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Dvojpísmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií

AD Andorra DZ Alžírsko KE Keňa
AE Spojené arabské emiráty KG Kirgizsko
AF Afganistan EC Ekvádor KH Kambodža
AG Antigua a Barbuda EE Estónsko KI Kiribati
AI Anguilla EG Egypt KM Komory
AL Albánsko EH Západná Sahara KN Svätý Krištof a Nevis
AM Arménsko EP Európsky patentový úrad KP Kórejská ľudovodemokratic
AN Holandské Antily ER Eritrea ká republika
AO Angola ES Španielsko KR Kórejská republika
AP Africká regionálna organizá ET Etiópia KW Kuvajt

cia priemyselného vlastníc KY Kajmanie ostrovy
tva FI Fínsko KZ Kazachstan

AQ Antarktída FJ Fidži
AR Argentína FK Falklandy LA Laos
AS Americká Samoa FM Mikronézia LB Libanon
AT Rakúsko FO Faerské ostrovy LC Svätá Lucia
AU Austrália FR Francúzsko LI Lichtenštajnsko
AW Aruba LK Sri Lanka
AZ Azerbajdžan GA Gabon LR Libéria

GB Veľká Británia LS Lesotho
BA Bosna a Hercegovina GD Grenada LT Litva
BB Barbados GE Gruzínsko LU Luxembursko
BD Bangladéš GF Guayaně LV Lotyšsko
BE Belgicko GH Ghana LY Líbya
BF Burkina GI Gibraltár
BG Bulharsko GL Grónsko MA Maroko
BH Bahrain GM Gambia MC Monako
BI Burundi GN Guinea MD Moldavsko
BJ Benin GP Guadeloupe MG Madagaskar
BM Bermudy GQ Rovníková Guinea MH Marshallove ostrovy
BN Brunej GR Grécko MK Macedónsko
BO Bolívia GS Južná Georgia a južné ML Mali
BR Brazília sendvičové ostrovy MM Myanmar (Barma)
BS Bahamy GT Guatemala MN Mongolsko
BT Bhutan GU Guam MO Macao
BV Buvetov ostrov GW Guinea-Bissau MP Severné Mariány
BW Botswana GY Guyana MQ Martinique
BX Benelux MR Mauritania
BY Bielorusko HK Hongkong MS Montserrat
BZ Belize HM Heardov ostrov a MT Malta

McDonaldov ostrov MU Maurícius
CA Kanada HN Honduras MV Maledivy
CC Kokosové ostrovy HR Chorvátsko MW Malawi
CF Stredoafrická republika HT Haiti MX Mexiko
CG Kongo HU Maďarsko MY Malajzia
CH Švajčiarsko MZ Mozambik
CI Pobrežie Slonoviny IB Medzinárodný výbor WIPO
CK Cookove ostrovy ID Indonézia NA Namibia
CL Chile IE Írsko NC Nová Kaledónia
CM Kamerun IL Izrael NE Niger
CN Čína IN India NF Norfolk
CO Kolumbia IO Britské indicko-oceánske NG Nigéria
CR Kostarika teritórium NI Nikaragua
CU Kuba IQ Irak NL Holandsko
CV Kapverdy IR Irán NO Nórsko
CX Vianočný ostrov IS Island NP Nepál
CY Cyprus IT Taliansko NR Nauru
CZ Česká republika NU Niue

JM Jamajka NZ Nový Zéland
DE Nemecko JO Jordánsko
DJ Džibutsko JP Japonsko ON Omán
DK Dánsko OA Africká organizácia dušev
DM Dominika ného vlastníctva
DO Dominikánska republika



PA Panama VA Vatikán
PE Peru VC Svätý Vincent a Grenadiny
PF Francúzska Polynézia VE Venezuela
PG Papua-Nová Guinea VG Britské Panenské ostrovy
PH Filipíny VI Panenské ostrovy USA
PK Pakistan VN Vietnam
PL Poľsko VU Vanuatu
PM Saint Pierre a Miquelon
PN Pitcairn WF Wallis a Futuna
PR Portoriko WO Medzinárodná organizácia
PT Portugalsko pre duševné vlastníctvo
PW Palau WS Samoa
PY Paraguaj

YE Jemen
QA Katar YT Mayotte

YU Juhoslávia
RE Reunion
RO Rumunsko ZA Juhoafrická republika
RU Rusko ZM Zambia
RW Rwanda ZR Zair

ZW Zimbabwe
SA Saudská Arabia
SB Šalamúnové ostrovy
SC Seychely
SD Súdán
SE Švédsko
SG Singapur
SH Svätá Helena
SI Slovinsko
SJ Svalbard a Jan Hayen
SK Slovensko
SL Sierra Leone
SM San Marino
SN Senegal
SO Somálsko
SR Surinam
ST Svätý Tomáš a Princov

ostrov
SV Salvádor
SY Sýria
SZ Svazijsko

TC Turks a Caicos
TD Čad
TF Francúzske južné územie 
TG Togo
TH Thajsko
TJ Tadžikistan
TK Tokelau
TM Turkménsko
TN Tunisko
TO Tonga
TP Východný Timor
TR Turecko
TT Trinidad a Tobago
TV Tuvalu
TW Taiwan
TZ Tanzánia

UA Ukrajina
UG Uganda
UM Menšie odľahlé ostrovy

USA
US Spojené štáty americké
UY Uruguaj
UZ Uzbekistan



CAST

VYNÁLEZY



Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov

Prihlášky vynálezov zverejnené podľa zákona - kód A3 
č. 527/90 Zb. v znení zákona NR SR č. 90/93 Z. z.

Udelené patenty podľa zákona č. 527/90 Zb. - kód B6 
v znení zákona NR SR č. 90/93 Z. z.

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov

(11) číslo patentu 6(51) medzinárodné patentové triedenie
(21) číslo prihlášky vynálezu (54) názov
(22) dátum podania prihlášky vynálezu (57) anotácia
(31) číslo prioritnej prihlášky vynálezu (71) meno (názov) prihlasovateľa(ov)
(32) dátum prioritnej prihlášky vynálezu (72) meno pôvodcu(ov)
(33) krajina priority (73) meno (názov) majiteľa(ov)
(40) dátum zverejenenia prihlášky vynálezu (86) údaje PCT

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

BB9A zverejnené prihlášky vynálezov MM4A zánik patentov pre nezaplatenie ročných poplat
FA9A vzdanie sa alebo odvolanie udeľovacieho kov

konania MM4F zánik autorských osvedčení pre nezaplatenie
FC9A zamietnutie prihlášok vynálezu ročných poplatkov
FD9A zastavenie konania o prihláškach vynálezu PA4A zmena autorských osvedčení na patenty
FG4A udelené patenty PC9A zmena dispozičných práv na vynálezy
MA4A zánik patentov vzdaním sa PD4A prevod práv a ostatné zmeny majiteľov paten
MA4F zánik autorských osvedčení vzdaním sa tov
MC4A zrušenie patentov QA9A ponuka licencií
MC4F zrušenie autorských osvedčení SB4A zapísané patenty do registra po odtajení
MH4A čiastočné zrušenie patentov SB4F zapísané autorské osvedčenia do registra po
MH4F čiastočné zrušenie autorských osvedčení odtajení
MK4A zánik patentov uplynutím doby platnosti
MK4F zánik autorských osvedčení uplynutím doby

platnosti



Opravy. Zmeny. Rôzne.

Opravy v prihláškach vynálezov

HA9A meno pôvodcov
HB 9 A oprava mien
HC9A zmena mien
HD9A oprava adries
HE9A zmena adries
HF9A oprava dát
HG9A oprava chýb v triedení
HH9A oprava alebo zmena všeobecne
HK9A tlačové chyby v úradných vestníkoch

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

patenty autorské osvedčenia

TA4A TA4F
TB4A TB4F
TC4A TC4F
TD4A TD4F
TE4A TE4F
TF4A TF4F
TG4A TG4F
TH4A TH4F
TK4A TK4F

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



BB9A Zverejnené prihlášky vynálezov usporiadané podľa čísel

Ďalej uvedené prihlášky vynálezov boli zverejnené dňom uvedeným vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva 
Slovenskej republiky podľa zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhov, v znení 
neskorších zákonov.
3411-85 F 27B 7/14 375-97 F 16K 7/12 201-98 AOlN 37/50
5507-87 A63H 18/08 402-97 B29C70/00 209-98 C 07D 311/68

407-88 C 12N 1/14 430-97 C 07K 14/50 212-98 H OlL 21/00
3633-88 C 09C 1/02 436-97 C05C9/00 216-98 C 07D 233/88
5412-88 C 07D 493/02 506-97 A 23L 1/0522 220-98 G 06F 1/00
1124-89 C 07D 253/075 532-97 AOlB 29/04 254-98 H 04R 9/06
1827-89 B OlD 53/36 570-97 C 07D 295/02 255-98 H 04R 17/00
6590-89 C 07C 251/60 688-97 A 61K 49/00 278-98 A61F 13/00
3046-90 B OlD 47/04 697-97 F 41A 3/12 289-98 AOlN 43/653
4312-90 A61K38/00 758-97 AOlC 21/00 290-98 F 24D 11/00
4472-90 B OlD 53/34 1040-97 C 07D 217/02 291-98 H OlR 4/24
4559-90 A61K31/65 1041-97 C 07D 301/14 304-98 C 07D 205/08
4968-90 B OlJ 23/28 1067-97 H04M3/22 308-98 B 65D 85/72
518-94 C 04B 7/38 1122-97 B21C37/02 310-98 C 07D 211/58
1503-94 GOlS 5/00 1237-97 C 09C 1/02 313-98 C 07D 213/24
768-95 G OlN 27/08 1261-97 A61F2/06 326-98 C 04B 18/16

1200-95 H 03M 1/34 1288-97 A61K33/24 332-98 G OlN 31/22
1261-95 H 03M 1/34 1323-97 HOlR 13/703 338-98 F 16K 37/00
1501-95 G OlS 3/80 1397-97 D OlH 4/50 348-98 B 65D 41/04
272-96 E04F 15/024 1422-97 H OlR 43/08 349-98 C 07D 239/24
561-96 C 23C 18/54 1432-97 A47L11/38 350-98 C 07D 211/94
626-96 GOlK 17/06 1457-97 A61F2/06 352-98 C 07C 209/60
792-96 G OlN 21/64 1459-97 E 03B 5/00 356-98 E 06B 1/18
876-96 F 16H 21/00 1469-97 C 07C 69/587 371-98 A61K 38/13
890-96 F 16D 3/12 1483-97 B22D41/56 372-98 A61K38/13

1065-96 H 04B 1/00 1485-97 C 07C 217/54 373-98 C 07C 231/10
1119-96 B 22F 1/02 1502-97 C 07D 239/46 378-98 C 04B 28/10
1165-96 F 28F 1/40 1521-97 D06F37/20 384-98 B 32B 1/08
1218-96 A61K 31/44 1531-97 D06L3/06 392-98 G OlN 21/76
1248-96 D 06F 35/00 1559-97 A61K31/21 399-98 C 02F 1/50
1284-96 A 63H 33/08 1572-97 F16L59/14 407-98 F 23D 1/00
1420-96 A44B 19/02 1581-97 A47G7/06 414-98 F 16L9/12
1470-96 GOlK 17/02 1601-97 A OlN 47/02 422-98 C 07D 471/18
1522-96 B 30B 9/02 1621-97 C 07C 227/32 423-98 A61K38/05
1582-96 H 04Q 7/32 1632-97 F24D3/10 424-98 E 04D 13/02
1583-96 B 09B 3/00 1634-97 C 07D 213/82 439-98 C 07D 233/54
1680-96 B22D 11/06 1653-97 C07K7/06 442-98 F 16H 1/32

53-97 C 08L 23/00 1675-97 A61K9/20 449-98 A 23D 9/007
94-97 C 07C 209/60 1739-97 F 28D 1/03 457-98 C 08K 3/38

121-97 E 04C 1/39 1741-97 E04C1/42 463-98 C IlD 17/00
134-97 C 08L 4/18 1745-97 C IlD 3/39 464-98 C 07D 501/59
155-97 B 27B 1/00 1746-97 A61F13/15 479-98 F 25D 23/06
185-97 C 08J 5/06 1755-97 F 23J 1/02 481-98 A61K31/16
190-97 C 08L 85/02 1766-97 C 09D 103/02 499-98 A61F 13/15
203-97 A61M31/00 1767-97 C 07D 239/54 525-98 A61K9/19
207-97 B 23K 23/00 40-98 G OlN 21/17 581-98 A61K 31/44
208-97 B 22C 1/00 48-98 E 06B 1/14 584-98 A OlN 43/12
224-97 A 63B 22/06 62-98 C 07D 207/34 598-98 A24D 3/14
232-97 C 08F 210/16 67-98 A23L1/162 638-98 E 04D 13/072
266-97 B 62 M 9/00 90-98 G 05F 1/20 639-98 C 07D 413/14
283-97 A47C 17/82 96-98 H 04S 1/00 640-98 C 07D 503/08
299-97 E 02D 19/16 133-98 F 04D 13/06 641-98 C 07D 295/08
303-97 C OlF 7/00 134-98 H05B7/06 653-98 C 10L 1/14
312-97 BOlD 11/04 146-98 C 07C 311/37 663-98 B OlJ 8/24
318-97 F 24F 7/013 157-98 C 07D 233/72 673-98 C 07C 29/10
323-97 AOlC 3/02 181-98 H OlJ 61/24 675-98 A61F 13/02
327-97 C OlC 1/24 182-98 HOlT 1/08 699-98 C 08L 95/00
330-97 E 02B 15/06 197-98 H02G7/05 700-98 C 08J 9/30
332-97 G 21C 9/00 199-98 AOlN 31/02 704-98 C 07D 401/06
347-97 G21C 16/18 200-98 AOlN 37/50 742-98 B OlJ 13/10

793-98 B OlD 39/00



Trieda A

6 (51) A OlB 29/04
(21) 532-97
(71) Lemken GmbH & Co. KG, Alpen, DE;
(72) Gebbeken Martin, Dipl.- Ing., Alpen, DE;
(54) Valec, najmä zhutňovací valec
(22) 28 04.97
(32) 09.05.96
(31) 296 08 451.4
(33) DE
(57) Pri valci (1) na spracovanie pôdy sa dosahuje ne- 

upchávajúce spätné spevnenie a dobré hĺbkové 
vedenie celého zariadenia tým, že má vonkajší ráf 
(3) v tvare ostria a tiež bočné nadstavce (7, 8) s 
prierezom v tvare lichoběžníka s otupeným ostrím 
(14).

6 (51) A OlC 3/02, 21/00, C 05F 3/06
(21) 323-97
(71) Mackrle Svatopluk, Ing., CSc., Brno, CZ;

Mackrle Vladimír, Dr. Ing.. CSc., Tomášov, SK;
(72) Mackrle Svatopluk, Ing., CSc., Brno, CZ;

Mackrle Vladimír, Dr. Ing., CSc , Tomášov, SK;
(54) Spôsob výroby humusového hnojiva z hnojovi- 

ce hospodárskych zvierat a zariadenie na vy
konávanie spôsobu

(22) 12 03.97
(57) Spôsob výroby humusového hnojiva z hnojovice 

hospodárskych zvierat obsahuje postupy mecha- 
nicko-chemického spracovania hnojovice a biolo
gického dočistenia kvapalnej frakcie hnojovice. 
Surová hnojovica sa najprv mieša so sorpčným 
materiálom vo forme tuhého humusového sub
strátu po kompostovaní, po uskutočnení sorp
čných pochodov v hnojovici sa uskutoční mecha
nická separácia tuhej a kvapalnej frakcie hnojovi
ce, potom sa kvapalná frakcia hnojovice podrobí 
koagulácii hydroxidem vápenatým a nasledujúce
mu biologickému čisteniu a tuhá frakcia hnojovi
ce sa podrobí procesu kompostovania, a potom sa 
chemický a biologický kal z procesu čistenia kva
palnej frakcie a 10 až 50 % tuhého humusového 
substrátu po kompostovaní privedie do vstupnej 
zmesi surovej hnojovice so sorpčným materiálom.

Vstupnou časťou zariadenia je zmiešavacia nádrž 
(5), na ktorú je napojené zariadenie na mechanic
kú separáciu. Naň nadväzuje kompostovací biore- 
aktor (1), ktorého výstup je jednak napojený na 
zmiešavaciu nádrž (5), jednak smeruje na úložis- 
ko (30) humusového substrátu (31), chemický re
aktor (18) a biologický reaktor (19).

6(51) AOlC 21/00
(21) 758-97
(71) SUOMEN REHU OY, Helsinki, Fl;
(72) Salopelto Juha, Tuusula, Fl;
(54) Spôsob hnojenia pôdy na pestované rastliny
(22) 13.06.97
(32) 18.06 96
(31) 962537
(33) Fl
(57) Je opísaný spôsob hnojenia pôdy na pestované 

rastliny, pri ktorom sa aplikuje dusíkaté hnojivo 
na pestovateľskej ploche súčasne so sejbou pesto
vaných rastlín a neskôr počas vegetačného obdo
bia sa na pestovateľskú plochu aplikuje ďalšie 
hnojivo. Základné množstvo hnojiva, v tejto me
tóde zodpovedajúce základnej úrode menšej ako 
maximálna úroda, sa aplikuje na pestovateľskú 
plochu súčasne so sejbou; dodatočné množstvo 
hnojiva sa aplikuje na obmedzenej ploche; meria 
sa porast, ktorý sa dosiahne na pestovateľskej plo
che a na ploche s dodatočným přihnojením po ur
čitom čase od začiatku vegetačného obdobia; na
meraný porast dosiahnutý na pestovateľskej plo
che sa porovná s nameraným porastom rastlín, 
ktorý sa dosiahol na ploche s dodatočným přihno
jením v rovnakých rastových podmienkach, a ak 
porast na ploche s dodatočným přihnojením pre
siahne porast na pestovateľskej ploche, vykoná sa 
dodatočné prihnojenie zodpovedajúce porastu 
rastlín na ploche s dodatočným přihnojením v po
rovnaní s porastom rastlín a s množstvom hnojiva 
použitým na pestovateľskej ploche.



6 (51) A OlN 31/02, 31/04, 31/06, 65/00
(21) 199-98
(71) PRIMAVERALABORATORIES, INC., Rye, NY, 

US;
(72) Beldock Donald T, Rye, NY, US; Beldock John 

A., Evergreen, CO, US; Mudge Grant, West 
Redding, CT, US;

(54) Odvšivovacie prostriedky, repelentné zmesi na 
odpudzovanie hmyzu, tekuté krémy a spreje

(22) 27.08.96
(32) 28.08.95
(31) 08/520 101
(33) US
(86) PCT/US96/13794, 27.08.96
(57) Repelentné prostriedky na odpudzovanie hmyzu, 

tekuté krémy a spreje obsahujúce 3,8-p-mentán- 
diol (čínsky kryštál) a aspoň jednu látku vybranú 
zo skupiny pozostávajúcej z citronely, geraniolu, 
terpineolu a rodinolu. Na odpudzovanie moskytov 
a kliešťov sa zmes rozpustí alebo disperguje v 
nosnom médiu tak, aby finálny produkt výhodne 
obsahoval približne 0,05 % citronely, približne 
0,06 % geraniolu, približne 0,08 až 0,5 % kryšta
lického 3,8-p-mentándiolu, približne 0,06 % ter
pineolu a/alebo približne 0,08 % rodinolu. Proti 
všiam je zmes pripravovaná výhodne v podobe 
roztoku alebo disperzie vo vodnom prostredí a fi
nálny výrobok obsahuje približne 0,36 % citrone
ly, 0,43 % geraniolu, približne 2 % kryštalického 
3,8-mentándiolu, približne 0,43 % terpineolu a/a
lebo približne 0,57 % rodinolu.

r
'CH2ON=C C = NOCH3

C=NOCH3

CONHCH3

(!)

C=CHOCH3

CO2CH3 (Hc)

6 (51) A OlN 37/50, 43/54 // (A OlN 37/50,
43:54, 37:50)

(21) 200-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Schwalge Barbara, Heidelberg, DE; Muller Ruth, 

Friedelsheim, DE; Bayer Herbert, Mannheim, 
DE; Sauter Hubert, Mannheim, DE; Ammermarm 
Eberhard, Heppenheim, DE; Lorenz Gisela, 
Hambach, DE; Strathmann Siegfried, Limburger- 
hof, DE;

(54) Fungicidne zmesi
(22) 31.07.96
(32) 17.08.95
(31) 195 30 173.0
(33) DE
(86) PCT/EP96/03359, 31.07.96
(57) Je opísaná fungicídna zmes obsahujúca v syner- 

gicky účinnom množstve: a) amid oxíméterkarbo- 
xylovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde R 
znamená atóm vodíka alebo atóm halogénu; bl) 
ester oxíméterkarboxylovej kyseliny vzorca (IIa); 
b2) amid oxíméterkarboxylovej kyseliny vzorca 
(IIb) alebo b3) ester metoxyakrylovej kyseliny 
vzorca (líc).

6 (51) A OlN 37/50 // (A OlN 37/50, 43/54)
(21) 201-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Schwalge Barbara, Heidelberg, DE; Muller Ruth, 

Friedelsheim, DE; Bayer Herbert, Mannheim, 
DE; Sauter Hubert, Mannheim, DE; Ammermann 
Eberhard, Heppenheim, DE; Lorenz Gisela, 
Hambach, DE; Strathmann Siegfried, Limburger- 
hof, DE;

(54) Fungicidne zmesi amidu kyseliny oxíméterkar
boxylovej s anilinopyrimidínmi

(22) 30.07.96
(32) 17.08.95
(31) 195 30 174.9
(33) DE
(86) PCT/EP96/03353, 30.07.96
(57) Je opísaná fungicídna zmes obsahujúca v syner

gic ky účinnom množstve amid oxíméterkarboxy
lovej kyseliny všeobecného vzorca (I), kde R zna
mená H alebo halogén, a derivátu pyrimidínu vše
obecného vzorca (II), kde R znamená metyl, pro- 
pin-1-yl alebo cyklopropyl.



6(51) A OlN 43/12
(21) 584-98
(71) BRITISH TECHNOLOGY GROUP LIMITED, 

London, GB;
(72) Khambay Bhupinder Pall Singh, Norwood Green, 

Southall, Middlesex, GB; Batty Duncan, 
Kempston, Bedfordshire, GB;

(54) Použitie dunniónu ako fungicídnej zmesi, fun- 
gicídna zmes a spôsob jej výroby

(22) 28.10.96
(32) 09.11.95
(31) 9522996.9
(33) GB
(86) PCT/GB96/02621, 28.10.96
(57) Použitie dunniónu vzorca (I) ako fungicidu, fun- 

gicídne zmesi obsahujúce dunnión ako aktívnu 
látku a spôsob ich prípravy.

0

6 (51) A OlN 43/653 // (A OlN 43/653, 37:34)
(21) 289-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Reichardt Michael, Kallstadt, DE; Saur Reinhold, 

Bôhl-Iggelheim, DE; Schelberger Klaus, Gonn- 
heim, DE; Ammermann Eberhard, Heppenheim, 
DE; Lorenz Gisela, Ham bach, DE; Strathmann 
Siegfried, Limburgerhof, DE;

(54) Fungicidna zmes
(22) 04.09.96
(32) 13.09.95
(31) 195 33 796.4
(33) DE
(86) PCT/EP96/03887, 04.09.96
(57) Je opísaná fungicídna zmes obsahujúca v syner- 

gicky účinnom množstve (2RS, 3RS)-l-[3-(2- 
-chlórfenyl)-2,3-epoxy-2-(fluórfenyl)propyl]-lH- 
-1,2,4-triazol vzorca (I), jeho soľ alebo adukt a 
tetrachlórizoftalonitril vzorca (II).

6 (51) A OlN 47/02, 43/56 // (A OlN 47/02, 61:00,
65:00, 49:00, 47:34, 47:12, 43:90, 43:68, 43:58, 
43:40, 43:28, 37:28, 25:02)

(21) 1601-97
(71) MERIAL, Lyon, FR;
(72) Jeannin Philippe, Toumefeuille, FR;
(54) Insekticidny prostriedok na ničenie bích cicav

cov, najmä blch psov a mačiek
(22) 26.03.97
(32) 29.03.96, 05.08.96
(31) 96 04208, 692 113
(33) FR, US
(86) PCT/FR97/00541, 26.03.97
(57) Prostriedok na dosiahnutie dlhodobej ochrany 

malých cicavcov, najmä mačiek a psov, proti bl
chám zahŕňa jednak aspoň jeden insekticíd typu 
1 -N-arylpyrazolu, najmä fipronil, jednak aspoň 
jednu zlúčeninu typu inhibítora rastu hmyzu v 
dávkach a pomeroch, ktoré sú paraziticídne účin
né proti blchám, vo fluidnom nosiči, ktorý je pri
jateľný pre ošetrované zviera a vhodný na spôsob 
lokálnej aplikácie, najmä nanesením na malú plo
chu povrchu pokožky.

6 (51) A 23D 9/007, A 23L 1/222, C HB 5/00
(21) 449-98
(71) Unilever N.V, Rotterdam, NL;
(72) Heeringa Auke-Jan, Rotterdam, NL; Van Oosten 

Cornelis Willem, Vlaardingen, NL; Potman 
Ronald Peter, Rotterdam, NL;

(54) Spôsob predchádzania alebo zníženia neprí
jemného pachu počas smaženia alebo fritova- 
nia potravín v triglyceridovom tuku, balená 
porcia a balenie na vykonávanie tohto spôsobu

(22) 19.09.96
(32) 10.10.95, 02.07.96
(31) 95202731.6, 96201812.3
(33) EP, EP
(86) PCT/EP96/04167, 19.09.96
(57) Spôsob na predchádzanie alebo zníženie neprí

jemného pachu pri viacnásobnom použití trigly- 
ceridových tukov a olejov na smaženie či fritova- 
nie potravín, ktoré boli už predtým použité na 
smaženie či fritovanie pri vysokej teplote, zahŕňa 
prídavok prísady, vhodnej na potravinárske účely, 
k tuku pred smažením alebo fritováním,



pričom prísada sa pridá v takom množstve, aby sa 
v tuku alebo v oleji dosiahol jej obsah 10 až 500 
ppm chuťovej látky. Na použitie podľa uvedené
ho spôsobu riešenie ďalej zahŕňa balené porcie, 
obsahujúce 0,3 až 100 g čerstvého triglyceridové- 
ho tuku alebo oleja, obsahujúceho 0,1 až 10 % 
hmotn. chuťovej látky, a tiež balenie, pozostáva
júce najmenej z 2 častí; jedna časť obsahuje čer
stvý tuk alebo olej na smaženie alebo fritovanie 
a najmenej jedna ďalšia časť obsahuje čerstvý tri- 
glyceridový tuk alebo olej, obsahujúci 0,1 až 10 
% hmotn. rozpustenej chuťovej látky.

6(51) A 23L 1/0522
(21) 506-97
(71) CPC International Inc., Englewood Cliffs, NJ, 

US;
(72) Stute Rolf, Dr., Remseck (Neckarems), DE;
(54) Spôsob prípravy potravinového výrobku pou

žitím škrobu upraveného pod vysokým tlakom
(22) 23.04.97
(32) 23.04.96
(31) 196 16 210.¾
(33) DE
(57) Spôsob prípravy potravín použitím granulované

ho predželatínovaného škrobu spracovaného pou
žitím vysokého tlaku (vyššieho ako 400 MPa). 
Tento škrob sa dá spracovať pomocou vysokého 
tlaku priamo v potravinovom produkte a tento po
travinový produkt môže byť počas vysokotlako
vého spracovania hermeticky uzatvorený v obale.

6 (51) A 23L 1/162, A 21C 11/16, A 23L 3/40
(21) 67-98
(71) CPC International Inc., Englewood Cliffs, NJ, 

US;
(72) Bezner Klaus, Untergruppenbach-Unterheinriet, 

DE; Klukowski Horst, Neuenstadt-Kochertuem, 
DE;

(54) Polievková závarka, spôsob jej výroby a extru- 
dačná dýza na vykonávanie tohto spôsobu

(22) 19.01.98
(32) 21.01.97
(31) 197 01 944.7
(33) DE
(57) Skladovatelné cestovinové závarky do instant

ných polievok sa pripravujú súosovou koextrudá- 
ciou dvoch cestových kompozícií, ktoré sa navzá
jom líšia vo farbe a/alebo chuti, v špeciálnej ex- 
trudačnej dýze. Produktom je štruktúrne jednotný 
pórovitý cestovinový výrobok. Každá z dvoch 
cestových kompozícií obsahuje prírodný protein, 
kypriaci prostriedok, plnivo a aspoň 10 % vody. 
Po koextrudácii sa extrudát podrobí tepelnému 
spracovaniu, čím vznikne pórovitá štruktúra. 
Potom sa tento extrudát krája na malé kúsky a tie
to kúsky sa sušia.

6(51) A 24D 3/14, 3/10
(21) 598-98
(71) RHODIA ACETOW AG, Freiburg, DE;
(72) Teufel Eberhard, Gundelfingen, DE; Sexauer 

Wolfgang, Merzhausen, DE; Willmund Rolf, 
Emmendingen, DE;

(54) Cigareta s filtrom a spôsob jej výroby
(22) 31.10.96
(32) 09.11.95
(31) 195 41 873.5
(33) DE
(86) PCT/EP96/04733, 31.10.96
(57) Cigareta s filtrom, ktorej filter obsahuje vláknitý 

filtračný materiál, aditívum s antimutagénnym 
pôsobením na cigaretový dym, v množstve niž
šom ako 15 % hmotn., vzťahujúc na hmotnosť 
vláken vo filtri, a pri vyfajčení rovnakej cigarety s 
filtrom, ktorý neobsahuje žiadne aditívum a nie je 
ventilovaný, dosahuje retenciu nikotínu Rj^ v % 
vyhovujúcu vzorcu: > 100.(1 - D), v ktorom
D = exp(A.B + C), kde A = 21 mm pre filtre dĺž
ky < 25 mm, prípadne A = -4 mm pre dĺžky filtra 
> 25 mm, B = 9,3.10"^ l/mm a C = -(ď^.Ap.K + 
+ L), kde d = priemer filtra (v mm), Ap = odpor 
filtra pri tlaku (mm v. s.), K = 1,0228.10-^ 
(l/mirť*. (mm v. s.)) a L = 0,2334. Týmto filtrom 
je možné odfiltrovať mutagénne pôsobiace látky 
so selektivitou najmenej o 10 % vyššou ako ostat
né látky obsiahnuté v dyme. Ďalej je opísaný 
zvlášť vhodný spôsob výroby uvedenej cigarety.

