní Mécholupy 130, 102 37 Pra
ha 10, CZ;
Liečivé prípravky.

(511)

5

(210)

11821

(730)

ma)sií

msunoí eAvoqt

HÁdOWl POCNlf

(730) ALPA, s. r. o., Homoměstská 378, 594 25 Velké
Meziříčí, CZ;
(510) Všetky výrobky voňavkárske, kozmetické, lúhovacie a toaletné mydlá.
(511) 3
(210) 1672

(111)
(220)
(151)
(180)

107 079
12.03.1937
12.03.1937
12.03.2007

( ) Tetrapon
540

(730)
(510)

SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3, CZ;
Chemické (lučebné) výrobky na vedecké, liečivé
a zdravotnícke účely.
Liečivá, chemické (lučebné) prípravky na liečivé
a zdravotnícke účely, farmaceutické drogy a prí
pravky, náplasti a obväzové materiály, dezinfekč
né prostriedky, žriedlové a kúpeľové soli, diete
tické živiny. Minerálne vody, nealkoholické ná
poje.
(511) 1,5,32
(210) 8843

(111) 107 130
(220) 04.08.1947
(151) 04.08.1947
(180) 04.08.2007
(540)

NORDBERG INC., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 3073S. Chase Avenue,
West Milwaukee, Wisconsin 53207, US;
(510) Parné stroje stacionárne a lodné, kompresory na
vzduch a iné plyny, expanzné stroje, vývevy, spa
ľovacie motory, najmä dieselové motory, na účely
námorné a stacionárne. Benzínové motory, ply
nové motory, motory na dvojaké palivo, najmä
spaľovacie motory tak na plynné, ako aj na kva
palné palivo. Regulátory k spaľovacím motorom,
zdvíhadlá s pohonom motorickým, vzdušným aj
parným, hydraulické lisy, hydraulické zdviháky,
námorné koľajové zdvíhadlá, žeriavy a zdvíhadlové náčinie, najmä banské zdvíhadlá a vozidlové
zdvíhadlá na zdvíhanie koľají a spojovacích vä
zieb. Námorné zariadenia ako rumpály a kor
midlové stroje, zápustkové stĺpy na drvenie rúd,
drviace valce, drviče na rudu, kameň a štrk, naj
mä čeľusťové drviče, obiehavé drviče a nárazové
drviče, vytriasadlové sitá na triedenie hlušín a ru
dy, medzerové (oddeľovacie) rešetá a triediče na
odlučovanie rudy od hlušiny, odstredivky, stroje
na splsťovanie srsti, hotové odliatky zo železných
a neželezných kovov, ako formy na motory, sú
časti k motorom a doskové lôžka strojov, hriadele
používané v motoroch a lodných motoroch, pre
vody, hlavne do pomala. Strojové píly, pätové lo
žiská. stroje na výrobu reťazí a reťazových súp
rav. Výstroje na úpravu tratí, najmä debniace a
štrkovacie stroje, stroje na zapúšťanie podvalov,
traťové zdviháky, traťové obrusovače, brúsky na
koľajnice, traťové lopaty, upchávače vrtov, stroje

na zatĺkanie klinov, vyťahovače klinov, vrtáky na
koľajnice, traťové preosievacie súpravy na preo
sievame balastu (štrku) pred dovozom na miesto,
mechanizmus na naskrutkovanie a odskrutkovanie matíc, najmä strojové zdierkové kľúče na ma
tice a svorníky traťových koľají. Kužeľové mlyny
a drviče, a stroje na uhladzovanie podláh vo vo
zidlách, najmä odrezávače so zvislými osami a
čepeľami.
(511) 7
(210) 9648

(111) 109 514
(220) 26.09.1947
(151) 26.09.1947
(180) 26.09.2007
(540) COLIBRI
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad
Labem, CZ;
(510) Mydlá, parfumy a ostatné kozmetické prípravky
všetkých druhov.
(511) 3
(210) 5833

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

111078
14.09.1927
14.09.1927
14.09.2007

(730)

(730) ČZ Strakonice, a. s., Tovární 202, 38615 Stra
konice, CZ;
(510) Súčasti a príslušenstvo pozostávajúce z gumy a
náhradiek gumy, valčekové a puzdrové reťaze pre
motocykle, bicykle, automobilové rozvodové re
ťaze, reťaze pre štvortaktné motory, valčekové a
puzdrové priemyselné reťaze, reťaze na motorové
píly. Automobily, motocykle a bicykle, všetky ich
súčasti a príslušenstvo.
(511) 7,12
(210) 2449

(111) 113 312
(220) 05.09.1947
(151) 05.09.1947
(180) 05.09.2007
(540)

(Podváh,
ČESKOBUDĚJOVICKÝ PIX OVAR
NÁHONU

BmmnoC

CORPOtATJON

FINE LAGER

Sbxm 1834

(730)

Budějovický Budvar, národní podnik, Karoliny

Světlé 4, 370 21 České Budějovice, CZ;
(510) Pivo a slad.
(511) 32
(210) 8853

(111) 116445
(220) 20.07.1937
(151) 20.07.1937
(180) 20.07.2007

(540) Velamos
(730) Velamos, a. s,, 788 16 Sobotín, CZ;
(510) Bicykle, súčiastky bicyklov, pneumatiky, moto
rové vozidlá, automobily a stroje všetkých dru
hov.
(511) 7,12
(210) 4961

(111)
(22Q)
(151)
(180)
(540)

(730)

117 750
12.09.1947
12.09 1947
12.09.2007

MEOPTA, a. s., Kabelíkova 1, 750 58 Přerov,
CZ;
(510) Kovové súčasti, zariadenia a príslušenstvá výrob
kov, neuvedené v iných triedach. Stroje a náradie,
najmä k optickým zariadeniam, ich súčasti a prí
slušenstvá všetkých druhov, náradie a zariadenia
všetkých druhov a na všetky účely Prístroje a
stroje, najmä prístroje s optickým zariadením a
ich súčasti, fotografické prístroje, ich súčasti a
príslušenstvo všetkých druhov, najmä fotografic
ké prístroje, snímacie a zväčšovacie prístroje
všetkých druhov, ich súčasti a príslušenstvo, ki
nematografické prístroje a zariadenia, najmä ki
nematografické snímacie prístroje, jednoduché,
poloautomatické a automatické, ich súčasti a prí
slušenstvo, panoramatické komory, fotografické
náradie, zariadenia a príslušenstvo všetkých dru
hov, najmä statívy, maskovacie zariadenia pre
zväčšovacie prístroje, zaostrovacie zariadenia,
retušovacie pištole, premietacie prístroje a zaria
denia, ich súčasti a príslušenstvo všetkých dru
hov, jednoduché i automatické kinematograíy, epískopy, epidiaskopy, prístroje a zariadenia na
záznam a reprodukciu zvuku, ich súčasti a príslu
šenstvo, pozorovacie prístroje a zariadenia, najmä
zariadenia s meracím zariadením, ich súčasti a
príslušenstvo, najmä ďalekohľady a periskopy
všetkých druhov a astronomické prístroje a zaria
denia, meracie a registračné prístroje, náradie a
zariadenia všetkých druhov na všetky účely, naj
mä mechanické a optické rýchlomery, diaľkomery, fotometre, kolorimetre, polarizačné a spek
trálne aparáty a zariadenia, interferometre, aférometre, rôntgenospektrometre, refraktometre, ich
súčasti a príslušenstvo, topografické prístroje, ná
radie a zariadenia všetkých druhov, najmä buzo

ly, tachometre, stereotachograíy, stereoplanigrafy,
triangulátory a meracie pomôcky, teodolity, nivelizačné prístroje, kinoteodolity, ich súčasti a prí
slušenstvo,vyhodnocovacie prístroje, náradie a
zariadenia všetkých druhov, najmä reštitučné prí
stroje, stereokomparátory a stereoskopy, ich sú
časti a príslušenstvo, fyzikálne, lekárske a labo
ratórne prístroje, najmä trichinoskopy, mikrosko
py, mikrotomy, analytické váhy, oftalmoskopy a
endoskopy, ich súčasti a príslušenstvo, signali
začné prístroje, náradie a zariadenia všetkých
druhov, ich súčasti a príslušenstvo, svetelné prí
stroje, náradie a zariadenia všetkých druhov, ich
súčasti a príslušenstvo, zvukové prístroje, náradie
a zariadenia, ich súčasti a príslušenstvo, meracie
dielenské prístroje, náradie a zariadenia všetkých
druhov, najmä mikrometre, ručičkové a optické
prístroje na meranie dĺžok, koncové mierky, ka
libre, vlasové pravítka, dielenské mikroskopy,
profilové projektory, ich súčasti a príslušenstvo,
regulačné zariadenia najmä na stroje, prístroje,
strojové zariadenia, výrobky jemnej mechaniky a
optiky všetkých druhov a ich súčasti, optické prí
stroje a zariadenia na telegrafiu a telefóniu, ich
súčasti a príslušenstvo, optický tovar všetkých
druhov, najmä šošovky jednoduché a zložité, ob
jektívy, hranoly, zrkadlá, reflektory, filtre, kon
denzory, zameriavacie doštičky, planparalelné
dosky. Zariadenia, súčasti a príslušenstvá pozem
ných vozidiel, signalizačné prístroje, reflektory a
filtre. Zariadenia, súčasti a príslušenstvá na všet
ky uvedené výrobky zhotovené z drahých kovov
(511) 6,7,9,12,14
(210) 1756

(111)
(220)
(151)
(180)

117 751
12.09.1947
12.09.1947
12.09.2007

(540)
(730)

MEOPTA

MEOPTA, a. s., Kabelíkova 1, 750 58 Přerov,
CZ;
(510) Kovové súčasti, zariadenia a príslušenstvá výrob
kov, neuvedené v iných triedach. Stroje a náradie,
najmä k optickým zariadeniam, ich súčasti a prí
slušenstvá všetkých druhov, náradie a zariadenia
všetkých druhov a na všetky účely Prístroje a
stroje, najmä prístroje s optickým zariadením a
ich súčasti, fotografické prístroje, ich súčasti a
príslušenstvo všetkých druhov, najmä fotografic
ké prístroje, snímacie a zväčšovacie prístroje
všetkých druhov, ich súčasti a príslušenstvo, ki
nematografické prístroje a zariadenia, najmä ki
nematografické snímacie prístroje, jednoduché,
poloautomatické a automatické, ich súčasti a prí
slušenstvo, panoramatické komory, fotografické
náradie, zariadenia a príslušenstvo všetkých dru
hov, najmä statívy, maskovacie zariadenia pre
zväčšovacie prístroje, zaostrovacie zariadenia,
retušovacie pištole, premietacie prístroje a zaria
denia, ich súčasti a príslušenstvo všetkých dru
hov, jednoduché i automatické kinematografy, episkopy, epidiaskopy, prístroje a zariadenia na
záznam a reprodukciu zvuku, ich súčasti a príslu
šenstvo, pozorovacie prístroje a zariadenia, najmä

zariadenia s meracím zariadením, ich súčasti a
príslušenstvo, najmä ďalekohľady a periskopy
všetkých druhov a astronomické prístroje a zaria
denia, meracie a registračné prístroje, náradie a
zariadenia všetkých druhov na všetky účely, naj
mä mechanické a optické rýchlomery, diaľkomery, fotometre, kolorimetre, polarizačné a spek
trálne aparáty a zariadenia, interferometre, aférometre, rôntgenospektrometre, refraktometre, ich
súčasti a príslušenstvo, topografické prístroje, ná
radie a zariadenia všetkých druhov, najmä buzo
ly, tachometre, stereotachografy. stereoplanigrafý,
triangulátory a meracie pomôcky, teodolity, nivelizačné prístroje, kinoteodolity, ich súčasti a prí
slušenstvo, vyhodnocovacie prístroje, náradie a
zariadenia všetkých druhov, najmä reštitučné prí
stroje, stereokomparátory a stereoskopy, ich sú
časti a príslušenstvo, fyzikálne, lekárske a labo
ratórne prístroje, najmä trichinoskopy, mikrosko
py, mikrotomy, analytické váhy, oftalmoskopy a
endoskopy, ich súčasti a príslušenstvo, signali
začné prístroje, náradie a zariadenia všetkých
druhov, ich súčasti a príslušenstvo, svetelné prí
stroje, náradie a zariadenia všetkých druhov, ich
súčasti a príslušenstvo, zvukové prístroje, náradie
a zariadenia, ich súčasti a príslušenstvo, meracie
dielenské prístroje, náradie a zariadenia všetkých
druhov, najmä mikrometre, ručičkové a optické
prístroje na meranie dĺžok, koncové mierky, ka
libre, vlasové pravítka, dielenské mikroskopy,
profilové projektory, ich súčasti a príslušenstvo,
regulačné zariadenia najmä na stroje, prístroje,
strojové zariadenia, výrobky jemnej mechaniky a
optiky všetkých druhov a ich súčasti, optické prí
stroje a zariadenia na telegrafiu a telefóniu, ich
súčasti a príslušenstvo, optický tovar všetkých
druhov, najmä šošovky jednoduché a zložité, ob
jektívy, hranoly, zrkadlá, reflektory, filtre, kon
denzory, zameriavacie doštičky, planparalelné
dosky. Zariadenia, súčasti a príslušenstvá pozem
ných vozidiel, signalizačné prístroje, reflektory a
filtre. Zariadenia, súčasti a príslušenstvá na všet
ky uvedené výrobky zhotovené z drahých kovov.
(511) 6,7,9,12,14
(210) 1755

(180) 04.09.2007
(540) BEFORAL
(730) Léčiva, a. s., Dolní Mčcholupy 130, 102 37 Pra
ha 10, CZ;
(510) Výrobky chemické, výrobky pre fotografie, vý
robky kozmetické, prípravky na hygienu tela, vý
robky farmaceutické, dietetické, liečivá humánne
a veterinárne, prípravky dezinfekčné, prípravky
proti rastlinným a živočíšnym škodcom.
(511) 1,3,5
(210) 9529