6(51) A44B19/02
(21) 1420-96
(71) YKK CORPORATION - a Japanese company of 

No.l, Tokyo, JP;
(72) Akeno Mitsuru, Ing., Kurobe, Toyama-ken, JP; 

Murasaki Ryuichi, Ing., Nakaniikawa, Toyama- 
-ken, JP;

(54) Lisovaný suchý zips, spôsob a zariadenie na je
ho výrobu

(22) 31.10.96
(32) 06.06.96
(31) 8-144166
(33) JP



(57) Lisovaný suchý zips pozostáva z podkladovej stu
hy (1) a väčšieho počtu prvkov (2) stojacich na 
povrchu podkladovej stuhy (1), kde každý spojo
vací prvok (2) sa skladá zo stopky (21), vychá
dzajúcej z jedného povrchu podkladovej stuhy 
(1), a zo spojovacej hlavičky (22), vyčnievajúcej 
ohybné z horného konca stopky (21) na oddeliteľ
né spojenie s protiľahlou slučkou (3). Po vyrobe
ní suchého zipsu v kruhovej forme (5) nepretrži
tým lisovaním a vstrekovaním ako primárneho 
medziproduktu suchého zipsu (SF ) zahrievací a 
lisovací valec (8a), umiestený za kruhovou for
mou (5), ohreje a zlisuje spojovaciu hlavičku 
(22') tak, aby sa na stopke (21) ohla a súčasne tak, 
aby sa vytvorila dvojica výčnelkov (22a ), vy
čnievajúcich v opačných smeroch z protiľahlých 
bočných strán hornej časti (22a) spojovacej hla
vičky (22a’) kolmo vzhľadom na pozdĺžny smer 
spojovacej hlavičky (22).

22 á-1

6 (51) A 47C 17/82, 20/02
(21) 283-97
(71) Zelenay Dominik - ZELY'S, Piešťany, SK;
(72) Zelenay Vladimír, Ing., Piešťany, SK;
(54) Skladacie masážne ležadlo
(22) 04.03.97
(57) Skladacie masážne ležadlo pozostáva z dvoch 

skladacích ložných dielov (1, 2) prepojených kla
vírovým pántom (10), s pripojeným podhlavní
kom (3). Predná i zadná dvojica nôh (4) je spev
nená priečkami (14) a pri skladaní sa uloží spolu 
s hornými výsluhami (5), dolnými výsluhami (6) 
i odnímateľným podhlavníkom do spodnej strany 
ložných dielov (1, 2).

6 (51) A 47G 7/06, B 65D 85/50
(21) 1581-97
(71) Charrin Philippe, Beaumont Monteux, FR; Char- 

rin André, Beaumont Monteux, FR;
(72) Charrin Philippe, Beaumont Monteux, FR; Char- 

rin André, Beaumont Monteux, FR;
(54) Zariadenie na prezentáciu kytíc
(22) 23.05.96
(32) 24.05.95
(31) 95 06402
(33) FR
(86) PCT/FR96/00774, 23.05.96
(57) Zariadenie na prezentáciu kytíc má podstavec (1) 

vytvorený z materiálov odolávajúcich vode a de
formácii s nastaviteľnými spojovacími prostried
kami tvorenými zasunovacou časťou (3) a zásuv
kovou časťou (4). Zostavený podstavec (1) má 
kužeľovú časť (5) vybavenú jazýčkami (11), kto
ré sa prispôsobujú akémukoľvek druhu kytice 
a ďalej stabilnú základňu (2), Počiatočné zachyte
nie kytice v zariadení je vykonané pomocou 
akýchkoľvek upevňovacích prostriedkov vlože
ných do otvorov (6) podstavca (1). Zariadenie ďa
lej obsahuje vodu neprepúšťajúcu ozdobnú fóliu 
(8), ktorá je umiestnená pod podstavcom (1), je o- 
hnutá nahor pozdĺž vonkajšej steny podstavca (1) 
smerom k jeho vrcholu (5) a pripojená pomocou 
adhéznych prostriedkov (7). Fólia (8), ktorá zais
ťuje vodotesť celého zariadenia, je ďalej pripev
nená stuhou (21) doliehajúcou na jazýčky (11) a 
zvierajúcou tak fóliu (8), podstavec (1) a kyticu. 
Voda vliala do zariadenia sa zhromažďuje pri jeho 
základni (2) a zaisťuje stabilitu kytice. Rovnakým 
spôsobom vytvorené zariadenie, majúce valcový 
tvar (20), je určené na pozemnú alebo leteckú pre
pravu zväzku asi 40 kvetín pri použití veľmi ma
lého množstva vody.

6(51) A 47L 11/38
(21) 1432-97
(71) Vorwerk & Co. Interholding GmbH, Wuppertal, 

DE;
(72) Graute Ludger, Essen, DE; Sinstedten Johannes, 

Korschenbroich, DE; Thode Jiirgen, Wúlfrath, 
DE; Schroder Christian, Dorsten, DE; Kaspereit 
Knut, Kôln, DE;

(54) Vysávači nadstavec na čistenie plôch za mokra
(22) 20.10.97
(32) 21.10.96, 13.12.96, 13.05.97
(31) 196 43 358.4, 196 52 011.8, 197 19 932.1
(33) DE, DE, DE



(57) Vysávači nadstavec (1) na čistenie plôch (2) za 
mokra, hlavne zvislých plôch (2), obsahuje naná- 
šacie zariadenie (3) na kvapalinu, ktoré je poloho
vo prestaviteľné proti oddelene vyhotovenému 
plášťu (15) odsávacieho kanála (20). Odsávací 
kanál (20) vybieha do odsávacieho ústia (21) v 
tvare štrbiny, pričom plášť (15) oblúkovo prekrý
va nanášacie zariadenie (3) na kvapalinu. Toto na- 
nášacie zariadenie (3) je vnútri oblúka uložené na 
najmenej jednom posúvači (25), prechádza pláš
ťom (15) odsávacieho kanála (20) a na hornej 
strane plášťa (15) je vybavené rukoväťou (26) na 
prestavovanie polohy nanášacieho zariadenia (3) 
na kvapalinu.

6(51) A61F2/06
(21) 1261-97
(71) Medinol Ltd., Tel Aviv, IL;
(72) Richter Jacob, Tel Aviv, IL;
(54) Roztiahnuteľný výstužný dielec
(22) 18.09.97
(32) 19.09.96
(31) 08/716 039
(33) US
(57) lntravaskulámy roztiahnuteľný výstužný dielec 

(1) je najmä určený na implantovanie do zakrive
ných arteriálnych častí ciev. Koncová časť vý- 
stužného dielca (1) je vytvorená s väčšou radiál
nou pevnosťou ako zostávajúca časť výstužného 
dielca (1) v axiálnom smere. Výstužný dielec (1) 
je najmä vhodný na použitie v ústiach ciev, kde sa 
žiada väčšie vystuženie blízko konca výstužného 
dielca (1), môže mať alternatívne časti s väčšou 
ohybnosťou svojho konca ako v ostatných čas
tiach v axiálnom smere. Toto vytvorenie výstuž
ného dielca (1) zamedzí jeho lievikovitému rozší
reniu pri zavádzaní.

25 26 27 28

6(51) A 61F 2/06, A 6IM 29/02
(21) 1457-97
(71) Medinol Ltd., Tel Aviv, IL;
(72) Pinchasik Gregory, Ramat Hasharon, IL; Richter 

Jacob, Ramat Hasharon, IL;
(54) Spojka na spojovanie susedných častí sused

ných segmentov členeného výstužného dielu a 
členený výstužný diel

(22) 26.04.95
(86) PCT/US95/05095, 26.04.95
(57) Spojka (110) na spojovanie susedných častí su

sedných segmentov (102) členeného výstužného 
dielu (100) je tvorená ohybnými spojovacími 
dielmi (112). Každý ohybný spojovací diel (112) 
je tvorený jednotlivými časťami, pričom medzi 
každým párom susedných jednotlivých častí je u- 
sporiadaná oblasť ohybu. V priebehu rozťahova
nia členeného výstužného dielu (100) zostáva ob
lasť ohybu každého ohybného spojovacieho dielu 
(112) ohnutá. Členený výstužný diel (100) obsa
huje aspoň dva v podstate tuhé segmenty (102), 
ktoré sú tvorené navzájom spojenými článkami 
(108).

6 (51) A 61F 13/00, 13/15 
(21) 278-98
(71) McNeil-PPC, INC., Skillman, NJ, US;
(72) Roller Judith E., North Brunswick, NJ, US; 

Luchino Thomas Patrick, Freehold, NJ, US; 
Burwell David A., Hopewell, NJ, US; Pargass 
Sunita, Wynnewood, PA, US;



(54) Fólia s aperturou so zlepšeným rozdeľovaním 
tekutiny, spôsob jej výroby a absorpčný výro
bok obsahujúci fóliu s apertúrou

(22) 27.08.96
(32) 01.09.95
(31) 08/522 600
(33) US
(86) PCT/US96/13795, 27.08.96
(57) Fólia je na jednej strane opracovaná korónovým 

výbojom a je vybavená povrchovo aktívnym či
nidlom, ktoré je rozdelené na obidve strany fólie, 
opracovanú korónovým výbojom aj neopracova
nú korónovým výbojom. Opisuje sa tiež spôsob 
aplikácie povrchovo aktívneho činidla, ktorý za
hŕňa aplikáciu povrchovo aktívneho činidla na 
jednu stranu fólie a zvinutie do zvitku, zatiaľ čo 
povrchovo aktívne činidlo je ešte vlhké, aby bolo 
aplikované povrhcovo aktívne činidlo na obidve 
strany fólie.

rovnakých vzdialenostiach prostredníctvom podá
vacieho zariadenia (11, 12). Pritom sa pri transfe
re najprv z dielcov obsahujúcich účinnú látku (4 ) 
pomocou samolepiaco upravenej procesnej vrstvy 
(5) sťahuje transportná vrstva (9) a potom dielce 
(3 ) pomocnej vrstvy.

1—u

6 (51) A61F13/02
(21) 675-98
(71) LTS LOHMANN THERAP1E-SYSTEME

GMBH, Neuwied, DE;
(72) Asmussen Bodo, Bendorf, DE; Hille Thomas, Dr., 

Neuwied, DE; Schumann Klaus, Neuwied, DE; 
Steinbom Peter, Neuwied, DE;

(54) Spôsob výroby transdermálnych terapeutic
kých náplastí (TTS)

(22) 04.12.96
(32) 20.12.95
(31) 195 47 691.3
(33) DE
(86) PCT/EP96/05410, 04.12.96
(57) Opisuje sa spôsob kontinuálnej výroby transder

málnych terapeutických náplastí, pri ktorom sa na 
páse (1) vytvára vo forme pruhu laminát z po
mocnej vrstvy (3), aspoň najednej strane silikoni- 
zovanej, zo samolepiacej vrstvy (4) obsahujúcej 
účinnú látku a transportnej vrstvy (9). Účinnú lát
ku obsahujúce dielce (4'), získané vysekávaním z 
vrstiev (3 a 4) naprieč smeru pohybu pásu, sú v 
taktoch presúvané na druhý pás (2), pričom k vy
sekávaniu dochádza v pauzách medzi taktami a 
presúvanie na druhý pás (2) sa deje vo výhodne

6(51) A61F13/15
(21) 1746-97
(71) SCA Môlnlycke AB, Goteborg, SE;
(72) Carlsson Anders, Môlnlycke, SE;
(54) Absorpčný výrobok, ako je plienka, chránič 

pri inkontinencii, hygienická vložka alebo po
dobný výrobok

(22) 14.06.96
(32) 30.06.95
(31) 9502390-9
(33) SE
(86) PCT/SE96/00778, 14.06.96
(57) Absorpčný výrobok, ako je plienka, chránič pri 

inkontinencii alebo hygienická vložka, obsahuje 
superabsorpčný materiál (2) v podobe fólie či pá
su, ktorý má v sebe usporiadané štrbiny. Táto fó
lia či pás sú roztiahnuté priečne na pozdĺžny smer 
týchto štrbín tak, aby sa sformovali otvory (6).



6 (51) A 61F 13/15, F 16H 35/02
(21) 499-98
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC., 

Neenah, Wl, US;
(72) Boothe Judson Lamar, Appleton, Wl, US; 

Krautkramer Peter James, Appleton, Wl, US; 
Krueger Gary Alan, Neenah, Wl, US;

(54) Zariadenie a spôsob na delenie a aplikáciu sa
mostatných súčastí na pohybujúci sa nekoneč
ný pás tkanivového substrátu

(22) 10.09.96
(32) 17.10.95
(31) 08/544 370
(33) US
(86) PCT/US96/14382, 10.09.96
(57) Opisuje sa spôsob delenia nekonečného pásu (22) 

elastického materiálu, pohybujúceho sa prvou 
rýchlosťou, na jednotlivé samostatné elastické 
prvky (26) a aplikácie takto vytvorených samo
statných elastických prvkov (26) na k nim prira
dený nekonečný pás (28) navzájom spojených po
lotovarov absorpčných výrobkov na jednorazové 
použitie, pohybujúci sa druhou rýchlosťou. 
Zariadenie zahŕňa prevádzacie segmenty (40), 
konfigurované na otáčanie okolo spoločnej prvej 
osi, unášací prstenec (60), konfigurovaný na otá
čanie okolo druhej osi a usporiadaný výstredne 
vzhľadom na prvú os uvedeného prevádzacieho 
segmentu (40). S týmto unášacím prstencom (60) 
je otočné spojené množstvo spriahovacích členov
(70). Počas otáčania unášacieho prstenca (60) 
opisuje vačková časť (76) každého zo sprahova- 
cích členov (70) uvedenú krivkovú trajektóriu, za
tiaľ čo uhlové rameno (78) každého zo spriahova
cích členov (70) klzné posuvne zaberá s prísluš
ným prevádzacím segmentom (40), čoho výsled
kom je natáčanie spriahovacích členov (70) okolo 
otočných čapov (72) a otáčanie prevádzacích seg- 
mentoc (40) premenlivou rýchlosťou.

6 (51) A 61K 9/19, 9/14, 47/26, 47/18 
(21) 525-98
(71) SANOF1, Paris, FR;
(72) Bouloumie Colette, Montpellier, FR; Breul Thier

ry, Montpellier, FR; Colliere Laurence, Montbar- 
tier, FR; Faure Philippe, Maurin, FR;

(54) Stabilný lyofilizovaný farmaceutický prípra
vok

(22) 30.10.96
(32) 03.11.95
(31) 95 13022
(33) FR
(86) PCT/FR96/01706, 30.10.96
(57) Lyofilizovaný farmaceutický prípravok j e zložený 

z amorfnej a kryštalickej fázy a zahŕňa účinné 
množstvo aspoň jednej farmaceuticky aktívnej 
látky nebielkovinovej povahy; ďalej manitolu a a- 
lanínu v hmotnostnom pomere R, pohybujúcom 
sa od 0,1 do 1, kde R predstavuje pomer hmot
nosti manitolu ku hmotnosti alanínu.

6(51) A61K9/20
(21) 1675-97
(71) Quadrant Holdings Cambridge Limited, Trum- 

pington, Cambridge, GB;
(72) Roser Bruce Joseph, Barton Road, Cambridge, 

GB; Gribbon Enda Martin, Bishops Stortford, 
Hertfordshire, GB;

(54) Spôsob pevného zakotvenia látok do suchej 
matrice z penového skla a prostriedky, ktoré 
obsahujú penové sklo

(22) 07.06.96
(32) 07.06.95
(31) 08/486 043
(33) US
(86) PCT/GB96/01367, 07.06.96
(57) Je opísaný spôsob prípravy penových skiel a pro

striedkov, ktoré sa pomocou nich získajú. 
Prostriedky sú vhodné na stabilné skladovanie 
mnohých látok, výhodne biologických a farmace
utických látok.

6 (51) A 61K 31/16, 31/165, 31/415, 31/425, 38/05,
C 12N 9/48, 9/64, C 12Q 1/37

(21) 481-98
(71) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia, 

PA, US;
(72) Abdel-Meguid Sherin Salaheldin, Exton, PA, US; 

Carr Thomas Joseph, Phoenixville, PA, US; 
Desjarlais Renee Louise, St. Davids, PA, US; 
Gallagher Timothy Francis, Harleysville, PA, US; 
Halbert Stacie Marie, Harleysville, PA, US; 
Janson Cheryl Arm, Bryn Mawr, PA, US; Marquis 
Robert Wells, St. Davids, PA, US; Oh Hye-Ja, 
Exton, PA, US; Ru Yu, Havertown, PA, US; Smith 
Ward Whitlock, Bryn Mawr, PA, US; Thompson 
Scott Kevin, Phoenixville, PA, US; Veber Daniel 
Frank, Ambler, PA, US; Yamashita Dennis Shinji, 
King of Prussia, PA, US; Yen Jack Hwekwo, 
Malvern, PA, US; Zhao Baoguang, King of 
Prussia, PA, US;

(54) Molekula katepsínu K, peptid viažuci sa na du
tinu aktívneho miesta katepsínu K, kompozí
cia, spôsob identifikácie inhibičnej zlúčeniny 
a inhibítorov, ktoré sa konkurenčne viažu na 
aktívne miesto katepsínu K



(22) 30.10.96
(32) 30.10.95, 22.11.95, 21.12.95, 20.03.96, 20.03.96, 

20.03.96, 17.05.96, 17.05.96, 13.06.96, 22.07.96, 
07.08.96, 08.08.96

(31) 60/008 108, 60/007 473, 60/008 992, 60/013 748, 
60/013 764, 60/013 747, 60/017 892, 60/017 455, 
60/020 478, 60/022 047, 60/023 494, 60/023 742

(33) US, US, US, US, US, US, US, US, US, US, US, 
US

(86) PCT/US96/17512, 30.10.96
(57) Opísaná je nová kryštalická štruktúra katepsínu K 

a spôsoby určovania inhibítorov tejto proteázy a 
spôsoby inhibície katepsínu K použitím inhibíto
rov s určitou štruktúrnou, fyzikálnou a priestoro
vou charakteristikou.

6(51) A 61K 31/21, 31/70
(21) 1559-97
(71) Sobering Corporation, Kenilworth, NJ, US;
(72) Albrecht Janice K., Winter Park, FL, US; Grint 

Paul C., Basking Ridge, NJ, US;
(54) Použitie ribavirínu a interferónu alfa na tera

piu hepatitídy typu C
(22) 15.05.96
(32) 19.05.95
(31) 08/444 584
(33) US
(86) PCT/US96/06552, 15.05.96
(57) Použitie kombinácie interferon alfa s efektívnym 

množstvom ribavirínu ako liečiva na liečenie 
chronickej infekčnej hepatitídy typu C a poškode
nia ľadvín, najmä chronickej choroby ľadvín ale
bo nepatocelulámeho poškodenia ľadvín.

6 (51) A 61K 31/44, 31/21, 31/195, 31/34, 31/22,
33/08, 33/26, 37/64, 31/535

(21) 1218-96
(71) ISIS PHARMA GMBH, Zwickau, DE;
(72) Noack Eike Albrecht, Neuss, DE; Kojda Georg, 

Kôln, DE;
(54) Farmaceutické prostriedky na prevenciu a lie

čenie endoteliálnych dysfunkcií
(22) 28.03.95
(32) 30.03.94
(31) P 44 10 997.0
(33) DE
(86) PCT/DE95/00421, 28.03.95
(57) Je opísané použitie zlúčenín uvoľňujúcich a/alebo 

prenášajúcich oxid dusnatý na výrobu farmaceu
tických prostriedkov na prevenciu, liečenie a od
straňovanie endoteliálnych dysfunkcií a s týmito 
dysfunkciami pokračujúcich chorôb alebo chorôb, 
ktoré sú nimi vyvolané.

6(51) A61K31/44 
(21) 581-98
(71) H. Lundbeck A/S, Copenhagen-Valby, DK;
(72) Pike Brian R., Houston, TX, US;

(54) Liečivo na liečenie úrazového poškodenia moz
gu

(22) 05.11.96
(32) 06.11.95
(31) 1232/95
(33) DK
(86) PCT/DK96/00458, 05.11.96
(57) Je opísaná zlúčenina 5-(2-etyl-2H-tetrazol-5-yl)- 

-1,2,3,6-tetrahydro-1 -metylpyridínu vzorca (1), 
ktorá zlepšuje kognitívnu výkonnosť a oslabuje ú- 
razom znížené redukcie cholinergných neurónov 
na modeloch úrazového poškodenia mozgu a je 
vhodná na výrobu liečiva na liečbu úrazového po
škodenia mozgu.

6(51) A 61K 31/65, 9/54
(21) 4559-90
(71) American Cyanamid Company, Stamford, CT, 

US;
(72) Sheth Nitin Vadilal, Middletown, NY, US; 

Valorose Joseph James, Montgomery, NY, US; 
Ellway Keith Anthony, Washingtonville, NY, US; 
Ganesan Madurai Gurusamy, Suffern, NY, US; 
Mooney Kieran George, Warwic, NY, US; 
Johnson Jerry Bain, Upper Saddle River, NJ, US;

(54) Farmaceutický aplikačný prostriedok a spôsob 
jeho prípravy

(22) 19.09.90
(32) 21.09.89
(31) 07/410 708
(33) US
(57) Farmaceutický aplikačný prostriedok, obsahujúci 

7-dimetylamino-6-deoxy-6-demety !tetracyklín 
(minocyklín) alebo jeho netoxickú adičnú soľ 
s kyselinou, zahŕňa zmesi alebo oddelené aplikač
né jednotky obsahujúce guľovité granulky potiah
nuté polymérom citlivým na pH, ktoré sú prispô
sobené uvoľňovaniu minocyklínu do prostredia 
s pH od asi 4,0 do 7,5, a prípadne potiahnuté gra
nulky na rýchle uvoľňovanie minocyklínu, ktoré 
sú prispôsobené uvoľňovaniu minocyklínu do 
prostredia s pH nižším ako asi 3,9, alebo mino- 
cyklínový prášok. Alternatívny aplikačný systém 
je tvorený prípravkom s niekoľkonásobným poťa
hom citlivým na pH. Je opísaný spôsob prípravy 
tohto prostriedku.

6(51) A61K33/24 
(21) 1288-97
(71) JOHNSON MATTHEY PUBLIC LIMITED 

COMPANY, London, GB;
(72) Murrer Barry Anthony, Reading, Berkshire, GB; 

Powell Nigel Anthony, Reading, Berkshire, GB;



(54) Farmaceutický prostriedok obsahujúci zvolené 
hydráty uhličitanu lantánu

(22) 19.03.96
(32) 25.03.95
(31) 9506126.3
(33) GB
(86) PCT/GB96/00575, 19.03.96
(57) Farmaceutický prostriedok s obsahom uhličitanu 

lantanitého so vzorcom !^(COjij.x^O, v kto
rom x má hodnoty od 3 do 6, výhodne od 3,5 do 
5, najmä výhodne od 3,8 do 4,5, sa použije na prí
pravu liekov na liečbu hyperfosfatémie podáva
ním do tráviaceho a zažívacieho traktu. 
Farmaceutický prostriedok zahŕňajúci tento uhli
čitan lantanitý v zmesi alebo v spojení s farmace
uticky prijateľnou zrieďujúcou látkou alebo nosi
čom je vo forme na podanie do tráviaceho a zaží
vacieho traktu na liečbu hyperfosfatémie u pa
cienta so zlyhaním obličiek.

6 (51) A 61K 38/00, C 07K 3/28
(21) 4312-90
(71) CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION 

SANGUINE DE LILLE, Lille, FR;
(72) Bumouf-Radosevich Miry ana, Wavrin, FR; Bur- 

nouf Thierry, Wavrin, FR;
(54) Spôsob prípravy stabilného koncentrátu kom

plexu faktor VIII - von Willebrandov faktor 
s vysokou špecifickou aktivitou

(22) 05.09.90
(32) 05.09.89
(31) 8911567
(33) FR
(57) Koncentrát krvno-koagulačného komplexu faktor 

VlII-von Willebrandov faktor s vysokou špecific
kou aktivitou sa pripravuje z celkovej nekryopre- 
cipitovanej plazmy. Spôsob zahŕňa predčistenie 
zrážaním chloridom bámatým, adsorpciu na hyd
roxide hlinitom a chromatografické čistenie na a- 
nexovej živici typu DEAE-Fractoge I. Spôsob tiež 
zahŕňa inaktiváciu vírusov technikou rozpúšťad- 
lo-detergent a umožňuje izolovať z tej istej plaz
my fibrinogén, albumín, imunoglobulíny, antit- 
rombín III, fibronektín a protrombínový komplex. 
Jednotlivé získané koncentráty sú vhodné na tera
peutické použitie.

6(51) A 61K 38/05
(21) 423-98
(71) CYTRAN, LTD., Hamilton, BM;
(72) Green Lawrence R., S.W., Tacoma, WA, US; 

Blasecki John W., N.E., Woodinville, WA, US;
(54) Použitie dipeptidu R'-Glu-Trp-R" na liečenie 

neovaskularizácie
(22) 02.10.96
(32) 03.10.95, 13.03.96

(31) 08/538 701, 08/614 764
(33) US, US
(86) PCT/US96/15856, 02.10.96 
(57) Použitie dipeptidových zlúčenín na výrobu liečiva 

na liečenie subjektu s patologickým stavom zahŕ
ňajúcim neovaskularizáciu podávaním farmaceu
tického prípravku, obsahujúceho dipeptid R -Glu- 
-Trp-R" a farmaceuticky prijateľný nosič.

6 (51) A 61K 38/13, 47/14, 47/08, 9/48
(21) 371-98
(71) NOVARTIS AG, Basle, CH;
(72) Woo Jong Soo, Suwon, Kyungki, KR;
(54) Prípravok obsahujúci cyklosporín a spôsob je

ho prípravy
(22) 19.06.97
(32) 19.06.96, 14.03.97
(31) 96/22417, 97/8750
(33) KR, KR
(86) PCT/EP97/03213, 19.06.97
(57) Mäkké želatínové kapsuly obsahujúce cyklospo

rín zahŕňajú prostriedky obsahujúce cyklosporín 
ako aktívnu zložku, hydrofilnú zložku polyetylén- 
glykol alebo nehydrofilnú zložku propylénkarbo- 
nát alebo ich zmes, zmes esterifikovanej zlúčeni
ny mastnej kyseliny a primárneho alkoholu, tri- 
glyceridu mastnej kyseliny so stredným reťazcom 
a monoglyceridu mastnej kyseliny ako olejovú 
zložku, a povrchovo aktívnu látku, ktorá má hod
notu HLB (hydrofilnolipofilná rovnováha) 8 až 17 
v želatínovom obale obsahujúcom polyetyléngly- 
kol a propylénglykol ako zmäkčovadlo.

6 (51) A 61K 38/13, 47/14, 47/08 // 9/48
(21) 372-98
(71) NOVARTIS AG, Basle, CH;
(72) Woo Jong Soo, Suwon, Kyungki, KR;
(54) Prípravok obsahujúci cycklosporín a spôsob 

jeho prípravy
(22) 19.06.97
(32) 19.06.96, 14.03.97
(31) 96/22417, 97/8750
(33) KR, KR
(86) PCT/EP97/03213, 19.06.97
(57) Želatínové kapsuly obsahujúce cyklosporín zahŕ

ňajú prostriedky obsahujúce cyklosporín ako ak
tívnu zložku, hydrofilnú zložku polyetylénglykol 
alebo nehydrofilnú zložku propylénkarbonát ale
bo ich zmes, zmes esterifikovanej zlúčeniny mast
nej kyseliny a primárneho alkoholu, triglyceridu 
mastnej kyseliny so stredným reťazcom a mono
glyceridu mastnej kyseliny ako olejovú zložku 
a povrchovo aktívnu látku, ktorá má hodnotu 
HLB (hydrofilnolipofilná rovnováha) 8 až 17 
v želatínovom obale obsahujúcom polyetyléngly
kol a propylénglykol ako zmäkčovadlo.



6 (51) A 6IK 49/00, 49/04
(21) 688-97
(71) SCHERING AKT1ENGESELLSCHAFT, Berlin, 

DE;
(72) Maier Franz-Karl, Berlin, DE; Bauer Michael, 

Berlin, DE; Krause Werner, Berlin, DE; Speck 
Ulrich, Berlin, DE; Schuhmann-Giampieri Gab
riele, Berlin, DE; Muhler Andreas, Wayne, NJ, 
US; Balzer Thomas, Berlin, DE; Press Wolf- 
-Riidiger, Berlin, DE;

(54) Použitie kovových komplexov ako pečeňových 
a žlčníkových rentgenových diagnostík

(22) 20.11.95
(32) 30.11.94, 13.02.95, 07.06.95
(31) 08/351 086, 08/387 408, 08/480 566
(33) US, US, US
(86) PCT/EP95/04547, 20.11.95
(57) Komplexy kovov v polohe 4 alebo 5 substituova

ných DTPA-derívátov sú vhodné ako kontrastné 
činidlo na počítačovú tomografiu pečene a žlčo
vých ciest.

6 (51) A61M31/00
(21) 203-97
(71) Rhône- Poulenc Rorer GmbH, Koln (Cologne), 

DE;
(72) Hager Jôrg-Christian, Ing., Cologne, DE; Gebhart 

Kurt, Dr., Cologne, DE; Lôwenich Helmut, Dr., 
Jlichen, DE; Pastewka Ulrich, Dr., Bonn, DE;

(54) Predajná jednotka na parenterálnu aplikáciu, 
zariadenie na vykonávanie parenterálnej apli
kácie a doplniteľná jednotka pre uvedenú pre
dajnú jednotku

(22) 12.02.97
(57) Predajná jednotka pozostáva z aspoň jednej kany- 

Iy (2), zariadenia (3) na dávkovanie tekutého far
maceutického produktu v jednotlivých dávkach, 
z aspoň jednej nádoby naplnenej tekutým farma
ceutickým produktom na vloženie do zariadenia 
(3) a na vyprázdnenie do jednotlivých dávok po
mocou zariadenia (3). Zariadenie (3) má vnútri 
plášťa (4) vnútornú časť (41) na uloženie nádoby 
naplnenej tekutým farmaceutickým produktom 
a je opatrené dávkovacou časťou na jednotlivé 
dávky farmaceutického produktu, pričom nádoba 
je spojená s dávkovacou časťou pomocou zásob
níka (13) a objem zásobníka (13) zodpovedá 
množstvu tekutiny na každú jednotlivú dávku. 
Zariadenie (3) uvedeného vyhotovenia sa používa 
v predajnej jednotke (1). Doplniteľná jednotka 
pozostáva z aspoň jednej kanyly (2), aspoň jednej 
nádoby naplnenej tekutým farmaceutickým pro
duktom na vloženie do zaradenia (3) a na vy
prázdnenie pomocou zariadenia (3) do jednotli
vých dávok.

6(51) A63B22/06
(21) 224-97
(71) Schmidt-Fajlik Tibor, Ing., Žilina, SK;
(72) Schmidt-Fajlik Tibor, Ing., Žilina, SK;
(54) Cyklotrenažér
(22) 14.02.97
(57) Cyklotrenažér pozostáva zo stojana (4), valčeka 

(9), osky valčeka (10) a pružín (11), pričom val
ček (9) je brzdený brzdou (12). Bicykel (1) je pev
ne prichytený oskou (2) zadného kolesa bicykla 
(3) na nosné lišty (8) stojana (4). Brzda (12), kto
rá brzdí valček (9), je ovládaná lankom brzdy 
(13), ktoré je cez záves (14) ovládané volantom 
bicykla (1).
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6 (51) A 63H 18/08, 21/04, 19/02
(21) 5507-87
(71) LEGO A/S, Billund, DK;
(72) Bolli Peter, Steinhausen, CH; Looser Heinz, Baar, 

CH; Tanner Werner, Baar, CH;
(54) Hračka v podobe ozubenej dráhy
(22) 21.07.87
(32) 21.07.86
(31) 2901/86-7
(33) CH
(57) Obsahuje dráhu s najmenej jednou hladkou jazd

nou plochou (41, 42; 53, 54) a s pozdĺž jazdnej 
plochy usporiadaným ozubeným prvkom (43, 55), 
ktorý má dve, v priečnom smere k dráhe od seba 
oddelené, na jazdnú plochu (41, 42; 53, 54) kolmé 
a symetrické ozubenia (44, 45; 56, 57); pojazdnej 
ploche (41, 42; 53, 54) pohyblivé hnacie vozidlo 
s najmenej dvoma otáčavými osami (15), ktoré 
nesú po dve obežné kolesá (16), s hnacím moto
rom (26), ktorý je spojený s hnacím kolesom (28), 
zasahujúcim do jedného ozubenia (44, 45; 56, 
57), pričom os (27) hnacieho ozubeného kolesa 
(28) je usporiadaná kolmo na otáčavé osi (15), 
s po pároch proti sebe ležiacimi klznými alebo va
livými vodiacimi prostriedkami (17, 18; 21, 22; 
83) v susedstve hnacieho ozubeného kolesa (28). 
Hnacie ozubené koleso (28) je usporiadané vzhľa
dom na stred vzdialenosti medzi po pároch proti
ľahlými klznými alebo valivými vodiacimi pro
striedkami ako bočné oddelené a so spriahacím 
zariadením (23, 24) na pripojenie ďalších vozidiel 
(1, 2, 3), kde obežné kolesá (16) nemajú vence. 
Ozubenia (44, 45; 56, 57) sú nahor otvorené, klz
né alebo valivé vodiace prostriedky (17, 18; 21, 
22; 22, 83) a priliehajú vždy k jednej z oboch boč
ných plôch ozubeného prvku (43;55). Spriahacie 
zariadenie (23, 24) obsahuje spriahací strmeň, 
ktorý je pripevnený na podvozku (4) hnacieho vo
zidla a na ďalších, taktiež vždy zodpovedajúcimi 
klznými alebo valivými vodiacimi prostriedkami 
(17, 18; 21, 22; 22, 83) vybavených vozidlách (1, 
2, 3) vo výške ozubeného prvku (43; 55) v sused
stve uvedených klzných alebo valivých vodiacich 
prostriedkov (17, 18; 21, 22; 22, 83).

6(51) A 63H 33/08, 33/10
(21) 1284-96
(71) Trška Ján, Košice, SK;
(72) Trška Ján, Košice, SK;
(54) Stavebnica
(22) 08.10.96
(57) Stavebnica pozostáva z najmenej dvoch stavebni

cových dielov (2) v tvare mnohostenov z priesto
rových geometrických útvarov prechodne spoje
ných najmenej jedným spojovacím prvkom (1). 
V stenách stavebnicových dielov (2) je aspoň je
den spojovací otvor (3). Jeho hĺbka je menšia ako 
polovica hrúbky stavebnicového dielu (2) v tvare 
rovnobežnostena. Súčasťou stavebnicovej súpra
vy je najmenej jeden spojovací prvok (1), jeho 
dĺžka sa rovná dvojnásobku hĺbky spojovacieho 
otvoru (3) stavebnicového dielu (2). V strede má 
rádiusovú priehlbinu.

Trieda B

6 (51) B OlD 11/04
(21) 312-97
(71) Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava, 

SK;
(72) Schlosser Štefan, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(54) Spôsob separácie karboxylových kyselín z vod

ných a nevodných roztokov
(22) 10.03.97
(57) Spôsobom podľa vynálezu sa rieši separácia a za- 

koncentrovanie jednej alebo súčasne viacerých 
karboxylových kyselín so štyrmi až šiestimi 
uhlíkmi v molekule kontaktovaním vodného ale
bo nevodného roztoku karboxylových kyselín 
s rozpúšťadlom, pričom ich fázové rozhranie je 
imobilizované v póroch mikropórovitej steny du
tých vlákien alebo trubíc. Separácia a zakoncen- 
trovanie jednej alebo súčasne viacerých karboxy
lových kyselin s tromi až šiestimi uhlíkmi v mo
lekule sa



dá uskutočniť tiež kontaktovaním vodného rozto
ku kyseliny alebo viacerých karboxylových kyse
lín s rozpúšťadlom vytvárajúcim kvapalnú mem
bránu oddeľujúcu delený roztok a stripovací roz
tok, do ktorého sa karboxylové kyseliny zakon- 
cetrovávajú, pričom fázové rozhrania medzi stý
kajúcimi sa fázami sú mobilizované v póroch 
mikropórovitých stien dutých vlákien alebo tru
bíc. Jedna fáza v každej z dvojíc kvapalnín stýka
júcich sa na ústí pórov stien trubíc alebo dutých 
vlákien danú stenu nezmáča a tlak v kvapaline, 
ktorá stenu nezmáča, je väčší ako v kvapaline na 
opačnej strane steny, pričom kvapaliny v týchto 
dvojiciach sa navzájom nemiešajú alebo sa mieša
jú len čiastočne.

6 (51) B OlD 39/00, C 08L 1/00
(21) 793-98
(71) Zellform Gesellschaft M.B.H., Taiskirchen, AT;
(72) Dôpfner Horst, Taiskirchen, AT; Emegg Martin, 

Pram, AT; Bramsteidl Robert, St. Agatha, AT;
(54) Spôsob výroby polotovarov a tvarových telies z 

celulózy a/alebo vláknitých materiálov obsahu
júcich celulózu

(22) 12.09.97
(32) 16.09.96
(31) A 1627/96
(33) AT
(86) PCT/AT97/00200, 12.09.97
(57) Spôsob výroby vláknitého materiálu s mimoriad

nym zvýšením medzimolekulovo pôsobiacich vo
díkových mostíkových väzieb, dosiahnutý fyzi
kálnymi metódami, a to pomocou zodpovedajúce
ho fyzikálneho zväčšenia špecifického povrchu 
vlákien a zjemnenia štruktúry vlákien, vhodného 
na vytváranie kontaktu, zosietenia a splstnatenia, 
pričom sa toto deje dlhotrvajúcim mletím celuló
zových vlákien alebo iných vlákien a rastlín, 
obsahujúcich celulózu, v rafinérii alebo iných 
vhodných zariadeniach na drvenie vlákien alebo 
defibriláciu. Následne, prípadne po predbežnom 
odvodnení nasleduje tvarovanie a sušenie vodnej 
vláknitej kaše. Materiál sa môže pokračujúcim su
šením a s tým spojeným zmrštením sám vytvrdiť 
až do špecifickej hmotnosti 1,5 bez prídavku lepi
diel, pomocných látok alebo pliev a bez použitia 
vnútorného tlaku.

6(51) B OlD 47/04
(21) 3046-90
(71) Berthold Hermann, Furth, DE;
(72) Berthold Hermann, Fiirth, DE;
(54) Spôsob čistenia plynov, najmä dymových ply

nov, za mokra a zariadenie na vykonávanie 
tohto spôsobu

(22) 19.06.90
(32) 21.06.89
(31) P 39 20 321.2
(33) DE

(57) Riešenie sa týka spôsobu a zariadenia na čistenie 
plynov, najmä dymových plynov, za mokra, pri 
ktorom sa plyn uvádza pôsobením turbulencie do 
styku s penotvomou čistiacou kvapalinou. Aby sa 
znížil náklad na energiu a zlepšila sa tvorba peny, 
navrhuje sa viesť čistený plyn do primárneho re
akčného priestoru, ktoiý má v smere prúdenia 
meniaci sa prierez priechodu a v smere prúdenia 
je bočné ohraničený aspoň jednou pohyblivou ste
nou, ktorá má nerovnomerný a čistiacou kvapali
nou zmáčaný povrch. Stena môže byť opatrená 
otvormi, takže na strane steny odvrátenej od pri
márneho reakčného priestoru vznikne sekundárny 
reakčný priestor.

6(51) B OlD 53/34
(21) 4472-90
(71) Atochem North America, Inc., Philadelphia, PA, 

US;
(72) de Graaf Aart Pieter, Goes, NL; Linder Georg 

Heinrich, Ing., Vlissingen, NL; Hoekman Leen- 
dert Comelis, s-Gravenpolder, NL;

(54) Spôsob odstraňovania kovových látok z odpa
dových pár

(22) 13.09.90
(32) 13.09.89, 10.09.90
(31) 406 482,578 570
(33) US1US
(57) Odpadový vypúšťaný prúd zo spracovania sklene

ných predmetov povliekaním látkami obsahujúci
mi kovové zložky v parnej fáze sa spracováva 
premývaním v zariadení, ktoré má premývaciu 
vrstvu a regulačné prostriedky prietoku a recyklo- 
vania jednotlivých prúdov, kyslým roztokom, kto
rý má obmedzenú koncentráciu kovových zvyš
kov. Po vykonaní tohto spracovávania sklenených 
predmetov povliekaním sa dosahuje značná účin
nosť regenerovania použitých látok, pričom sa 
zmenší množstvo emisií.

6(51) B OlD 53/36
(21) 1827-89
(71) Polska Akadémia Nauk Instytut Katalizy i Fizy- 

kochemii Powierzchni, Kraków, PL;
(72) Wojciechowski Jerzy, Dr. Ing., Kraków, PL; Janas 

Janusz, Kraków, PL; Wysocki Zygmunt, Ing., 
Kraków, PL; Rachwal Andrzej, Kraków, PL;

(54) Zariadenie na katalytické spaľovanie organic
kých látok

(22) 24.03.89
(32) 24.03.88,24.03.88
(31) P-271 405, P-271 406
(33) PL, PL



(57) Zariadenie na katalytické spaľovanie organických 
látok obsiahnutých v prúde vzduchu s relatívne 
vysokou koncentráciou je tvorené kovovým val
covým telesom (21) s valcovou nadstavbou (39), 
v nadstavbe (39) je uložená prvá vrstva katalyzá
tora (6), v kovovom valcovom telese (21) sú ved
ľa vrstiev keramickej výplne (4) uložené ďalšie 
dve vrstvy katalyzátora (6), pričom medzi tromi 
vrstvami katalyzátora (6) je vytvorený priestor 
komory (18), v ktorej je uložený aspoň jeden vy
kurovací článok (22), pričom v hornej časti valco
vej nadstavby (39) je vytvorený výstup (9) na ply
ny s regulačným ventilom (19).
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6 (51) B OlJ 8/24,19/26, B 05B 7/04, C 08F 10/00,2/34
(21) 663-98
(71) BP Chemicals Limited, London, GB;
(72) Newton David, Guildford, Surrey, GB; Chinh 

Jean-Claude, Saint-Mitre-les-Remparts, FR;
(54) Atomizačná dýza
(22) 14.11.96
(32) 23.11.95
(31) 9524038.8
(33) GB
(86) PCT/GB96/02796, 14.11.96
(57) Kontinuálna polymerizácia olefínov, predovšet

kým etylénu alebo propylénu, alebo ich zmesí 
s inými alfaolefínmi vo fluidnom lôžku, kde re
cyklovaný plyn, ktorý obsahuje monomér slúžiaci 
na fluidizáciu lôžka sa ochladzuje s cieľom vy- 
kondenzovať aspoň časti kvapalného uhľovodíka. 
Skondenzovaná kvapalina, ktorou môže byť mo
nomér alebo inertná kvapalina, sa oddeľuje z re
cyklovaného plynu a zavádza sa priamo do fluid
ného lôžka prostredníctvom atomizačnej dýzy (1) 
poháňanej plynom na vyvíjanie chladu využitím

latentného tepla odparovania. Dýza (1) je vybave
ná vnútri vstupu kvapaliny do automatizačnej ko
mory (5) mechanickým zariadením (9). Mecha
nické zariadenie (9) predbežne atomizuje kvapali
nu tak, že dýza (1) spotrebuje menšie množstvo 
plynu v porovnaní s konvenčnými atomizačnými 
dýzami (1) poháňanými plynom.

6 (51) B OlJ 13/10
(21) 742-98
(71) ZENECA LIMITED, London, GB;
(72) Bell Gordon Alastair, Maidstone, Kent, GB; 

Landham Rowena Roshanthi, Nr. Sittingboume, 
Kent, GB;

(54) Spôsob prípravy pevného, mikroenkapsulova- 
ného produktu a produkt získaný týmto spôso
bom

(22) 28.11.96
(32) 06.12.95
(31) 9524918.1
(33) GB
(86) PCT/GB96/02947, 28.11.96
(57) Pevný mikroenkapsulovaný produkt sa získa po

mocou (i) prípravy vodného média, z ktorého 
vzniká film, obsahujúceho polymér tvoriaci film, 
ako je polyvinylpyrolidón a vodnú suspenziu 
mikroenkapsulovanej látky, (ii) liatím takto pri
praveného vodného média na substrát a (iii) suše
ním liateho média pri vzniku liateho polyméru 
tvoriaceho film, ktorý obsahuje mikroenkapsulo- 
vanú látku.



6 (51) B OlJ 23/28, 23/88, C 07C 45/38, 47/02, 47/04
(21) 4968-90
(71) HALDOR TOPS0E A/S, Lyngby, DK;
(72) Sarup Bent, Frederiksberg, DK; Nielsen Poul Erik 

H0jlund, Fredensborg, DK; Hansen Viggo Lucar- 
sen, Br0nsh0j, DK; Johansen Keld, Frederiks- 
sund, DK;

(54) Katalyzátor na výrobu aldehydov
(22) 12.10.90
(32) 16.10.89, 04.12.89
(31) 5139/89, 6093/89
(33) DK, DK
(57) Riešenie spočíva v katalyzátore na výrobu alde

hydu premenou alkoholu na zodpovedajúci alde
hyd parciálnou oxidáciou alkoholu, pričom kata
lyzátor je tvorený aktívnym katalytickým materi
álom zo zmesových oxidov molybdénu a ďalšou 
zložkou M, ktorá sa volí z oxidov chrómu, vaná- 
du, hliníka, železa, volfrámu, mangánu a zmesí 
týchto látok, pri molámom pomere Mo : M v roz
medzí 1 až 5, zlepšenie spočíva v tom, že kataly
tický aktívny materiál je uložený na inertnom no
siči s monolitickou štruktúrou. Riešenie spočíva 
rovnako v použití tohto katalyzátora na parciálnu 
oxidáciu plynu s obsahom alkoholu na zodpove
dajúci aldehyd.

6 (51) B 09B 3/00, C 04B 7/24, 7/32, 18/04
(21) 1583-96
(71) Agrosystéma Slovakia, s.r.o., Bratislava, SK;
(72) Devičinskij Jevgenij, Bratislava, SK;
(54) Technológia spracovania odpadu pri výrobe 

hliníka na výrobu stavebných materiálov
(22) 09.12.96
(57) Technológia spracovania odpadu pri výrobe hliní

ka, kde odpadom je spracovaný bauxit, zahŕňa je
ho termické spracovanie v rotačnej peci pri 1 040 
až 1 050 °C za vzniku granúl. Takto vytvorené 
granuly sa používajú do betónových zmesí na vý
robu ľahkých betónov.

6 (51) B 21C 37/02, A 61F 2/00
(21) 1122-97
(71) Medinol Ltd., Tel Aviv, IL;
(72) Richter Jacob, Tel Aviv, IL; Yaron Ira, Jerusalem, 

IL;
(54) Spôsob výroby výstužného dielca, plech na vý

robu výstužného dielca a roztiahnuteľný vý- 
stužný dielec

(22) 19.08.97
(32) 30.10.96
(31) 08/742 422
(33) US

(57) Výstužný dielec sa vyrobí vytvorením vzoru v 
rovnom plechu a uskutočnením spojovacích 
miest, v ktorých sa dlhé okraje vzoru navzájom 
spoja. Pri výrobe sa do rovného plechu vyreže 
vzor výstužného dielca, tento vzor sa zdeformuje, 
aby obidva protiľahlé dlhé okraje dosadli na seba, 
hneď potom sa tieto dlhé okraje navzájom spoja v 
aspoň jednom mieste. Žiadna časť výstužného 
dielca nevyčnieva do pries vitu výstužného dielca, 
keď sa výstužný dielec roztiahne k vnútornej ste
ne cievy.

6 (51) B 22C 1/00
(21) 208-97
(71) Janíčko Štefan, Ing., CSc., Bratislava, SK;

Janíčková Katarína, Ing., Bratislava, SK;
(72) Janíčko Štefan, Ing., CSc., Bratislava, SK;

Janíčková Katarína, Ing., Bratislava, SK;
(54) Zmes na utesnenie foriem pri aluminotermic- 

kom zváraní koľajníc
(22) 13.02.97
(57) Tesniaci tmel z pieskovej zmesi na tesnenie pre

fabrikovaných foriem medzi sebou a v dotyku 
s koľajnicou pri aluminotermickom zváraní želez
ničných koľajníc pozostáva zo 78 až 85 % hmot- 
nostných jemného kremičitého piesku, zmenia 
0,6 - 0,2 mm, 11 až 16 % hmotnostných ílovej 
múčky a 4 až 6 % hmotnostných vody.

6 (51) B 22D 11/06
(21) 1680-96
(71) VESUVIUS FRANCE S. A., Feignies, FR;
(72) Caillaud Frédéric, La Longuevílle, FR; Guillo 

Philippe, Paris, FR; Barbe Jacques, Saint-Étienne, 
FR; Vendeville Luc, Béthune, FR; Delassus 
Pierre, Béthune, FR;

(54) Bočná stena lejacieho stroja na plynulé liatie 
plechu a zariadenie na plynulé liatie

(22) 23.06.95
(32) 30.06.94, 01.08.94
(31) 95/05535, 94/09611
(33) FR, FR
(86) PCT/FR95/00842, 23.06.95
(57) Bočná stena (10) je určená lejaciemu stroju na 

plynulé liatie plechu, zostaveného z rámu, v kto
rom sú uložené dva valce (2) otočné v opačných 
smeroch, dve bočné steny (10) umiestnené na 
každom z koncov valcov (2) a prostriedky na pri
tláčanie bočných stien (10) na konce valcov (2). 
Valce (2) spolu s bočnými stenami (10) ohraniču
jú formu na plynulé liatie zadŕžajúce dané množ
stvo tekutého kovu. Bočná stena (10) obsahuje 
žiaruvzdornú dosku (12) zhotovenú z nekovového 
žiaruvzdorného materiálu, dosadajúcu na konce



valcov (2), a kovovú časť na pripevnenie bočnej 
steny (10) k rámu stroja na plynulé liatie. Kovová 
časť je tvorená kovovým pásom (14) obkolesujú
cim žiaruvzdornú dosku (12) iba na jej obvode. 
V zariadení na plynulé liatie je každá tesniaca ste
na tvorená tvrdou žiaruvzdornou doskou (12) ob
kolesenou kovovým pásom (14), ku ktorému je 
pripojená.

Iejacej rúrky (22) na pevnú dosku (18) tak, že sa 
uvedené dosky (24) klzné posúvajú vplyvom pô
sobenia tlaku za súčasného udržiavania voľného 
tesného pôsobenia spriahnutia medzi konvexnou 
a konkávnou povrchovou plochou.

6(51) B 22D 41/56
(21) 1483-97
(71) VESUVIUS FRANCE S. A., Feignies, FR;
(72) Richard Francis Noel, Nancy, FR;
(54) Zariadenie na výmenu lejacích rúrok rozvá- 

dzacieho zariadenia na plynulé liatie v oceliar
ňach a spôsob výmeny lejacej rúrky

(22) 15.04.96
(32) 05.05.95
(31) 95/05504
(33) FR
(86) PCT/FR96/00572, 15.04.96
(57) Zariadenie na výmenu lejacích rúrok, napevno u- 

ložené na oceliarskom rozvádzačom zariadení (2), 
zahŕňa komponenty (10, 18, 22) zo žiaruvzdorné
ho materiálu, z ktorých aspoň jedným je pevná 
doska (18) a jedným lejacia rúrka (22), ktoré vy
medzujú lejací kanál na priechod roztavenej oce
le z rozvádzacieho zariadenia (2) do lejacej formy 
(28) na plynulé odlievanie. Ďalej zahŕňa ovláda
cie prostriedky (34) na premiestňovanie novej le
jacej rúrky (22a) zo zavádzacej polohy do odlie- 
vacej polohy a opotrebovanej lejacej rúrky (22b) 
z odlievacej polohy do sťahovacej polohy. Pevná 
doska (18) má konvexnú valcovú povrchovú plo
chu, ktorej os (X-X) je usporiadaná kolmo na ma
ximálny rozmer lejacej formy (28). Lejacia rúrka 
(22) je na svojom hornom konci vybavená doskou 
(24), ktorá má konkávny valcový tvar, prispôso
bený na uloženie na konvexnej valcovej povrcho
vej ploche pevnej dosky. Zariadenie ďalej zahŕňa 
prostriedky (36, 64) na vyvodenie tlaku, zaisťujú
ce svojím pôsobením tesné dosadnutie dosky (24)

6 (51) B 22F 1/02, C 25C 5/02
(21) 1119-96
(71) Ústav materiálového výskumu SAV, Košice, SK;
(72) Dudrová Eva, doc. Ing., CSc., Košice, SK; 

Molnár František, doc. Ing., CSc., Košice, SK; 
Bureš Radovan, Ing., CSc., Košice, SK; Šimko 
Ján, Ing., CSc., Krompachy, SK;

(54) Spôsob využitia technických elektrolytov obsa
hujúcich meď na výrobu Fe-Cu práškov

(22) 30.08.96
(57) Spôsob využitia technických elektrolytov obsahu

júcich meď na výrobu Fe-Cu práškov s obsahom 
2 až 20 % hmotnostných medi vycementovaním 
medi na časticiach železného prášku pri minima
lizovaní znečistenia vyrobeného Fe-Cu prášku 
prímesovými prvkami z elektrolytu. Takýto Fe- 
-Cu prášok je určený na výrobu spekaných kon
štrukčných súčiastok práškovou metalurgiou.

6(51) B 23K 23/00
(21) 207-97
(71) Janíčko Štefan, Ing., CSc., Bratislava, SK; 

Janíčková Katarína, Ing., Bratislava, SK;
(72) Janíčko Štefan, Ing., CSc., Bratislava, SK; 

Janíčková Katarína, Ing., Bratislava, SK;
(54) Prefabrikovaná forma na aluminotermické 

zváranie koľajníc
(22) 13.02.97
(57) Formaje zložená z dvoch polforiem zrkadlového 

tvaru a po spojení vytvára teleso s lievikovou ko
morou, predohrievacími kanálikmi, lejacími ka- 
nálikmi, komôrkami na náliatky zvaru a hlavnou 
zvarovou komorou. Odvzdušňovacím a súčasne



i dolievacím otvorom nad hlavou koľajnice prúdi 
čerstvý zvarový kov do náliatku, ktorý sa práve 
zapĺňa už s ochladeným kovom. Vo forme sa po
užíva spodný lejací systém od päty, ktorý po jej 
zaliatí so stojinou skráti sa na vtok priamo do hla
vy koľajnice tak, aby na hrany prúdil vždy vyso- 
koprehriaty zvarový kov, ktorý zaručí dobré nata- 
venie hrán a opakovateľnosť kvality.

6 (51) B 27B 1/00, 7/04, 25/00, 31/08
(21) 155-97
(71) Gebriider Linck Maschinenfabrik "Gatterlinck" 

GmbH & Co. KG, Oberkirch, DE;
(72) Gross Hermann, Lautenbach, DE; Schneider 

Horst, Oberkirch, DE;
(54) Spôsob rozrezávania kmeňa stromu a zariade

nie na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 04.02.97
(57) Pílové agregáty (6) s kotúčovými pílami (8) 

s dvomi hriadeľmi sú určené na použitie v men
ších pílových zariadeniach na zvýšenie kvality 
a výkonu, najmä ako náhrada rámových píl 
v existujúcich zariadeniach. Relatívna výšková 
poloha medzi pevným podperným zariadením pri
vádzaného kmeňa (4) stromu, tvoreným napríklad 
dolným podávacím valcom (30), a pílovým agre
gátom (6) je premenná. Aby sa zabránilo kolízii o- 
krajových častí kmeňa (4) stromu s hriadeľmi 
(22) kotúčových píl (8), sú pred kotúčovými píla
mi (8) s dvomi hriadeľmi usporiadané frézy (16) 
na zmenšenie hrúbky kmeňa (4) stromu výlučne 
v týchto okrajových oblastiach, ktoré zasahujú do 
zariadenia zo strán iba do polohy vnútorného pí
lového kotúča (24) kotúčovej píly (8) s dvomi 
hriadeľmi.

j &2-

6(51) B29C 70/00//B 29L 31:28
(21) 402-97
(71) Majerčák Ján, Kežmarok, SK;
(72) Majerčák Ján, Kežmarok, SK;
(54) Nástroj na tvarovanie tesniacich hmôt v štrbi

nách
(22) 26.03.97
(57) Nástroj na tvarovanie tesniacich hmôt v štrbinách 

je tvorený aspoň jednou tvarovacou prítlačnou 
časťou (1), zakončenou rukoväťou (8), pričom 
tvarovacia prítlačná časť (1) je opatrená najmenej 
jedným otvorom (2) na zrezávanie a súčasné od
vádzanie prebytočnej tesniacej hmoty. Tvarovacia 
prítlačná časť (1) je aspoň najednej svojej bočnej 
strane opatrená zbernou lištou (3). Protiľahlá stra
na tvarovacej prítlačnej časti (1) je opatrená vy
hladzovacou časťou (5) s reznými hranami (7). 
Tvarovacia prítlačná časť (1) a vyhladzovacia 
časť (5) sú odklonené od pozdĺžnej osi rukoväti 
(8) navzájom protisměrně.
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6(51) B30B9/02
(21) 1522-96
(71) Hives Gyôrgy, Ing., Nenince, SK;
(72) Hives Gyôrgy, Ing., Nenince, SK;
(54) Zariadenie na lisovanie poľnohospodárskych 

produktov
(22) 27.11.96
(57) Zariadenie pozostáva zo základne (2) a zásobníka 

(3) lisovaných produktov i prítlačnej skrutky (5) 
a je konštruované tak, že v základni (2) je inštalo
vaný hydraulický motor (21). Vysúvaním jeho 
piesta (22) je tlaková sila prenášaná cez pohybli
vý rám (4) na spodnú prítlačnú dosku (51), čím 
dochádza k následnému vysokotlakovému odšťa- 
veniu obsahu zásobníka (3).



6 (51) B 32B 1/08, 5/02, 5/08
(21) 384-98
(71) Deutsche Rockwool Mineralwoll-GmbH, Glad- 

beck, DE;
(72) Krôsche Peter Jens, Rostock, DE; Schwank Mar

tin, Bottrop, DE;
(54) Produkt z minerálnej vlny
(22) 24.03.98
(32) 27.03.97,29.03.97
(31) 297 05 514.3,297 05 691.3
(33) DE, DE
(57) Opisuje sa produkt z minerálnej vlny, najmä ro

hož z minerálnej vlny, doska z minerálnej vlny, 
tvarový prvok z minerálnej vlny alebo podobne, 
pozostávajúci z rúna z minerálnej vlny a/alebo 
niekoľkých spolu spojených lamiel z minerálnej 
vlny a prinajmenšom jedného kašírovania (3), na
neseného na hlavnú plochu vo forme fólie z plas
tu, kovu, skleneného rúna, iného papiera, vlákni
tých rún, sendvičových fólií z rovnakých alebo 
rôznych materiálov, alebo podobne. Aby sa vy
tvoril produkt z minerálnej vlny, ktorý by s ohľa
dom na spracovateľnosť, teda jeho identifikova- 
teľnosť a schopnosť byť prirezaný v súlade s po
žiadavkami pracovných miest, zjednodušil a tým 
bol cenovo priaznivejší, navrhuje sa, aby sa kaší- 
rovanie (3) opatrilo značkovaním (5), ktoré by sa 
umiestnilo v určitej vzdialenosti, prebiehajúcej 
rovnobežne s pozdĺžnou hranou.

1

6(51) B65D41/04
(21) 348-98
(71) VESAG VERPACKUNGSSYSTEM AG, Neu- 

hausen, CH;
(72) Breuer Hans-Wemer, Känerkinden, CH;
(54) Naskrutkovateľný uzáver z plastu na nádobu
(22) 10.05.96
(32) 14.09.95
(31) A 1532/95
(33) AT
(86) PCT/EP96/01986, 10.05.96
(57) Naskrutkovateľný uzáver z plastu na nádobu je na 

vnútornej strane jeho základne (4) opatrený prs- 
tencovitou tesniacou prírubou (7), ktorá pri na- 
skrutkovaní uzáveru na ústie nádoby zaisťuje tes
nenie proti jeho valcovej vnútornej strane, pričom 
prstencovej tesniacej prírube (7), majúcej vopred 
učenú chybovú tuhosť, je priradené prstencovité 
rebro (8), ležiace v odstupe radiálne smerom do
vnútra od tesniacej príruby, ktoré vybieha od vnú
tornej strany základne (4) uzáveru so smerom do
lu sa zužujúcim prierezom a s menšou výškou ako 
má tesniaca príruba (7), a ktoré prichádza pri na- 
skrutkovaní uzáveru (1) do záberu s prstencovitou 
tesniacou prírubou (7) na jej pritláčanie proti vnú
tornej strane (2’) ústia (2) nádoby.

9 7"' 8' 1

6(51) B65D85/72
(21) 308-98
(71) Pharmacia & Upjohn AB, Stockholm, SE;
(72) Gustafsson Stig, Helsingborg, SE;
(54) Spôsob označovania predmetov a predmety 

týmto spôsobom označované
(22) 20.08.96
(32) 13.09.95
(31) 9503154-8
(33) SE
(86) PCT/SE96/01027, 20.08.96

2



(57) Je opísaný spôsob označovania predmetu (4), kde 
predmet (4) je umiestnený v balení, pričom vzor 
(3) v uvedenom balení vytvorí označenie na uve
denom predmete (4) a predmety (4) označené ta
kýmto spôsobom. Vynález je vhodný predovšet
kým na označovanie tuhých a polotuhých lieči
vých prípravkov, cukroviniek a potravín. Vynález 
je špeciálne vhodný na označovanie žuvačky s ob
sahom nikotínu. Ostatné tuhé a polotuhé predme
ty sa rovnako môžu označovať použitím spôsobu 
podľa vynálezu.

Trieda C

6 (51) C OlC 1/24
(21) 327-97
(71) Považské chemické závody, a.s., Žilina, SK;
(72) Kulla Štefan, Ing., Žilina, SK; Potočár Jozef, Ing., 

Žilina, SK;
(54) Spôsob spracovania kyslých síranových lúhov 

a zariadenie na jeho vykonávanie
(22) 12.03.97
(57) Kyslé síranové lúhy, vznikajúce pri výrobe metyl- 

metakrylátu, sú priamo, alebo výhodnejšie po ú- 
prave, vedené k neutralizácii čpavkom na pH 4,0 
až 6,0 za využívania tým vznikajúceho reakčného 
tepla na odparovanie vody. Úprava kyslých síra
nových lúhov spočíva v premene v nich prítomnej 
H2SO4 na NH4HSO4, ktorá sa dosahuje ich 
zmiešavaním s vodným roztokom (8^4)2804, 
výhodne prítomnosťou 6 - kaprolaktámu. Výhod
nou alternatívou postupu je oddeľovanie organic
kej fázy uvoľňujúcej sa takouto úpravou z kys
lých síranových lúhov. Zariadenie na uskutočne
nie spôsobu je tvorené kryštalizačnou odparkou, 
ktorá je opatrená hrdlom (1) na prívod a rozptyľo
vanie kyslých síranových lúhov, hrdlom (2) na 
prívod a rozptyľovanie čpavku, hrdlom (3) na od
vod organickej fázy a hrdlom (4) na odvod síranu 
amónneho. Zariadenie môže pracovať samostatne 
alebo viacstupňovo.