(111) 119 733
(220) 08.10.1947
(151) 08.10.1947
(180) 08.10.2007

(540) Livikliman
(730)

SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12,

920 27 Hlohovec, SK;
Výrobky chemické, farmaceutické, kozmetické,
dietetické, liečivá humánne a veterinárne, prí
pravky dezinfekčné a pre hygienu tela, pre foto
grafiu, prípravky proti rastlinným a živočíšnym
škodcom.
(511) 1,3,5
(210) 11810

(510)

(111)
(220)
(151)
(180)

119 739
08.10.1947
08.10.1947
08.10.2007

(540) Livifollin
(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12,
920 27 Hlohovec, SK;
(510) Výrobky chemické, farmaceutické a kozmetické,
dietetické, liečivá humánne a veterinárne, prí
pravky dezinfekčné a pre hygienu tela, pre foto
grafiu, prípravky proti rastlinným a živočíšnym
škodcom.
(511) 1,3,5
(210) 11811

(111) 119 689
(220) 27.08.1947
(151) 27.08.1947
(180) 27.08.2007

(111) 120 327
(220) 26.08.1937
(151) 26.08.1937
(180) 26.08.2007

(540) REUMADOR

(540) TINYL
(730) SLOVAKOFARMA, a. s„ Železničná 12,
920 27 Hlohovec, SK;
(510) Farmaceutické, dietetické a dezinfekčné príprav
ky.
(511) 5
(210) 11516

(730)
(510)

(511)
(210)

SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12,
920 27 Hlohovec, SK;
Výrobky chemické, farmaceutické a kozmetické,
liečivá a liečivé špeciality humánne a veterinárne
v akejkoľvek forme, prípravky pre fotografiu,
parfumériu a hygienu tela, prípravky proti škod
com rastlín a zvierat.
1,3,5
11515

(111) 119 695
(220) 04.09.1947
(151) 04.09.1947

(111) 153 040
(220) 29.05.1957
(151) 02.07.1957
(180) 29.05.2007
(540)

ALVISAN

LEROS, s. r. o., U Národní galerie 470. 150 00
Praha 5 - Zbraslav, CZ,
(510) Chemické výrobky pre priemysel a vedu, prí
pravky na konzervovanie Čistiace prostriedky,
vonné a kozmetické prípravky, látky pre kozmeti
ku a parfumériu, éterické oleje, extrakty, vyťažky,
esencie, prípravky na ošetrovanie zubov a ustnei
dutiny, liečebné mydlá Liečivá, drogy, farmace
utické prípravky humánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi.
chemické vyrobky pre lekárstvo, hygienu a far
máciu. prípravky baktencídne, fungicídne, msekticídne, dezinfekčné prostriedky, prípravky proti
nákaze, prostriedky na ničenie buriny a hubenie
živočíšnych škodcov, liečebné mydlá, prípravky
posilňujúce a dietetické, prípravky na ošetrovanie
zubov a ústnej dutiny, zubné výplne, náplasti,
obväzový materiál pre chirurgiu, diagnostiká, je
dy Zubné výplne a protézy, šijací materiál pre
chirurgiu Sýtene vody s výnimkou prírodných
minerálnych vôd
(511) 1,3,5,10.32
(210) 10274
(730)

(111) 153 041
(220) 29 05 1957
(151) 02 07 1957
(180) 29 05 2007
(540)
(730)

ALLICON
LEROS, s. r. o., U Národní galerie 470, 150 00

Praha 5 - Zbraslav, CZ,
Chemické vyrobky pre priemysel a vedu, prí
pravky na konzervovanie Čistiace prostriedky,
vonné a kozmetické prípravky, látky pre kozmeti
ku a parfumériu, éterické oleje, extrakty, výťažky,
esencie, prípravky na ošetrovanie zubov a ústnej
dutiny, liečebné mydlá Liečiva, drogy, farmace
utické prípravky humánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi,
chemické vyrobky pre lekárstvo, hygienu a far
máciu, prípravky baktencídne, fungicídne, msekticidne, dezinfekčné prostriedky, prípravky proti
nakaze, prostriedky na ničenie buriny a hubenie
živočíšnych škodcov, liečebné mydlá, prípravky
posilňujúce a dietetické, prípravky na ošetrovanie
zubov a ústnej dutiny, zubné výplne, náplasti,
obvazový material pre chirurgiu, diagnostiká, je
dy Zubné výplne a protézy, šijací materiál pre
chirurgiu Sytene vody s výnimkou prírodných
minerálnych vôd
(51 I) 1, 3, 5, 10, 32
(210) 10275
(510)

(111)
(220)
(151)
(180)

153 056
19 04 1957
2407 1957
19 04 2007

(540)

C$koi

(730)

Capitol Records, Inc., 1750 North Vine Street.

Hollywood, California, US,
(510) Fonografové zápisy s ryhami
(511) 9
(210) 9738

(111)
(220)
(151)
(180)

153 067
10 07 1957
18 07 1957
10 07 2007

(540)
(730)

MASSAG

MASSAG, a. s., Opavská 272, 743 01 Bílovec,
CZ,
(510) Duté nity, zámky a kovanie na kufre, aktovky a
kabely Stroje na výrobu a používanie gombikárskeho a ihlárskeho tovaru Nástroje slúžiace na
použitie gombikárskeho a ihlárskeho tovaru Pí
sacie perá, pripináčiky, písacie, kresliarske a ma
liarske potreby, kancelárske potreby a zariadenia
okrem nábytku Kozmetické potreby, najma pud
renky a puzdrá na rúže Šatové spínadlá všetkých
druhov, najma pracky, háky, gombíky, kabátové
retiazky, topánkové spínadlá všetkých druhov,
najmä pracky, háčiky a krúžky, topánkové zapí
nania a príslušenstvo obuvi, koncovky šnúrok do
topánok, pracky a prevliečky na hodinky Lyžiar
ske viazanie, lyžiarske palice a hrany Fajčiarske
potreby, zapaľovače
(511) 6, 7. 8, 16,21,26, 28.34
(210) 10744

(IIl) 153 109
(220) 06 08 1957
(151) 27 09 1957
(180) 06 08 2007
(540)
(730)

SPAM
Hormel Foods Corporation, 1 Hormel Place.

Austin, Minnesota, US,
Konzervované masové vyrobky, najma z bravčo
vého masa, sekaného a upraveného do tvaru
bochníka v plechovke
(511) 29
(210) 11598
(510)

(111)
(220)
(151)
(180)

153 125
28 08 1957
25 09 1957
28 08 2007

(540) Unisteel
(730) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COM
PANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu
Ohio, 1144 East Market Street, Akron, Ohio
44316-0001, US,

(510)
(511)
(210)

Obruče.
12,17
11773

(111) 153 214
(220) 07.11.1957
(151) 04.12.1957
(180) 07.11.2007
(540)

(111) 153 162

pmtemtnt

(220) 01.10.1957
(151) 29.10.1957
(180) 01.10.2007

(540) SYNFEROLAHextra
(730)

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, 400 32 Ústí nad Labem, CZ;

(730)

Philip Morris Products Inc., spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Virginia, 3601 Commer
ce Road, Richmond, Virginia 23234, US;
Cigarety.
34
13261

(510) Namáčadlo.
(511) 1
(210) 12709

(510)
(511)
(210)

(111)
(220)
(151)
(180)

153 163
01.10.1957
30.10.1957
01.10.2007

(111) 153 215

KATEXOL 298

(220) 01.10.1957
(151) 05.12.1957
(180) 01.10.2007

(510)
(511)
(210)

Deemulgačný prostriedok pri výrobe penicilínu.
1
12711

(540) RENOVAN
(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, 400 32 Ústí nad Labem, CZ;
(510) Avivážny prostriedok.
(511) 1
(210) 12710

(111)
(220)
(151)
(180)

153 166
01.10.1957
29.10.1957
01.10.2007

(111)
(220)
(151)
(180)

(540)
(730)

RETARDON A

(540)
(730)

(510)
(511)
(210)

Egalizačný a dispergačný prostriedok.
1
12718

(540)
(730)

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, 400 32 Ústí nad Labem, CZ;

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, 400 32 Ústí nad Labem, CZ;

(111) 153 167
(220) 01.10.1957
(151) 29.10.1957
(180) 01.10.2007
(540)
(730)
(510)
(511)
(210)

SYNTEZYT'R
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, 400 32 Ústí nad Labem, CZ;
Odšlichtovací prostriedok na škrobové šlichty.
1
12717

(111) 153 169
(220) 01.10.1957
(151) 29.10.1957
(180) 01.10.2007
(540)
(730)
(510)
(511)
(210)

SYNVAROL TA
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, 400 32 Ústí nad Labem, CZ;
Valchovací prostriedok.
1
12721

153 216
01.10.1957
05.12.1957
01.10.2007

SYNTAMIN
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, 400 32 Ústí nad Labem, CZ;

(510) Avivážny prostriedok na buničitú striž.
(511) 1
(210) 12712

(111) 153 217
(220) 01.10.1957
(151) 05.12.1957
(180) 01.10.2007
(540)
(730)

EFEKTAN

(510)
(511)
(210)

Pomocný prostriedok pre textilný priemysel.
1
12714

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, 400 32 Ústí nad Labem, CZ;

(111) 153 218
(220) 01.10.1957
(151) 05.12.1957
(180) 01.10.2007
(540) DEAGOL NSW
(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, stakciová společnost, 400 32 Ústí nad Labem, CZ;
(510) Prostriedok zabraňujúci posunu nití pri tkaní.
(511) 1
(210) 12719

(111) 153 230

(730) PLEAS, pletařské závody, státní podnik, Hav
líčkův Brod, CZ;
(510) Náhradné diely na textilné stroje. Priadze bavlne
ného typu všetkých druhov. Úplety všetkých dru
hov na bielizeň a vrchné ošatenie. Vrchné ošate
nie všetkých druhov, pletená a tkaná bielizeň.
(511) 7,23,24,25
(210) 35865

(220) 12.09 1957
(151) 03.01.1958
(180) 12.09.2007
(540)

(111) 156 637
(730)

MSA, a. s., Hlučínska 41, 747 22 Dolní Benešov,
CZ;
(510) Armatúry vodárenské a kanálové, na ťažbu a rafi
nériu nafty, armatúry hutnícke a banské, pre energetiku a chémiu - všetko z kovu. Armatúry
(okrem kovových) vodárenské a kanálové, na
ťažbu a rafinériu nafty, armatúry hutnícke a ban
ské, pre energetiku a chémiu.
(511) 6, 11
(210) 11872

(220)
(151)
(180)

12.10.1965
19.04.1966
12.10.2005

(540)
(730)
(510)
(511)
(210)

RUBIE

(111) 156 683
(220)
(151)
(180)
(540)

(111) 153 253
(220) 22.10.1957
(151) 20.01.1958
(180) 22.10 2007
(540)

(730)

Gillette U.K.Limited, lsleworth, Middlesex, GB;
Holiace strojčeky, žiletky na holenie.
8
35372

16.11.1965
16.05.1966
16.11.2005

TONASO, a. s., U Tonasa 2, 403 31 Ústí nad
Labem - Neštémice, CZ;
(510) Čistiace a odmasťovacie alkalické prostriedky
(511) 3
(210) 13133

(730) Pivovary České Budějovice, s. p., České Budě
jovice, CZ;
(510) Dvanásťstupňové pivo.
(511) 32
(210) 35672

(IIl) 156 468

(111) 156 688

(220)
(151)
(180)

13 10 1965
13.01.1966
13 10 2005

(220)
(151)
(180)

(540)
(730)

VITROHM

(540) PRESTIGE
(730) Hans Schwarzkopf GmbH, Hohenzollernrmg
127-129, Hamburg, DE;
(510) Mydlá, prípravky voňavkárske a kozmetické
(511) 3
(210) 35373

(510)

(511)
(210)

Deutche Vitrohm GMBH & Co. Kg., Pinneberg, DE,
Diely a súčiastky na rádiové a televízne súpravy,
najmä odpory pevné a meniteľné a potenciomet
re
9
35375

13 10.1965
16.05.1966
13 10.2005

(Ill) 156 920
(220) 24.11.1965
(151) 22.08.1966
(180) 24 11.2005

(111) 156 520
(220) 06 12 1965
(151) 25 02.1966
(180) 06.12 2005
(540)

(540)
(730)

c2*5^

(510)

Pieas

(511)
(210)

COURTLEIGH
St. Regis Tobacco Corporation Limited, Grienbachstrasse 11, Zug, CH,
Tabak v surovom stave, tabakové výrobky, potre
by pre fajčiarov, zápalky.
34
35681

(111) 156 963

(111) 157 057

(220)
(151)
(180)

11.03.1966
19.09.1966
11.03.2006

(540)
(730)

GILLETTE

(220) 09.11.1966
(151) 09.11.1966
(180) 09.11.2006
(540)

THE GILLETTE COMPANY, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 15 West
First Street, Boston, Massachusetts, US;
(510) Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky,
mydlo, leštiace prípravky, odmasťovacie príprav
ky, kozmetické výrobky, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a
prášky; Výrobky farmaceutické, zverolekárske a
zdravotnícke, výrobky dietetické pre deti a cho
rých, náplasti, obväzový materiál, hmoty určené
na plombovanie zubov a na zubné odtlačky, de
zinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie bu
riny a na hubenie živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
(511) 3,5
(210) 36775

Xfi/
(730) LOANA, a. s., Bezručova 211, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, CZ;
(510) Pančuchové výrobky, pletené ošatenie.
(511) 10,25
(210) 38928