6 (51) C OlF 7/00, C 02F 1/52
(21) 303-97
(71) ELF ATOCHEM S. A., Puteaux, FR;
(72) Dufour Pascal, Caluire, FR;
(54) Spôsob prípravy bázických poly-alumíniumch- 

lórsulfátov a ich použitie
(22) 07.03.97
(32) 08.03.96
(31) 96 02947
(33) FR
(57) Spôsob prípravy hydroxid-chlorid-síranov hlini

tých alkalizáciou je založený na ohrievaní reak
čnej zmesi pri teplote medzi 60 °C a 95 °C, pri
čom čas ohrievania je primerane kratší pri ohreve 
na vyššiu teplotu. Uvedené hydroxid-chlorid-síra- 
ny, získané spôsobom podľa tohto vynálezu, sa 
môžu použiť na úpravu pitnej vody, odpadových 
vôd a v papierenskom priemysle.

6(51) C02F1/50
(21) 399-98
(71) BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIO

NAL, INC., Memphis, TN, US;
(72) Whittemore Marylin S., Germantown, TN, US; 

Glover Daniel E., Brighton, TN, US; Zollinger 
Mark L., Memphis, TN, US; Bryant Stephen D., 
Barlett, TN, US;

(54) Spôsob regulácie biologického znečistenia po
mocou amidov a prostriedok na vykonávanie 
tohto spôsobu

(22) 27.09.96
(32) 29.09.95
(31) 08/536 978
(33) US
(86) PCT/US96/15542, 27.09.96



(57) Opisuje sa spôsob inhibovania prilipnutia baktérií 
na ponoríte ľnom povrchu. Podľa tohto spôsobu sa 
ponoriteľný povrch privedie do styku s takým 
množstvom aspoň jedného amidu, ktoré je účinné 
na inhibovanie prilipnutia baktérií na ponoriteľ- 
nom povrchu. Opisuje sa tiež spôsob regulácie 
biologického znečistenia vodného systému. Podľa 
tohto spôsobu sa pridá také množstvo aspoň jed
ného amidu, ktoré je účinné na inhibovanie prili
pnutia baktérií na povrchu ponorenom vo vodnom 
systéme, čím sa účinne reguluje biologické zne
čistenie bez podstatného zničenia baktérií. Amid 
použitý v spôsobe podľa vynálezu je zlúčenina 
všeobecného vzorca (I). Uvede-né sú tiež pro
striedky, ktoré obsahujú amidy a sú použiteľné v 
uvedených spôsoboch. Tieto prostriedky obsahujú 
aspoň jeden amid v takom množstve, ktoré je ú- 
činné na inhibíciu prilipnutia baktérií na ponorí
te ľnom alebo ponorenom povrchu.

o

6(51) C04B7/38
(21) 518-94
(71) Jurecký Štefan, Ing., Lietavská Lúčka, SK; Januš 

Milan, Ing., Lietavská Lúčka, SK; Ligdová Marta, 
Ing., Trenčín, SK; Bugala Pavol, Ing., Žilina, SK; 
Ivančenková Hedviga, Ing., Žilina, SK; Ligda 
Ladislav, Ing., Trenčín, SK;

(72) Jurecký Štefan, Ing., Lietavská Lúčka, SK; Ligda 
Ladislav, Ing., Trenčín, SK; Januš Milan, Ing., 
Lietavská Lúčka, SK; Ligdová Marta, Ing., 
Trenčín, SK; Bugala Pavol, Ing., Žilina, SK; 
Ivančenková Hedviga, Ing., Žilina, SK;

(54) Cementárska zmes
(22) 04.05.94
(57) Cementárska zmes je tvorená cementárskou suro

vinou s nízkym obsahom napúčavých ílových mi
nerálov, ktorá obsahuje 0,05 až 2,5 % hmotn. fy
zikálne upravenej drevnej hmoty a je určená naj
mä na výpal slinku v šachtových peciach.

6 (51) C 04B 18/16
(21) 326-98
(71) STO AG, Stúhlingen, DE;
(72) FELBER Alois, Radentheim, AT;
(54) Spôsob výroby vystužovacích, lepiacich a tme

lových hmôt pre stavebný priemysel
(22) 11.03.98
(32) 20.03.97
(31) 197 11 663.9
(33) DE

(57) Aby sa vylúčila nutnosť likvidácie zvyškových 
množstiev pastovitých produktov, ktoré bežne 
vznikajú v stavebnom priemysle, vyrába sa jem
ným rozdrvením a zmiešaním týchto zvyškových 
množstiev, napríklad farieb, vystužovacích, lepia
cich a tmelových hmôt a omietok rôznej zrnitosti 
a rôznych odtieňov, pasta, ktorá je použiteľná ako 
polotovar. Na jemné rozdrvenie zvyškových 
množstiev materiálov rôznej zrnitosti sa použije 
valcový trecí stroj.

6 (51) C 04B 28/10, 28/04, E 04B 1/66
(21) 378-98
(71) STO AG, Stúhlingen, DE;
(72) Stauder Dieter, Donaueschingen, DE; Klein Hans, 

Dr., Bonndorf, DE; Weh Walter, Bonndorf, DE; 
Dorflinger Martin, Waldshut, DE;

(54) Montážna pena na vyplnenie škár
(22) 19.03.98
(32) 20.03.97
(31) 197 11 666.3
(33) DE
(57) Montážna pena slúži na zaplňovanie škár medzi i- 

zolačnými doskami a na doplňovanie izolačných 
dosiek v oblasti ich okrajov a tiež na vyplňovanie 
dutín, zvlášť v oblasti dverových a okenných rá
mov a podobne. Pena je použiteľná všade tam, 
kde sa požadujú nehorľavé montážne peny. Je 
tvorená minerálnou ľahčenou maltou na báze vá- 
pennocementovej malty modifikovanej disperz
ným práškom s pridaným hliníkovým práškom, 
ktorá po pridaní vody zväčšuje svoj objem asi 
o 20 až 120 objemových %.

6 (51) C 05C 9/00, C 05D 9/02, C 05F 9/04
(21) 436-97
(71) Mislovič Jozef, Ing., Kostolište, SK; Fecenko Ján,

prof. Ing., DrSc., Nitra, SK; Ložek Otto, doc. Ing., 
CSc., Nitra, SK; Haramia Stanislav, Ing.,
Malacky, SK;

(72) Mislovič Jozef, Ing., Kostolište, SK; Fecenko Ján,
prof. Ing., DrSc., Nitra, SK; Ložek Otto, doc. Ing., 
CSc., Nitra, SK; Haramia Stanislav, Ing.,
Malacky, SK;

(54) Spôsob výroby organickominerálneho kvapal
ného hnojiva

(22) 04.04.97
(57) Na výrobu hnojiva sa použije okrem kyseliny 

chlorovodíkovej a zinku aj extrakt z vermikom- 
postu, ktorý je donorom prirodzených stimulač
ných látok (giberelíny, cytokiníny, auxíny) a mik
roorganizmov (baktérie, aktinomycéty, huby). Na 
zvýšenie účinnosti hnojiva a zvýšenie obsahu ži
vín sa hnojivo obohacuje o amidický dusík vo for
me roztoku močoviny.



6(51) C 07C 29/10, 31/20
(21) 673-98
(71) Shell Internationale Research Maatschappij B,V, 

The Hague, NL;
(72) Van Kruchten Eugene Marie Godfried Andre, 

Amsterdam, NL;
(54) Spôsob prípravy alkylénglykolov
(22) 22.11.96
(32) 23.11.95
(31) 95203226.6
(33) EP
(86) PCT/EP96/05211, 22.11.96
(57) Je opísaný spôsob prípravy alkylénglykolu reak

ciou alkylénoxidu s vodou v prítomnosti katalyzá
tora obsahujúceho polymému organosiloxánovú 
amóniovú soľ, ktorá má kremíkovú kostru a obsa
huje jednotky všeobecného vzorca (I), v ktorom 
R* až R^, Y a x sú definované v patentovom ná
roku 1. Výhodné sú katalyzátory, v ktorých Y 
predstavuje jeden alebo viac aniónov zvolených z 
karboxylových skupín s 1 až 20 atómami uhlíka, 
hydrogenuhličitan, hydrogensiričitan, hydrogen- 
fosforečnan a metalát. Tieto katalyzátory majú 
zosilnenú selektívnu stabilitu.
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6 (51) C 07C 69/587, C 07D 339/04, C 07F 9/00,
C 07D 233/94, 213/68, 213/67, A 61K 31/44

(21) 1469-97
(71) SCOTIA HOLDINGS PLC, Peasmarsh, Guild

ford, GB;
(72) Horrobin David Frederik, Guildford, Surrey, GB; 

Manku Mehar, Kingstown Industrial Estate, 
Carlisle, GB; McMordie Austin, Kingstown In
dustrial Estate, Carlisle, GB; Knowles Phillip, 
Kingstown Industrial Estate, Carlisle, GB; 
Redden Peter, Kingstown Industrial Estate, 
Carlisle, GB; Pitt Andrea, Kingstown Industrial 
Estate,Carlisle, GB; Bradley Paul, Kingstown 
Industrial Estate, Carlisle, GB; Wakefield Paul, 
Kingstown Industrial Estate, Carlisle, GB;

(54) 1,3-Propándiolové deriváty ako biologicky 
účinné zlúčeniny

(22) 01.05.96
(32) 01.05.95, 21.08.95, 15.03.96
(31) 9508823.3, 9517107.0, 9605440.8
(33) GB, GB1GB
(86) PCT/GB96/01053, 01.05.96
(57) Zlúčeniny väzbovej štruktúry 1,3-propándiolu 

všeobecného vzorca (I) na použitie pri terapii, kde 
r! je acylová skupina alebo skupina alifatického 
alkoholu odvodeného od mastnej kyseliny s 12 až 

'30 atómami uhlíka, výhodne so 16 až 30 atómami 
uhlíka, výhodne s dvoma alebo viac cis- alebo 
trans-dvojitými väzbami, a R^ je vodík alebo acy
lová skupina, alebo skupina alifatického alkoholu 
ako R ú rovnaká alebo rôzna, alebo akýkoľvek 
iný zvyšok nutričnej látky, liečiva alebo iný bio
logický aktívny zvyšok.

CH3OR1

CH2

CH3OR2 (!)

6 (51) C 07C 209/60, C OlB 39/20, B OlJ 29/08
(21) 94-97
(71) BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, DE;
(72) Karsten Eller, Dr., Ludwigshafen, DE; Kummer 

Rudolf, Dr., Frankenthal, DE; Gehrer Eugen, Dr., 
Ludwigshafen, DE;

(54) Spôsob výroby amínov z olefínov na kryštalic
kých oxidoch na báze alumofosfátov so štruk
túrou faujazitu

(22) 22.01.97
(32) 26.01.96
(31) 196 02 709.8
(33) DE
(57) Opisuje sa spôsob výroby amínov všeobecného 

vzorca (I), kde R^, R , R , R^, R-* a R^ znamená 
H, C[_2Qalkyl, C2_2()alkenyl, C2_2Qalkinyl, Cj_
_2ocykloalkyl, Cz^QalkyIcykloaIkyI, Cz^ocyk- 
loalkylalkyl, aiyl, C-y^Qalkylaryl alebo ¢7.293- 
ralkyl, R * a R^ znamenajú spolu nasýtený alebo 
nenasýtený Cg.galkylendireťazec, R^ alebo R^ 
znamenajú C2i_2QQalkyl, C21 _20Qalkenyl spolu 
C2 -12alkylendireťazec, reakciou olefínov vše
obecného vzorca (II), kde R^, R^, R^ a R® majú 
už uvedený význam, s amoniakom alebo primár
nym alebo sekundárnym amínom všeobecného 
vzorca (III), kde R* a R^ majú uvedený význam, 
pri teplote 200 až 350 °C a pri tlaku 10 až 30 MPa 
v prítomnosti kryštalických oxidov na báze alu- 
minofosfátov so štruktúrou faujazitu, ktorý je vy
soko selektívny a poskytuje dobré výťažky žiada
ného produktu.
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6 (51) C 07C 209/60, 211/07
(21) 352-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha

fen, DE;
(72) Filer Karsten, Ludwigshafen, DE; Kummer 

Rudolf, Frankenthal, DE; Stops Peter, Altrip, DE;
(54) Spôsob výroby amínov z olefínov na zeolitoch 

typu SSZ-26, SSZr33, CIT-I alebo ich zmesiach
(22) 04.12.96
(32) 08.12.95
(31) 195 45 875.3
(33) DE
(86) PCT/EP96/05406, 04.12.96
(57) Výroba amínov všeobecného vzorca (I), kde R^, 

R^, r3, r4, r5, r6 znamenajú vodík, Cj- až 
CgQ-alkyl, C2- až CgQ-alkenyl, C2- až CgQ-alki- 
nyl, Cg- až CgQ-cykloalkyl, C4- až Cgy-alkyl- 
-cykloalkyl, C4- až C2Q-cykloalkyl-alkyl, akryl, 
C7- až CgQ-alky lakryl alebo C 7- až Cgo-araIkyl, 
R* a R- znamenajú spoločne nasýtený alebo ne
nasýtený dvojitý alkylénový reťazec Cg- až Cg 
a R^ alebo R^ znamenajú Cgj- až Cgoo-aIkyl, 
Cgj- až Cgoo-aIkenyl alebo spoločne dvojitý al
kylénový reťazec Cg- až Cjg, reakciou olefínov 
všeobecného vzorca (II), kde R^, R^, R-* a R^ ma
jú uvedený význam, s čpavkom alebo primárnymi 
alebo sekundárnymi amínmi všeobecného vzorca 
(III), kde majú R*aR^ uvedené významy, pri tep
lotách 200 až 350 °C a tlakoch 100 až 300 bar v 
prítomnosti heterogénneho katalyzátora, pričom 
sa ako heterogénny katalyzátor použijú zeolity ty
pu SSZ-26, SSZ-33, CIT-I alebo ich zmesi.

6 (51) C 07C 217/54, 211/42, 215/46, 255/58, 237/48,
C 07D 295/033, 295/073, A 61K 31/135, 31/445, 
31/275, 31/165

(21) 1485-97
(71) NOVARTIS AG, Basle, CH;
(72) Swoboda Robert, Kôniz, CH;
(54) Tetrahydronaftalénamíny, spôsob ich prípra

vy, farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsa
hujú a ich použitie ako liečiv

(22) 03.05.96
(32) 05.05.95
(31) 9509156.7
(33) GB
(86) PCT/EP96/01841, 03.05.96
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (1), kde R* a R^ 

sú nezávisle H, (Cj_4)alkyl, (Cj_4)alkoxy, (Cj. 
_4)alkyltio, halogén, trifluórmetyl, trifluórmetoxy, 
kyano, (Cg_g)alkanoyl, (Cj_4)alkylsulfonyl alebo 
sulfamoyl, R^ je H, OH, (C^jalkyl, (Cj^jalko- 
xy, halogén, kyano, (Cg.g)alkanoyl, karbamoyl, 
(C j _4)alkyIsulfony Ioxy alebo trifluórmety lsulfo- 
nyloxy a R^ a R^ sú nezávisle H, (Cj_4)alkyl, 
hydroxy(Cj_4)alkyl alebo fenyl(Cj_4)alkyl, ale
bo spolu s atómom dusíka, ku ktorému sú pripo
jené, tvoria pyrolidinyl, piperidino alebo piperazi- 
nyl, vo forme voľnej zásady alebo soli s kyselinou 
sú použiteľné ako liečivá.

6 (51) C 07C 227/32, 229/08, 233/05
(21) 1621-97
(71) Warner-Lambert Company, Morris Plains, NJ, 

US;
(72) Huckabee Brian Keith, Holland, MI, US; Sobie- 

ray Denis Martin, Holland, MI, US;
(54) Spôsob prípravy kyseliny (S)-3-(aminometyl)- 

-5-metylhexánovej
(22) 26.04.96
(32) 02.06.95
(31) 08/458 950
(33) US
(86) PCT/US96/05831, 26.04.96
(57) Opisuje sa spôsob prípravy kyseliny (8)-(+)-3-(a- 

minometyl)-5-metylhexánovej, ktorý zahŕňa kon
denzáciu izovaleraldehydu s alkyIkyanoacetátom 
vedúcu k vzniku alkylesteru kyseliny 2-kyano-5- 
-metyl-2-hexénovej; uvedenie alkylesteru kyseli
ny 2-kyano-5-metyl-2-hexénovej do reakcie s 
dialkylmalonátom za vzniku kyseliny 3-izobutyl- 
glutarovej; pripravenie anhydridu kyseliny 3-izo- 
butylglutarovej; uvedenie anhydridu do reakcie



s čpavkom za vzniku kyseliny (±)-3-(karbamoyl- 
metyl)-5-metylhexánovej; uvedenie kyseliny (±)- 
-3-(karbamoylmetyl)-5-metylhexánovej do reak
cie s (R)-(+)-a-fenyletylamínom, čím sa získa 
(R)-(+)-a-fenyletylamínová soľ kyseliny (R)-(-)- 
-3-(karbamoylmetyl)-5-metylhexánovej; zlúčenie 
soli s kyselinou za vzniku kyseliny (R)-(-)-3-(kar- 
bamoylmetyl)-5-metylhexánovej; a uvedenie ky
seliny (R)-(-)-3-(karbamoylmetyl)-5-metylhexá- 
novej do reakcie s Hofmannovým reakčným či
nidlom za vzniku kyseliny (S)-(+)-3-(aminome- 
tyl)-5-metylhexánovej.

6 (51) C 07C 231/10, 249/02
(21) 373-98
(71) ZENECA LIMITED, London, GB;
(72) Javdani Kambiz, Daphne, AL, US; Nady Louie, 

Akos, Daphne, AL, US; Sih Ping, Huei, Bend, 
OR, US; Rodriquez Gilbert, Semmes, AL, US;

(54) Spôsob prípravy azometínov a alfa-halogéna- 
cetanilidov

(22) 19.09.96
(32) 22.09.95
(31) 60/004 181
(33) US
(86) PCT/GB96/02311, 19.09.96
(57) Aromatické azometíny sa pripravia kontinuálnou 

reakciou anilínu so zdrojom formaldehydu s kon
tinuálnym odparovaním s cieľom odstrániť zvyš
kovú reakčnú vodu. Azometínový produkt môže 
ďalej reagovať, kontinuálne alebo dávkovo, s ha- 
logénacetylačným činidlom a ďalej s alifatickým 
alkoholom.

6 (51) C 07C 251/60, 317/28, 323/24, C 07D 241/12, 
239/26, 213/53, 333/22, 213/84, 277/28,
241/42, A OlN 37/36

(21) 6590-89
(71) Zeneca Limited, London, GB;
(72) De Fraine Paul John, Bracknell, Berkshire, GB; 

Martin Anne, Bracknell, Berkshire, GB;
(54) Deriváty propénovej kyseliny, spôsoby ich vý

roby, fungicídne, insekticídne a akaricídne 
prostriedky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

(22) 21.11.89
(32) 09.03.89, 21.11.88
(31) 8905383.9, 8827149.9
(33) GB, GB
(57) Opísané sú deriváty propénovej kyseliny vše

obecného vzorca (1), kde R^ je Cj.galkyl, C | ^al- 
koxyl, zvyšok CO2R3, PO(OR3>2 alebo 
S(O)nR3, kde R3 je C j.4 alkyl a n je 0, 1 alebo 2, 
-COr4, kde je Cj .4alkyl alebo fenyl, fenoxyl,
benzyl, fenyl (C j„4)alkenyl, prípadne substitu
ovaný fenyl alebo prípadne substituovaný hetero- 
aryl, kde heteroarylová časť je 5- alebo 6-členný 
kruh obsahujúci 1 až 3 atómy O, N alebo S ako 
heteroatómy, prípadne nakondenzovaný na benzé- 
nový kruh, a ich N-oxidy, pričom fenylové a hete- 
roarylové časti sú prípadne substituované 1 alebo 
2 substituentmi vybranými zo skupiny zahŕňajú

cej halogény, C^alkyl, C^alkoxyl, halo- 
gén(C[_4)alkyl, halogén(C[_4)alkoxyl, C2_4alke- 
nyloxyl, C2„4alkinyloxyl, NR'R", kde R' a R" 
sú nezávisle H alebo Cl-4alkyl, nitroskupina, 
kyanoskupina, -SO2R3, fenyl, halogénfenyl, kya- 
nofenoxyl, pyrimidinyloxyl, benzyloxyl, - 
CO2R3, CONH2, SR3 a R* je H, halogén, C,_ 
4alkyl, CF3, C2_gcykloalkyl, C^alkoxyl, - 
S(O)nR2, -CO2R3, kyanoskupina, NR'R", fe
nyl, fenoxyl, benzyloxyl, heteroaryl alebo hetero- 
aryl (C | _4)alkyl, kde heteroaryl je 5- alebo 6- 
členný kruh obsahujúci 1 až 3 atómy dusíka alebo 
halogénfenylfuranyl, alebo R* a R^ spolu tvoria 
kruhové systémy vzorcov (a), (b) alebo (c) a ich 
stereoizoméry, spôsoby ich výroby a ich použitie 
ako fungicídnych, insekticídnych a akaricídnych 
prostriedkov.

6(51) C 07C 311/37, A 61K 31/18
(21) 146-98
(71) Synthelabo, Le Plessis-Robinson, FR;
(72) Purcell Thomas, Montfort-ĽAmaury, FR; Philip

pe Christophe, Rueil-Malmaison, FR;
(54) Benzénsulfónamidové deriváty, spôsob ich prí

pravy a ich použitie v terapii
(22) 01.08.96
(32) 04.08.95
(31) 95/09503
(33) FR
(86) PCT/FR96/01215, 01.08.96
(57) Opisujú sa benzénsulfónamidové deriváty vše

obecného vzorca (1), v ktorom R* znamená atóm 
vodíka alebo atóm halogénu, akým je atóm chló
ru alebo atóm fluóru, C^-alkylovú skupinu ale
bo C j _4-alkoxylovú skupinu s lineárnym alebo 
rozvetveným reťazcom, R^, R3 a nezávisle od 
seba znamenajú atóm vodíka alebo lineárnu, roz
vetvenú alebo cyklickú C^-alkylovú skupinu 
a R3 znamená atóm vodíka, C j_2-alkylovú skupi
nu, C j _2-fluóralkylovú skupinu alebo Cj_2-per- 
fluóralkylovú skupinu, vo forme enantiomérov 
alebo diastereomérov, alebo vo forme zmesí tých
to rôznych foriem a racemických zmesí, ako aj vo 
forme ich adičných solí s farmaceuticky prijateľ
nými kyselinami. Uvedené deriváty sú terapeutic
ky použiteľné.

SO2NHR



6 (51) C 07D 205/08, A 61K 31/395
(21) 304-98
(71) PLIVA FARMACEUTSKA, KEM1JSKA, PRE- 

HRAMBENA I KOZMETIČKA INDUSTRIJA, 
d.d., Zagreb, HR;

(72) Tomič Mirjana, Zagreb, HR; Kovačevic Miče, 
Zagreb, HR;

(54) Epoxy - azetidinóny, ich príprava a použitie
(22) 06.03.98
(32) 13.03.97
(31) P 970146 A
(33) HR
(57) Opisujú sa deriváty epoxy-azetidinónov všeobec

ného vzorca (I), kde význam substituentov je uve
dený v hlavnom nároku, spôsob ich prípravy epo- 
xidáciou azetidinónov všeobecného vzorca (II), a 
ich použitie ako medziproduktov na prípravu in- 
hibítorov p-laktamáz.

6 (51) C 07D 207/34, A 61K 31/40
(21) 62-98
(71) Warner-Lambert Company, Morris Plains, NJ, 

US;
(72) Briggs Christopher A., Holland, Ml, US; Jennings 

Rex Allen, Holland, MI, US; Wade Robert A., 
Holland, MI, US; Harasawa Kikuko, Kanagawa, 
JP; Ichikawa Shigeru, Tokyo, JP; Minohara 
Kazuo, Kanagawa, JP; Nakagawa Shinsuke, 
Kanagawa, JP;

(54) Kryštalická semivápenatá soľ kyseliny [R- 
-(R*,R*)]-2-(4-fluórfenyl)-beta, delta-dihydro- 
xy-5-(l-metyletyl)-3-fenyl-4-[(fenylamino)kar- 
bonyl] -lH-pyrol-l-heptánovej (atorvastatín)

(22) 08.07.96
(32) 17.07.95
(31) 60/001 452
(33) US
(86) PCT/US96/11368, 08.07.96

(57 Opisujú sa kryštalické formy semivápenatej soli 
kyseliny [R-(R*, R*)]-2-(4-fluórfenyl)-beta, del- 
ta-dihydroxy-5-(l-metyletyl)-3-fenyl-4-[(fenyla- 
mino)karbonyl]-lH-pyrol-l-heptánovej, označe
nej ako forma I, II a IV, ktoré sú charakterizované 
svojimi rentgenovými práškovými difrakčnými 
vzormi a/alebo NMR spektrami získanými v pev
nom stave, a farmaceutické kompozície s ich ob
sahom, ktoré sú použiteľné ako činidlá pri liečení 
hyperlipidémie a hypercholesterolémie.

6 (51) C 07D 211/58, 211/12
(21) 310-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Voit Guido, Dr., Schriesheim, DE; Witzel Tom, 

Dr., Ludwigshafen, DE; Julius Manfred, Dr., 
Limburgerhof, DE;

(54) Spôsob prípravy 4-amino-2,2,6,6-tetrametylpi- 
peridínu

(22) 06.03.98
(32) 06.03.97
(31) 197 09 260.8
(33) DE
(57) Opisuje sa spôsob prípravy 4-amino-2,2,6,6-tetra- 

metylpiperidínu (TAD) tak, že sa v prvom kroku 
nechá reagovať 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperídín 
(TAA) s čpavkom v prítomnosti a) kyslého kata
lyzátora na báze oxidov kovov, alebo b) tuhých 
kyslých katalyzátorov, ktoré sú v podstate neroz
pustné v reakčnej zmesi s výnimkou anorganic
kých a organických iónomeničov v amóniovej 
forme pri vzniku imínu TAA. V druhom kroku je 
imín TAA hydrogenovaný v prítomnosti hydroge- 
načného katalyzátora.

6 (51) C 07D 211/94, 211/72
(21) 350-98
(71) Hiils Aktiengesellschaft, Marí, DE;
(72) Kaufhold Manfred, Dr., Marl, DE;
(54) Spôsob prípravy l,2,3,6-tetrahydro-2,2,6,6-tet- 

rametylpyridín-N-oxylu
(22) 16.03.98
(32) 18.03.97
(31) 197 11 226.9
(33) DE
(57) Opisuje sa spôsob prípravy 1,2,3,6-tetrahydro- 

-2,2,6,6-tetrametylpyridín-N-oxylu katalytickou 
oxidáciou 1,2,3,6-tetrahydro-2,2,6,6-tetrametyl- 
pyridínu, pri ktorom sa 1,2,3,6-tetrahydro-2,2,6,6- 
-tetrametylpyridín oxiduje peroxidom vodíka vo 
vodnom prostredí v prítomnosti soli alebo hydro
xidu kovu alkalických zemín ako katalyzátora. 
Produkt je polymerizačným inhibitorem pre mo
nomery.



6 (51) C 07D 213/24, C 07C 41/12, 67/36
(21) 313-98
(71) LONZA AG, Gampel/Wallis, CH;
(72) Roduit Jean-Paul, Dr., Grône (Kantón Wallis), 

CH; Bessard Yves, Dr., Sierre, CH;
(54) Spôsob výroby esterov 2,6-pyridíndikarboxy- 

lových kyselín
(22) 09.03.98
(32) 12.03.97
(31) 0595/97
(33) CH
(57) Opisuje sa spôsob výroby esterov 2,6-pyridíndi- 

karboxylových kyselín všeobecného vzorca (I), 
kde r! je C | -Cg-alkyl, Cg-Cb-cy kloalky 1, aryl 
alebo arylalkyl a R- a R-’ je nezávisle od seba vo
dík alebo chlór a Rz* je vodík, Cj-Cg-alkyl, C|- 
-Cg-alkoxy alebo fluór. Estery 2,6-pyridíndikar- 
boxylových kyselín sa vyrábajú reakciou zodpo
vedajúcich halogénpyridínov s oxidom uhoľna
tým a alkoholom všeobecného vzorca (III), kde 
R * má uvedený význam, v prítomnosti zásady 
a komplexu paládia s bis-difeny !fosílnom.

R'—OH (Ml)

6 (51) C 07D 213/82, 401/12, A 61K 51/04, 31/44
(21) 1634-97
(71) The Du Pont Merck Pharmaceutical Company, 

Wilmington, DE, US;
(72) Sworin Michael, Tyngsboro, MA, US; Rajopad- 

hye Milind, Westford, MA, US; Harris Thomas 
David, Salem, NH, US; Edwards David Scott, 
Burlington, MA, US; Cheesman Edward Hollis
ter, Lunenburg, MA, US; Liu Shuang, Chelms
ford, MA, US;

(54) Stabilné činidlá na prípravu rádiofarmák
(22) 07.06.96
(32) 07.06.95
(31) 08/476 296
(33) US
(86) PCT/US96/09766, 07.06.96
(57) Opisujú sa činidlá na prípravu rádiofarmák, ktoré 

sú vhodné ako zobrazovacie prostriedky pri diag
nóze kardiovaskulárnych chorôb, infekcie, zápalu 
a rakoviny, diagnostické súpravy obsahujúce u- 
vedené činidlá a medziproduktové zlúčeniny 
vhodné na prípravu uvedených činidiel. Tieto či
nidlá obsahujú stabilné, hydrazónom modifikova
né, biologicky aktívne molekuly, reagujúce s rá
dioizotopmi emitujúcimi gama žiarenie za tvorby 
rádiofarmák, ktoré sa selektívne zhromažďujú na 
miestach postihnutých chorobou, a tým umožňujú 
získať obraz týchto miest pomocou gama scinti- 
grafie.

6 (51) C 07D 217/02, C 07C 335/32, C 07D 217/04, 
A61K31/47, 31/155

(21) 1040-97
(71) ASTRA Aktiebolag, Sôdertälje, SE;
(72) MacDonald James Edwin, Pittsford, NY, US;
(54) Deriváty bicyklickej izotiomočoviny, spôsob 

ich prípravy a farmaceutický prípravok, ktorý 
ich obsahuje

(22) 09.02.96
(32) 11.02.95, 11.02.95
(31) 9502669.6, 9502670.4
(33) GB, GB
(86) PCT/SE96/00162, 09.02.96
(57) Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (1), 

v ktorom D predstavuje Cj.^-alkyl, T predstavu
je Cg.g nasýtený alebo nenasýtený alkylénový re
ťazec substituovaný -(CHg)m - NXY; -O- 
-(CHgjg-NH- substituovaný -(CHg)m - NXY ale
bo -U-(CH2)a -N(X)(CH2)b; a, b, m, X, U a Y sú 
definované v opisnej časti, spôsob ich prípravy 
a ich použitie ako liečiva na liečbu alebo preven
ciu neu-rodegeneratívnych porúch alebo na pre
venciu a zmenu tolerancie voči opiátom a diaze- 
pínom alebo na liečbu toxikománie.

O-S (!)