(111) 157 076
(220) 20.06.1966
(151) 21.11.1966
(180) 20.06.2006
(540)
(730)

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)
(730)

156 991
11 07.1966
07 10.1966
11.07.2006

GRANT'S

William Grant & Sons Limited, Dufftown,
Škótsko, GB;
(510) Skotska whisky.
(511) 33
(210) 37875

KLEENEX

KIMBERLY-CLARK CORPORATION, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
401 North Lake Street, Neenah, Wisconsin
54957-0349, US;
(510) Papierové utierky na hygienické, kozmetické a
čistiace účely, papierové výrobky, ako sú hlavne
podušky alebo listy, ktoré slúžia ako vreckovky,
obrúsky, toaletný papier, sedacie podložky, ute
ráky, sanitárne obrúsky, prikrývky a čiapky, han
dry na čistenie, osušky, utierky, ochranné obaly
na šaty, filtre a sitká.
(511) 16
(210) 37741

(111) 157 055
(220)
(151)
(180)
(540)

09.11.1966
09.11.1966
09.11.2006

(111) 157 451

XlV

(220) 28.05.1967
(151) 24.07.1967
(180) 28.05.2007
(540)

VOAM A

(730)

LOANA, a. s., Bezručova 211, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, CZ;
(510) Pančuchové výrobky, pletené ošatenie.
(511) 10,25
(210) 38929

(111) 157 056
(220) 09.11.1966
(151) 09.11.1966
(180) 09.11.2006

(540) LOANA
(730)
(510)
(511)
(210)

LOANA, a. s„ Bezručova 211, 756 61 Rožnov
pod Radhoštěm, CZ;
Pančuchové výrobky, pletené ošatenie
10,25
38927

(730) Chemosvit, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit, SK;
(510) Viskózevé vlákna a pásky, syntetické vlákna, viskózové a syntetické blany a obaly, stroje a zaria
denia na ich výrobu a spracovanie.
(511) 1,7,17,22
(210) 40215

(111) 157 500
(220) 28.07.1967
(151) 03.08.1967
(180) 28.07.2007

vodnú, vzdušnú a ich súčasti, železničné vozidlá
a ich súčasti, autobusy, trolejbusy, a ich súčasti.
(511) 7,12
(210) 40656

(540)

(730)

TATRA, a. s., Štefánikova 1163, 742 21 Kop
řivnice, CZ;
(510) Šasi, karosérie, motory a ich súčasti. Motorové
vozidlá všetkých druhov na dopravu pozemnú,
vodnú, vzdušnú a ich súčasti, železničné vozidlá
a ich súčasti, autobusy, trolejbusy a ich súčasti.
(511) 7,12
(210) 40466

(111)
(220)
(151)
(180)

157 580
30.03.1967
22.09.1967
30.03.2007

(540)
(730)

HERTZ

Hertz System, Inc., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 225 Brae Boulevard,
Park Ridge, New Jersey 07656, US;
(510) Prenajímanie osobných a nákladných automobi
lov.
(511) 39
(210) 40067
(111) 157 661
(220) 17.07.1967
(151) 25.10.1967
(180) 17.07.2007
(540)
(730)

POLAR

SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad
Labem, CZ;
(510) Jedlé oleje a tuky.
(511) 29
(210) 40402

(111) 157 683
(220) 06.10.1967
(151) 26.10.1967
(180) 06.10.2007
(540)

(111)
(220)
(151)
(180)

157 712
17.08.1967
13.11.1967
17.08.2007

(540)
(730)

MILTON

& Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, 45201 Cincinnati, Ohio, US;
(510) Liečivý antiseptický tekutý prípravok a liečivá
antiseptická masť, vo všeobecnosti na liečenie
ľudí, pričom žiadny z nich nie je na použitie na
upravenie krvného tlaku alebo ako prostriedok na
uvoľnenie svalstva, alebo proti kŕčom.
(511) 3,5
(210) 40509
The Procter

(111) 157 713
(220) 17.08.1967
(151) 09.11.1967
(180) 17.08.2007
(540) NAPISAN
(730) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, 45201 Cincinnati, Ohio, US;
(510) Sterilizačné prípravky a prípravky na odstraňova
nie zápachu, vo všeobecnosti na čistenie plienok.
(511) 5
(210) 40510

(111) 157 714
(220) 17.08.1967
(151) 09.11.1967
(180) 17.08.2007
(540) NAPISAN
(730) The Procter & Gamble Company, One Procter
& Gamble Plaza, 45201 Cincinnati, Ohio, US;
(510) Čistiace prostriedky (nie na použitie v priemysel
ných, výrobných postupoch).
(511) 3
(210) 40511

(111) 157 733
(220) 22.06.1967
(151) 21.11.1967
(180) 22.06.2007
(540) ECLIPSE
(730) Neill Tools Limited, Handsworth Road, Handsworth, Sheffield S 13 9BE, GB;
(510) Píly so zdvíhacími rámami.
(511) 7,8
(210) 40317

(730) TATRA, a. s., Štefánikova 1163. 742 21 Kop
řivnice, CZ;
(510) Šasi, karosérie, motory a ich súčasti. Motorové
vozidlá všetkých druhov na dopravu pozemnú,

(111) 157 756
(220) 06.10.1967

(151)
(180)

07.12.1967
06.10.2007

(540)
(730)

NUGÁT

(510)
(511)
(210)

Starorežná Prostějov, komanditní společnost,
Dykova 1, 796 97 Prostějov, CZ;
Likéry.
33
40657

(111)
(220)
(151)
(180)

157 765
17 07.1967
12.12.1967
17 07.2007

(540)
(730)

PRIMOL

SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad
Labem, CZ,
(510) Prípravky na pranie a bielenie, pracie a saponáto
vé prostriedky, mydlá, voňavkárske výrobky,
kozmetické výrobky, prípravky na umývanie vla
sov, prostriedky na čistenie zubov. Priemyselné
oleie a tuky Jedlé oleje a tuky.
(511) 3,4,29
(210) 40407

(111) 157 928
(220) 05 09.1967
(151) 08.03.1968
(180) 05 09.2007
(540) VICKS
(730) Richardson Vicks, Inc., One Procter & Gamble
Plaza. Cincinnati, Ohio, US;
(510) Inhalačné prostriedky.
(511) 5
(210) 40575

(111)

157 929

(220)
(151)
(180)
(540)
(730)

05 09 1967
08.03 1968
05.09.2007

VICK
Richardson Vicks, Inc., One Procter & Gamble
Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(510) Laxatívne pilulky, zdravotné masti pri chorobách
ako záškrt, nádcha, zápal pľúc, katar, zápal man
dlí. bronchitída, bolesť v hrdle, čierny kašeľ,
astma, spáleniny, odreniny, vyvrtnutia, bodnutie
hmyzom, neuralgia, ekzém, mokvajúca vyrážka,
svrbivé hemeroidy, opareniny a reumatické bo
lesti, liečivý prípravok používaný pri liečení ale
bo prevencii nádchy a ochorení nosohltana,
kvapky proti kašľu, antiseptiká, kloktadlá Ústne
vody, látky na odstránenie zápachu z úst a lotio
ny

(511) 3*5
(210) 40579

(540) VAPORUB
(730) Richardson Vicks, Inc., One Procter & Gamble
Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(510) Masť - prchavá (alebo gél).
(511) 5
(210) 40576

(111) 157 967
(220) 08.11.1967
(151) 02.04.1968
(180) 08.11.2007
(540)

sílufbt
(730)

Sklárny Kavalier, akciová společnost, Sklárska

359, 285 96 Sázava, CZ;
(510) Vrstvené fólie na chromatografíu.
(511) 1,2,16
(210) 40818

(111) 157 984
(220) 20.07.1967
(151) 09 04.1968
(180) 20.07.2007
(540)

(730) Kovofiniš, a. s., 584 67 Ledeč nad Sázavou, CZ;
(510) Doplnkové zariadenia na metalizáciu Metalizač
né stroje, nanášacie stroje keramických smaltov,
stroje na nanášanie náterových hmôt Ručné a
prenosné zariadenia na vytváranie keramických
smaltov, ručné a prenosné zariadenia na vytvára
nie organických povlakov, ručné a prenosné za
riadenia na žiarové striekanie ručné a prenosné
zariadenia na mechanické úpravy povrchov. Skri
ňové a komorové zariadenia na mechanické úpra
vy povrchov, zariadenia na chemické a elektro
chemické úpravy povrchov, vaňové, bubnové a
zvonové zariadenia, skriňové a komorové zaria
denia na chemické a elektrochemické úpravy po
vrchov, agregáty na chemické a povrchové úpra
vy vývalkov, doplnkové zariadenia na chemické a
elektrochemické úpravy povrchov, skriňové a
komorové zariadenia na vytváranie organických
povlakov, agregáty na povrchovú úpravu výval
kov organickými povlakmi, doplnkové zariadenia
pre organické povrchové úpravy, komorové a
skriňové zariadenia na metalizáciu, agregáty na
kontinuálnu metalizáciu vývalkov, doplnkové za
riadenia na metalizáciu, skriňové a komorové za
riadenia na nanášame keramických smaltov, ag
regáty na povrchovú úpravu vývalkov keramic
kými smaltmi, doplnkové zariadenia na vytvára
nie keramických povlakov Doplnkové zariadenia
na metalizáciu.
(51 I) 6.7,8,9.11
(210) 40442

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

157 985
20.07.1967
09.04.1968
20.07.2007

íúí
(730) Kovofiniš, a. s., 584 67 Ledeč nad Sázavou, CZ;
(510) Inkové zariadenia na metalizáciu Metalizačné
stroje, nanášacie stroje keramických smaltov,
stroje na nanášanie náterových hmôt. Ručné a
prenosné zariadenia na vytvárame keramických
smaltov, ručné a prenosné zariadenia na vytvára
nie organických povlakov, ručné a prenosné za
riadenia na žiarové striekanie ručné a prenosné
zariadenia na mechanické úpravy povrchov. Skri
ňové a komorové zariadenia na mechanické úpra
vy povrchov, zariadenia na chemické a elektro
chemické úpravy povrchov, vaňové, bubnové a
zvonové zariadenia, skriňové a komorové zaria
denia na chemické a elektrochemické úpravy po
vrchov, agregáty na chemické a povrchové úpra
vy vývalkov, doplnkové zariadenia na chemické a
elektrochemické úpravy povrchov, skriňové a
komorové zariadenia na vytváranie organických
povlakov, agregáty na povrchovú úpravu výval
kov organickými povlakmi, doplnkové zariadenia
pre organické povrchové úpravy, komorové a
skriňové zariadenia na metalizáciu, agregáty na
kontinuálnu metalizáciu vývalkov, doplnkové za
riadenia na metalizáciu, skriňové a komorové za
riadenia na nanášanie keramických smaltov, ag
regáty na povrchovú úpravu vývalkov keramic
kými smaltmi, doplnkové zariadenia na vytvára
nie keramických povlakov Doplnkové zariadenia
na metalizáciu.
(511) 6,7,8,9,11
(210) 40443

(111)
(220)
(151)
(180)

158 011
18.09 1967
10.04.1968
18.09.2007

(540)
(730)

LYCRA

E.I.du Pont de Nemours & Company, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
1007 Market Street, Wilmington, Delaware, US;
(510) Umelé textilné vlákna, nite a priadze, tkaniny zo
syntetických vlákien, odevný tovar.
(51 1) 22,23,24,25
(210) 40600

(111) 158 058
(220) 08.11 1967
(151) 1904.1968
(180) 08 11.2007

(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(510) Prípravok znižujúci dráždivosť centrálneho ner
vového systému.
(511) 5
(210) 40823

(111) 158 059
(220) 08.11.1967
(151) 19.04.1968
(180) 08.11.2007

(540) KENACORT
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(510) Glukokortikálne steroidné prípravky.
(511) 5
(210) 40824

(111) 158 081
(220) 06.10.1967
(151) 13.05 1968
(180) 06.10.2007
(540) GLENFIDDICH
(730) WILLIAM GRANT & SONS LIMITED, The
Glenfiddich Distillery, Dufftown, Škótsko, GB,
(510) Skotska whisky.
(511) 33
(210) 40664

(111) 158 427
(220) 21.07.1966
(151) 18.10 1968
(180) 21.07.2006
(540) DAD'S
(730) The Monarch Company, Inc., 1100 Johnson
Ferry Road, N.E., Atlanta, Georgia 30342, US:
(510) Cukrovinky, pečivo, zmrzliny, káva, čaj, kakao,
cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, mú
ka a obilné výrobky určené na ľudskú výživu, ná
poje z kávy, kakaa, čokolády, chlieb, sušienky,
sucháre, koláče, jemné pečivo, med, kvasnice,
prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie, ľad Nealkoholic
ké nápoje zahŕňajúce nealkoholické, neobilné ncsladové nápoje, predávané ako koktaily, ako i si
rupy, koncentráty a výťažky na ich prípravu, pi
vo, minerálne vody, ovocné šťavy, nápoje ? ovocných štiav.
(511) 30,32
(210) 37897

(540)

RfCOH
(730)
(510)

(511)
(210)

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

(180)
(540)

21.08.2007

Ricoh Company Limited, Tokyo, JP;
Kancelárske stroje a prístroje všetkých druhov
vrátane tlačiarenských, fotokopírovacích a roz
množovacích strojov a prístrojov, písacie a počí
tacie stroje, súčasti uvedených výrobkov.
9,16
40862

158 944
06.10.1967
22.05.1969
06.10.2007

Brown & Williamson Tobacco Corporation,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Dela
ware, 1500 Brown & Williamson Tower, Louis
ville Galleria, Louisville, Kentucky, US;
(510) Cigaretové a tabakové výrobky.
(511) 34
(210) 40517
(730)

(111) 159 687
(220) 05.09.1967
(151) 23.04.1970
(180) 05.09.2007

(540) FORMULA 44
(730)
(510)
(511)
(210)

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

(730)
(510)
(511)
(210)

Starorežná Prostějov, komanditní společnost,
Dykova 1, 796 97 Prostějov, CZ;
Likéry.
33
40658

158 945
06.10.1967
22.05.1969
06.10.2007

Starorežná Prostějov, komanditní společnost,
Dykova 1, 796 97 Prostějov, CZ;
Likéry.
33
40660

(730) Richardson-Vicks Inc., One Procter & Gamble
Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(5 10) Zmes proti kašľu.
(511) 5
(210) 40574

(111) 159 829
(220) 16.01.1967
(151) 02.07.1970
(180) 16.01.2007
(540)

(730) Schweppes International Limited, 25, Berkeley
Square, Londýn, GB;
(510) Nealkoholické nápoje a prípravky na výrobu ovocných nápojov vrátane ovoiných štiav.
(511) 32
(210) 39483

(111) 160 236
(220) 25.05.1967
(151) 29.03.1971
(180) 25.05.2007

(730)

Buttress B. V., Vleutensevaart 100. 3532 Ad

(511)
(210)

Utrecht, NL;
Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky,
mydlá, leštiace prípravky, prostriedky na odstra
ňovanie mastnoty, výrobky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vla
sy, zubné pasty a prášky.
3
40213

(111)

161097

(220)
(151)
(180)
(540)

07.08.1972
03.11.1972
07.08.2002

(730)

Paramo1 a. s., Přerovská 362, 530 06 Pardubice,

(510)

(510)

(511)
(210)

CZ,
Výrobky z ropy, najmä pohonné látky, oleje, ma
zadlá, parafíny, asfalty, asfaltové výrobky, vyku
rovacie oleje.
4
46366

161287

(220)
(151)
(180)
(5401

07.08.1972
08.03.1973
07.08.2002

paramo

(510)

(511)
(210)

Paramo, a. s., Přerovská 362, 530 06 Pardubice,
CZ;
Výrobky z ropy, najma pohonné látky, oleje, ma
zadla, parafíny, asfalty, asfaltové výrobky, vyku
rovacie oleje.
4, 19
46365

(IlI)

162 389

(220)
(151)
(180)
(540)

25.04.1975
23.05.1975
25.04.2005

(510)

162 424

(220)
(151)
(180)
(540)

30.04.1975
18.06.1975
30.04.2005

(51 1)
(210)

Hoechst Celanese Corporation, Somerville,
New Jersey, US;
Chemické výrobky používané v priemysle, umelé
a syntetické živice, plastické hmoty vo forme
práškov, tekutín alebo pást na priemyselné účely;
plastické hmoty vo forme listov, kociek a tyčí na
použitie v priemyselnej výrobe, rúry a ich príslu
šenstvá z plastických hmôt.
1, 17
48630

(111)

162 519

(220)
(151)
(180)

14.01.1975
18.09.1975
14.01.2005

(730)
(510)

(540) GABRIEL
(730)

Gabriel Ride Control Products, Inc., spoloč

(510)

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 100
Westwood Place, Brentwood, Tennessee 37027-5015, US;
Tlmiče nárazov pre motorové vozidlá, ako auto
mobily a nákladné vozy.
12
48387

(511)
(210)

(III)
(220)
(151)
(180)
(540)

P Ft OT ETI KA

(730)

(111)

(d

(111)

(730)

(511)
(210)

môcky pre bezpečnosť pri práci (respirátory, fil
tračné vložky do respirátorov, ochranné rukavi
ce), kovové obaly pre farmaceutický priemysel,
ochranné Štíty z ortopedického skla na jednosto
pové motorové vozidlá, oprava protéz, prístrojov
a načúvacích aparátov.
6, 9, 10, 11, 17, 21, 37
48620

PROTETIKA, a. s„ Bojnická 10, 823 65 Brati
slava, SK;
Protézy dolných a horných končatín, kozmetické
rukavice na protézy horných končatín, ortopedic
ké prístroje, ortopedické vložky, ortopedická a
rehabilitačná obuv, rehabilitačné pomôcky a prí
stroje, zdravotnícke pásy, osobné ochranné po

(730)
(510)

162 541
18.02.1975
08.10.1975
18.02.2005

Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho, 3-6. 2-chome Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JP;
Stroje a prístroje na výrobu energie (okrem elek
trických motorov), stroje a prístroje poháňané
vetrom alebo vodou, kancelárske stroje a prístroje
(okrem elektronických strojov a prístrojov), iné
stroje a prístroje, ktoré nepatria do iných tried,
ich časti a príslušenstvo (okrem tých, ktoré patria
do inej triedy).

(511)
(210)

7,9,16
48475

(111)
(220)
(151)
(180)

162 601
10.04.1975
17.1 1.1975
10.04.2005

(540)
(730)

CRYOVAC BB-I

(510)
(51 I)
(210)

(IM)
(220)
(151)
(180)
(540)

(210) 48581
________

W. R. Grace & Co. - Conn., 1114 Avenue of the
Americas, New York , N.Y. 10036, US;
Obalový a baliaci materiál.
16
48584

162 717
18.02.1975
09.02.1976
18.02.2005

(HD
(220)
(151)
(180)

162 801
24.10.1975
05.04.1976
24.10.2005

(540)
(730)

AVIGOLD

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

162 840
18.02.1975
28.04.1976
18.02.2005

ZENIT, spol. s r. o., Pražská 162. 286 01 Čáslav.
CZ;
(510) Avivážny prostriedok.
(511) 3
(210) 48963

fähz/off
(730)

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
300 Park Avenue, New York, NY 10022 - 7499,
US;
(510) Kozmetické a krášliace prípravky. Farmaceutické
prípravky, predovšetkým hojivé masti.
(511) 3,5
(210) 48470

(510)
(511)
(210)

Haw Par Brothers International Limited, 180
Clemenceau Avenue, 08-00 Haw Glass Tower,
0923 Singapur, SG;
Výrobky farmaceutické a zdravotnícke.
5
48530

(111)
(220)
(151)
(180)

162 722
10.04.1975
10.02.1976
10.04.2005

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

CRYOVAC

Aktsionernoe Obsechestvo Otkrytogo Tipa
Textilmash/AO Textilmash/, Čeboksary, RU;
(510) Tkáčske krosná.
(511) 7
(210) 48472

(111) 162 842
(220) 21.11.1975
(310) 1027031
(320) 26.05.1975
(330) AR
(151) 28.04.1976
(180) 21.11.2005

(111) 162 719
(220) 20.03.1975
(151) 10.02.1976
(180) 20.03.2005
(540)

(730)

(730)

(540) MORE
(730) Philip Morris Products Inc., spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Virginia, 3601 Commer
ce Road, Richmond, Virginia 23234, US;
(510) Tabak surový a spracovaný, cigarety, potreby pre
fajčiarov.
(511) 34
(210) 49031

(111) 162 922
(220) 09.12.1975
(151) 10.06.1976
(180) 09.12.2005
(540)
(730)

barrier bag

W. R. Grace & Co. - Conn., 1114 Avenue of the
Americas, New York , N. Y. 10036, US;
Obalový a baliaci materiál, ak patrí do triedy 16.
16

SONALAN

DowEIanco, spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Indiana, 9002 Purdue Road, 46268 Indiana
polis, Indiana, US;
(510) Herbicidne prípravky.
(511) 5
(210) 49087

(111)

162 923

(111)

162 961

(220)

19.12.1975

(220)

23.12.1975

(151)
(180)

10.06.1976
19.12.2005

(310)
(320)
(330)

69904
24.11.1975
US

(151)
(180)
(540)

17.08.1976
23.12.2005

(540) CHINOIN-FUNDAZOL
(730)

"Chinoin" Gyógyszer és Vegyészeti Termékek
Gyára R.T., Budapešť, HU;

(510)

Chemické výrobky určené pre poľnohospodár
stvo, záhradníctvo a vinárstvo, živice umelé a
syntetické, plastické suroviny (v prášku, tekutom
stave alebo v pastách), hnojivá (prírodné a ume
lé). Prípravky na ničenie buriny a hubenie hmyzu.

(511)
(210)

1,5
49108

(111)

162 925

(220)

29.12 1975

(151)
(180)

14.06.1976
29.12 2005

(540)
(730)

(510)

(511)
(210)

MERIT

UNCLE BEN S
UNCLE BEN'S, INC., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, Houston, Texas,
US;
Ryža, tapioka, ságo, semolina, jedlá pozostávajú
ce hlavne z ryže úplne alebo napolo pripravenej,
prípravky vyrobené z obilnín.
30
49133

(730)

Philip Morris Products Inc.,

(510)

spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Virginia, 3601 Commer
ce Road, Richmond, Virginia 23234, US;
Cigarety.

(511)
(591)
(210)

34
žltá, zlatá
49120

(111)

162 994

(220)
(151)
(180)

18.12.1975
03.09.1976
18.12.2005

(540)

(111)

162 931

(220)
(151)
(180)

12.12.1975
25.06.1976
12.12.2005

(540)

DUAL

(730)
(510)

C1BA-GEIGY AG,

(511)
(210)

5
49095

(111)

162 956

(220)
(151)
(180)
(540)

15.01.1976
30.07.1976
15.01.2006

Bazilej, CH;
Prípravky na ničenie buriny a škodlivých zvierat
(730)
(510)

DANA CORPORATION, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Virginia, Toledo, Ohio, US;
Oleje do motorov, azbestové, keramické, korkové
a z prírodného alebo syntetického kaučuku vyro
bené tesniace materiály proti motorovým olejom;
súčasti motorov s vnútorným spaľovaním (piesty,
piestne krúžky, ventily, vložky do valca, tesnenie
na ventily, hriadele, vodné čerpadlá); elektrické
súčasti a príslušenstvá na testovanie a opravy
automobilov, elektronické snímače zapaľovania,
závesné súčasti vozidiel (ovládacie páky, špirálo
vé pružiny, skrutky s okom, závesy s torznou ty
čou, ťahadlá, guľové kĺby a súpravy ťahadiel na

(730)

(510)
(511)
(210)

BEECHAM GROUP PEC,

Four New Horizons
Court Harlequin Avenue, Brentford, Middlesex
TW8 9EP, GB;
Farmaceutické výrobky a substancie, potraviny
pre deti a chorých a dietetické potraviny.
5
49159

(511)
(210)

riadenie); materiál tesniaci ako tesnenie na valce,
tesniace vložky, upchávky.
4, 7, 9, 12, 17
49106

(111)

163 050

(220)
(151)
(180)

05.12.1975
04.1 1.1976
05.12.2005

(730)
(510)

(511)
(210)

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,

100 31

(111)

163 112

Praha 10, CZ;
Chemické výrobky pre zdravotnícky priemysel,
umelé a syntetické živice, chemikálie na konzer
vovanie potravín. Výrobky farmaceutické, veteri
nárne a zdravotnícke, náplasti, materiál na obvä
zy, hmoty na plombovanie zubov a na odtlačky
zubov, prípravky pre dentistov, dezinfekčné

(220)
(151)
(180)

14.03.1975
21.12.1976
14.03.2005

prostriedky, prostriedky na ničenie buriny a
škodlivých zvierat. Zdravotnícke prístroje, najmä
na zubolekárske účely (vrátane umelých zubov,
očí a údov).
1,5, 10
49072

(IlI)

163 057

(220)

13.02.1976
10.11.1976
13.02.2006

(151)
(180)
(540)

(540) BERMOCOLL
(730)
(510)

(511)
(210)

(111)

163 135

(220)
(151)

11.12.1975
14.01.1977

(180)

11.12.2005

(540)

MOTIV

(730)
(510)

(5 10)
(511)
(591)

34
červená, béžová, biela

(210)

49210

(111)

163 109

(220)

28.12.1975
20.12.1976
28.12.2005

(730)

(510)
(511)
(210)

Procter & Gamble AG, Ženeva, CH;
Kolínska voda, kozmetické a voňavkárske výrob
ky, mydlá, toaletné mydlá, prípravky čistiace a
leštiace.
3
49094

(111)

163 140

(220)
(151)
(180)
(540)

01.10.1976
18.01.1977
01.10.2006

(730)

Philip Morris Products Int.,

(510)
(511)
(591)
(210)

Tabak v surovom stave, tabakové výrobky, potre
by pre fajčiarov, zápalky.
34
červená, zlatá
49593

(111)

163 153

(220)
(151)
(180)
(540)

15.12.1975
07.02.1977
15.12.2005

Philip Morris Products Inc.,

spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Virginia, 3601 Commer
ce Road, Richmond, Virginia 23234, US;
O abak spracovaný alebo nespracovaný a cigarety.