6(51) C 07D 233/54, A 61K 31/415 
(21) 439-98
(71) ORION CORPORATION, Espoo, Fl;
(72) Karjalainen Arto, Espoo, FI; Huhtala Paavo, 

Espoo, FI; Savola Juha-Matti, Turku, FI; Wurster 
Siegfried, Turku, FI; Eloranta Maire, Oulu, FI; 
Hillila Maarit, Piispanristi, FI; Saxlund Raimo, 
Multia, FI; Cockcroft Victor, Turku, FI; Karjalai- 
nen Arja, Espoo, FI;



(54) Imidazolové deriváty afinitné k alfaj recepto
rom, spôsob ich prípravy a farmaceutické prí
pravky, ktoré ich obsahujú

(22) 02.10.96
(32) 03.10.95
(31) 9520150.5
(33) GB
(86) PCT/FI96/00518, 02.10.96
(57) Sú opísané imidazolové deriváty všeobecného 

vzorca (I), kde n je 0 alebo 1; Rj je vodík alebo 
C1-C4 alkyl; R2 je vodík alebo R2 a Rg spolu vy
tvárajú dvojitú väzbu; Rg je vodík alebo C J-C4 
alkyl alebo R2 a Rg spolu vytvárajú dvojitú väz
bu; R4 je vodík, C] -C4 alkyl, hydroxy alebo Cj- 
-C4 alkoxy; Rg je vodík alebo CJ-C4 alkyl alebo 
R4 a Rg spolu s atómom uhlíka, ku ktorému sú 
naviazané, tvoria karbonylovú skupinu; Rg, Ry a 
Rg sú rovnaké alebo rôzne a nezávisle od seba vo
dík, CJ-C4 alkyl alebo C2-C4 alkenyl, Cg-Cy 
cykloalkyl, hydroxy, CJ-C4 alkoxy, CJ-C4 hyd- 
roxyalkyl, tiol, C J-C4 alkyltio, Cj-C4 alkyltiol, 
halogén, trifluórmetyl, nitro alebo substituovaný 
amin; X je -CHR^-(CHRjQ)m-, m je 0 alebo 1; 
a R9 a Rjq sú rovnaké alebo rôzne a nezávisle od 
seba vodík alebo C j -C4 alkyl a ich farmaceuticky 
prijateľné soli a estery. Spôsob ich prípravy, far
maceutické prípravky s ich obsahom, a keďže sú 
afinitné k alfäy receptorom, sú využiteľné pri lieč
be hypertenzie, glaukómu, chronickej a akútnej 
bolesti, migrény, hnačky, bežnej nádchy, isché- 
mie, závislosti od chemických látok, úzkosti, naj
mä predoperačnej úzkosti a rôznych neurologic
kých, muskuloskeletálnych, psychiatrických a po
znávacích porúch, alebo ako prísady anestetík.

N

6(51) C 07D 233/72, A 61K 31/415
(21) 157-98
(71) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Radebeul, DE;
(72) Lankau Hans-Joachim, Dresden, DE; Menzer 

Manfred, Dresden, DE; Rostock Angelika, 
Dresden, DE; Unverferth Klaus, Dresden, DE;

(54) Imidazolín-2,4-dióny obsahujúce v polohe 1 
ortosubstituovaný ar(alk)ylový zvyšok s anti- 
konvulzívnym účinkom a spôsob ich prípravy

(22) 26.07.96
(32) 10.08.95
(31) 195 29 425.4
(33) DE
(86) PCT/EP96/03296, 26.07.96

(57) Opisujú sa imidazolín-2,4-dióny všeobecného 
vzorca (I), v ktorom n znamená 0 alebo 1 a m zna
mená 0, 1, 2, 3 alebo 4, X predstavuje alkylovú 
skupinu s 1 až 4 atómami uhlíka, trifluórmetyl, 
a keď n = 1, tiež predstavuje atóm halogénu, Y 
predstavuje atóm vodíka alebo atóm halogénu, 
spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky 
s ich obsahom a antiepileptickým účinkom.

X

6 (51) C 07D 233/88, A 61K 31/415
(21) 216-98
(71) Arzneimittelwerk Dresden GmbH, Radebeul, DE;
(72) Lankau Hans-Joachim, Dresden, DE; Menzer 

Manfred, Dresden, DE; Unverferth Klaus, 
Dresden, DE; Gewald Karl, Dresden, DE; Schäfer 
Harry, Dresden, DE;

(54) l-Ar(alk)yl-imidazolín-2-óny obsahujúce v po
lohe 4 disubstituovaný aminový zvyšok a spô
sob ich prípravy

(22) 26.07.96
(32) 05.09.95
(31) 195 32 668.7
(33) DE
(86) PCT/EP96/03295, 26.07.96
(57) Opisujú sa zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I), 

kde n je 0 alebo 1, m je 0, 1, 2, 3, 4 alebo 5, x zna
mená atóm vodíka, Cj-C4-alkyl, Cj-C4-alkoxy- 
skupinu, trifluórmetyl alebo atóm halogénu, R* 
a R^ predstavuje Cj-C4-alkyl, cykloalkyl alebo 
heteroalkyl, pričom alkylová skupina obsahuje 
vždy 5 až 7 atómov uhlíka, alebo R^ a tvoria 
spolu alkylénovú skupinu s 2 až 6 atómami uhlí
ka, kde -CH2- skupina môže byť nahradená kyslí
kom, dusíkom alebo sírou. Tiež sa opisuje spôsob 
prípravy týchto zlúčenín, farmaceutické kompozí
cie s ich obsahom s antikonvulzívnou aktivitou.

6 (51) C 07D 239/24, 239/06, C 07B 63/00 
(21) 349-98
(71) DegussaAktiengesellschaft, Frankfurt, DE;
(72) Stockhammer Stefan, Brusno, SK; Treffenfeldt 

Wiltrud, prof. Dr., Obertshausen, DE; Preuss 
Andrea, Dr., Hanau, DE;

(54) Spôsob oddeľovania pyrimidínových derivátov 
z vodných roztokov



(22) 16.03.98
(32) 18.03.97
(31) 197 11 082.7
(33) DE
(57) Opisuje sa spôsob oddeľovania a čistenia pyrimi- 

dínových derivátov, najmä 2-mety 1-1,4,5,6-tetra- 
hydropyrimidín-4-karboxylových kyselín (ektoí- 
nov) z vodných roztokov adsorpciou na anorga
nických tuhých látkach a s ňou kombinovanou fil
tráciou s priečnym tokom (crossflow-filtráciou).

(54) l-Amino-3-benzyluracily
(22) 20.06.96
(32) 29.06.95
(31) 195 23 372.7
(33) DE
(86) PCT/EP96/02666, 20.06.96
(57) Opisujú sa 1 -amino-3-benzyluracily všeobecného 

vzorca (I), kde význam substituentov a symbolov 
je uvedený v hlavnom nároku, herbicídne pro
striedky s ich obsahom s desikačným a defoliač- 
ným účinkom a spôsob ich výroby.

6 (51) C 07D 239/46, 239/56, 239/48, A 61K 31/505,
C 07D 401/12, 405/12, 405/14 // (C 07D 401/12, 
239:00,211:00)

(21) 1502-97
(71) PHARMACIA & UPJOHN COMPANY, Kala

mazoo, MI, US;
(72) Nugent Richard A., Galseburg, MI, US; Wishka 

Donn G., Kalamazoo, Ml, US; Cleek Gary J., 
Kalamazoo, Ml, US; Graber David R., Kalama
zoo, MI, US; Schlachter Stephen Thomas, Kala
mazoo, MI, US; Murphy Michael J., Kalamazoo, 
MI, US; Morris Joel, Kalamazoo, Ml, US; Tho
mas Richard C., Kalamazoo, Ml, US;

(54) Alfa-substituované pirimidín-tioalkylové a al
ky !éterové zlúčeniny ako inhibitory vírusovej 
reverznej transkriptázy

(22) 03.05.96
(32) 08.05.95
(31) 08/436 708
(33) US
(86) PCT/US96/06119, 03.05.96
(57) Opisujú sa alfa-substituované pyrimidín-tioalky- 

lové a alkyléterové zlúčeniny všeobecného vzorca 
(1), kde význam substituentov je uvedený v hlav
nom nároku, a ich farmaceutický prijateľné soli, 
ktoré sú užitočné na liečenie HIV pozitívnych jed
notlivcov.

6 (51) C 07D 239/54, C 07C 281/06, 281/02,
A OlN 43/54 

(21) 1767-97
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Menke Olaf, Altleiningen, DE; Klintz Ralf, 

Grtinstadt, DE; Hamprecht Gerhard, Weinheim, 
DE; Heistracher Elisabeth, Ludwigshafen, DE; 
Schäfer Peter, Ottersheim, DE; Zagar Cyri II, 
Ludwigshafen, DE; Gotz Norbert, Worms, DE; 
Westphalen Karl-Otto, Speyer, DE; Misslitz Ulf, 
Neustadt, DE; Walter Helmut, Obrigheim, DE;

Rt

Halogenalkyl
VY \-ArL-rs

(O

O/S Rt R<

6 (51) C 07D 253/075, 413/12, 417/12, A 61K 31/53, 
31/42, 31/425

(21) 1124-89
(71) Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen, DE;
(72) Lindner Werner, Dr., Koeln, DE; Haberkom Axel, 

prof. Dr., Wuppertal, DE;
(54) Substituované 1,2,4-triazíndióny, spôsob ich 

výroby, medziprodukty na ich výrobu, ich pou
žitie a prostriedok tieto látky obsahujúci

(22) 21.02.89
(32) 24.02.88
(31) P 38 05 660.7
(33) DE
(57) Opisujú sa nové substituované 1,2,4-triazíndióny 

všeobecného vzorca (1), v ktorom R^ znamená 
tiazolylovú skupinu alebo oxazolylovú skupinu, 
ktoré sú prípadne substituované alebo sú nakon- 
denzované na prípadne substituovaný benzénový 
kruh, pričom ako substituenty prichádzajú do 
úvahy atóm halogénu, alkylová skupina s 1 až 4 
atómami uhlíka, halogénalkylová skupina s 1 až 4 
atómami uhlíka a s 1 až 5 atómami halogénu, al- 
koxyskupina s 1 až 4 atómami uhlíka, halogénal- 
koxyskupina s 1 až 4 atómami uhlíka a s 1 až 5 
atómami halogénu, halogénalkyltioskupina s 1 až 
4 atómami uhlíka a s 1 až 5 atómami halogénu, 
nitroskupina, X znamená atóm kyslíka, atóm síry, 
skupinu SO alebo skupinu SO2, R2 znamená 
atóm vodíka, atóm halogénu alebo alkylovú sku
pinu s 1 až 4 atómami uhlíka a R^ znamená atóm 
vodíka alebo alkylovú skupinu s 1 až 4 atómami 
uhlíka, ktoré sa používajú na hubenie parazitic
kých prvokov.

R1—X V,
-R3

R2 (!)



6 (51) C 07D 295/02, A 61K 31/495, C 07D 295/08, 
239/42, 213/74, 317/58, A 61K 31/505

(21) 570-97
(71) PFIZER INC., New York, NY, US;
(72) Peterson John M., New Haven, CT, US; Blum 

Charles A., Guilford, CT, US; Cai Guolin, Guil
ford, CT, US; Hutchison Alan, Madison, CT, US;

(54) Substituované benzylamínové deriváty
(22) 07.11.95
(32) 07.11.94, 07.06.95, 07.06.95
(31) 08/335 475, 08/474 383, 08/484 974
(33) US, US, US
(86) PCT/US95/14472, 07.11.95
(57) Opisujú sa substituované benzylamínové deriváty 

všeobecného vzorca (1), v ktorom význam substi- 
tuentov a symbolov je uvedený v hlavnom náro
ku, a farmaceutické kompozície s ich obsahom. 
Tieto zlúčeniny sú ligandmi špecifickými pre ne- 
uropeptid Yl a sú užitočné na diagnostiku a lieče
nie stravovacích porúch, ako je obezita a bulímia, 
a kardiovaskulárnych chorôb, ako je esenciálna 
hypertenzia a kongestívne srdcové zlyhanie.

6 (51) C 07D 295/08, A 61K 31/495, 31/445
(21) 641-98
(71) Warner-Lambert Company, Morris Plains, NJ, 

US;
(72) Ortwine Daniel Fred, Saline, MI, US; Purchase 

Claude Forsey, Jr., Ann Arbor, MI, US; White 
Andrew David, Pinckney, MI, US;

(54) Sulfónamidové inhibitory matricových metalo- 
proteináz

(22) 18.10.96
(32) 17.11.95
(31) 60/007 372
(33) US
(86) PCT/US96/16761, 18.10.96
(57) Sú opísané sulfónamidové zlúčeniny všeobecné

ho vzorca (I), v ktorom význam substituentov 
a symbolov Ar, R*, R^, R^, r4, Ra y, W, m, n 
a z je uvedený v opisnej časti. Uvedené zlúčeniny 
predstavujú inibítory matricových metaloprotei- 
náz, predovšetkým stromelyzínu-1 a želatinázy A, 
72 kDa želatinázy. Sú použiteľné na liečenie mul- 
tiplexnej sklerózy, pretrhnutia aterosklerotických 
plátov, aneuryzmy aorty, poškodenia srdca, reste- 
nózy, periodontálnych porúch, komeálnej ulcerá- 
cie, popálenín, dekubitálnych vredov, chronic
kých vredov alebo rán, rakovinových metastáz, 
nádorovej angiogenézy, artritídy a ďalších autoi- 
munitných alebo zápalových porúch, závislých od 
napadnutia tkaniva leukocytmi alebo ďalšími 
aktivovanými migrujúcimi bunkami.

Y, (CH),

i.
s JH4
S-H-(", V (!)

6(51) C 07D 301/14
(21) 1041-97
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Teles Joaquim Henrique, Ludwigshafen, DE; 

Schnurr Werner, Herxheim, DE; Fischer Rolf, 
Heidelberg, DE; Rieber Norbert, Mannheim, DE; 
Shulz Michael, Ludwigshafen, DE;

(54) Spôsob prípravy epoxidov pomocou aromatic
kých peroxykarboxylových kyselín

(22) 10.02.96
(32) 21.02.95
(31) 195 05 858.5
(33) DE
(86) PCT/EP96/00578, 10.02.96
(57) Opisuje sa spôsob prípravy epoxidov z olefinov 

pomocou aromatických peroxy karboxylových ky
selín, pri ktorom sa po úspešnom epoxidovaní 
(krok A) vzniknuté aromatické karboxylové kyse
liny oddelia od epoxidov, v kroku B sa katalytic
ky hydrogenujú na zodpovedajúce aromatické 
aldehydy a v kroku C sa tieto aldehydy pomocou 
kyslíka alebo zmesi plynov obsahujúcej kyslík 
znova oxidujú na aromatické peroxykarboxylové 
kyseliny, ktoré sa opäť používajú na prípravu 
epoxidov.

6 51) C 07D 311/68, A 61K 31/35,
C 07D 311/70, 405/04

(21) 209-98
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, 

DE;
(72) Lang Hans Jochen, Dr., Hofheim, DE; Brendel 

Joachim, Dr., Bad Vilbel, DE; Gerlach Uwe, Dr., 
Hattersheim, DE; Weidmann Klaus, Dr., Kron- 
berg, DE;

(54) Deriváty chrománu, liečivo, ktoré ich obsahu
je, a ich použitie

(22) 18.02.98
(32) 20.02.97
(31) 19706675.5
(33) DE
(57) Deriváty chrománu všeobecného vzorca (I), 

v ktorom majú symboly R^, R® a R' až R^ vý
znamy definované v nároku, ktoré sú veľmi vhod
né na prípravu liečiva na blokovanie K+-kanálika 
otváraného cAMP, ďalej na prípravu liečiva na in- 
hibíciu sekrécie žalúdočnej kyseliny, na liečenie 
žalúdka a čriev, obzvlášť dvanástnika, na liečenie 
vredov refluxnej ezofagitídy, na liečenie hnačko
vých ochorení, na liečenie a zabraňovanie



všetkým typom arytmií včítane atriálnych, ventri- 
kulámych a supraventrikulámych arytmií, ako aj 
na kontrolu reentry-arytmií a na zabránenie náhlej 
srdcovej smrti v dôsledku komorovej fibrilácie. 
Ďalej sa opisuje liečivo, ktoré tieto zlúčeniny ob
sahuje, a použitie týchto zlúčenín na prípravu lie
čiv.

6 (51) C 07D 401/06, A 61K 31/47, C 07D 401/14
(21) 704-98
(71) Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BE;
(72) Venet Marc Gaston, Issy-Ies Moulineaux Cedex 

9, FR; Angibaud Patrick René, Issy-Ies Mouline- 
aux Cedex 9, FR; Muller Philippe, Issy-Ies 
Moulineaux Cedex 9, FR; Sanz Gérard Charles, 
Issy-Ies Moulineaux Cedex 9, FR;

(54) (Imidazol-5-yl)metyl-2-chinolinónové deriváty 
inhibujúce farnezyl protein transferázu

(22) 16.10.96
(32) 08.12.95
(31) 95203427.0
(33) EP
(86) PCT/EP96/04515, 16.10.96
(57) Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde 

význam substituentov je uvedený v hlavnom ná
roku, spôsoby ich výroby a farmaceutické kom
pozície s ich obsahom majúce inhibičnú aktivitu 
na famezyl transferázu.

I-N _r5

6 (51) C 07D 413/14, 417/14, 401/14, A 61K 31/41
(21) 639-98
(71) NOVARTIS AG, Basle, CH;
(72) Luônd Rainer, Kôniz, CH; Pombo Villar Esteban, 

Basle, CH;
(54) Deriváty chinolínu, spôsob ich prípravy, far

maceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, 
a ich použitie

(22) 13.11.96
(32) 14.11.95
(31) 9523267.4
(33) GB
(86) PCT/EP96/04978, 13.11.96

(57) Sú opísané 8-(benzo[c]tiadiazolyl, benzo[c]fura- 
zanyl alebo 2-metyl-2H-benzo[d]tiazolyl)chinolí- 
ny všeobecného vzorca (I), kde Xje atóm -O-, -S- 
alebo -N(CHg)-, R^ je vodík alebo (C j_4)alkyl, 
R^ je (C ] _4)alkyl alebo pyridylová skupina, vo 
voľnej forme, vo forme N-oxidu alebo adičnej so
li s kyselinou, alebo amóniovej soli; spôsob prí
pravy týchto zlúčenín, farmaceutické prostriedky 
s ich obsahom a ich použitie ako inhibítorov PDE 
IV alebo na liečenie astmy.

6 (51) C 07D 471/18, A 61K 31/46
(21) 422-98
(71) NeuroSearch A/S, Glostrup, DK;
(72) Scheel-Kruger J0rgen, Glostrup, DK; Olsen 

Gunnar M., Copenhagen, DK; Nielsen Elsebet 
0stergaard, Copenhagen, DK; Dahl Bjame Hugo, 
Aller0d, DK; Jensen Leif Helh, Copenhagen, 
DK;

(54) Tavené tropánové deriváty, spôsob ich výroby, 
farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich 
použitie

(22) 04.11.96
(32) 02.11.95, 13.02.96
(31) 1223/95, 0146/96
(33) DK, DK
(86) PCT/EP96/04793, 04.11.96
(57) Tropánové deriváty všeobecného vzorca (I) alebo 

ktorýkoľvek z ich enantiomérov alebo ich zmes, 
jej farmaceuticky prijateľná adičná soľ alebo jej 
N-oxid, kde substituenty sú uvedené v nárokoch, 
spôsob výroby takýchto tropánových derivátov, 
farmaceutický prostriedok s ich obsahom a ich 
použitie ako inibítorov spätného vychytávania 
monoamínových transmitérov, sú dopamín a séro- 
tonín.

6 (51) C 07D 493/02, C 07H 15/20, C 07F 9/06,
A 61K 31/335 

(21) 5412-88
(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, New 

York, NY, US;
(72) Saulnier Mark G., Middletown, CT, US; Senter 

Peter D., Seattle, WA, US; Kadow John F., 
Meriden, CT, US;



(54) 4'-Fosfáty epipodofylotoxínglukozidov, spôsob 
ich výroby, potrebné medziprodukty, použitie 
uvedených zlúčenín a farmaceutické príprav
ky, ktoré ich obsahujú

(22) 02.08.88
(32) 04.08.87,27.05.88
(31) 081 493, 199 731
(33) US, US
(57) Fosfátové deriváty 4'-demetylepipodofylotoxín- 

glukozidov sú antitumorové látky a ich soli so 
zreteľom na dobrú rozpustnost’ vo vode majú z 
tohto hľadiska vo farmaceutických prípravkoch 
veľkú výhodu. Opisujú sa zlúčeniny všeobecného 
vzorca (V), ich príprava, potrebné medziprodukty, 
ako i farmaceutické prípravky, ktoré ich obsahujú, 
pričom význam jednotlivých substituentov je vy
svetlený v opisnej časti.
R6

6 (51) C 07D 501/59, A 61K 31/545
(21) 464-98
(71) M1CROC1DE PHARMACEUTICALS, INC., 

Mountain View, CA, US;
(72) Cho ln-Seop, Mountain View, CA, US; Hecker 

Scott, Los Gatos, CA, US; Glinka Tomasz, 
Sunnyvale, CA, US; Lee Ving J., Los Altos, CA, 
US; Zhang Zhijia J., Foster City, CA, US;

(54) Cefalosporínové deriváty a ich použitie ako an
tibiotík

(22) 11.10.96
(32) 12.10.95
(31) 60/005 389
(33) US
(86) PCT/US96/16349, 11.10.96
(57) Opisujú sa deriváty (7R)-7-(acylamino)-3-aryltio- 

-3-cefém-4-karboxylovej kyseliny všeobecného 
vzorca (1), kde význam substituentov a symbolov 
je uvedený v hlavnom nároku, a ich farmakolo
gicky prijateľné soli s antibakteriálnym účinkom. 
Opisujú sa tiež medziprodukty a spôsoby prípravy 
týchto zlúčenín a medziproduktov.

6 (51) C 07D 503/08, A 61K 31/43
(21) 640-98
(71) BIOCHEMIE Gesellschaft m.b.H., Kundl, AT;
(72) Wagner Helmut, Kramsach, AT;
(54) Spôsob výroby farmaceuticky prijateľnej soli 

klavulanovej kyseliny
(22) 14.11.96
(32) 15.11.95
(31) A 1867/95
(33) AT
(86) PCT/EP96/05015, 14.11.96
(57) Opisuje sa spôsob výroby alkalických solí klavu

lanovej kyseliny vzorca (1) konverziou klavulano
vej kyseliny na farmaceuticky prijateľnú soľ kla
vulanovej kyseliny, ktorý spočíva v tom, že sa 
konverzia uskutočňuje v n-butanole alebo izobu- 
tanole, bližšie v 2-metyl-l-propanole ako rozpúš
ťadle. Predmetom vynálezu je tiež draselná soľ 
klavulanovej kyseliny obsahujúca n-butanol alebo 
izobutanol.

H

COOH

6(51) C 07K 7/06, A 61K 38/08
(21) 1653-97
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DL;
(72) Haupt Andreas, Westborough, MA, US; Emling 

Franz, Ludwigshafen, DL; Romerdahl Cynthia 
A., Wayland, MA, US;

(54) Peptidy, spôsob ich prípravy a farmaceutický 
prostriedok, ktorý ich obsahuje

(22) 03.06.96
(32) 07.06.95
(31) 08/472 453
(33) US
(86) PCT/EP96/02392, 03.06.96



(57) Peptidy všeobecného vzorca (I), kde R* znamená 
metyl, etyl alebo izopropyl, znamená vodík, 
metyl alebo etyl, R*-N-R2 znamenajú spolu py- 
roilidínový kruh, A znamená zvyšky valyl, izoleu- 
cyl, leucyl, 2-terc-butylglycyl, 2-etylglycyl, nor- 
leucyl alebo norvalyl, B znamená zvyšky N-me- 
tylvalyl, N-metylleucyl, N-metylizoleucyl, N-me- 
tylnorvalyl, N-metylnorleucyl, N-mefyl-2-terc- 
-butylglycyl, N-metyl-3-terc-butyIalanyl alebo N- 
-metyl-2-etylglycyl, D znamená zvyšky 3,4-de- 
hydroprolyl, 4-fluoropropyl, 4,4-difluoropropyl, 
azetidín-2-karbonyl, 3-metylprolyl, 4-metylprolyl 
alebo 5-metyIproIy 1, E znamená zvyšky prolyl, 
homoprolyl, hydroxyprolyl alebo tiazolidín-4- 
-karbonyl, F znamená zvyšky valyl, 2-terc-butyl
glycyl, izoleucyl, leucyl, 2-cyklohexylglycyl, nor- 
leucyl, norvalyl, neopentylglycyl, alanyl, [1-alany I 
alebo aminoizobutyroyl, X znamená C2_5alkyl, 
cyklopropyl alebo cyklopentyl, t znamená 0 alebo 
1 a K znamená Cj^alkoxy, benzyloxy alebo prí
padne substituovanú aminoskupinu, alebo ich so
li s fyziologicky vhodnými kyselinami sú vhodné 
na použitie v medicíne, zvlášť na ošetrovanie on
kologických ochorení.

R1R2N-CHX-CO-A-B-D-E-(F)t-K (I)

6(51) C 07K 14/50
(21) 430-97
(71) Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, US;
(72) Hsu Eric W., Thousand Oaks, CA, US; Kenney 

William C., Thousand Oaks, CA, US; Tressel 
Tim, Thousand Oaks, CA, US;

(54) Spôsob purifikácie keratinocytových rastových 
faktorov

(22) 12.10.95
(32) 13.10.94, 07.06.95
(31) 08/323 339, 08/487 830
(33) US, US
(86) PCT/US95/13099, 12.10.95
(57) Spôsob purifikácie keratinocytových rastových 

faktorov (KGF), zahŕňajúci získanie roztoku ob
sahujúceho KGF, väzbu KGF na katiónový ióno- 
meničový nosič, vymytie KGF elučným roztokom 
z katiónového iónomeničového nosiča, rozdelenie 
eluovaného roztoku na matrix molekulového vy
lučovacieho sita gélovou chromatografiou a opä
tovné získanie KGF z matrix molekulového vylu
čovacieho sita.

6 (51) C 08F 210/16, 210/06, 2/00, 297/08 
(21) 232-97
(71) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, 

DE;
(72) Dolle Volker, Dr., Bensheim, DE; Chicote Carrion 

Eduardo, Riudoms Prov. Tarragona, ES; Terwyen 
Herbert, Frankfurt, DE;

(54) Vysokomolekulárny kopolymér z etylénových 
a propylénových stavebných prvkov so širo
kým rozdelením molekulovej hmotnosti a spô
sob jeho výroby

(22) 20.02.97
(32) 22.02.96
(31) 196 06 510.0
(33) DE
(57) Vysokomolekulárny kopolymér z etylénových a 

propylénových stavebných jednotiek, ktorý má 
obsah etylénu v rozmedzí 1 až 10 % hmotnost- 
ných, index toku taveniny ITT (230/5) menší ako 
5 d g/min. a rozdelenie molekulovej hmotnosti 
MwZMn v rozmedzí 6 až 20. Spôsob výroby ko- 
polyméru v dvoch stupňoch, pričom v prvom 
stupni je suspenzný prostriedok ako monomér so 
suspenzným činidlom a vyrobí sa polypropylén, 
ktorý v druhom stupni poIymerizuje pri teplote od 
55 do 100 °C v prítomnosti katalyzátora, organo- 
hlinitej a organokremičitej zlúčeniny a vyrobí sa 
polypropylén s viskozitou 200 až 400 ml/g.

6 (51) C 08J 5/06, C 08K 13/04, B 29C 47/00,
C 08K 9/04,13/04, 5/00, 7/02

(21) 185-97
(71) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel, 

CH;
(72) Hilti Bruno, Dr., Basel, CH; Biirkle Markus, 

Birsfelden, CH; Pfeiffer Iiirgen, Reinach, CH; 
Minder Ernst, Sissach, CH; Grob Markus, Dr., 
Allschwil, CH;

(54) Kompozícia obsahujúca termoplastický zosie- 
tený elastomérny alebo duroplastický polymér, 
jej použitie a spôsob výroby tohto polyméru

(22) 07.02.97
(32) 09.02.96
(31) 333/96
(33) CH
(57) Kompozícia obsahuje termoplastický, štruktúrne 

zosietený elastomérny alebo termosetický poly
mér, ktorý obsahuje a) polárny adsorpčný anorga
nický alebo organický materiál vo forme vzájom
ne sa dotýkajúcich častíc alebo vlákien, na kto
rých je adsorpčne viazané b) poláme antistatické 
činidlo tvorené zmesou bl) aspoň jednej polárnej 
organickej zlúčeniny obsahujúcej aspoň 5 atómov 
uhlíka a aspoň 3 heteroatómy a b2) soli anorga
nickej protónovej kyseliny, ktorá je solvatovaná 
alebo komplexovaná v polárnej organickej zlúče
nine. Ďalšia kompozícia obsahuje b) polárny an
organický alebo organický materiál, bl) poláme 
organickú zlúčeninu obsahujúcu aspoň 5 atómov 
uhlíka a aspoň 3 heteroatómy a b2) anorganickú 
soľ. Opísané je aj použitie tejto druhej kompozí
cie na antistatickú úpravu polymérov a spôsob vý
roby antistaticky upravených polymérov.



6 (51) C 08J 9/30, C 08L 95/00
(21) 700-98
(71) Shell Internationale Research Maatschappij B.V, 

The Hague, NL;
(72) Chion Jacques, Grand-Couronne, FR; Morizur 

Marie-Francoise, Grand-Couronne, FR;
(54) Bitúmenové kompozície a spôsob ich prípravy
(22) 27.11.96
(32) 28.11.95,11.12.95
(31) 95308549.5,95402790.0
(33) EP, EP
(86) PCT/EP96/05366, 27.11.96
(57) Spôsob prípravy bitúmenovej kompozície zahŕňa 

fúkanie zmesi plynom obsahujúcim kyslík, pri
čom táto zmes obsahuje bitúmen majúci penetrá- 
ciu aspoň 300 dmm (merané ASTM D 5 pri 
25 °C) a termoplastickú zložku, ktorá je prítomná 
v množstve nižšom ako 1 % hmotn., vztiahnuté na 
celkovú zmes; opísané sú bitúmenové kompozície 
získané týmto spôsobom a použitie týchto kom
pozícií v priemyselným aplikáciách.

6 (51) C 08K 3/38, C 08L 73/00, C 08G 67/02
(21) 457-98
(71) Shell Internationale Research Maatschappij B.V, 

The Hague, NL;
(72) Gingrich Randall Power, Houston, TX, US; 

Kormelink Hendrik Geert-Jan, Ottignies Louvain- 
-la-Neuve, BE; Londa Michelle, Sugar Land, TX, 
US;

(54) Zmes obsahujúca polyketónový polymér spo
maľujúci horenie

(22) 15.10.96
(32) 16.10.95,09.07.96
(31) 08/543 664,96201926.1
(33) US, EP
(86) PCT/EP96/04513, 15.10.96
(57) Polyketónová zmes so zníženou rýchlosťou hore

nia obsahujúca ketónový polymér, stužovadlo, 
látku spomaľujúcu horenie, vylepšujúcu zlúčeni
nu, ktorá je vybraná zo zlúčenín zinku a silikono
vých olejov, porovnávací index vytvárania stopy 
po výboji (CTI) a spôsob zlepšovania CTI spev
neného polyketónu so spomaleným horením zahŕ
ňajúci primiešavanie jednotlivých zložiek zmesi 
do polyketónu.

6(51) C 08L 4/18, 4/615
(21) 134-97
(71) PCD POLYMERE GmbH, Schwechat-Manns- 

wôrth, AT;
(72) Emst Eberhard, Dr., Katsdorf, AT;
(54) Spôsob výroby katalyzátorového nosiča, kata

lyzátorový nosič, nosný polyolefínový katalyzá
tor, jeho použitie a spôsob výroby polyolefínu

(22) 30.01.97
(32) 02.02.96
(31) A 188/96
(33) AT

(57) Spôsob výroby katalyzátorového nosiča, pri kto
rom sa suší hydrofilný anorganický oxid prvkov 
z II. až IV. hlavnej skupiny alebo IV. vedľajšej 
skupiny periodickej sústavy prvkov alebo ich 
zmesi, prípadne ich zmesové oxidy pri 110 až 
800 °C, následne reagujú s oxanom hliníka alebo 
alkylénom hliníka a ďalej súčasne reagujú s oxa
nom hliníka a polyfunkčným organickým zosie- 
ťovacím prostriedkom. V ďalších stupňoch sa 
môže nosič katalyzátora uviesť do kontaktu s po- 
lyolefínovým katalyzátorom, pričom sa hlavne 
použije polyolefínový katalyzátor na polymerizá
ciu olefínov.

6(51) C 08L 23/00, 57/12
(21) 53-97
(71) BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, DE;
(72) Eller Karsten, Dr., Ludwigshafen, DE; Kummer 

Rudolf, Dr., Frankenthal, DE; Stops Peter, Altrip, 
DE;

(54) Spôsob výroby amínov z olefínov na kryštalic
kých oxidoch na báze alumofosfátov s faujasi- 
tovou štruktúrou

(22) 14.01.97
(32) 17.01.96
(31) 196 01 409.3
(33) DE
(57) Je opísaný spôsob výroby amínov všeobecného 

vzorca (I), kde R', R*, R , R^, R-* a R^ znamená 
H, C]_2Qalkyl, C'2_20alkenyl, C'2„20a'kinyl, Cg. 
-2ocykl°alkyl, C^oaIkylcykloalkyl, C^ocyk- 
loalkylalkyl, aryl, C^oaIkyIaryl alebo C7.2Oa" 
ralkyl, R* a R^ znamenajú spoločne nasýtený ale
bo nenasýtený Cg.qalkyléndireťazec, alebo 
R-* znamenajú ť'2 i_200a'kyľ C21-alkenyl, alebo 
spoločne C2_i2alkyléndireťazec, reakciou olefí
nov všeobecného vzorca (II), kde R^, R^, R^ a R^ 
majú uvedený význam, s amoniakom alebo s pri
márnym alebo so sekundárnym amínom všeobec
ného vzorca (III), kde R' a R^ majú uvedený vý
znam, pri teplote 200 až 350 °C a pri tlaku 10 až 
30 MPa v prítomnosti heterogénneho katalyzáto
ra, obsahujúceho hexagonálny faujasit, je vysoko 
selektívna a poskytuje dobré výťažky požadova-
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ného produktu.
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6(51)
(21)
(71)

(72)

(54)

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

C 08L 85/02, 79/02, C 08J 5/10 
190-97
Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel, 
CH;
Braig Adalbert, Dr., Binzen, DE; Kramer 
Andreas, Dr., Dudingen, CH; Wolf Jean-Pierre, 
Dr., Courtaman, CH; Frey Markus, Dr., Marly, 
CH;
Povlaková kompozícia na kovy inhibujúca ko
róziu
10.02.97
12.02.96, 12.04.96 
360/96, 930/96 
CH, CH
Kompozícia obsahuje organické filmotvorné spo
jivo a ako inhibitor korózie aspoň jednu zlúčeninu 
všeobecného vzorca (1), aspoň jednu soľ odvode
nú od všeobecného vzorca (1), zlúčeninu aminu 
všeobecného vzorca (II), v ktorých všeobecné 
symboly majú špecifické významy, a aspoň jednu 
zlúčeninu zirkónu, bizmutu alebo vápnika.

dl

N-X-

6 (51) C 09C 1/02, C 08K 3/24, C 04B 33/13
(21) 3633-88
(71) Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt 

nad Mohanom, DE;
(72) Aderhold Clemens, Dr., Krefeld, DE; Rôhrbom 

Hans-Joachim, Dr., Neukirchen-Vluyn, DE;
(54) Spôsob výroby síranu bárnatého s chemoreak- 

tívnym povrchom
(22) 27.05.88
(32) 30.05.87
(31) P 37 18 277.3
(33) DE
(57) Spôsob výroby síranu bárnatého s chemoreaktív- 

nym povrchom sa uskutočňuje zrážaním bárna- 
tých iónov síranovými iónmi vo vodnom médiu. 
Zrážanie sa uskutočňuje v prítomnosti ďalších vo 
vode rozpustných zlúčenín, tvoriacich anióny zrá
žajúce sa s báriovými iónmi a ťažko rozpustné 
zlúčeniny bária. Ako vo vode rozpustné zlúčeniny 
sa používajú alkylsulfonáty a arylsulfonáty alebo 
estery alky !fosforečnej alebo arylfosforečnej ky
seliny. Alkylový zvyšok môže byť pritom substi
tuovaný funkčnými skupinami. Ako ďalšie vo vo
de rozpustné zlúčeniny sa používajú perfluorová
né alkylsulfonáty alebo arylsulfonáty, hexafluór- 
silikáty, monofluórfosfáty, volfrámy alebo tiosul- 
fáty. Reaktívny produkt sa na predpokladaný účel 
použitia podrobí vhodnému nasledujúcemu spra
covaniu. Síran bámatý s chemoreaktívnym povr
chom sa používa ako aktívna jemne disperzná 
pevná zložka v prírodných alebo syntetických 
elastoméroch, termoplastických alebo duroplas- 
tických plastoch a keramických hmotách.

6 (51) C 08L 95/00, C 08 J 9/30
(21) 699-98
(71) Shell Internationale Research Maatschappij B.V, 

The Hague, NL;
(72) Chion Jacques, Grand-Couronne, FR; Morizur 

Marie-Francoise, Grand-Couronne, FR;
(54) Bitúmenové kompozície a spôsob ich prípravy
(22) 27.11.96
(32) 28.11.95,11.12.95
(31) 95308548.7,95402789.2
(33) EREP
(86) PCT/EP96/05365, 27.11.96
(57) Spôsob prípravy bitúmovej kompozície zahŕňa 

fúkanie zmesi plynom obsahujúcim kyslík, pri
čom zmes obsahuje bitúmen majúci penetráciu 
nižšiu ako 300 dmm (podľa merania ASTM D5 
pri 25 °C) a termoplastický kopolymér, ktorý je 
prítomný v množstve nižšom ako 5 % hmotn., 
vztiahnuté na celkovú zmes. Opísané sú aj bitú- 
mové kompozície získateľné týmto spôsobom 
a použitie týchto kompozícií do asfaltových zme
sí na cestné aplikácie.

6 (51) C 09C 1/02, C OlF 11/18, B 41M 5/00,
D 21H 19/38

(21) 1237-97
(71) MINERALS TECHNOLOGIES INC., New York, 

NY, US;
(72) Resnik Robert Kenneth, Easton, PA, US; 

McFadden Michael Gregory, Riegelsville, PA, 
US; Donigian Douglas Ward, Bethlehem, PA, US;

(54) Papier na atramentovú tlač obsahujúci zráža
ný uhličitan vápenatý ako farbivo

(22) 14.03.96
(32) 17.03.95
(31) 08/407 422
(33) US
(86) PCT/US96/03546, 14.03.96
(57) Papier na atramentovú tlač obsahuje tepelne zo

starnutý a/alebo mletý zrážaný uhličitan vápenatý 
a spojivo. Spôsob výroby farbiva na báze zráža
ného uhličitanu vápenatého zahŕňa vytvorenie 
suspenzie z častíc vyzrážaného uhličitanu vápena
tého, pridanie organofosfonátovej zložky do sus
penzie, zahrievanie suspenzie na tepelné starnutie 
častíc vyzrážaného uhličitanu vápenatého a vy
tvorenie zlepšeného farbiva.



6 (51) C 09D 103/02, D 21H 17/28
(21) 1766-97
(71) CPC International Inc., Englewood Cliffs, NJ, 

US;
(72) Mentzer Merle J., Mokena, ÍL, US; Piazza 

Eduardo A., Baradero, AR;
(54) Papierenské aditívum, zmes, ktorá ho obsahu

je, a spôsob jeho prípravy
(22) 21.06.96
(32) 23.06.95
(31) 08/493 881
(33) US
(86) PCT/US96/10662, 21.06.96
(57) Papierenské aditívum tvorené dvojfázovou sus

penziou napučaného škrobu s obsahom sušiny od 
0,5 do 30 % hmotn., s hodnotou varením napuča
ného objemu od 1,6 ml/g až 100 ml/g a s obsahom 
varením napučaných rozpustných látok s koncen
tráciou od 0,8 % do 50 % hmotnosti. Táto zmes je 
zmazovatenou škrobovou suspenziou s relatívne 
nízkou koncentráciou (sušinou) škrobu. Suspen
zia prechádza starostlivo riadenými podmienkami 
napučiavania (pH a teploty), ktoré môžu byť rôz
ne podľa typu použitého škrobu. Tiež sušina sub
stancie môže byť rôzna v závislosti od skutočnos
ti, či je použitý kontinuálny alebo diskontinuálny 
proces prípravy. Táto látka sa používa pri procese 
výroby papiera ako aditívum do zanášky za rafi
načným stupňom. Taktiež je opísaný spôsob výro
by papiera, keď sa ako glej v mokrej časti papie
renského stroja používa aditívum.

6 (51) C 10L 1/14, 10/00, 10/06, 10/04
(21) 653-98
(71) TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION, 

White Plains, NY, US;
(72) Decanio Elaine C., Montgomery, NY, US; 

Herbstman Sheldon, New City, NY, US; Kaufman 
Benjamin J., Hopewell Junction, NY, US; Papke 
Brian L., Wappingers Falls, NY, US;

(54) Detergentný aditívny prostriedok do dieselové
ho paliva, prostriedok dieselového paliva, spô
sob jeho výroby, spôsob odstraňovania moto
rových usadenín v dieselovom motore a spôsob 
zabránenia ich tvoreniu

(22) 18.09.97
(32) 19.09.96
(31) 08/715 076
(33) US
(86) PCT/US97/16521, 18.09.97
(57) Detergentný aditívny prostriedok do dieselového 

paliva obsahuje polyizobutylénmonosukcinimid v 
množstve 50 až 80 % hmotn. a aromatické uhľo
vodíkové riedidlo. Je taktiež opísaný prostriedok 
dieselového paliva, ktorý obsahuje dieselové pali
vo a detergentný aditívny prostriedok. Spôsob vý
roby prostriedku dieselového paliva zahŕňa zmie
šanie dieselového paliva s uvedeným detergent- 
ným aditívnym prostriedokom. Spôsob odstraňo
vania motorových usadenín v dieselovom motore

prebieha tak, že sa dieselový motor nechá bežať 
s palivom, ktoré obsahuje efektívne množstvo 
uvedného detergentného aditívneho prostriedku.

6 (51) C HD 3/39, 3/33, 3/20
(21) 1745-97
(71) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, OH, 

US;
(72) Kott Kevin Lee, Cincinnati, OH, US; Kellett Patti 

Jean, West Chester, OH, US; Masotti Valentina, 
Casalecchio di Reno, IT; Scialla Stefano, Rome, 
IT; Willey Alan David, Cincinnati, OH, US;

(54) Peroxid o vé bieliace prostriedky obsahujúce či
nidlo, ktoré chráni textilný materiál

(22) 26.06.96
(32) 27.06.95, 14.06.96
(31) 60/000 557, 08/663 501
(33) US, US
(86) PCT/US96/10938, 26.06.96
(57) Vodný bieliaci prostriedok zložený z účinného 

množstva peroxidovej bieliacej zložky a z činidla 
chrániaceho textilný materiál, pričom toto ochran
né činidlo má faktor mobility väčší ako 0,7, kon
štantu stability najmenej log K = 3 pre Cu2+ 
a koncentráciu C meranú ako hmotnostně percen
to kvapalného bieliaceho prostriedku, vypočítanú 
podľa vzorca: {[C]x[konštanta stability pre 
Cu2+]} > 2,5.

6 (51) C HD 17/00, C OlB 15/00, C HD 3/39
(21) 463-98
(71) Unilever N.V, Rotterdam, NL;
(72) Domburg Bastiaan, Vlaardingen, NE; Gupta 

Anshu Mali, Vlaardingen, NL; De Ruijter Hend
rik, Vlaardingen, NL; Strijbosch Antonius 
Henricus J., Vlaardingen, NL;

(54) Zapuzdrené bieliace častice, spôsob ich výroby 
a bieliaca detergentná zmes

(22) 19.09.96
(32) 16.10.95
(31) 95202784.5
(33) EP
(86) PCT/EP96/04166, 19.09.96
(57) Zapuzdrené bieliace častice obsahujú 1 až 30 % 

hmotn. pokrytia, ktoré obsahuje gélový polymér- 
ny materiál, 99 až 70 % hmotn. materiálu jadra 
vybraného zo skupiny pozostávajúcej z peroxo- 
bieliacej látky, bieliaceho katalyzátora a peroxi- 
dového prekurzora bielidla. Ďalej sa opisuje spô
sob produkcie zapuzdrených častíc, ktorý pozo
stáva z atomizácie vodnej suspenzie, gélovanie 
získaných kvapiek a ich sušenie, čím sa vytvoria 
suché voľne sypké častice.



6 (51) C 12N 1/14, C 12P 17/18, A 61K 31/71 
// (C 12P 17/18, C 12R 1:465)

(21) 407-88
(71) PFIZER INC., New York, NY, US;
(72) Hafner Edmund William, East Lyme, US; 

Holdom Kelvin Scott, Ramsgate, GB; Lee Shin- 
Jen Edward, Waterford, CT, US;

(54) Streptomyces avermitilis a spôsob výroby 
avermektínu B

(22) 21.01.88
(32) 23.01.87
(31) 006 512
(33) US
(57) Spôsob výroby avermektínu B tak, že sa pestuje 

kmeň Streptomyces avermitilis, ktorému chýba 
dehydrogenáza 2-oxokyselín s rozvetveným re
ťazcom a O-metyltransferáza avermektínu B. 
Použitie získaných prírodných i nepri rodných a- 
vermektínov B ako paraziticídnych prostriedkov.

6 (51) C 23C 18/54
(21) 561-96
(71) Závod SNP, a. s., Žiar nad Hronom, SK;
(72) Naďo Juraj, Žiar nad Hronom, SK;
(54) Spôsob nanášania Al vrstvy na kovové pred

mety podliehajúce nepriaznivým vplyvom pro
stredia

(22) 30.04.96
(57) Riešenie sa týka spôsobu nanášania Al vrstvy na 

kovové predmety podliehajúce nepriaznivým 
vplyvom prostredia, najmä na železné tyče a rúry. 
Hliník alebo jeho zliatina sa tvárnením za studená 
pri tlaku 80 až 200 MPa nanáša na kovové pred
mety v hrúbke 0,2 až 3 mm. Hliníkovými zliati
nami sú zliatiny na báze hliníka a horčíka (AIMg), 
hliníka a mangánu (AlMn), hliníka, horčíka a kre
míka (AIMgSi), hliníka, horčíka a mangánu 
(AlMgMn), hliníka, horčíka, kremíka a medi 
(AIMgSiCu) a hliníka, horčíka, kremíka a olova 
(AIMgSiPb). Vrstva hliníka alebo jeho zliatiny sa 
nanáša na ťažnej stolici s použitím ťažidla v tvare 
upravovaného predmetu.

Trieda D

6(51) D OlH 4/50 
(21) 1397-97
(71) RIETER INGOLSTADT Spinnereimaschinenbau 

AG, Ingolstadt, DE;
(72) Breitenhuber Josef, Buxheim, DE; Furtmeier An

ton, Neustadt/Donau, DE; Gensberger Adam, 
Bergheim, DE;

(54) Zariadenie na zapriadanie nite v bezvreteno- 
vom dopriadacom stroji

(22) 13.10.97
(32) 16.10.96
(31) 196 42 670.7
(33) DE
(57) Zariadenie na zapriadanie nite na bezvretenovom 

dopriadacom zariadení (1) má prívodný kanál (6) 
vlákien, ktorý siaha od rozvoľňovacieho zariade
nia (4) k dopriadaciemu rotoru (50). Dopriadací 
rotor (50) je usporiadaný v telese (5) rotora a za
krytý vekom (51) rotora, v ktorom je aspoň sčasti 
vytvorený prívodný kanál (6) vlákien. Zariadenie 
ďalej obsahuje obsluhovacie zariadenie pri stav i- 
teľné k bezvretenovému dopriadaciemu zariade
niu (I), ktoré nesie sacie vedenie pristaviteľné 
k pripojovaciemu vedeniu (7) bezvretenového do- 
priadacieho zariadenia. Pripojovacie vedenie (7) 
je v spojení s připojovacím otvorom (70) a je s ve
kom (51) spojené pohybovo pevne tak, že nútene 
znáša jeho pohyb. Připojovací otvor (70) je ob
klopený plochou (700) na tesniaci člen (731) spo
jený s připojovacím vedením (7).
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6(51) D06F35/00
(21) 1248-96
(71) Jurec Ladislav, Prešov, SK; Marcin Igor, Ing., 

Prešov, SK;
(72) Jurec Ladislav, Prešov, SK; Marcin Igor, Ing., 

Prešov, SK;
(54) Zariadenie na zvýšenie účinnosti pracieho pro

cesu
(22) 30.09.96
(57) Zariadenie na zvýšenie účinnosti pracieho proce

su vytvorené z iónovej polarizačnej jednotky, kto
rej konštrukcia pozostáva z najmenej dvoch rôz
nych elektród (3), (4), ktoré s pracím roztokom 
vytvárajú mokrý galvanický článok.



6(51) D06F37/20
(21) 1521-97
(71) R. and D. S.srl, Cordenons /Pordenone/, IT;
(72) Fomasari Luca, Cordenons /Pordenone/, IT;
(54) Absorbér nárazov v práčkach, predovšetkým v 

práčkach na pranie šatstva v domácnostiach
(22) 13.11.97
(32) 18.11.96
(31) 96U00044
(33) IT
(57) Absorbér nárazov (26) v práčkach pozostáva z rúr- 

kového krytu (28) a tyče (33), ktoré sa do seba 
obojstranne zasúvajú. Vyrobené sú s obrysmi po
lygonálneho tvaru s rovnakou vzájomnou veľkos
ťou a formou tak, aby sa navzájom zhodovali 
v každom pracovnom stave absorbéra nárazov 
(26), čím umožňujú trecím podložkám (56) upev
neným na tyči (33) uplatniť stabilné a rovnomer
né rozdelenie brzdiacich účinkov na rúrkový kryt 
(28). Absorbér nárazov (26) je rozoberateľný, má 
samomastiace usporiadanie a dá sa vyhotoviť 
v rôznych konštrukciách.

6(51) D 06L 3/06, 3/08
(21) 1531-97
(71) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, OH, 

US;
(72) Agostini Andrea, Grottaferrata, IT;
(54) Spôsob bielenia tkanín
(22) 19.04.96
(32) 16.05.95
(31) 95870057.7
(33) EP
(86) PCT/US96/05602, 19.04.96

(57) Bielenie tkanín sa uskutočňuje prostriedkom, kto
rý obsahuje chlóman. Známy odpor proti použí
vaniu chlómanových bielidiel na bielenie synte
tických tkanín z dôvodu výsledného žltnutia 
tkanín je vyriešený prítomnosťou kremičitano- 
vých solí v bieliacom médiu.

Trieda E

6 (51) E 02B 15/06
(21) 330-97
(71) INACER-Intemational Aviation Center of Ecolo

gy Research, s.r.o., Bratislava, SK; BMT, s. r. o., 
Bratislava, SK;

(72) Verbitski Boris Bencionovič, Moskva, RU;
(54) Spôsob vytvorenia bariéry znečistenia povrchu 

vody a zariadenie na jeho vykonávanie
(22) 13.03.97
(57) Podstatou spôsobu je, že na miesto znečistenia 

(ropnú škvrnu) sa letecky dopraví pracovné zaria
denie, ktoré sa spustí na hladinu vody, pod hladi
nu vody sa ponorí časť zariadenia obsahujúca pro
striedok na rozprestretie bariéry, pod hladinou vo
dy sa rozprestrie ohraničujúci prostriedok bariéry 
po stanovenej trajektorii, po rozprestretí sa barié
ra nechá vyplávať na hladinu vody, pričom pohyb 
prostriedku na rozprestretie bariéry počas rozpre
stierania ohraničujúceho prostriedku sa kontrolu
je, prípadne riadi z lietadla alebo z vrtuľníka. 
Zariadenie pozostáva z dvoch oddeliteľných čas
tí, z ktorých prvá časť (1) je prispôsobená na plá
vanie a druhá časť (2) na ponorenie. Z ponorenej 
časti (2) sa oddelí nosič (3) s páskou (4) na ohra
ničené bariéry, pohybom po stanovenej trajektorii 
(5) sa páska (4) rozprestrie a po naplnení plynom 
vypláva na hladinu a vytvorí bariéru (7) ohraniču
júcu ropnú škvrnu (6).
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6 (51) E 02D 19/16 
(21) 299-97
(71) PRIEMSTAV STAVEBNÁ, s. r. o., Nováky, 

Prievidza, SK;
(72) Bunda Vojtech, Ing., Prievidza, SK; Lehocký 

Peter, Ing., Kanianka, SK;



(54) Spôsob vytvárania tesniacich vrstiev odkalísk, 
skládok odpadov a svahov

(22) 06.03.97
(57) Tesniaca vrstva odkaliska, skládky odpadu alebo 

svahu sa vytvára tak, že stabilizát s prevládajúcim 
obsahom elektrárenského popolčeka a sadrovca 
alebo nehaseného vápna sa na miesto určenia na
náša tlakovým vzduchom za prítomnosti rozrába- 
cej vody. Nanášanie stabilizátu pozostáva z fúka
nia suchého stabilizátu a jeho následného vlhče
nia. V dôsledku vlhčenia rozrábacou vodou sa 
proces fúkania mení na striekanie.

6(51) E03B5/00
(21) 1459-97
(71) AIRVAC, INC., Rochester, IN, US;
(72) Featheringill Burton A., Rochester, IN, US; 

Grooms John M., Rochester, IN, US;
(54) Mechanizmus ovládania vetraných nádrží ka

nalizačného dopravného systému
(22) 26.04.96
(32) 26.04.95
(31) 08/429 536
(33) US
(86) PCT/US96/05865, 26.04.96
(57) Prístroj slúžiaci na zabránenie preplnenia sníma

cích a ovládacích ventilov používaných na ovlá
danie vákuového ventilu rozhrania (162) v odpa
dovom systéme vetranej žumpy privádzaným od
padom. Plávajúci ventil (250) v šachte žumpy 
(154) reguluje prívod atmosférického tlaku do 
snímacieho a ovládacieho ventilu, a to vtedy, ak je 
hladina odpadu pod vopred stanovenou úrovňou. 
Ak presiahne hladina odpadu stanovenú úroveň, 
priechod uzatvára. Ventil uvoľňujúci tlak môže 
byť spojený s plávajúcim ventilom (250), ktorý 
odvádza nadbytočný hydrostatický tlak, prítomný 
v šachte žumpy (154), do atmosféry.

6 (51) E 04C 1/39
(21) 121-97
(71) Pekár Marian, Piešťany, SK; Čemušák Peter, 

Hlohovec, SK;
(72) Pekár Marian, Piešťany, SK; Čemušák Peter, 

Hlohovec, SK;
(54) Stropný keramický závesný podhľad
(22) 27.01.97
(57) Stropný keramický závesný podhľad sa skladá 

z platní (8) podhľadu, ktoré sú tvorené vrstvami 
tvarovaného prírodného keramického materiálu. 
Vo vrstvách sú výhodne vytvorené otvory (82) de
koračných alebo technických tvarov, vyplňované 
napr. svietidlami alebo signalizačnými snímačmi. 
Pohľadová strana platní (8) je výhodne opatrená 
glazúrou alebo glazúrou zdobenou farbivami či 
listrami.

6 (51) E 04C 1/42, F 24J 2/00
(21) 1741-97
(71) NORSK HYDRO ASA, Oslo, NO;
(72) Schulz Harald, Krumbach, DE;
(54) Vonkajšia stenová zostava na steny budov
(22) 19.12.97
(32) 24.12.96
(31) 196 54 383.5-25
(33) DE
(57) Vonkajšia stenová zostava na steny budov, predo

všetkým vo forme výplňového dielca v parapete 
alebo inej plnej časti steny, slúži na zužitkovanie 
solárnej energie. Na tento účel obsahuje vonkajší 
plošný diel (1), aspoň čiastočne prepúšťajúci 
slnečné žiarenie, ako aj vnútorný plošný diel (3), 
opatrený tepelne izolačnou vrstvou (2), pričom 
vonkajší plošný diel (1) pozostáva z jednoduché
ho skla (4), násobného izolačného skla, vrstvené
ho skla alebo z kombinácií vytvorených z týchto 
sklenených prvkov. Najmenej jeden zo sklene
ných povrchov vonkajšieho plošného dielu (1) 
steny, uložených smerom k vnútornej strane bu
dovy, t. j. na povrchu nachádzajúcom sa v smere 
od vonkajšej strany steny v polohe 2, 3 alebo



vyššej, má funkčnú vrstvu (5), čiastočne prepúš
ťajúcu slnečné žiarenie, ale naproti tomu vizuálne 
nepriepustnú, ktorá pozostáva z ostrovčekovito 
uložených opukových plôšok (6), pravidelne ale
bo nepravidelne rozdelených po ploche skla. Me
dzery (7) medzi opukovými plôškami (6) nikdy 
neprekračujú vopred určenú maximálnu šírku, 
ktorá je určená z najkratšej možnej pozorovacej 
vzdialenosti tak, že medzery (7) ešte nemôžu byť 
rozlíšené ľudským okom.

6 (51) E 04D 13/02, 13/14
(21) 424-98
(71) V. KANN RASMUSSEN INDUSTR1 A/S, S0- 

borg, DK;
(72) Edvardsen Allan, Skanderborg, DK;
(54) Plechový lemovací člen na rámové konštrukcie 

strešných okien
(22) 18.09.96
(32) 04.10.95
(31) 1107/95
(33) DK
(86) PCT/DK96/00395, 18.09.96
(57) Plechový lemovací člen na rámové konštrukcie 

strešných okien alebo podobných, strechou pre
chádzajúcich stavebných konštrukcií s bočnými 
povrchmi hlavného rámu v podstate kolmými na 
obklopujúce časti povrchu strechy, obsahujúci 
tvarovaný rohový kus, vyrobený v jednom kuse 
z ohýbaného plechového materiálu, a obsahujúci 
prvý pár stenových úsekov (1, 2) na zakrytie kon
cových častí bočných členov hlavného rámu, na
vzájom kolmý, a druhý pár stenových úsekov (3, 
4) na zakrytie častí povrchu strechy, ktoré hrani
čia s uvedenými bočnými členmi hlavnému rámu. 
Tvarovaný rohový kus obsahuje rohový úsek (5) 
na vyplnenie priestoru medzi druhým párom ste
nových úsekov (3,4), pričom aj prvý, aj druhý pár 
stenových úsekov a rohový úsek (1 až 5) sú vy
tvorené ohýbaním z toho istého plechového pred- 
valku. Časti (24, 25, 28 až 30) plechového mate
riálu nie sú časťou stenových úsekov a rohový 
úsek je ohnutý na vytvorenie dvoch dvojsteno- 
vých rovných ohybov (26, 27), ktoré sú rovno
bežné s povrchom strechy, ale kolmé navzájom.

6 (51) E 04D 13/072, 13/17
(21) 638-98
(71) BRAAS GmbH, Oberursel, DE;
(72) Illmann Wolfgang, Pfungstadt, DE; Geib Jôrg, 

Staudemheim, DE;
(54) Držadlo na upevnenie dielu príslušenstva v od

kvapovej oblasti strechy
(22) 09.11.96
(32) 15.11.95
(31) 195 42 602.9
(33) DE
(86) PCT/DE96/02176, 09.11.96
(57) Držadlo (10) na upevnenie dielu (44) príslušen

stva v odkvapovej oblasti strechy je tvorené po
zdĺžnym nosníkom (14) prebiehajúcim rovnobež
ne s odkvapom a upevneným na nosnej konštruk
cii strechy, ktorý je vybavený spojovacími otvor
mi (26), rozmiestnenými v pozdĺžnom smere 
v odstupoch od seba, a adaptérom (12) vybave
ným spojovacím prvkom (28) a upevniteľným 
v spojovacích otvoroch (26) pozdĺžneho nosníka 
(14). Adaptér (12) je v oblasti spojovacích otvo
rov (26) výkyvný okolo osi (30) otáčania, rovno
bežne s odkvapom, a adaptér (12) má rameno (32) 
vytvorené v bočnom pohľade v tvare kruhového 
oblúkového segmentu, ktorého stred krivosti leží 
na osi (30) otáčania, pričom adaptér (12) je zaisti- 
teľný v požadovanej výkyvnej polohe.



6 (51) E 04F 15/024, 15/06
(21) 272-96
(71) GUILFORD (DELAWARE), INC., Atlanta, GA, 

US;
(72) Adams Harold F., La Grange, GA, US; Suarez 

Roderick A., Forest Park, GA, US; Engle Lewis 
H., Peachtree City, GA, US;

(54) Podlahový systém zvýšenej podlahy z dosko
vých dielcov s kovovou podpornou konštrukci
ou

(22) 17.08.94
(32) 31.08.93
(31) 114 447
(33) US
(86) PCT/US94/09273, 17.08.94
(57) Systém zvýšenej podlahy pozostáva zo základňo

vých dosiek (14) z plechu, v typickom prípade 
z galvanicky pokovovanej ocele, ukladaných ved
ľa seba na jestvujúcej podlahe. V priamych ra
doch sú k základňovým doskám pripevnené stoja
ny (18) podporujúce podlahové doskové dielce 
tvoriace zvýšenú podlahu, ktorá sama je v typic
kom prípade krytá kobercovými krycími dielca
mi. Okrem podporovania podlahových dielcov 
tvoria stojany (18) sieť kanálikov, ktorými môžu 
byť vedené káble, hadice, rúrky a podobné prvky. 
Stojany (18) sú vystrihnuté a potom tvarované 
z tenkého plechu, v typickom prípade z galvanic
ky pokovovanej ocele, a majú celkový tvar v pod
state zrezaného kužeľa so štyrmi ramenami, ktoré 
majú valcované okraje na zvýšenie nosnosti.