(151)
(180)
(540)

Ostrá Kôpmansgatan,

Chemické výrobky na priemyselné účely vo for
me prostriedkov zahusťovacích, dispergačných,
emulgátorových, spojovacích a filmotvorných.
1
48522

(511)
(210)

(730)

Berol Nobel Aktiebolag,
Stenungsund, SE;

Simplex Time Recorder Co.,

spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Massachusetts, Gardner,
Massachusetts, US;
Elektrické prístroje regulačné, bezpečnostné a
kontrolné, kontrolné hodiny, hodiny.
9, 14
49127

spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Virginia, 3601 Commer
ce Road, Richmond, Virginik 23234, US;

(730)
(510)

(511)
(210)

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)
(730)

INovo-Nordisk A/S, Bagsvaerd, DK;
Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravot
nícke, výrobky dietetické pre deti a pre chorých,
náplasti, obväzový materiál, hmot)' určené na
plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dezin
fekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rast
linných a živočíšnych škodcov, antiparazitné lát
ky a najmä farmaceutické a diagnostické príprav
ky.
5
49096

163 157
17.12.1975
07.02.1977
17.12.2005

DURSBAN

DowEIanco, spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Indiana, 9002 Purdue Road, 46268 Indiana
polis, Indiana, US;
(510) Chemické výrobky používané v poľnohospodár
stve, záhradníctve a lesníctve, chemické výrobky
používané ako aktívne látky pri výrobe pesticídnych prípravkov, prostriedky na hubenie škodcov
a na ničenie buriny, prípravky pesticidně, insekticídne, miticídnc, fungicídne a herbicídne.
(511) 1,5
(210) 49103

(151)
(180)

02.11.1977
06.09.2007

(540) PLUS
(730) Philip Morris Products Inc., spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Virginia, 3601 Commer
ce Road, Richmond, Virginia 23234, US;
(510) Cigarety'.
(511) 34
(210) 50188

(111) 163 435
(220) 29.10.1976
(151) 15.12.1977
(180) 29.10.2006

(540) ULTRATARD
(730)

Novo-Nordisk A/S, Novo Alle 2880, Bagsvaerd
DK;
(510) Inzulínové prípravky.
(511) 5
(210) 49629

(111) 163 539
(220) 09.12.1977
(151) 16.02.1978
(180) 09.12.2007
(540)

(IlI) 163161
(220) 28.09.1976
(151) 07.02.1977
(180) 28.09.2006
(540)

(730)

ZENIT, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav
CZ;
(510) Prostriedky na umývanie, pranie a čistenie.
(511) 3
(210) 50373

(730)

Philip Morris Products Inc., spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Virginia, 3601 Commer
ce Road, Richmond, Virginia 23234, US;
(510) Tabak v surovom stave, tabakové výrobky, potre
by pre fajčiarov, zápalky.
(511) 34
(591) odtiene hnedej
(210) 49573

(III) 163 395
(220) 06.09.1977

(111)
(220)
(151)
(180)

163 588
1 1.08.1977
16.03.1978
11.08.2007

(540)
(730)

VLYSEX

(510)
(511)
(210)

Paramo, a. s., Přerovská 362, 530 06 Pardubice.
CZ;
Asfaltový tmel.
2, 17, 19
50147

(IlI) 163 600
(220) 01.08.1977
(151) 24.03.1978
(180) 01.08.2007

(540) PAMPERS
(730) The Procter & Gamble Company,

One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(510)

Zahadzovacie plienky, vyrobené úplne alebo
sčasti 7, papiera alebo z pijavého papiera, podob
ného materiálu.

(511)
(210)

16
50127

(11 1)

163610

(220)
(151)
(180)
(540)

17.08.1977
05.04.1978
17.08.2007

(730)

SONY KABUSHIKI KAISHA,

(510)

Inzertná a reklamná činnosť; poskytovanie pomo
ci pri výkone hospodárskej činnosti. Poisťovníc

SONY

(151)
(180)

ná. Ostané služby nezahrnuté do tr. 35-41.
35, 36,37,38,39, 40,41,42
50159

(730)

Brown & Williamson Tobacco Corporation,

(510)

spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Dela
ware, Lousville, Kentucky, US;
Tabak spracovaný alebo nespracovaný.

(511)
(210)

34
50165

(111)
(220)
(151)
(180)

163 783
21.09.1977
29.08.1978
21.09.2007

(540)

(111)

163 688

(220)

22.12.1976
05.06.1978
22.12.2006

(151)
(180)

163 775
22.08.1977
25.08.1978
22.08.2007

(540)

7-35, Kitashinagawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JP;

tvo a peňažníctvo. Stavebníctvo, vykonávanie
opráv a inštalácií. Spoje (pošta). Doprava, pre
prava a skladovanie. Spracovanie a úprava mate
riálu. Činnosť vyučovacia, vzdelávacia a zábav
(511)
(210)

(111)
(220)

(730)
(510)
(511)
(210)

PASCALE
Cadbury Limited,

Boumville, Birmingham, GB;

Cukrárske výrobky.
30
50203

(540)

(730)

Kapnobiomichania Ethnos Georgios A. Keranis A.E., Piraeus, GR;

(510)
(511)

Cigarety.
34

(210)

49736

(111)
(220)
(151)
(180)

163

771
12.08.1977
24.08.1978
12.08.2007

(540)

POLAROID

(730)

POLAROID CORPORATION,

(510)

(511)
(210)

spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, 549 Technolo
gy Square, Cambridge, Massachusetts, US;
Konštrukčné a opravárenské služby, opravy a
servis prístrojov a nástrojov vedeckých, optic
kých. elektrických, fotografických, kinematogra
fických, osvetľovacích a ich častí. Služby na
spracovanie materiálov, spracovanie fotografic
kých filmov, papierov a iných fotografických
materiálov.
37,40
50151

(111)

165 839

(220)

05.04.1984

(151)
(180)

14.01.1985
05.04.2004

(540)

GARRICK

(730)

British - American Tobacco Company Limited,

(510)
(511)
(210)

Millbank, Knowle Green, Staines. Middlesex TW
18 IDY, GB;
Tabak spracovaný alebo nespacovaný.
34
53599

(111)

165 913

(220)
(151)
(180)

17.02.1983
18.04.1985
17.02.2003

(540)

NORELL

(730)

Norell Perfumes, Inc.,

(510)
(511)
(210)

New York, US;
Kozmetické výrobky.
3
53003

(111)

166

(220)
(151)

25.01.1985
29.01.1986

134

625 Madison Avenue,

(180)

25.01.2005

(540)

ENABLE

(730)

Pfizer Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 235 East 42nd Street, New York,

(510)

N.Y. 10017, US;
Farmaceutické výrobky.

(511)

5

(210)

54032

(111)

166 174

(220)
(151)
(180)

04.03.1985
07.03.1986
04.03.2005

(540)

SERA - PAK

(510)

BAYER CORPORATION, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Indiana, 1884 Miles Ave
nue, Elkhardt, Indiana 46515, US;
Chemické reagenčné testovacie látky na analýzu

(511)
(210)

telesných tekutín.
I
54071

(730)

(HI)

166 193

(220)
(151)
(180)

01.04.1985
02.04.1986
01.04.2005

(540)

(151)
(180)

07.04.1986
22.03.2005

(540)

RIZOLEX

(730)

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.,

(510)

Osaka,

JP;
Chemické výrobky na použitie pri výrobe insekti
cídov a fúngicídov, insekticídy', fungicidy, prí
pravky na hubenie rastlinných a živočíšnych
škodcov.

(511)

1,5

(210)

54104

(111) 166 199
(220) 22.03.1985
(151) 09.04.1986
(180) 22.03.2005
(540) DANITOL
(730) SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.,
(510)

(511)
(210)

Osaka,
JP;
Chemické výrobky na použitie pri výrobe insekti
cídov a fúngicídov, insekticídy, fungicidy, prí
pravky na hubenie rastlinných a živočíšnych
škodcov.

1,5
54105

(111)

166 269

(220)
(151)

02.01.1985
27.06.1986

(180)

02.01.2005

(540) HABIA
(730)
(510)

Habia Cable AB, Sôderfors, SE;
Vodiče a káble na elektrotechnické účely, elek
trický inštalačný materiál vo forme káblov a vo
dičov v triede 9. Ohybné rúrky a hadice, najmä

(730)

Shell International Petroleum Company Limi
ted, Londýn, GB;

(510)

Finančné služby vrátane úverových kariet, servis
(51 1)
(210)

9, 17
54002

(511)

né stanice pre vozidlá, tankovacie stanice, maza
nie, opravy, údržba a čistenie motorových vozi
diel.
36,37

(210)

54128

(111)

166 329

(UL)

166 197

(220)
(151)
(180)

18.10.1985
19.09.1986
18.10.2005

(220)
(151)
(180)

22.03.1985
07.04.1986
22.03.2005

(540)

SUMI - ALPHA

(730)

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.,

(5 10)

(51 1)
(210)

Osaka.
JP;
Chemické výrobky na použitie pri výrobe insekti
cídov a fungtcídov, insekticídy, fungicidy, prí
pravky na hubenie rastlinných a živočíšnych
škodcov.
1,5
54103

(Hl)

166 198

(220)

22.03.1985

vysokotlakové hadice, obalový a izolačný mate
riál a plasty na ďalšie priemyselné použitie v trie
de 17.

(540)

(730)
(510)
(511)
(210)

The Yokohama Rubber Co., Ltd., Tokio,

JP;
Pneumatiky, kolesá na vozidlá, duše do pneuma
tík.
12
54378

(11 1)

166 397

(220)
(151)
(180)

22.03.1985
18.11.1986
22.03.2005

(111) 166 451

(540) EUROSHELL
(730)

Shell International Petroleum Company Limi
ted, Londýn, GB;

(510)

Finančné služby vrátane úverových kariet, servis
né stanice pre vozidlá, tankovacie stanice, maza
nie, opravy, údržba a čistenie motorových vozi

(220)
(151)

22.10.1985
03.01.1987

(180)

22.10.2005

(540)

CASE

(730)

Case Group Public Limited Company,

(511)
(210)

36,37
54102

(510)

(511)

Elektronické prístroje a nástroje na vstup, výstup
alebo spracovanie údajov, počítače a súčasti, za
hrnuté v triede 9, na všetky uvedené výrobky, ok
rem stojanov alebo skríň na telekomunikačné prí
stroje.
9

(210)

54381

(111) 166 409
(220) 07.01.1986
(151) 20.11.1986
(180) 07.01.2006
(540)
(730)

INFETRON

(510)
(511)
(210)

Farmaceutické a liečebné prípravky.

Schering

Corporation,

spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu New Jersey, 2000 Galloping
Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;

(111) 166 472
(220)
(151)

21.02.1986
16.01.1987

(180)

21.02.2006

(540) DURAHESIVE

5
54466

(730)

(III) 166 435
(220)

29.01.1986

(151)
(180)

11.12.1986
29.01.2006

(510)

(540) BULLION
(730)

E. I. du Pond de Nemours & Company, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,

(510)

1007 Marken Street, Wilmington, Delaware, US;
Herbicídy.

(511)
(210)

5
54494

(511)
(210)

E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
Lekárske a chirurgické materiály pre pacientov s
umelými vývodmi vrátane náplastí, adhezív,
prostriedkov na použitie pred aplikáciou adhezív,
kožných bariér a prostriedkov na obloženie vý
vodu.
5,10
54536

(111) 166473

(111) 166 437

(220)
(151)
(180)

10.03.1986
16.01.1987
10.03.2006

(220)

11.02.1986

(540)'

SNOOPY

(151)
(180)
(540)

11.12.1986
11.12.2006

(730)

United Feature Syndicate, Inc.,

(510)

(730)
(510)

Wat

ford, Hertfordshire, GB;

diel.

M1TUTOYO CORPORATION,

31-19, Shiba

5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
Vedecké, námorné, geodetické a elektrické prí
stroje a nástroje vrátane rádiových, prístroje foto
grafické, kinematografické, optické, prístroje a
nástroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje
signalizačné, prístroje a nástroje určené na kon
trolné účely, prístroje a nástroje na účely zá
chranné a učebné, automaty uvádzané do činnosti
vhodením mince alebo známky, prístroje na zá
znam a reprodukciu hovoreného slova, zapisova-

(511)
(210)

spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu New York, 200
Park Avenue, 10166 New York, US;
Papier a výrobky z papiera, lepenka a výrobky z
kartónu, tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy,
knihárske výrobky, fotografie, písacie potreby,
kancelárske lepidlá, potreby pre umelcov, štetce,
písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou
nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky,
karty na hranie, tlačové písmená, štočky.
16
54556

(II1) 166 479
(220)
(151)
(180)
(540)

03.04.1986
19.01.1987
03.04.2006

DIAFURAN

cie pokladnice, počítacie stroje, hasiace prístroje.

(511)
(210)

9
54516

(730)
(510)

Mitsubishi Chemical Corporation,

5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
Insekticídy.

(511)
(210)

5
54587

(111)

166 504

(220)
(151)
(180)

18.04.1986
18.02.1987
18.04.2006

(IlI)

166 481

(540)

(220)
(151)

02.09.1985
26.01.1987

TROPHY

(730)

TRIUMPH INTERNATIONAL AG,

(180)

02.09.2005

(540)

TI . CRON

(730)

American Cyanamid Company,

(510)

Maine. Wayne, New Jersey. US;
Chirurgické šijacie vlákna.

(510)

spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Maine, Bordan

(511)

10

(210)

54335

Múnchen,
DE;
Odevy pánske, dámske a detské, vrchné a spodné,
vrátane pleteného tovaru; osobná a nočná bieli
zeň; kúpacie obleky, kúpacie plášte, kúpacie blů
zy, oblečenie plážové a športové; čapice, kravaty,
plecnice, pančuchový tovar; šnurovačkový tovar,
a to šnurovačky, korzety, korzety do pásu, bo
kovky a tvarovacie bokovky na odievanie, pod
väzkové pásy, korzetové nohavičky, korzetové
tielka a podprsenky.

(511)
(210)

25,28
54607

(Ill)
(220)
(151)

166 482
18.07.1986
03.02.1987

(180)

18.07.2006

(111)

166 523

(540) CAPEMAG

(220)
(151)

18.07.1986
16.03.1987

BIOTIKA,

(180)

18.07.2006

(540)

KETOBION

(730)
(510)

(511)
(210)

a. s., Príboj 335, 976 13 Slovenská

Ľupča, SK;
Chemické výrobky pre zdravotnícky priemysel,
syntetické živice, chemikálie na konzervovanie
potravín. Výrobky farmaceutické, veterinárne a
zdravotnícke, liečivá pre ľudí a zvieratá, inedikované kŕmne prípravky, dietetické výrobky pre deti
a chorých, náplasti, materiál na obväzy, hmoty na
plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dezin
fekčné prostriedky, prostriedky na ničenie buriny
a živočíšnych škodcov, medicinálne nápoje, siru
py na farmaceutické účely. Chemické krmivá pre
zvieratá, medikované kŕmne prípravky.
1,5,31
54736

(730)
(510)

BIOT1KA, a. s., Príboj 335, 976 13 Slovenská
Ľupča, SK;
Chemické výrobky pre zdravotnícky priemysel,
syntetické živice, chemikálie na konzervovanie
potravín. Výrobky farmaceutické, veterinárne a
zdravotnícke, liečivá pre ľudí a zvieratá, mediko
vané kŕmne prípravky, dietetické výrobky pre deti
a chorých, náplasti, materiál na obväzy, hmoty na
plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dezin
fekčné prostriedky, prostriedky na ničenie buriny
a živočíšnych škodcov, medicinálne nápoje, siru
py na farmaceutické účely. Chemické krmivá pre

(511)
(210)

zvieratá, medikované kŕmne prípravky.
1,5,31
54734

(IlI)

166 483

(220)
(151)
(180)

21.01.1985
03.02.1987
21.01.2005

(IlI)

166 524

PROBAN

(220)
(151)

18.07.1986
16.03.1987

(180)

18.07.2006

(540)
(730)
(510)

Albright & Wilson Limited,

(51 D
(210)

1
54029

Oldbury, GB;

Ohňovzdorné prípravky.
(540)

FLA VIVET

(730)

BIOTIKA, a.

(510)

(IIl)

166 488

(220)
(151)
(180)

02.09.1985
10.02.1987
02.09.2005

(540)

APPOSE

(730)

American Cyanamid Company,

(510)

(511)
(210)

spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, New Jersey 07470, US;
Chirurgické nástroje, a to zariadenia na podväzovanie, prúžky na uzatváranie kože a svorky na
kožu.
10
54332

s., Príboj 335, 976 13 Slovenská
Ľupča. SK;
Chemické výrobky pre zdravotnícky priemysel,
syntetické živice, chemikálie na konzervovanie
potravín. Výrobky farmaceutické, veterinárne a
zdravotnícke, liečivá pre ľudí a zvieratá, mediko
vané kŕmne prípravky, dietetické výrobky pre deti
a chorých, náplasti, materiál na obväzy, hmoty na
plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dezin
fekčné prostriedky, prostriedky na ničenie buriny
a živočíšnych škodcov, medicinálne nápoje, siru
py na farmaceutické účely. Chemické krmivá pre
zvieratá, medikované kŕmne prípravky.

(511)
(210)

1,5,31
54735

(II 1)
(220)
(151)

166 532
06.02.1985
13.04.1987

(730)
(510)

Pfizer Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, Brooklyn, New,York. N. Y., US;
Výrobky farmaceutické a zverolekárske.

(180)
(540)

06.02.2005

(511)
(210)

5
54521

WALKMAN
(730)
(510)

(511)
(210)

Sony Kabushiki Kaisha, Tokio,

JP;
Odevy (s výnimkou špeciálnych športových a
gymnastických odevov), módne doplnky, ako
čiapky a klobúky (s výnimkou tých, ktoré patria
do iných tried), lôžkoviny (s výnimkou matra
cov).
25
54053

(111)

166 552

(220)
(151)

26.08.1986
19.05.1987

(180)

26.08.2006

166 604

(220)
(151)
(180)
(540)

08.04.1986
19.06.1987
08.04.2006

KiKKOMAN
(730)
(510)

KIKKOMAN CORPORATION, Noda, IP;
Čaj, ryža, múka a obilninové výrobky určené na
ľudskú výživu, jemné pečivo a cukrovinky, kvas
nice, prášok do pečiva, ocot, čierne korenie, omáčky a korenie.

(540)

PRAZINE

(730)

American Home Products Corporation,

Five
Giralnda Farms, Madison, New Jersey 07940,

(511)

US;
Lekárske a farmaceutické prípravky, najmä trankvilizačné prostriedky.
5

(210)

54777

(111)
(220)
(151)

166 567
02.09.1985
01.06.1987

(180)

02.09.2005

(540)

MAXON

(730)

American

(510)

(111)

(511)
(210)

30
54591

(111)

166 658

(220)
(151)
(180)
(540)

13.08.1986
10.08.1987
13.08.2006

ELEKTRA

(510)
(51 I)
(210)

Cyanamid Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, New Jersey 07470, US;
Chirurgické šijacie vlákna.
10
54331

(III)

166 579

(220)
(151)

29.08.1986
08.06.1987

(180)

29.08.2006

(111)

166 660

(540)

CELSTRAN

(220)
(151)
(180)
(540)

02.10.1986
10.08.1987
02.10.2006

(730)

Hoechst Celanese Corporation,

(511)

New Jersey, US;
Termoplastické syntetické
vlákna.
1, 17

(210)

54790

(510)

Sommerville,

živice.

Vystužené

(730)

Warner Comunications Inc.,

(510)

N.Y., US;
Vopred nabraté nosiče záznamov, predovšetkým

(511)
(210)

fonografické záznamy a nabraté audio- a audio-videopásky, platne, kazety.
9
54763

spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Delaware, New York,

imm

(730) Ricoh Company, Ltd., Tokio, JP;
(510)
(111)
(220)
(151)
(180)

166 586
14.02.1986
10.06.1987
14.02.2006

(540)

PATHOZONE

Chemické výrobky na použitie vo fotografii, re
produkcii, kopírovaní a tlači, tlačiarenské stroje
všetkých druhov a príslušenstvo k nim, elektro
statické, tepelné a fotografické kopírovacie stroje
a príslušenstvo k nim, fotografické, kinematogra
fické a optické prístroje a nástroje vrátane prí
strojov na perspektívnu projekciu a zväčšovacích

prístrojov a príslušenstvo k nim, mikroftlmovacie
zariadenia vrátane mikrofilmovacej kamery, mik-

(111)

166 857

(220)

28.07.1987

rofilmového snímača, mikrofilmového čítacieho a
tlačiaceho prístroja, mikrofílmového repro
dukčného prístroja, mikrofilmovej
tlačiarne,
strojov na spracovanie a zväčšovanie mikrofil
mov a ich príslušenstiev, zaznamenávacie a pre

(151)

21.03.1988

(180)

28.07.2007

hrávacie stroje a ich príslušenstvo, zariadenia na
spracovanie údajov a pomocné zariadenia vrátane
minipočítačov, terminálové prístroje na vkladanie
a vyberanie údajov a príslušenstvo k nim, tele
fónne zariadenia na prenos obrazu a príslušenstvo
k nim. procesor a tlačiareň na slová a príslušen
stvo k nim, plynomery a vodomery a ich príslu
šenstvo, polovodiče, telefónne prístroje a telefón
ne ústredne, reprografické materiály citlivé na
svetlo, teplo a tlak, ako papier (doska, film, fólia)
scitlivený diazozlúčeninami, elektrostaticky scitlivený papier (doska, film, fólia), papier (doska,
film, fólia) na ofsetovú tlač, xerografický papier,
rozmnožovacie stroje všetkých druhov a ich prí

(540)

SUMIUP

(730)

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.,

5-33,

(511)

Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JR;
Chemické výrobky na použitie pri výrobe rasto
vých regulátorov rastlín, rastové regulátory rast
lín, hormóny pre rastliny, látky proti poľahnutiu
rastlín.
1

(210)

55233

(510)

(111)

166 860

(220)
(151)
(180)

28. 01 .1985
18. 03 .1988
28. 01 .2005

(540)

slušenstvo, zásobníky na pásky do písacích stro
jov a tepelný papier.
(511)
(210)

1.7,9,16
54838

(111)

166 668

(220)
(151)
(180)

05.06.1986
18.08.1987
05.06.2006

(540)

SAKRETE

(730)

Sakrete Incorporated,

(511)

spoločnosť zriadená pod
ľa zákonov štátu Ohio, Cincinnati, Ohio, US;
Cement a asfalt, zmesi asfaltu a příměsí, tekuté
hmoty na izoláciu povrchov, zmesi sadry a pří
měsí, zmesi cementu, piesku a příměsí, zmesi
cementu a piesku, malta, lepidlá na dlaždice,
všetky uvedené zmesi na stavebné účely.
19

(210)

54687

(111)
(220)
(151)
(180)

166 784

(510)

(510)

British Airways Plc., Hounslow, Middlesex,
GB;
Papier, výrobky z papiera, lepenka, výrobky z le

(511)

penky, papiernický tovar, písacie potreby, tlačo
viny, časopisy, periodické publikácie, knihy, fo
tografie, pohľadnice, brožúry, plagáty, mapy, tla
čivá listín, cestovné lístky, cestovné poriadky a
sadzobníky. Letecké služby, letecké cestovné
služby, dopravné služby, usporadúvanie výletov,
služby dopravnej kancelárie, rezervačné služby a
predaj.
16,39

(210)

54042

(730)

19 .08. 1987
05 01 1988
19 .08 .2007

(540)

(111)

166861

(220)
(151)
(180)

28.01.1985
21.03.1988
28.01.2005

(540)

S

British
Airways
(730)

Pivovary a sodovkárny Brno, a. s.,

(510)
(511)
(210)

657 12 Brno, CZ,
Nealkoholické nápoje.
32
55273

(730)
Hlinky 12,
(510)

British Airways Plc., Hounslow, Middlesex,
GB;
Papier, výrobky z papiera, lepenka, výrobky z le
penky, papiernický tovar, písacie potreby, tlačo
viny, časopisy, periodické publikácie, knihy, fo
tografie, pohľadnice, brožúry, plagáty, mapy, tla
čivá listín, cestovné lístky, cestovné poriadky

a sadzobníky. Letecké služby, letecké cestovné

čítacie prístroje vrátane kancelárskych a dierovacích strojov, hasiace prístroje, špeciálne puzdrá
na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto
triedy. Spínacie zariadenia vrátane telefónneho

(511)
(210)

služby, dopravné služby, usporadúvanie výletov,
služby dopravnej kancelárie, rezervačné služby a
predaj.
16,39
54041

(IlI)

166 872

(220)

28.09.1987

vrátane nosných prenosných zariadení, rádiokomuni-kačných zariadení, rozhlasových zaria
dení, zariadení na diaľkový prenos. Zariadenia na

(151)
(180)
(540)

05.04.1988
28.09.2007

spracovanie informácií vrátane elektronických
počítačov, tlačiarenských zariadení, terminálo

spínacieho zariadenia, telegrafného spínacieho
zariadenia, dátového spínacieho zariadenia. Te
lefónne zariadenia. Komunikačné zariadenia

melliPHAN

vých zariadení, periférnych zariadení. Aplikované
elektronické prístroje vrátane zapisovacích pok
ladníc, kontrolných pokladníc, elektronických
kopírovacích strojov. Rádiolokačné zariadenia.
Meracie zariadenia. Polovodičové súčiastky. Elektrické drôty a káble. Požiarne poplachové za
riadenia.
9
55280

(730)

LACHEMA, a. s., Karásek 28, 621 33 Brno - Řečkovice, CZ;

(510)
(511)
(210)

Diagnostické pásiky na stanovenie glukózy v ka
pilárnej krvi.
1,5
55320

(lil)

166919

(111)

166 904

(220)

02.10.1987

(220)

07.1 1.1986

(310)
(320)
(330)
(151)
(180)

610648
21.07.1986
GB
10.05.1988
07.11.2006

(151)
(180)

11.05.1988
02.10.2007

(540)

WEEBOK

(510)

Reebok International Limited, Uxbridge,
Middlesex, GB;
Tašky, topánky, klobúky, náprsenky, dlhé noha

(511)
(210)

vice, tričká, košele, šortky, ponožky, krátke ka
báty, nohavicové komplet)', dámske kostýmy a
tenké teplákové súpravy.
18,25
54895

(111)

166916

(220)

26.08.1987

(151)
(180)
(540)

11.05.1988
26.08.2007

(730)
(5 10)

OKI Electric Industry Co. Ltd., Tokyo, JP;
Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely, prístroje a nástroje navigačné, t.j. prístroje a
nástroje určené na prenášanie rozkazov, na mera
nie a prístroje všeobecne používané pri riadení
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické a
elektrické, nezačleněné do iných tried, prístroje a

(730)

OKI

nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje foto
grafické. kinematografické, optické vrátane pre
mietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov, prí
stroje a nástroje na váženie, meranie, prístroje a
nástroje signalizačné vrátane píšťaliek (signál
nych), prístroje a nástroje na kontrolné účely, prí
stroje a nástroje na účely záchranné a učebné,
automaty uvádzané do činnosti vhodením mince
alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu
hovoreného slova, zapisovacie pokladnice a po

(511)
(210)

(540)

(730)
(510)
(511)
(210)

LEGO System A/S, DK-7190 Billund, DK;
Hračky, hry a predmety na hranie.
28
55330

(111)

166 934

(220)
(180)

01.12.1987
08.06.1988
01.12.2007

(540)

DESPON

(151)

(730)
(5)0)
(511)
(210)

SPOLANA, a. s., Ke Spolaně, 277 11 Neratovice. CZ;
Prípravky na čistenie a dezinfekciu v potravinár
skom priemysle.
3,5
55402

(111)

166 939

(220)
(151)
(180)

26.08.1987
08.06.1988
26.08.2007

(540)

HAPADEX

(730)

Sobering

(510)
(511)
(210)

Corporation, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu New Jersey, 2000 Galloping
Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;
Veterinárne anthelminťické prípravky.
5
55281

166 951

(111)
(220)

09.07,1987

(151)
(180)

16.06.1988
09.07.2007

vrátane nepremokavých odevov, čiapok, rukavíc
a lán, lietajúce taniere, korčule, siete, veslá, gol
fové podstavky, sane, terče, trampolíny, potreby

540) CAFÉ GLOBO
(730)

CAFÉ SOLÚVEL BRASILIA S. A., Fazenda

(510)

Penedo, Varginha, BR;
Káva všetkých druhov - nespracovaná a spraco
vaná zrnková káva.