54

6 (51) E 06B 1/14
(21) 48-98
(71) NOVOFERM GMBH, Rees, DE;
(72) Sandow Manfred, Waltrop, DE; 
(54) Protipožiarne dvere
(22) 13.01.98
(32) 14.01.97
(31) 197 00 973.5-25
(33) DE

(57) Protipožiarne dvere pozostávajú zo zárubne 
a s ňou bočnými závesmi kĺbovo spojenej dverov- 
ky, pričom dverovka má na všetkých štyroch o- 
krajoch výstupok. Zárubňa je vytvorená ako celo- 
obvodová s priľahlými krátkymi, respektíve dlhý
mi dielmi zárubne, ktoré majú prierez približne 
tvaru Z s pravouhlo zahnutými priečnymi dielmi 
zárubne. Spájajúca stojina prebieha rovnobežne 
s hĺbkou dverovky, pričom priečne diely zárubne 
sú na jednej strane rovnobežné s vnútornou čas
ťou výstupku dverovky a na druhej strane rovno
bežné s vnútornou časťou dverovky. Krátke diely 
zárubne sú upravené tak, že sa dajú prispôsobiť na 
pravý alebo ľavý doraz, pričom spodný diel zá
rubne v zabudovanom stave podstatne neobme
dzuje kompletné položenie poteru a horný diel zá
rubne umožňuje rovnakú tesnosť ako oba dlhé 
bočné diely zárubne, pričom priečne diely (5) zá
rubne všetkých štyroch častí zárubne, ktoré pre
biehajú rovnobežne s vnútrajškom dverovky (3), 
sú k nej usporiadané s odstupom a vždy majú 
v smere k dverovke (3) zahnutý koniec (8), pri
čom priečne diely (6) zárubne krátkych dielov zá
rubne, prebiehajúce rovnobežne s výstupkom (4), 
majú po celej svojej dĺžke vždy predpísané mies
to (10) lomu.

6 (51) E 06B 1/18, 3/263
(21) 356-98
(71) Hydro Aluminium Systems S.p.A., Omago (Mila

no), IT;
(72) Zanoni Edoardo, Milano, IT;
(54) Tepelne delená profilová tyč
(22) 17.03.98
(32) 18.03.97
(31) MI97 A 000617
(33) IT



(57) Tepelne delená profilová tyč (1, 30), najmä na 
okenné a dverové rámy (70), obsahuje vnútorný 
kovový profilový diel (2, 32) a vonkajší kovový 
profilový diel (3, 33), vzájomne spojené dvoma i- 
zolačnými tyčovými dielmi (4, 34, 340), vsadený
mi do pozdĺžnych drážok (5, 6, 65, 36) na uvede
ných profilových dieloch (2, 32, 3, 33). Izolačné 
tyčové diely (4, 34, 340) sú naklonené vzhľadom 
na uvedené kovové profilové diely (2, 32, 3, 33) a 
zbiehajú sa smerom k vonkajšiemu kovovému 
profilovému dielu (3, 33). Vnútorný kovový pro
filový diel (2, 32) je opatrený najmenej jedným 
rebrovým výstupkom v tvare písmena T (18, 48), 
najmenej jeden z izolačných tyčových dielov (4, 
34) je opatrený rebrovým výstupkom (20, 53) v 
tvare obráteného písmena L, a rebrový výstupok v 
tvare písmena T (18, 48) a rebrový výstupok (20,
53) v tvare obráteného písmena L sú vzájomne 
združené na vymedzovanie strednej drážky (21,
54) , prispôsobené na uloženie prídavného prvku 
tvoreného buď stredným tesnením (22) alebo prv
kom na opretie alebo podoprenie zasklievacieho 
dielca (23).

Trieda F

6(51) F 04D 13/06
(21) 133-98
(71) HOERBIGER GMBH, Schongau, DE;
(72) Schleich Gisela, Schwabbruck, DE; Stolle Klaus, 

Dipl. Ing., Schwabniederhofen, DE; Huber Ger
hard, Dipl. Ing., Frankenhofen, DE;

(54) Hydraulický kombinovaný agregát
(22) 30.01.98
(32) 05.02.97
(31) A 179/97
(33) AT
(57) Pri hydraulickom kombinovanom agregáte je čer

padlo (1) umiestnené v základnej časti (2), ktorá 
na rovnakej strane koaxiálne nesie tiež elektromo
tor (4) na pohon čerpadla (1) a hydraulickú nádrž 
(5). Elektromotor (4) je rovnako ako nádrž (5)

bezprostredne spojený so základnou časťou (2) 
a je obklopený rúrkovitým krytom (7) motora, 
ktoiý je tesne spojený so základnou časťou (2) 
a tvorí vnútornú stenu hydraulickej nádrže (5). Na 
vonkajšej strane protiľahlej čerpadlu (1) je kryt 
(7) uzavretý vekom (8). Tým je dané kompaktné 
usporiadanie, pri ktorom je elektromotor (4) upra
vený jednoducho a priamo na základnej časti (2) 
a je prakticky úplne obklopený hydraulickou ná
držou (5), pričom kvôli separátnemu krytu (7) 
motora môže byť elektromotor (4) jednoduchej 
konštrukcie.
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6(51) F16D3/12
(21) 890-96
(71) Technická univerzita v Košiciach, Košice, SK;
(72) Lacko Pavol, doc. Ing., CSc., Šemša, SK;
(54) Antirezonančná hriadeľová spojka s autoregu- 

láciou
(22) 10.07.96
(57) Antirezonančná hriadeľová spojka s autoreguláci- 

ou dynamickej torznej tuhosti má hnací náboj (1), 
nasadený na hnací hriadeľ (3). Náboj (1) je proti 
pootočeniu na hriadeli (8) zabezpečený perom 
(9). Piest (3) s tesniacim krúžkom (10) sa axi
álne posúva vo valci (2), na ktorom je voľne sa o- 
táčajúce torzné dynamické kyvadlo (4) s puzdrom 
(11). Na torzné dynamické kyvadlo (4) je pomo
cou skrutky (7) pripevnená dvojramenná rohatka 
(5) pritláčaná do záberu pružinou cez čap (12). 
Narážky (13) a (14) zaisťujú koncové body kraj
ných polôh axiálneho posuvu piesta (3) a jeho 
prepólovanie. Kompresný priestor spojky je napo
jený na regulátor tlaku (6) plynného média.
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6 (Sl) F 16H 1/32, 57/02, F 16C 19/34
(21) 442-98
(71) Spinea, spol. s r.o., Košice, SK;
(72) Fecko Tibor, Prešov, SK;
(54) Prevodovka
(22) 03.10.96
(32) 06.10.95
(31) 195 37 227.1
(33) DE
(86) PCT/IB96/01043, 03.10.96
(57) Prevodovka, najmä planétová prevodovka, obsa

huje základné teleso (40) a najmenej jedno rotač
né výstupné teleso (50), kruhovitý obežný priestor 
(1) vytvorený v priestore ložiska výstupného tele
sa (50) a vymedzujúce obežné plochy (40e, 44b, 
59a a 59b) valivých teliesok (47). Niektoré valivé 
telieska (47) sú situované vzhľadom na os otáča
nia (40a) približne v axiálnom smere prevodovky, 
zatiaľ čo ostatné valivé telieska (47 ) sú situované 
približne v radiálnom smere.

6(51) F16H21/00
(21) 876-96
(71) Kantuľak Vladimír, Ing., Prešov, SK;
(72) Kantuľak Vladimír, Ing., Prešov, SK;
(54) Cyklická prevodovka
(22) 03.07.96

(57) Cyklická prevodovka pozostáva z hnacieho hria
deľa (1) uloženého otočné v skriňovom telese (9) 
výhodne prostredníctvom ložísk (8). Na hnacom 
hriadeli (I) sú aspoň dva hnacie výstredníky (3) 
navzájom proti sebe pootočené o uhol blízky 
180°. Výstredníky (3) obopína unášacia časť (41) 
kývnej páky (4), ktorej druhý koniec má hnanú 
dráhu (42). Na zníženie trenia má hnací výstred- 
ník (3) po obvode valivý element (5), ktorý je vý
hodne tvorený ložiskom. Hnacie výstredníky (3) 
majú rovnakú výstrednosť. V hnanej dráhe (42) 
kývnej páky (4) sú otočné uložené klinovacie ko
túče (7), v ktorých je otočné pružne upevnený 
hnaný výstredník (10). Výhodne klinovací kotúč 
(7) je pružne spojený s hnaným výstredníkom 
(10) pomocou pružného elementu (6), ktorý 
v konkrétnom uskutočnení je tvorený pružinou. 
Hnaný výstredník (10) je pevne spojený s hnaným 
hriadeľom (2) alebo je jeho súčasťou. Na hnanom 
hriadeli (2) sú aspoň dva hnané výstredníky (10) 
navzájom pootočené o uhol blízky 180°.

6(51) F 16K 7/12, 7/17
(21) 375-97
(71) Slovenská armatúrka Myjava, a. s., Myjava, SK;
(72) Valent Ján, Myjava, SK; Kodaj Ján, Ing., Myjava, 

SK; Durcová Alena, Myjava, SK;
(54) Membrána, najmä plavákových ventilov
(22) 20.02.97
(57) Opisuje sa membrána pozostávajúca z manžety 

(3) a vložky (2), ktoré sú tesne spojené a predsta
vujú ucelenú nerozoberateľnú jednotku. Vložka 
(2) a objímka (7) sú vzájomne spojené najmenej 
jedným rebrom (8) a manžeta (3) nastreknutá na 
vložke (2) má na čelnej strane vytvorenú tesniacu 
plochu (5) a na zadnej strane upevňovaciu časť 
(10) s lemom (11) a telo vložky (2) je na čelnej 
strane ukončené dýzou (6) a kalibrovaným otvo
rom (4).
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6(51) F 16K 37/00, A 62C 37/38
(21) 338-98
(71) Total Walther GmbH Feuerschutz und Sicherheit, 

Kôln, DE;
(72) Schmidt Werner, Erftstadt, DE;
(54) Zariadenie na oneskorené ovládanie ventilu
(22) 13.03.98
(32) 13.03.97
(31) 197 10 377.4
(33) DE
(57) Opisuje sa elektromechanické zariadenie na one

skorené ovládanie ventilu hasiacich zariadení, pri
čom toto oneskorovacie zariadenie je opatrené 
blokovacím prvkom uloženým v puzdre a spúšťa
cím zariadením uloženým mimo puzdra.

1

6 (51) F 16L 9/12
(21) 414-98
(71) REHAU AG+CO, Rehau, DE;
(72) Baumgärtel Christof, Rehau, DE; Brôcker 

Manfred, Rehau, DE;
(54) Rúrka z termoplastického materiálu
(22) 30.03.98
(32) 02.04.97
(31) 296 22 788.9
(33) DE

(57) Rúrky zvárateľné zvyčajnými spôsobmi, pri kto
rých použitím materiálu PE 100 na nosnú rúrku 
vychádza jej stena tenšia ako pri doteraz používa
nom materiále PE 80, takže na dosiahnutie von
kajšieho štandardného priemeru ostáva väčšia 
hrúbka na ochranu proti mechanickému poškode
niu pri kladení potrubia.

6(51) F 16L 59/14, 59/22
(21) 1572-97
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehu- 

sene, DK;
(72) Cridland Ian, Vanl0se, DK; Husbjerg Jens, Lyng- 

by, DK; 0rtoft Finn, Hedehusene, DK;
(54) Spôsob izolovania potrubia pomocou rúrkové- 

ho plášťa
(22) 22.05.96
(32) 22.05.95
(31) 585/95
(33) DK
(86) PCT/DK96/00222, 22.05.96
(57) Opisuje sa spôsob izolovania potrubia, v ktorom 

rúrkový plášť obsahujúci radiálne pozdĺžne rozre
zanú rúrkovú časť zo spojených minerálnych vlá
ken orientovaných v podstate v rovinách kolmých 
na pozdĺžnu os tejto rúrkovej časti a plochý mate
riál (4) prilepený pomocou lepidla na vonkajšiu 
stranu tejto rúrkovej časti je pripevnený tak, že 
obaľuje dané potrubie. Tento spôsob sa vyznačuje 
tým, že predtým, ako je rúrkový plášť pripevnený 
na potrubie, je striedavo stlačený a roztiahnutý 
v osovom smere v zóne, v ktorej má tento rúrko
vý plášť izolovať nejaký ohyb na rúrke.

6(51) F23D1/00
(21) 407-98
(71) MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, Ltd., 

Chiyoda, Tokyo, JP;
(72) Kaneko Shouzo, Chiyoda, Tokyo, JP; Gengo Ta- 

dashi, Chiyoda, Tokyo, IP; Sakamoto Kouichi, 
Chiyoda, Tokyo, JP; Isoda Takayoshi, Chiyoda, 
Tokyo, JP;

(54) Horák na práškové palivo
(22) 27.03.98
(32) 31.03.97
(31) 9-080206
(33) JP



(57) Horák na práškové palivo kotla tepelnej elektrár
ne alebo chemického technologického zariadenia, 
alebo pece v chemickom priemysle, alebo podob
ného zariadenia poskytuje vhodnú distribúciu 
koncentrácie zmesového prúdu práškového paliva 
a nosného vzduchu vo výstupnej rovine steny pe
ce a nespôsobuje prenikanie spaľovacieho po
mocného vzduchu do pece, i keď sa smer primár
nej vzduchovej dýzy mení hore alebo dolu. Horák 
na práškové palivo zahŕňa delič bohatého a chu
dobného prúdu umiestnený v mieste alebo v blíz
kosti miesta napojenia primárnej vzduchovej dý
zy a napájacej dýzy práškového paliva. Delič bo
hatého a chudobného prúdu je upravený na mene
nie smeru nezávisle alebo v závislosti od zmeny 
vstrekovania primárnej vzduchovej dýzy. Delič 
bohatého a chudobného prúdu sleduje smer vstre
kovania primárnej vzduchovej dýzy a zmesový 
prúd takto rozdelený na bohatý a chudobný sa 
vstrekuje bez odchyľovania zo smeru primárnej 
vzduchovej dýzy.

6 (51) F 23J 1/02, F 23L 15/00,
B 65G 53/44, F 28C 3/12

(21) 1755-97
(71) MAGALDI RiCERCHE E BREVETTI S.R.L., 

Salerno, IT;
(72) Carrea Alberto, Genova, IT; Magaldi Mario, 

Salerno, IT;
(54) Chladiaci dopravník na sypké materiály
(22) 15.06.96
(32) 19.06.95
(31) MI95A00I310
(33) IT
(86) PCT/EP96/02625, 15.06.96
(57) Chladiaci dopravník (10) na horúce sypké pevné 

materiály (18), ktoré sa vytvárajú vo vírivých kot
loch (12) alebo pri iných priemyselných proce
soch, obsahuje jeden alebo viac vy prázdno vacích 
kanálov (20), ktoré sú v podstate zvislé alebo ma
jú iný sklon, ktorými v dôsledku gravitácie mate
riál (18) opúšťa spaľovaciu komoru kotla (12), 
a utesnený kovový kontajner (16), pripojený na 
spodný koniec vyprázdňovacieho kanála alebo 
kanálov (20). Pri kontajneri (16) je umiestený do
pravníkový pás (14), poháňaný vhodným moto
rom, a na tento dopravníkový pás (14) je uklada
ný materiál (18) z dolného konca kanála či kaná
lov (20), čím sa vytvára nepretržite pohybujúce sa 
lôžko materiálu (18). Pás (14) tak vytvára regene- 
ratívny výmenník tepla, ktorý absorbuje teplo 
z materiálu (18) počas jeho pohybu vpred a odo
vzdáva ho chladiacemu vzduchu počas pohybu 
vzad.

6(51) F 24D 3/10, 19/08
(21) 1632-97
(71) Spiro Research B.V., Helmond, NL;
(72) Roffelsen Franciscus, Helmond, NL;
(54) Spôsob riadenia expanzie rozpínania v systéme 

uzavretého obehu fluida a zariadenie na vyko
návanie spôsobu

(22) 03.06.96
(32) 02.06.95
(31) 1000494
(33) NL
(86) PCT/NL96/00219, 03.06.96
(57) Vzduch systému je odoberaný z cirkulujúceho 

fluida cez zariadenie vzduchovej hlavy, v ktorej je 
odoberaný vzduch zbieraný a z ktorej môže byť 
tento vzduch vypustený, riadený ventilom, do 
vonkajšieho prostredia alebo prijímacieho pries
toru, zatiaľ čo sú uskutočňované opatrenia na vy
rovnanie, keď sa mení teplota, sprievodné rozpí
nanie a zmršťovanie fluida vnútri uzavretého sys
tému, a opatrenia umožňujúce pridávanie fluida 
do tohto systému. Toto fluidum je odoberané 
z vonkajšej zásoby fluida pod tlakom a objem 
vzduchovej či plynovej hlavy je meraný. Keď je 
prekročená nejaká vopred stanovená hodnota, je 
otvorený ventil fluida, ktorým je fluidum zavá
dzané do vzduchovej hlavy, pokiaľ sa objem 
vzduchovej hlavy v podstate nerovná tejto vopred 
stanovenej hodnote a ventil fluida je uzavretý.



6 (51) F 24D 11/00, F 28D 20/00
(21) 290-98
(71) Krecké Edmond D., Beaufort, LU;
(72) Krecké Edmond D., Beaufort, LU;
(54) Energetické zariadenie budov
(22) 12.09.96
(32) 12.09.95
(31) 195 33 475.2
(33) DE
(86) PCT/EP96/04009, 12.09.96
(57) Energetické zariadenie budov využíva solárne 

absorbéry, výmenníky tepla a zásobníky tepla. 
Solárny absorbér je tvorený hadicami alebo rúrka
mi (7, 8), uloženými v tvare meandrov medzi 
strešnou krytinou a izolačnou vrstvou, usporiada
nou pod ňou. Solárny absorbér je rozdelený na 
najmenej dve zóny, každú s vlastným obehom (7, 
8) kvapaliny. Pod budovou je usporiadaný zásob
ník tepla s pevnou látkou, do ktorého môže byť 
teplo privádzané alebo z neho odvádzané ulože
nými hadicami alebo rúrkami (21, 23, 24, 26). 
Zásobník tepla je rozdelený aspoň na dve zóny, 
a to centrálnu zónu (21,22) a vonkajšiu zónu (23, 
24), z ktorých každá má vlastný obeh kvapaliny. 
Pri akumulovaní tepla sa kvapalina privádza ter
micky riadenými ventilmi z obehu kvapaliny kaž
dej zóny (7, 8) solárneho absorbéra najprv do 
obehu (21) kvapaliny centrálnej zóny zásobníka 
tepla a sekundárne do obehu (23, 24) vonkajšej 
zóny zásobníka tepla, keď teplota kvapaliny 
z obehu príslušnej zóny je vyššia aspoň o hodno
tu v rozsahu od 2 do 8 °C, najvýhodnejšie o 4 °C, 
ako teplota príslušnej zóny zásobníka tepla s pev
nou látkou. V priebehu odoberania teplaje kvapa
lina čerpaná do vykurovacieho zariadenia (17, 18) 
budovy cez termicky riadené ventily najprv zo zó
ny (23, 24) zásobníka tepla a sekundárne z obehu 
kvapaliny centrálnej zóny (21) zásobníka tepla.
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6(51) F 24F 7/013,13/24 
(21) 318-97
(71) Nemček Milan, Ing., Bratislava, SK;
(72) Nemček Milan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Otvorová výplň s úpravou zabezpečujúcou vet

ranie a súčasne tlmenie zvuku

(22) 11.03.97
(57) Otvorová výplň pozostáva z rámu (1), krídla (2) 

otvorovej výplne, ktoré po vzájomnom oddialení 
vytvoria medzi sebou vetrací kanál (3). Steny vet
riaceho kanála sú uspôsobené tak, že pôsobia ako 
tlmič zvuku. Vetrací kanál môže byť vytvorený v 
časti obvodu alebo po celom obvode krídla (2). 
Rám (1) a krídlo (2) otvorovej výplne sú navzá
jom spojené prostredníctvom otočných závesov 
(10), ktoré zároveň umožňujú odsunutie krídla od 
rámu po celom obvode krídla.

6(51) F 25D 23/06
(21) 479-98
(71) Hakemann Fritz, Goldenstedt, DE;
(72) Hakemarm Fritz, Goldenstedt, DE;
(54) Nádrž s ohraničeným priechodným teplotným 

pásmom
(22) 08.12.97
(32) 23.12.96
(31) 196 54 048.8
(33) DE
(86) PCT/DE97/02857, 08.12.97
(57) Nádrž s vnútornými a vonkajšími stenami (1, 5), 

napr. v tvare krytu alebo vane z tepelne vodivého 
materiálu. Aby sa nádrž pri zachovaní premšenia 
ohraničeného priechodného teplotného pásma 
medzi vnútorným a vonkajším priestorom dala 
vyhotoviť lacnejšie a s menším nákladom, plocha 
prierezu vnútorných a/alebo vonkajších stien (1, 
5) je v stanovených miestach zmenšená.

6(51) F27B7/14 
(21) 3411-85
(71) Přerovské strojírny, a. s., Přerov, CZ;
(72) Bouchal Stanislav, Ing., Radslavice, CZ; Macúrek 

Ivan, Holešov, CZ;



(54) Presýpacie a rozbíjacie prvky tepelných agre
gátov

(22) 13.05.85
(57) Presýpacie a rozbíjacie prvky tepelných agregá

tov sú tvorené vstavanými prvkami (1) v tvare do
siek, ktoré sú umiestnené v najteplejšej časti bub
na, v jeho ďalšom pásme sú umiestnené vstavané 
prvky (2) s rovnou vyčnievajúcou časťou alebo 
ich kombinácia so vstavanými prvkami (1) v tva
re dosiek, zatiaľ čo vstavané prvky (3) oblúkové
ho tvaru sú umiestnené v ďalšom pásme bubna 
a prvky (11) hákovitého tvaru sú umiestnené na 
konci bubna tepelného agregátu.

6 (51) F 28D 1/03, F 28F 1/12
(21) 1739-97
(71) Kermi GmbH, Plattlíng, DE;
(72) Fonfara Harald, Tailing, DE; Blab Reinhard, 

Grafenau, DE;
(54) Vyhrievacie zariadenie, najmä vyhrievacie te

leso ústredného kúrenia
(22) 19.06.96
(32) 19.06.95
(31) 195 22 193.1
(33) DE
(86) PCT/EP96/02648, 19.06.96
(57) Vyhrievacie zariadenie, hlavne vyhrievacie teleso 

ústredného kúrenia je opatrené prívodom (18, 
118, 218) vyhrievacieho média, odvodom (20, 
120, 220) vyhrievacieho média a vedením (14, 
114, 214) vytvoreným medzi prívodom (18, 118, 
218) a odvodom (20, 120, 220) a sálavou plochou 
(12,112,212) na vyžarovanie tepla tepelného mé
dia. Vedenie (14, 114, 214) je vytvorené ako rúr- 
kový prvok, ktorý je veľkoplošné, tepelne vodivo 
spojený so sálavou plochou (12, 112, 212).
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6 (51) F 28F 1/40, F 24H 9/00, F 28F 21/08
(21) 1165-96
(71) Hoval Interliz AG, Vaduz-Neugut, LI;
(72) Kunkel Wolfgang, Triesen, LI;
(54) Teplovýmenná rúrka vykurovacích kotlov, 

hlavne plynových kotlov s vysokou účinnosťou
(22) 15.03.95
(32) 24.03.94
(31) G 94 05 062.7 U
(33) DE
(86) PCT/EP95/00957, 15.03.95
(57) Teplovýmenná rúrka pozostáva z valcovej oceľo

vej vonkajšej rúrky (1) s hladkými stenami, do 
ktorej je zasunutá hliníková profilová vložka (2), 
ktorá pozostáva z dvoch polsegmentov (3, 4), kto
ré na svojich pozdĺžnych okrajoch (6) do seba na
vzájom zapadajú drážkovými vybraniami (7) 
a rebrovými výstupkami (8). Oba polsegmenty (3, 
4) sú na svojich vnútorných stranách vybavené 
rebrami (5), ktoré prebiehajú v pozdĺžnom smere 
a sú orientované tak, že jednotlivé polsegmenty 
(3, 4) tvoria jednostranne otvorené profily.

6(51) F41A3/12
(21) 697-97
(71) Czech Weapons, s.r.o., Slavičín 2, CZ;
(72) Findorák Ladislav, Ing., Slavičín 2, CZ;
(54) Uzamykací mechanizmus ručnej strelnej zbra

ne
(22) 03.06.97
(32) 18.12.96
(31) PV 3736-96
(33) CZ
(57) Uzamykací mechanizmus je posuvne uložený 

v záverovom puzdre (2) za hlavňou (15) a obsa
huje závomík (1, 47, 68), jeho unášač (6, 66) a pá
ku, pričom závomík (1, 47, 68) obsahuje najmä 
zápalník (28) a vyhadzovač vystrelených nábojníc 
(12), zasahujúci do lôžka (10) na dno (11) náboj
nice (12) a ďalej pozdĺžne vodiace drážky (3) vo
diacich líšt (4), vystupujúce z bočníc (5) závěro
vého puzdra (2) a ďalšie pozdĺžne vodiace drážky 
(7) vodiacich líšt (8) na unášači (6, 66) závomíka 
(1, 47, 68). Na unášač (6, 66), ktorý je pod stálym



pôsobením predsuvnej pružiny (33, 49), je pripo
jená páka výkyvná do uzamknutej a odomknutej 
polohy. Táto páka je tvorená jednozvratnou pákou 
(18, 38, 54, 55, 62) s kratším ramenom (22) a dlh
ším ramenom (26), pričom kratšie rameno (22) je 
na svojom konci vybavené, smerom k čelnej ste
ne (9) závomíka (1, 47, 68), aspoň jednou oblú
kovitou trecou plochou (21) a dlhšie rameno (26) 
je protiľahlo k oblúkovitej trecej ploche (21) vy
bavené na svojom konci aspoň jednou opornou 
plochou (25), zatiaľ čo závomík (1, 47, 68) je pri
ľahlé k oblúkovitej trecej ploche (21) vybavený 
aspoň jednou klznou plochou (23) a závěrové 
puzdro (2) je priľahlo k opornej ploche (25) vyba
vené aspoň jednou dorazovou plochou (27).
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6(51) G OlK 17/02
(21) 1470-96
(71) Raab Karcher Energy Services GmbH, Essen, 

DE;
(72) Wollf Manfred, Ladenburg, DE;
(54) Mobilný systém na zaznamenávanie spotreby 

tepla vykurovacích telies na princípe odparo
vania

(22) 14.11.96
(57) Mobilný systém (5) na zaznamenávanie spotreby 

vykurovacieho tepla pracuje na princípe odparo
vania s odčítacím prístrojom na zaznamenávanie 
odlišujúcich sa výšok hladín odparujúcej sa mera
cej kvapaliny v najmenej jednej ampule (3), pri
čom ampula (3) s meracou kvapalinou (2) je po
mocou krytu alebo držiaka (4) pripevnená na vy
kurovacích telesách (1), s teplotným snímačom 
(10) na stanovenie teploty na ampule počas odčí
tania a s rámom mobilného odčítacieho prístroja
(5) prispôsobiteľným na kryt alebo držiak (4). 
Mobilný odčítací prístroj (5) je na vyrovnanie 
v ampule (3) odparenej meracej kvapaliny (2) vy
bavený interne alebo čiastočne externe dávkova
cími prostriedkami (6).

6

6(51) G OlK 17/06
(21) 626-96
(71) Gmo Ladislav, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(72) Gmo Ladislav, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(54) Meradlo odberu a strát tepelnej energie v tep

lovodných rozvodoch
(22) 14.05.96
(57) Meradlo tepelnej energie odovzdanej teplonos- 

ným médiom transportovaným vo vedení (1), 
konštrukčne vytvorené ako merací úsek vedenia 
(1), ktorým prechádza aspoň časť celkového prie
toku teplonosného média. Merací úsek vedenia
(1) teplonosného média je opatrený aspoň jedným 
referenčným výmenníkom (2) tepla, ktorý je v te
pelnom kontakte s teplonosným médiom. Merací 
úsek vedenia (1) teplonosného média je ďalej 
opatrený prvým snímačom (3) teploty teplonosné
ho média na vstupe do referenčného výmenníka
(2) a druhým snímačom (4) teploty teplonosného 
média na výstupe z referenčného výmenníka (2), 
pričom vedenie (1) teplonosného média je opatre
né tretím snímačom (5) teploty teplonosného mé
dia v mieste vstupu do meraného objektu (7) 
a štvrtým snímačom (6) teploty teplonosného mé
dia v mieste výstupu z meraného objektu (7). 
Referenčný výmenník (2) tepla je opatrený refe
renčným tepelným vedením (8), obsahujúcim 
aspoň jeden normálový úsek (9) opatrený piatym 
snímačom (10) teploty začiatku normálového úse
ku (9) a šiestym snímačom (11) teploty konca nor
málového úseku (9) referenčného tepelného vede
nia (8).



6 (51) G OlN 21/17
(21) 40-98
(71) CASCO PRODUCTS AB, Stockholm, SE;
(72) Engstrôm Bjôm, Sundsvall, SE; Hedqvist Mona, 

Sundsvall, SE;
(54) Predpovedanie vlastností dosky s využitím 

spektroskopickej metódy v kombinácii s mno- 
hozmenovou kalibráciou

(22) 02.07.96
(32) 14.07.95
(31) 9502611-8
(33) SE
(86) PCT/SE96/00892, 02.07.96
(57) Spôsob zisťovania parametrov drevných panelov, 

ktorý zahŕňa analýzu surového drevného materiá
lu či panelu, s obsahom vlhkosti menším ako 
10 %, spektrometricky, a porovnanie spektrálnych 
údajov s porovnávacími údajmi z porovnávacieho 
materiálu či panelu, kalibrovanými do známych 
parametrov panelov, vyrobených z uvedeného po
rovnávacieho materiálu alebo z uvedeného porov
návacieho panelu, mnohozmenovou analýzou. 
Kontrola spracovania premenných, ovplyvňujú
cich parametre panelov, zahŕňa analýzu materiálu 
či panelu, prepojenie spektrálnych údajov do 
kombinácie s požadovanými parametrami a po
rovnanie uvedenej kombinácie s porovnávacími 
kombináciami, pozostávajúcimi z porovnávacích 
údajov z porovnávacieho materiálu alebo panelu, 
prepojených so známymi parametrami uvedeného 
porovnávacieho materiálu alebo panelu, pričom 
porovnávacie kombinácie sú kalibrované do zná
mych premenných mnohozmenovou analýzou.

6(51) G OlN 21/64
(21) 792-96
(71) Vojček Lórant, Ing., Banská Bystrica, SK;
(72) Vojček Lórant, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Metóda kontroly a merania znečistenia tuhých 

povrchov po odmasťovaní a odolejovaní
(22) 18.06.96
(57) Metóda kontroly a merania znečistenia tuhých po

vrchov po odmasťovaní a odolejovaní pred povr
chovou úpravou sa uskutočňuje optickou bezkon
taktnou metódou, vyhodnotením fluorescenčného 
obrazu fluoreskujúcej zložky mastnoty, vytvore
ného pomocou ultrafialového svetla, ktorý sa sní
ma optickým zariadením s ultrafialovým filtrom. 
Meranie množstva znečistenia sa uskutočňuje 
hodnotením intenzity svetelného toku fluorescen
čného svetla, korigovaný podľa druhu znečiste
nia.