(511)

30

(210)

55222

(111)

166 954

(220)

26.10.1987

(151)
(180)
(540)

16.06.1988
26.10.2007

(510)
(511)
(210)

Citizen Tokei Kabushiki, Kaisba (Citizen
Watch Co., Ltd.), 1-1, 2-chome, Nishi-Shinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo. .IP;
Hodinky, hodiny, ich súčasti a príslušenstvá.
14
55347

167 034

(220)

27.08.1987

(151)
(180)

09.09.1988
27.08.2007

(540)

INSUJECT

(730)

Novo-Nordisk A/S,

(511)

Novo Allé 2880, Bagsvaerd.
DK;
Prenosné lekárske infúzne čerpadlá a injekčné
prístroje.
10

(210)

55276

(111)

167 035

(220)

27.08.1987

(151)
(180)

09.09.1988
27.08.2007

(540) NORDITROPIN
(510)

Novo-Nordisk A/S, Novo Allé 2880, Bagsvaerd,
DK;
Farmaceutické a veterinárske prípravky.

(511)
(210)

5
55277

(730)

(111)

166955

(220)
(151)
(180)

02.09.1985
16.06.1988
02.09.2005

(540)

NOVAFIL

(730)

American Cyanamid Company,

(510)
(511)
(210)

na športové hry ako sliapacie mlyny a váhy.
6,9,20,22,25,28
54894

(111)

(510)

MIYOTA
(730)

(511)
(210)

spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Maine, One Cya-

(111)

167 100

(220)

02.09.1985

namid Plazil Wayne, New Jersey 07470, LIS:
Chirurgické šijacie vlákna.
10
54337

(151)
(180)

14.11.1988
02.09.2005

(111)

166 982

(220)
(151)
(180)

07.11.1986
14.07.1988
07.11.2006

(540)

REEBOK

(540) DERMALON
(510)

Cyanamid Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, New Jersey 07470, US;
Chirurgické šijacie vlákna.

(511)
(210)

10
54333

(730)

American

(730)

Reebok

Uxbridge,

(111)

167 101

(510)

Middlesex, GB;
Športová obuv, obuv na trénovanie a na tenis,

(220)
(151)
(180)

02.09.1985
14.11.1988
02.09.2005

International

Limited,

pánske, dámske a detské športové odevy, najmä
teplákové súpravy, tenké tepláky, tielka, tričká,
šortky a trenírky na atletiku a gymnastiku, bežec
ké odevy, klobúky, čiapky, ponožky, svetre, ko
šele, pánske tienidlá, spodky, dámske nohavičky,
pánske a dámske dlhé nohavice, krátke kabáty,
sukne, dámske kostýmy, blúzky, rukavice, boxer
ské rukavice, plášte, hry a hračky, lopty, kriketo
vé a bejzbalové palice, bedmintonové rakety, te
nisové rakety, šípky, ľahké oštepy, telocvičné a
športové náradie vrátane činiek, loptičiek, gym
nastické náradie, rybárske potreby vrátane prútov,
topánok a rybárskych sietí, vybavenie pre horo
lezcov vrátane skôb, spacích vakov a lán, vyba
venie pre lyžiarov, vybavenie na vodné lyžovanie

540) StIRGILON
(510)

American Cyanamid Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, New Jersey 07470, US;
Chirurgické šijacie vlákna.

(511)
(210)

10
54334

(730)

(111)

167 102

(220)

02.09.1985

(151)
(180)

14.11.1988
02.09.2005

(540) SURGILENE
(730)

American Cyanamid Company,

(510)
(511)
(210)

Chirurgické šijacie vlákna.
10
54336

spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Maine, One Cyanamid Plaza, Wayne, New Jersey 07470, US;

(IM)

167 248

(220)

20.08.1987

(151)
(180)

16.05.1989
20.08.2007

(220)
(151)
(180)
(540)

28.01.1985
23.10.1989
28.01.2005

(730)

(511)

British Airways Plc., Hounslow, Middlesex,
GB;
Letecké služby, letecké cestovné služby, doprav
né služby, usporadúvanie výletov, služby doprav
nej kancelárie, rezervačné služby a predaj.
39

(210)

54040

(510)

(540)

CHISEL

(730)

E. I. du Pond de Nemours & Company,

spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
1007 Market Street, Wilmington, Delaware, US;

(510)

Herbicídy.

(511)
(210)

5
55274

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

02.06.1989
15.07.2007

(111)

167 440

(220)

28.10.1987

(151)
(180)

15.11.1989
28.10.2007

167 280

(540)

BRETON S.P.A.

15.07.1987

(730)
(510)

Breton

(511)
(210)

7
55351

(111)

167 530

(220)
(151)
(180)

13.08.1987
18.01.1990
13.08.2007

IL j;VJJRxIS

S. P. A., Treviso, IT;
Stroje na opracovanie mramoru, žuly a aglomerovaného mramoru.

PHILIP MORRIS

A LLtL MClHUS
PvULlP MORRIS
.-1.1

: XiORlvS

! i !.; / MORRiS

, SUPER OiehFTS; .

(730)

(510)
(511)
(210)

Philip Morris Products Inc., spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Virginia, 3601 Commer
ce Road, Richmond, Virginia 23234, US;
Tabak spracovaný slebo nespracovaný, potreby
pre fajčiarov, zápalky.
34
55226

(540)

CONTOUR PLUS

(730)

The Gillette

(510)

(511)
(210)

Company, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, Boston, Massa
chusetts, US;
Holiace strojčeky (elektrické), holiace strojčeky a
čepele, vrátane holiacich čepelí obsahujúcich aj
prostriedky na mastenie pokožky na uľahčenie
hladkého oholenia.
3,8
55263

(IIl)

167 282

(IIl)

167 862

(220)

28.10.1987

(220)

02.06.1986

(151)
(180)

02.06.1989
28.10.2007

(151)
(180)

13.08.1990
02.06.2006

(540)

PREMIER

(540)

POLYFLON

(730)

DAlKlN INDUSTRIES, LTD.,

(730)

Umeda Center
Bldg. 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka, JP;

(510)

Syntetické živice a plastické hmoty v prášku, v
pastách alebo v tekutom stave na priemyselné ři

čely.
(511)
(210)

1
55350

(111)

167 393

(5 10)
(511)
(210)

R. J. Reynolds Tobacco Company, spoločnosť
zriadená a existujúca podľa zákonov štátu New
Jersey, 401 North Main Street, Winston-Salem,
North Carolina, US;
Tabak v surovom stave, tabakové výrobky, potre
by pre fajčiarov, zápalky.
34
54684

Prevody ochranných známok

Číslo zápisu

91 352

95 496

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

CARBORUNDUM ELECTRITE, spojené

CARBORUNDUM ELECTRITE, a. s.,

závody Benátky nad Jizerou, Benátky nad
Jizerou, CZ;

Benátky nad Jizerou, CZ;

Dental, státní podnik, Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,

S účinnosťou
od:

10.10.97

07.10.97

100 31 Praha 10, CZ;

96 491

100 220

Beecham Group p. 1. c., Brentford,
Middlesex, GB;

Buttress B.

V.,

Vleutensevaart

100,

14.10.97

Dental, státní podnik, Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,

07.10.97

3532 Ad Utrecht, NL;

100 31 Praha 10, CZ;

106 702

Dental, státní podnik, Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,

07.10.97

10031 Praha 10, CZ;

107213

Dental, státní podnik, Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,

07.10.97

10031 Praha 10, CZ;

107 231

Dental, státní podnik, Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,

07.10.97

10031 Praha 10, CZ;

107 232

Dental, státní podnik, Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,

07.10.97

100 31 Praha 10, CZ;

107 233

Dental, státní podnik, Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,

07.10.97

100 31 Praha 10, CZ;

107 653

Dental, státní podnik. Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,
100 31 Praha 10, CZ;

07.10.97

'

1 17 874

MEZ Brno, s. p., Brno, CZ;

ELSTAV, spol. s r. o., Brno, CZ;

06.10.97

151 237

Dental, státní podnik, Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,

07.10.97

10031 Praha 10, CZ;

151 464

Dental, státní podnik, Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,

07.10.97

100 31 Praha 10, CZ;

153 040

Léčivé rostliny, s. p., Praha, CZ;

LEROS, s. r. o., U Národní galerie 470,
Praha 5 - Zbraslav, CZ;

09.10.97

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

153 041

Léčivé rostliny, s. p., Praha, CZ;

LEROS, s. r. o., U Národní galerie 470,
Praha 5 - Zbraslav, CZ;

09.10.97

155 991

Dental, státní podnik, Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,
10031 Praha 10, CZ;

07.10.97

156 006

Dental, státní podnik, Praha, CZ;

DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,
10031 Praha 10, CZ;

07.10.97

158 177

PARAMO, s. p., Pardubice, CZ;

Paramo, a. s., Přerovská 362, Pardubi
ce, CZ;

07.10.97

158 427

Dad's Root Beer Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Illinois, Chi
cago, Illinois, US;

The Monarch Company, Inc., 1100
Johnson Ferry Road, N. E., Atlanta,
Georgia 30342, US;

10.10.97

159 980

Beecham Group p. 1. c., Brentford,
Middlesex, GB;

Buttress B. V., Vleutensevaart 100,
3532 Ad Utrecht, NL;

27.10.97

160 236

Beecham Group p. I. c., Brentford,
Middlesex, GB;

Buttress B. V., Vleutensevaart 100,
3532 Ad Utrecht, NL;

14.10.97

160918

Závod Slovenského národného povstania, š.
p., 965 63 Žiar nad Hronom, SK;

AKOSIT, a. s., 969 28 Banská Štiavni
ca, SK;

07.10.97

161 097

PARAMO, s. p., Pardubice, CZ;

Paramo, a. s., Přerovská 362, Pardubi
ce, CZ;

07.10.97

161 287

PARAMO, s. p., Pardubice, CZ;

Paramo, a. s., Přerovská 362, Pardubi
ce, CZ;

07.10.97

162 594

Beecham Group p, 1. c., Brentford,
Middlesex, GB;

Buttress B. V., Vleutensevaart 100,
3532 Ad Utrecht, NL;

27.10.97

162 717

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár R. T., Bu
dapešť, HU;

COLGATE-PALMOLIVE
COMPA
NY, spoločnosť zriadená podľa záko
nov štátu, Delaware, New York, New
York, US;

10.10.970

162 519

Maremont Corporation, spoločnosť zriade:
ná podľa zákonov štátu Delaware, East
Randolph Drive, Chicago, Illinois, US;

Gabriel Ride Control Products, Inc.,
spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, Brentwood, Tennessee,
37027-5015, US;

10.10.97

162 801

Kosmos, státní podnik, Čáslav, CZ;

Zenit, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01
Čáslav, CZ;

14.10.97

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

163 050

Dental, statní podnik, Praha, CZ;

DENTAL, a. s, Černokostelecká 84,
100 31 Praha 10, CZ;

17 10 97

163 539

Kosmos, státní podnik, Čáslav, CZ,

Zenit, spol. s r. o , Pražská 162, 286 01
Čáslav. CZ,

08 10 97

163 588

PARAMO, s. p , Pardubice, CZ,

Paramo, a. s., Přerovská 362, Pardubi
ce, CZ;

07.10.97

165 756

Alfred Dunhill Limited, Londýn. GB,

RYESEKKS p. 1. c., 15 Hill Street,
Londýn WlX 7FB, GB;

27 10 97

165 756

RYESEKKS p 1 c.. 15 Hill Street, Londýn
WlX 7FB. GB;

ROTHMANS INTERNATIONAL EN
TERPRISES LIMITED, 15 Hill Street,
Londýn WlX 7FB, GB,

27 10.97

165 756

ROTHMANS INTERNATIONAL ENTER
PRISES LIMITED, 15 Hill Street, Londýn
WlX 7FB, GB,

DUNHILL TOBACCO OF LONDON
LIMITED, 1 a St. James's Street, Lon
dýn SWlA IEF, GB;

27.10.97

168 167

V F Corporation, spol zriadená podľa zá
konov štátu Pennsylvania, Pennsylvania,
US,

Vanity Fair, Inc., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware. Con
cord Plaza, 3411 Silverside Road, Wil
mington. Delaware, US,

07 10 97

169 308

Fischer & Fischer GmbH, Buhl. DE,

Buttress B V, Vleutensevaart 100.
3532 Ad Utrecht, NL,

27 10.97

169 472

KOSMOS, státní podnik, 286 12 Čáslav,
CZ,

ZENIT, spol s r o, Pražská 162,
286 01 Čáslav, CZ,

08 10.97

169 473

KOSMOS, státní podnik, 286 12 Čáslav,
CZ,

ZENIT, spol s r o, Pražská 162,
286 01 Čáslav, CZ,

08 10 97

169 481

KOSMOS, státní podnik, 286 12 Čáslav.
CZ,

ZENIT, spol s r o, Pražská 162.
286 01 Čáslav, CZ,

08 10 97

169 561

Tissan Dr A Sauer GmbH, Dusscldorf, DE,

Buttress B V, Vleutensevaart 100,
3532 Ad Utrecht. NL,

27 10 97

170 201

Beecham Group p I c , Brentford,
Middlesex, GB.

Buttress B V. Vleutensevaart 100.
3532 Ad Utrecht, NL,

27 10 97

170 21 1

Beecham Group p 1 c , Brentford,
Middlesex, GB.

Buttress B V , Vleutensevaart 100,
3532 Ad Utrecht, NL,

27 10 97

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

170212

Beecham Group p. 1. c., Brentford,
Middlesex, GB;

Buttress B. V., Vleutensevaart 100,
3532 Ad Utrecht, NL;

27.10.97

170 456

KOSMOS, státní podnik, 286 12 Čáslav,
CZ;

KOSMOS, a. s., Pražská 162, 288 12
Čáslav, CZ;

08.10.97

170 809

KOSMOS, státní podnik, 286 12 Čáslav,
CZ;

KOSMOS, a. s., Pražská 162, 288 12
Čáslav, CZ;

08.10.97

171 452

REKORD Kolín, státní podnik, Řipská 252,
280 56 Kolín, CZ;

AL1CO, spol. s r. o., 281 26 Týnec nad
Labem, CZ;

07.10.97

171 755

SIMA Nové Zámky, s. r. o., Budovateľská
6, 940 64 Nové Zámky, SK;

HYDROPUMP, s. r. o., Ružová dolina
8, 821 09 Bratislava, SK;

24.10.97

172 161

FEMINIA, spol. s r. o., Seberíniho 1, Brati
slava, SK;

Rastislav Silný, Muškátová 46, Brati
slava, SK;

27.10.97

172 266

Beecham Group p. I. c., Brentford,
Middlesex, GB;

SmithKIine Beecham p. 1. c., New Ho
rizons Court, Brentford, Middlesex,
GB;

20.10.97

172 268

Beecham Group p. 1. c., Brentford,
Middlesex, GB;

SmithKline Beecham p. 1. c., New Ho
rizons Court, Brentford, Middlesex,
GB;

20.10.97

172 609

McGregor Corporation, 600 Madison Ave
nue, New York, New York 10022, US;

Anvil Knitwear, Inc., 228 East 45th
Street, New York, New York 10017,
US;

07.10.97

172 610

McGregor Corporation, 600 Madison Ave
nue, New York, New York 10022, US;

Anvil Knitwear, Inc., 228 East 45th
Street, New York, New York 10017,
US;

07.10.97

172 648

Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie, štátny podnik, Stará Vajnorská
cesta 16, 832 44 Bratislava, SK;

ZIPP Bratislava, spol. s r. o., Stará Vaj
norská cesta 16, 832 44 Bratislava, SK;

14.10.97

173 941

Smith Kline & French Laboratories Limited
Mundells, Welwyn Garden City, Hertford
shire, GB;

SmithKlime Beecham p. I. c., New Ho
rizons Court, Brentford, Middlesex,
GB;

20.10.97

Čiastočné prevody ochranných známok
(111)
(730)

108 366
SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad
Labem, CZ,
(510) Diétne prostriedky, tuky a tukové výrobky všet
kých druhov, tukové náhradky, krmivá, umelé
jedlé tuky, margarín a margarínové výrobky, oleje
všetkých druhov, rastlinné tuky, masti všetkých
druhov, apreturne prostriedky, chemické výrob
ky, chemické výrobky pre textilný priemysel,
chemicko-techmcké výrobky, kozmetické krémy,
dezinfekčné prostriedky, tuky technické, medi
cínske. jedlé a iné tuky všetkých druhov, tuková
kyselina, fermež. prostriedky používané pri výro
be koží, glycerín a glycerínové výrobky, voda na
vlasy, zubná a ústna voda. lepidlá, laky, oleje
jedlé, technické, mediciálne, éterické a svietiace
oleje všetkých druhov, prípravky kozmetické, tu
kové, pracie a toaletné, prostriedky na leštenie,
čistenie a konzervovanie, mazadlá, mydlá toalet
né, mediciálne. na drhnutie, čistenie, na zuby a ine mydlá v pevnej, mäkkej, tekutej, práškovej a
inej forme, mydlársky tovar, stearin a stearínové
výrobky, prací prášok, vodné sklo. zubná pasta,
zubný prášok
bola ku dňu 07 01 1998 čiastočne prevedená na
(111)
(730)
(510)

108 366
SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad
Labem, CZ.
Diétne prostriedky, tuky a tukové výrobky všet
kých druhov, tukové náhradky, krmivá, umele
jedlé tuky, margarin a margarínové výrobky, oleje
všetkých druhov, rastlinné tuky, masti všetkých
druhov, apreturne prostriedky, chemické výrob
ky, chemické výrobky pre textilný priemysel,
chemicko-techmcké výrobky, kozmetické krémy,
dezinfekčné prostriedky, tuky medicínske, jedlé a
iné tuky všetkých druhov, tuková kyselina, fer
mež. prostriedky používané pri výrobe koží, gly
cerín a glycerínové výrobky, voda na vlasy, zub
ná a ústna voda. lepidlá, laky, oleje jedlé, medicialne, éterické všetkých druhov, prípravky koz
metičke, tukové, pracie a toaletné, prostriedky na
leštenie, čistenie a konzervovanie, mydla toalet
né, medicialne. na drhnutie, čistenie, na zuby a ine mydla v pevnej, mäkkej, tekutej, práškovej a
inej forme, mydlársky tovar, prací prášok, vodné
sklo, zubná pasta, zubný prášok.

a
(111)
(730)
(510)

A 108 366
FUCHS MINERALOELWERKE GmbH, 15
Fnesenheimcr Strasse, D-68169 Mannheim, DL,
Technické oleje a tuky, mazadlá, oleje na sviete
nie. stearin a stearínové výrobky

(111) 175 461
(730) PORTFOLIO, a. s., Bořivojova 1007/105,
120 00 Praha 2, CZ,
(510) Služby realitnej kancelárie; sprostredkovanie ná
kupu a predaja tovaru; správa hmotného majetku,
najmä kapitálových účastí, finančné služby vráta
ne tradíngu, forfaitingu. factoringu, poskytovanie
ručenia, výkonov veriteľských práv a s tým súvi
siacej poradenskej činnosti; poradenstvo v oblasti
organizácie a ekonomiky podnikov, vrátane me
todiky a organizácie kontrolnej činnosti.
bola ku dňu 07 01.1998 čiastočne prevedená na’
(111)
(730)
(510)

175 461
PORTFOLIO, a. s., Bořivojova 1007/105,
120 00 Praha 2, CZ,
Správa hmotného majetku, najmä kapitálových učastí; poradenstvo v oblasti organizácie a ekono
miky podnikov, vrátane metodiky a organizácie
kontrolnej činnosti

a
(111) A 175 461
(730) PORTFOLIO, s. r. o., Račianska 66, 831 02
Bratislava, SK;
(510) Služby realitnej kancelárie, sprostredkovanie ná
kupu a predaja tovaru. Finančné služby vratane
tradingu, forfaitingu, factoringu, poskytovanie
ručenia, výkonov veriteľských práv a s tým súvi
siacej poradenskej činnosti.

Zmena v údajoch o majiteľoch ochranných známok

Číslo zápisu

Majiteľ

S účinnosťou
od:

153 109

Hormel Foods Corporation, Hormel Place, Austin, Minnesota, US;

07 IO 97

157 580

Hertz System, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 225 Brae Boule
vard. Park Ridge, New Jersey 07656, US.

14.10 97

158 177

PARAMO, s p , Pardubice, CZ;

07 10 97

161 097

PARAMO, s p , Pardubice, CZ;

07 10 97

161 287

PARAMO, s p , Pardubice, CZ;

07 10 97

162 719

Haw Par Brothers International Limited, 180 Clemenceau Avenue, 08-00 Haw Par Glass
lower. 0923 Singapur, SG,

17 10 97

162 840

Aktsionernoe Obschestvo Otkrytogo Tipa Textilmash (AO Textilmash), Čeboksary, RU,

17 10 97

162 956

Bcecham Group PLC, Brentford, Middlesex, GB;

10.1097

163 588

PARAMO, s p , Pardubice, CZ,

07 10 97

165 913

Norell Perfumes, Inc , 625 Madison Avenue, New York, US;

27 10 97

166 174

BAYER CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Indiana, 1884 Mi
les Avenue, Elkhardt, Indiana 46515, US,

14 10 97

166 437

Mitutoyo Corporation, 31-19, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP,

15 10 97

166 479

Mitsubishi Chemical Corporation. Tokyo. IP,

20 10 97

166 552

American Home Products Corporation, spoločnosť znadena podľa zákonov štátu Dela
ware, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey. US,

20 10 97

166 904

Recbok International Limited. Uxbridge, Middlesex, GB,

01 1097

166 982

Reebok International Limited, Uxbridge, Middlesex, GB,

01 1097

171 157

de Miclen, a s . Nadraznv rad 23, 934 12 Levice, SK,

07 10 97

171 223

NUR TOURISTIC GmbH . Zimmersmuhlenweg 55, 61440 Oberursel/Ts, DE,

27 10 97

Číslo zápisu

Majiteľ

S účinnosťou
od:

171 224

NUR TOURISTIC GmbH , Zimmersmiihlenweg 55, 61440 Oberursel/Ts, DE;

27 10.97

171 755

SIMA Nové Zámky, s. r. o.. Budovateľská 6, 940 64 Nové Zámky, SK,

24.10.97

172 850

AT&T Corp., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York, 32 Avenue of the
Americas, New York, N. Y. 10013-2412, US;

24.10.97

173 941

SmithKline Beecham p 1 c.. New Horizons Court. TW8 9EP Brentford, Middlesex, GB;

20.10.97

174 780

ORL1NG, spol. s r o., Na Bělisku 1352, 562 01 Ústí nad Labem, CZ;

27 10 97

174 781

ORLING, spol. s r o., Na Bčlisku 1352. 562 01 Ústí nad Labem, CZ,

27.10.97

174 782

ORL1NG. spol. s r. o., Na Bělisku 1352, 562 01 Ústí nad Labem, CZ;

27.10.97

174 192

ORLING, spol. s r. o., Na Bělisku 1352, 562 01 Ústí nad Labem, CZ;

27.10.97

174 793

ORLING, spol s r. o„ Na Bělisku 1352, 562 01 Ústí nad Labem, CZ;

27.10.97

177 564

ICOPAL A/S. Mileparken 38, DK-2730 Herlev, DK;

27.10 97

Licenčné zmluvy

Číslo zápisu

Majiteľ

Nadobúdateľ licencie

Dátum uzatvorenia S účinnosťou
licenčnej zmluvy od:

157 580

Hertz System, Inc., spoločnosť LeasMet AG, Zollstrasse 87, FI 01.01.95
podľa zákonov štátu Delaware, 9494 Schaan, LI;
225 Brae Boulevard, Park Ridge,
New Jersey 07656, US;

14.10.97

161 097

Paramo, a. s., Přerovská 362, Par Paramo Trysk, a. s., Přerovská 16.10.95
560, Pardubice, CZ;
dubice, CZ;

07.10.97

161 287

Paramo, a. s., Přerovská 362, Par Paramo Trysk, a. s., Přerovská 16.10.95
560, Pardubice, CZ;
dubice, CZ;

07.10.97

169 692

PLAYBOY ENTERPRISES, INC., MILLENNIUM, s. r. o., Kupecké 1 1.07.95
spoločnosť zriadená podľa záko ho 843, 149 04 Praha 4, CZ;
nov štátu Delaware, Chicago, Illi
nois, US;

20.10.97

172 121

BIOTIKA, a. s., Príboj 335, 976 Biotika Bohemia, spol. s r. o., Ital 14.11.94
ská ul. č. 36, 130 00 Žiškov, Praha
13 Slovenská Ľupča, SK;
3, CZ;

27.10.97

172 161

Rastislav Silný, Muškátová 46, FEMINA Bratislava, s. r. o., Do- 01.06.97
821 01 Bratislava, SK;
mašská 15, 821 07 Bratislava, SK;

27.10.97

595 623

Euro-Billa Warenhandel AG, In- Bi 11a, spol. s r. o., Tomášikova 26, 16.09.97
dustriezentrum NÔ-Siid, Strasse 6, 821 02 Bratislava, SK;
Object 16, A-2355 Wiener Neudorľ, AT;

20.10.97

659 648

Němeček Lubomír, JUDr., Kur- TELERVIS Bratislava, a. s., Laza- 30.09.97
dějov č. 136, 639 01 Hustopeče u retská 3, 810 03 Bratislava, SK;
Brna, CZ;

20.10.97

Medzinárodné zápisy ochranných známok
(111) 177 823
(220) 23.12.96
(800) 675 424
27.06.97
DE, AT, BY, BX, HR, RU, HU, IT, PL, CZ, Cl l,
UA

(111) 152 497
(220) 15.12.55
(800) 2R 191 913
20.06.96
DZ. BG, HR, RU. SI. UA

(111) 169 517
(220) 06.11.91
(800) 583 320
17.05.96
AL, AZ, BA, BY, CN, CU, HR, KG, KP, LI, LR,
LV, MD, MK, MN, SD, SI, TJ, UA, UZ

(111) 177961
(220) 26.11.93
(800) 678 556
EG, RU, KZ, PL, CZ, UA

Opravy
Vo Vestníku č. 12/97 bola chybne uvedená adresa
majiteľa ochranných známok 178 041 a 178 042.
Správne znenie:
(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, US;

Úradné opravy
(111)
(730)

176 709
KOMETA, a. s., Sportovní 2, 602 00 Brno, CZ;

S účinnosťou od: 27.10.97

CAST
OZNAČENIA PÔVODU VÝROBKOV

Zánik práva na označenie pôvodu

Číslo zápisu

Dátum zániku

136

30.11.95

137

30.11.95

V

V

CAST
ÚRADNÉ OZNAMY

Nový zmluvný štát PCT
Svetová organizácia duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve oznamuje, že od 12. septembra 1997 je Guinea-Bissau (GW) 94. zmluvným štátom PCT. Zmluva vstúpi do platnosti 12. decembra 1997.