6 (51) G OlN 21/76, 21/71, 33/00 
(21) 392-98
(71) Atlas Electric Devices Co., Chicago, IL, US;
(72) Gennady Plavnik, Buffalo Grove, IL, US; Schultz 

Richard N., Chicago, IL, US;

(54) Spôsob urýchleného testovania materiálov 
a zariadenie na jeho vykonávanie

(22) 25.03.98
(32) 28.03.97
(31) 08/828 313
(33) US
(57) Spôsob urýchleného testovania materiálov tepel

nou oxidáciou je založený na možnosti určenia 
rôznych vlastností materiálu na základe merania 
množstva svetla emitovaného vzorkou materiálu 
v procese tepelnej oxidácie. Zariadenie pozostáva 
z osadenia (12), ktoré obsahuje najmenej jednu 
opticky izolovanú komoru (16). V tomto osadení 
sú umiestnené fotonásobič (20) na počítanie fotó
nov, zdroj tepla (56) pre každú opticky izolovanú 
komoru a fotočlánok (18), obsahujúci viacero prí
vodov a odvodov plynu, slúžiaci na upevnenie 
testovanej vzorky. Prívody a vývody plynu sú 
rozmiestnené okolo tohto článku tak, aby rovno
merne distribuovali plyn okolo testovaného mate
riálu. Zariadenie sa používa na počítanie fotónov, 
ktoré uniknú z testovanej vzorky pri rôznych pod
mienkach oxidácie.

6(51) G OlN 27/08
(21) 768-95
(71) Beinrohr Ernest, Ing., Bratislava, SK;
(72) Beinrohr Ernest, Ing., Bratislava, SK;
(54) Trojelektródová prietoková elektrochemická 

cela s výmennou pórovitou pracovnou elektró
dou

(22) 09.06.95
(57) Elektrochemická cela tvorená pracovnou, pomoc

nou a referenčnou elektródou má pracovnú elek
tródu vytvorenú z nepravidelných častíc inertného 
vodivého materiálu. Elektróda je kompaktná a vy
meniteľná. Pomocná a referenčná elektróda je od 
pracovného priestoru oddelená iónovýmennou 
membránou.
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6(51) G OlN 31/22
(21) 332-98
(71) TEJ AS, spol. s r. o., Jablonec nad Nisou, CZ;
(72) Pitschmann Vladimír, Ing., Praha, CZ; Veřtát 

Michael, Ing., Jablonec nad Nisou, CZ;
(54) Náplň do trubičky na kontrolu alkoholu 

v dychu
(22) 12.03.98
(32) 14.03.97
(31) PV 0784-97
(33) CZ
(57) Náplň je založená na farebnej reakcii s chromo- 

génnym činidlom v prostredí kyseliny sírovej, 
ktorá obsahuje oxidačné činidlo na báze päťmoc- 
ného alebo sedemmocného jódu, 95 až 98 % ky
selinu sírovú, katalyzátor vo forme dusičnano
vých iónov, 85 % kyselinu fosforečnú a silikagél 
ako nosič.

6 (51) G OlS 3/80, 15/87, 7/52, 15/88, H 04B 11/00
(21) 1501-95
(71) Vojenská akadémia SNP, Liptovský Mikuláš, SK;
(72) Kurty Ján, Ing., Liptovský Mikuláš, SK; Boka 

Ladislav, Ing., Liptovský Mikuláš, SK;
(54) Zapojenie pasívneho akustického zameriavača
(22) 24.11.95
(57) Na prvý, druhý a tretí aktívny filter (1), (2), (3) sú 

pripojené prvé vstupné svorky (11), (21), (31) 
prvého, druhého a tretieho aktívneho filtra (1),
(2), (3). Výstupné svorky (12), (22), (32) aktív
nych filtrov (1), (2), (3) sú pripojené na vstupné 
svorky (41), (42), (43) výpočtovej jednotky (4). 
Vstupná svorka (51) pamäte (5) je pripojená na 
výstupnú svorku (46) výpočtovej jednotky (4).

Vstupná svorka (47) výpočtovej jednotky (4) je 
pripojená na výstupnú svorku (52) pamäte (5), 
ktorej výstupná svorka (53) je pripojená na vstup
nú svorku (67) riadiacej jednotky (6). Na výstup
nú svorku (45) výpočtovej jednotky (4) je pripo
jená vstupná svorka (62) riadiacej jednotky (6), 
ktorej výstupná svorka (61) je pripojená na vstup
nú svorku (44) výpočtovej jednotky (4). Výstupná 
svorka (63) riadiacej jednotky (6) je pripojená na 
vstupnú svorku (13) prvého aktívneho filtra (1), 
výstupná svorka (64) riadiacej jednotky (6) je pri
pojená na vstupnú svorku (23) druhého aktívneho 
filtra (2), výstupná svorka (65) riadiacej jednotky
(6) je pripojená na vstupnú svorku (33) tretieho 
aktívneho filtra (3). Výstupná svorka (66) riadia
cej jednotky (6) je pripojená na vstupnú svorku 
(71) bloku ovládania (7).

6(51) G OlS 5/00,11/16
(21) 1503-94
(71) Vojenský technický ústav, Liptovský Mikuláš, 

SK;
(72) Janotka Július, Ing., Vavrišovo, SK; Moník 

Zdeněk, Ing., Ružomberok, SK;
(54) Spôsob zameriavania súradníc výbuchov a za

riadenie na jeho vykonávanie
(22) 06.12.94
(57) Spôsob zameriavania súradníc výbuchov sprevá

dzaných svetelným zábleskom a akustickou vlnou 
využívajúci určenie skutočného smeru (7) výbu
chu (11) pomocou analýzy signálu obrazového 
snímača (1), počítajúceho uhlovú odchýlku (9) 
smeru (7) výbuchu (11) od optickej osi (5) obra
zového snímača (!) a vzdialenosť meraním časo
vého rozdielu medzi dopadom svetelného zábles
ku výbuchu (11) na obrazový snímač (1) a dopa
dom akustickej vlny na akustický snímač (8), ale
bo laserovým diaľkomerom (2). Zariadenieje tvo
rené obrazovým snímačom (1) so snímačmi (3, 4) 
polohy jeho optickej osi (5), najmenej jedným 
akustickým snímačom (8), korekčnými snímačmi 
(10) vetra, laserovým diaľkomerom (2) a zariade
ním (6) na výpočet uhlovej odchýlky (9) smeru
(7) výbuchu (11) od optickej osi (5).
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6 (51) G05F1/20
(21) 90-98
(71) N.V. ENECO, Rotterdam, NL;
(72) Asselman Paulus Gerardus Johannes Maria, 

Leidschendam, NL; Griffioen Jan Hendrik, 
Pijnacker, NL; Bauer Pavol, Delft, NL; Paap 
Gerardus Christoffel, Capelle aan de Ussel, NL; 
de Haan Sjoerd Walter Hero, Delft, NL; van de 
Water Comelis Josephus, Duiven, NL;

(54) Spôsob plynulej úpravy a regulácie prevodu 
transformátora, a zariadenie na vykonávanie 
tohto spôsobu a transformátor vybavený ta
kýmto zariadením

(22) 26.07.96
(32) 01.08.95
(31) 1000914
(33) NL
(86) PCT/NL96/00304, 26.07.96
(57) V spôsobe a zariadení na spojitú úpravu, v istom 

regulačnom rozsahu, prevodu medzi primárnym 
vinutím (4) a sekundárnym vinutím (6) výkono
vého transformátora (2), ktoiý má aspoň jedno re
gulačné vinutie, je prvá odbočka (6a, 6b, 6c, 6d) 
zapnutá počas časti periódy striedavého napätia 
transformátora (2) a druhá odbočka (6a, 6b, 6c, 
6d) je zapnutá počas inej časti periódy striedavé
ho napätia. Na ten účel obsahuje zariadenie elek
tronické spínače (8a, 8b, 8c, 8d, 10a, 10b, 10c, 
IOd) vo forme tyristorov alebo tranzistorov.

6(51) G06F1/00
(21) 220-98
(71) Sirbu Cornel, Guyancourt, FR;
(72) Sirbu Cornel, Guyancourt, FR;
(54) Zariadenie a spôsob podmieneného prístupu
(22) 08.08.96
(32) 21.08.95, 03.11.95
(31) 95/09952, 95/13038
(33) FR, FR
(86) PCT/FR96/01269, 08.08.96
(57) Zariadenie a spôsob možňuje podmienený prístup 

v spojení s hostiteľským elektronickým zariade
ním. Zariadenie tvorí periférne polohovacie zaria
denie s aspoň jednou prepojovacou jednotkou e- 
lektronickej karty a je opatrené prostriedkami sní
mania osobných informácii užívateľa, ktoré sú 
miestne porovnané s informáciami zapísanými na 
elektronickej karte (5), pričom tieto osobné infor
mácie neprechádzajú hostiteľským zariadením.



6(51) G 2IC 9/00
(21) 332-97
(71) Vlha Jozef, Ing., Piešťany, SK;
(72) Vlha Jozef, Ing., Piešťany, SK;
(54) Ochranné zariadenie betónovej šachty jadro

vého reaktora a spôsob jeho výroby
(22) 14.03.97
(57) Ochranné zariadenie hornej časti betónovej šach

ty jadrového reaktora a spôsob jeho výroby, pou
žiteľné najmä na ochranu betónovej šachty pred 
účinkami prípadného roztrhnutia hlavného cirku
lačného potrubia primárneho okruhu reaktora vo 
vnútornom priestore betónovej šachty, kde zaria
denie je tvorené ochrannou rúrou (1) usporiada
nou okolo k reaktoru priľahlej časti hlavného cir
kulačného potrubia (2), vybavenou na jej konci, 
priľahlom k reaktorovému nátrubku (3), prstenco
vou koncovkou (4) pripevnenou k vonkajšej ku- 
žeľovej ploche reaktorového nátrubku (3), pričom 
medzi vnútorným povrchom ochrannej rúry (1) 
a vonkajším povrchom hlavného cirkulačného po
trubia (2) je medzera (6).

6(51) G 2IC 16/18
(21) 347-97
(71) Vlha Marián, Ing., Piešťany, SK;
(72) Vlha Marián, Ing., Piešťany, SK; Vlha Jozef, Ing., 

Piešťany, SK; Kuruc Vladimír, Stará Ľubovňa, 
SK;

(54) Havarijný prívod chladiaceho média do jadro
vého reaktora

(22) 17.03.97
(57) Havarijný prívod chladiaceho média do jadrového 

reaktora slúži najmä v prípade havarijného úbytku 
vlastného chladiaceho média v primárnom okruhu 
reaktora. Pozostáva z potrubného ústrojenstva (1) 
napojeného na jeho vstupnej strane na zdroj hava
rijného chladiaceho média a na jeho výstupnej 
strane na aspoň jeden príslušný nátrubok (5) reak
tora. Riešeným problémom je vytvorenie takého 
havarijného prívodu chladiaceho média, ktorý 
možno uplatniť pri rekonštrukciách starších jadro
vých elektrární, zameraných na zvýšenie stupňa 
projektovej havárie. To sa dosahuje tým, že ná
trubky (5) reaktora na potrubné ústrojenstvo (1) 
sú usporiadané v okrajových častiach veka (6) tla
kovej nádoby (7) reaktora.

Trieda H

6(51) H OlJ 61/24
(21) 181-98
(71) Patent-Treuhand-Gesellschaft fiir elektrische 

Gliihlampen mbH, Munchen, DE;
(72) Weinhardt Erolf, Diedorf, DE;
(54) Nízkotlaková výbojka
(22) 27.06.97
(32) 30.09.96
(31) 296 16 879.3
(33) DE
(86) PCT/DE97/01355, 27.06.97
(57) Nízkotlaková výbojka s najmenej jedným, vo 

vnútornom priestore výbojkovej nádoby (10) u- 
sporiadaným, nosným telieskom (12), ktoré je vy
bavené vrstvou (13) obsahujúcou ortuť a vrstvou 
(14) s materiálom obsahujúcim geter. Plochy nos
ného telieska (12) vybavené vrstvami sú sklonené 
pod uhlom najmenej 30 ° vzhľadom na pozdĺžnu 
os (A-A) výbojkovej nádoby (10).

A



6 (51) H OlL 21/00
(21) 212-98
(71) ICTOP ENTWICKLUNGS GMBH, Mistelgau, 

DE;
(72) Schellenberger Wilhelm, Mistelgau, DE; Herr- 

mannsdôrfer Dieter, Mistelgau, DE;
(54) Spôsob sušenia povrchu substrátu
(22) 09.08.96
(32) 23.08.95
(31) 195 31 031.4
(33) DE
(86) PCT/EP96/03541, 09.08.96
(57) Spôsob sušenia povrchu substrátu je použiteľný 

na sušenie povrchov substrátu veľkého počtu ma
teriálov, ako sú polovodiče, kovy, plasty a najmä 
na sušenie kremíka. Kremík (1) je ponorený 
v kvapalinovom kúpeli (2), potom sa zbavuje kva
paliny (3); kvapalina v kúpeli (2) pozostáva 
z vodného roztoku kyseliny fluorovodíkovej (3) 
s koncentráciou medzi 0,001 a 50 %. Privádzaním 
zmesi plynov, obsahujúcej O2/O3, ihneď po 
ukončení sušenia sa povrch kremíka hydrofilizu- 
je. Privádzaním zmesi plynov, obsahujúcej 
O2/O3, v priebehu sušenia dochádza k čisteniu 
povrchu kremíka tým, že na povrchu s kvapalinou 
ozón prechádza do roztoku.

6(51)
(21)
(71)

(72)
(54)

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

H OlR 4/24, 11/20 
291-98
Ensto Sekko Oy (a Finnish joint stock company), 
Porvoo, FI;
Turunen Harri, Loviisa, FI;
Koncovka alebo spojková svorka na oplášťo- 
vaný nadzemný kábel a momentová skrutka v 
nej použitá
04.03.98
07.03.97
970965
Fl
Momentová skrutka, ktorá slúži ako upevňovací 
prvok koncovky alebo spojovacej svorky na o- 
plášťovaný nadzemný kábel, obsahuje moment 
prenášajúcu maticu (11), vybavenú frakčným bo
dom (12), ktorá je v styku s hlavou (7) upevňova
cej skrutky (5) prostredníctvom medziľahlej izo
lačnej vrstvy (9). Takéto koncovka alebo spojova
cia svorka je schopná pracovať pod napätím, pri
čom umožňuje kalibráciu činnosti momentovej 
skrutky.

6 (51) H OlR 13/703, 13/44, H OlH 36/00
(21) 1323-97
(71) Fritsch Klaus-Dieter, Heidenheim, DE; Bullinger 

Achim, Kônigsbronn/Zang, DE;
(72) Fritsch Klaus-Dieter, Heidenheim, DE; Bullinger 

Achim, Kônigsbronn/Zang, DE; Neidlein Her
mann, Heidenheim, DE;

(54) Elektromechanické spojovacie zariadenie
(22) 18.07.95
(32) 01.04.95
(31) 195 12 334.4
(33) DE
(86) PCT/EP95/02812, 18.07.95
(57) Elektromechanické spojovacie zariadenie so spí

nacím ústrojenstvom (1) má prúdové privádzacie 
kontakty (12) pripoj iteľné k prúdovému zdroju 
a spínacie magnety (5). Vybavovacie zariadenie 
(2), ktoré je možné elektricky spojiť so spínacím 
ústrojenstvom (1), má vybavovacie magnety (17). 
Spínacie magnety (5) sú takto pohybované z po
kojnej polohy proti pôsobeniu spätnej sily do pra
covnej polohy, pričom vznikne kontakt kontakto
vých párov a tým elektrické spojenie medzi spí
nacím ústrojenstvom (1) a vybavovacím ústrojen
stvom (2). Spínacie magnety (5) a vybavovacie 
magnety (17) sú špeciálne orientované. Kontakto
vé páry sú umiestnené aspoň približne v oblasti 
puzdra medzi stredom puzdra a spínacími mag
netmi. Elektricky vodivý mostík (13) je vytvore
ný na pracovných saniach z dôvodu kontaktu me
dzi kontaktovými pármi a prúdovými privádzací- 
mi kontaktmi.

6—21

12 4



6(51) H OlR 43/08
(21) 1422-97
(71) Firma Anton Holzhauer Umformtechnik, Sig-ma- 

ringendorf, DE;
(72) Holzhauer Anton, Sigmaringendorf, DE;
(54) Spôsob výroby komutátora
(22) 17.04.96
(32) 21.04.95
(31) 195 14 795.2
(33) DE
(86) PCT/EP96/01607, 17.04.96
(57) Pri spôsobe výroby komutátora, hlavne komutáto

ra s rovinným dnom, pre elektrické stroje sa 
z v podstate neopracovaného, surového, vodivého 
materiálu priamo tvarujú najskôr vytlačovaním 
materiálu jednotlivé prípojné prvky (2), ktoré zís
kajú konečný obrys a konečnú veľkosť pri duktíl- 
nom konečnom stave. Na tento účel sa môže pou
žiť opracovanie lisovaním za polotepla, keď sa 
pred vytváraním prípojných prvkov (2) surový 
materiál (1) v závislosti od jeho zloženia ohrieva 
tak, že je možné zabrániť zhutneniu materiálu tva
rovaním pri vytváraní prípojných prvkov (2) vy
tlačovaním materiálu za studená a postup tvárne
nia prebieha v ohriatom stave. Ďalej sa môže 
prednostne operáciou tvárnením za studená vyko
nať tvárnenie do hmcovitého polotovaru (3), kto
rý napríklad má vyhotovené vnútorné kotviace 
prvky (6) na náplň izolačnej látky. Vytlačovaním 
na pritom môžu vytvárať vybratia (9) na valcovi
tom plášti (4) hmcovitého polotovaru (3), ktoré sú 
priradené delením na segmenty a ktoré dosahujú 
takmer až ku dnu hmcovitého polotovaru (3). 
V ďalšej operácii tvárnenia sa potom vytvarujú na 
valcovitom plášti (4) vonkajšie kotviace prvky 
(13), prípadne sa vystrihne v dne (5) centrálny 
otvor (14) a predtým vytvorené kotviace prvky (6) 
sa ohnú radiálne smerom von.

6(51) H OlT 1/08, 4/04
(21) 182-98
(71) Felten & Guilleaume Austria AG, Schrems, AT;
(72) Suchentmnk Karl, Ing., Wienerherberg, AT;
(54) Bleskoistka
(22) 12.02.98
(32) 12.02.97
(31) A 227/97
(33) AT

(57) Bleskoistka obsahuje dve elektródy (1, 2) uspo
riadané s odstupom navzájom od seba v puzdre
(3), pričom puzdro (3) má najmenej jeden výto- 
kový otvor (6) na ionizované plyny, ktoré sú vy
tvárané elektrickým oblúkom medzi obidvomi 
elektródami (1,2). Medzi elektródami (1, 2) a naj
menej jedným výtokovým otvorom (6) puzdra (3) 
je usporiadaná komôrka (8), ktorou pretekajú io
nizované plyny.
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6(51) H 02G 7/05, 7/14
(21) 197-98
(71) Ensto Sekko Oy, Porvoo, Fl;
(72) Horelli Jouko, Helsinki, FI;
(54) Závesná svorka na zavesenie vodičov vysoko

napäťových voľných káblov na nosnú kon
štrukciu

(22) 14.08.96
(32) 18.08.95
(31) 953894
(33) FI
(86) PCT/FI96/00438, 14.08.96
(57) Závesná svorka na zavesenie vysokonapäťových 

vodičov, najmenej 52 kV voľných káblov, najmä 
na optické uzemnené vodiče, zahŕňa telo závesnej 
svorky v tvare háka, ktoré sa skladá zo základne, 
v ktorej je závesná svorka prispôsobená na upev
nenie k nosnej konštrukcii, a háka, ktorý je urče
ný na prichytenie závesného vodiča. Závesná 
svorka ďalej zahŕňa žliabok (5) na nesenie vodiča 
(1) upevnený na háku (4) a pretiahnutý v smere 
dĺžky vodiča (1), kde je hák predĺžený tak, aby 
dosahoval dve protiľahlé strany závesnej svorky a 
predĺženie háka má také rozmery a žliabok (5) ta
kú tuhosť, aby výsledkom síl, ktorými na žliabok 
(5) pôsobia oscilácie alebo vibrácie vodiča (1), 
bola pružná deformácia žliabku. Príložka (6) je 
prispôsobená na pritlačenie vodiča (1) kontrolo
vanou silou ku dnu (7) žliabku (5) v časti dĺžky 
žliabku (5) a zaistenie vodiča (1) v jeho pozdĺž
nom smere vzhľadom na žliabok (5); upínací pr
vok (8) je prispôsobený na pritlačenie príložky (6) 
k vodiču (1) a k závesnej svorke je prichytený o- 
točne, takže môže byť nastavený do polohy, ktorá 
umožňuje vloženie vodiča (1) do žliabku (5).
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6 (51) H 03M 1/34, 1/00, 1/18, G 06G 7/25
(21) 1200-95
(71) Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Bratislava, 

SK;
(72) Hajossy Rudolf, doc. RNDr., CSc., Bratislava, 

SK; Morva Imrich, RNDr., CSc., Bratislava, SK;
(54) Zapojenie na viacúrovňovú digitalizáciu analó

gových dát z procesov meniacich sa v čase aj 
priestore

(22) 26.09.95
(57) Zapojenie je určené na vizualizáciu týchto proce

sov, pozostáva zo sústavy senzorov (1), sústavy 
komparátorov (2), D/A prevodníka (3) a počítača 
(4).

6 (51) H 03M 1/34, 1/00, G 06F 17/00
(21) 1261-95
(71) Matematicko-fyzikálna fakulta UK, Bratislava, 

SK;
(72) Hajossy Rudolf, doc. RNDr., CSc., Bratislava, 

SK; Morva Imrich, RNDr., CSc., Bratislava, SK;
(54) Spôsob zobrazenia procesov meniacich sa v ča

se a priestore
(22) 09.10.95
(57) Spôsob je určený na vizualizáciu týchto procesov 

vo forme pásového obrazu (streak-fotografie), vy
užíva rýchlu viacúrovňovú digitalizáciu analógo
vých dát z takýchto procesov a umožňujúce o- 
kamžitú následnú vizualizáciu sledovaného pro
cesu.
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6 (51) H 04B 1/00, 1/10, 15/00, 17/00, H 04J 1/16, 
3/14, 3/16, H 04K 1/10

(21) 1065-96
(71) Motorola, Inc., Schaumburg, IL, US;
(72) Baum Kevin, Rolling Meadow, ÍL, US; Mueller 

Bruce, Palatine, 1L, US; Cudak Mark, McHenry, 
IL, US;

(54) Spôsob zmiernenia rušenia v komunikačnom 
systéme a zariadenie na vykonávanie tohto 
spôsobu

(22) 13.11.95
(32) 19.12.94
(31) 08/359 220
(33) US
(86) PCT/US95/14511, 13.11.95
(57) Základňová jednotka (101) prijíma vzostupný ko

munikačný signál z účastníckej jednotky (103) na 
vzostupnom kmitočte a prenáša zostupný komu
nikačný signál do účastníckej jednotky (103) na 
zostupnom kmitočte. Po príjme (403) vzostupné
ho komunikačného signálu z účastníckej jednotky 
(103) určí (405) základňová jednotka (101) mieru 
kvality pre vzostupný kmitočet. Ak je miera kva
lity pod prahovou hodnotou kvality (407), presu
nie (415) základňová jednotka (101) a účastnícka 
jednotka (103) tento komunikačný signál na ná
hradný vzostupný kmitočet, zatiaľ čo zostupný 
kmitočet zostáva nezmenený.

-403

6 (51) H 04M 3/22, H 04Q 3/00, 1/26
(21) 1067-97
(71) Robert Bosch GmbH, Stuttgart, DE;
(72) Ruppert Manfred, Steinbach, DE; Cuny Georges, 

Bad Vilbel, DE;
(54) Postup na diaľkovú údržbu
(22) 18.01.96
(32) 08.02.95
(31) 1 95 04 076.7
(33) DE
(86) PCT/DE96/00060, 18.01.96



(57) Diaľková údržba telefónneho pobočkového zaria
denia (N), pripojeného na verejnú ústredňu (VSt), 
servisným zariadením (SPC), pripojeným rovna
ko na verejnú ústredňu (Vst), je možná iba vtedy, 
keď sa uskutočňuje medzi telefónnym pobočko
vým zariadením (N) a riadiacim miestom (LS) 
pravidelná výmena informácií. V priebehu tejto 
výmeny informácií je z riadiaceho miesta (LS) o- 
dovzdané jeho volacie číslo telefónnemu poboč
kovému zariadeniu (N), ktorého pomocou je daný 
podnet na vytvorenie pravidelného spojenia s ria
diacim miestom (LS), rovnako pripojeným na ve
rejnú ústredňu (VSt). Ak nebude už toto volacie 
číslo prenášané na telefónne pobočkové zariade
nie (N), nie je už toto zariadenie ďalej schopné 
dávať podnet na pravidelné vytvorenie spojenia s 
riadiacim miestom (LS). Tým sa uzatvorí telefón
ne pobočkové zariadenie (N) na diaľkovú údržbu, 
ktorá by bola mohla byť zavedená servisným za
riadením (SPC).

6(51) H 04Q 7/32, 7/20
(21) 1582-96
(71) NOKIA Telecommunications Oy, Espoo, FI;
(72) Virtanen Anu, Helsinki, FI;
(54) Rádiová jednotka a spôsob spojenia pevnej ú- 

častníckej stanice na systém WLL
(22) 09.04.96
(32) 11.04.95
(31) 951718
(33) FI
(86) PCT/F196/00185, 09.04.96
(57) Rádiová jednotka (3) na spojenie účastníckej sta

nice pevnej siete, ako je telefónny prístroj (4), 
na rádiovú sieť systému WLL obsahuje prostried
ky na detekovanie zaveseného a vyveseného sta
vu uvedenej účastníckej stanice, prostriedky na 
generovanie zvukových signálov uvedenej účast
níckej stanice, detektor na detekovanie číslic voľ
by z uvedenej účastníckej stanice, ako číslic na 
voľbu telefónnych čísiel volaného účastníka. 
Rádiová jednotka je upravená na dočasné zapa
mätanie detekovaných číslic telefónneho čísla vo
laného účastníka, na ich vyslanie do rádiovej sie
te po skončení voľby do rádiovej siete a je uspo
riadaná na začatie spojenia a volania do rádiovej 
siete ako odozvy na detekovanie prvej číslice ale
bo číslic volania.
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6 (51) H 04R 9/06, 9/02, 1/02, 7/06
(21) 254-98
(71) New Transducers Limited, Huntingdon, Cam-bri- 

dgeshire, GB;
(72) Azima Henry, Cambridge, GB; Colloms Martin, 

London, GB; Harris Neil, Cambridge, GB;
(54) Zotrvačný vibračný menič
(22) 02.09.96
(32) 02.09.95, 31.10.95, 30.03.96
(31) 9517918.0, 9522281.6, 9606836.6
(33) GB, GB, GB
(86) PCT/GB96/02167, 02.09.96
(57) Zotrvačný vibračný menič (9) zahŕňa zostavu mo

torovej cievky obsahujúcej rúrkovitý prvok (18) 
a cievku (13) pripevnenú na rúrkovitý prvok (18), 
magnetovú zostavu (15) usporiadanú sústredne 
vnútri motorovej cievky a pružný prostriedok (19) 
na nosenie magnetovej zostavy (15) na dosiahnu
tie axiálneho pohybu proti motorovej cievke, pri
čom motorová cievka a rúrkovitý prvok sú pri
spôsobené na pripevnenie k žiariču (2) s distribu
ovanými vidmi.

9

6 (51) H 04R 17/00, 7/06, 1/02 
(21) 255-98
(71) New Transducers Limited, Huntingdon, Cam-bri- 

dgeshire, GB;
(72) Azima Henry, Cambridge, GB; Colloms Martin, 

London, GB; Harris Neil, Cambridge, GB;



(54) Zotrvačný vibračný menič
(22) 02.09.96
(32) 02.09.95, 31.10.95, 30.03.96
(31) 9517918.0, 9522281.6, 9606836.6
(33) GB, GB, GB
(86) PCT/GB96/02160, 02.09.96
(57) Zotrvačný vibračný menič (9) zahŕňa doskový 

piezoelektrický ohybový člen (27) a prostriedok 
(20, 93) na pripevnenie ohybového člena (27) na 
prvok (2), ktorý má vibrovať, pričom vzájomné u- 
sporiadanie ohybového člena (27) a prostriedku 
(20, 93) je také, že podstatná časť ohybového čle
na (27) je oddelená od prvku (2) na umožnenie 
pohybu ohybového člena proti prvku (2).

6(51) H04S1/00
(21) 96-98
(71) SRS Labs, Inc., Santa Ana, CA, US;
(72) Klayman Arnold, Huntington Beach, CA, US; 

Kraemer Alan D., Tustin, CA, US;
(54) Akustické korekčné zariadenie
(22) 25.07.96
(32) 28.07.95
(31) 08/508 593
(33) US
(86) PCT/US96/12243, 25.07.96
(57) Akustický korekčný prístroj (20) spracováva dvo

jicu signálov skladajúcu sa z ľavého a pravého 
vstupného signálu s cieľom kompenzácie priesto
rového skreslenia ako funkcie frekvencie pri pre
hrávaní uvedených vstupných signálov v repro
duktormi v zvukovom systéme. Akustická energie 
ľavého a pravého vstupného signálu (26 a 28) je 
separovaná a opravená v prvom nízkofrekven
čnom rozsahu 1 v druhom vysokofrekvenčnom 
rozsahu. Výsledné signály sa skombinujú tak, aby 
vznikli akustické signály s opraveným obrazom 
(27a 29), majúce pri prehrávaní reproduktormi 
v zvukovom systéme požadovanú charakteristiku 
akustického tlaku. Požadovaná charakteristika 
akustického tlaku vytvára zdanlivú polohu zvuko
vého obrazu vzhľadom k poslucháčovi. Signály 
s opravným obrazom (27 a 29) potom môžu byť 
priestorovo zosilnené, čím sa rozšíri zdanlivý 
zvukový obraz.

6(51) H05B7/06
(21) 134-98
(71) Mannesmann AG, Dusseldorf, DE;
(72) Hofmann Werner, Moers, DE;
(54) Elektróda dna oblúkovej pece prevádzkovanej 

jednosmerným prúdom a spôsob prevádzkova
nia pece

(22) 31.07.96
(32) 04.08.95
(31) 195 29 984.1
(33) DE
(86) PCT/DE96/01486, 31.07.96
(57) Elektróda dna oblúkovej pece prevádzkovanej 

jednosmerným prúdom pozostáva z dvoch navzá
jom spojiteľných súčastí obsahujúcich rozdielne 
materiály, pričom v oblasti ohňovzdornej výmu
rovky dna nádoby je k dispozícii rýchlo opotrebo- 
vateľná súčasť pozostávajúca z materiálu porov
nateľného s taveninou a chladiaci diel vyčnieva
júci z nádoby pece pretekaný chladiacim médiom. 
Podstatou vynálezu je, že rýchlo opotrebovateľná 
súčasť (22) je usporiadaná vo valcovom otvore 
(15) umiestnenom v ohňovzdornej výmurovke 
(13) dna (14) nádoby pece a jej čelo privrátené 
k vnútrajšku (11) nádoby pece je v odstupe od 
vnútornej plochy (16) dna (14) pece o vzdialenosť 
(a), pričom vo voľnom priestore (F) vytvorenom 
čelom (23), vnútornou plochou (16) a stenami 
otvoru (15) je usporiadané teleso (30) pozostáva
júce z ohňovzdorného materiálu, ktoré má tvar, 
ktorý brzdí pohyb taveniny (S), ktorá ho obteká 
pri prevádzke pece.

---- r;



FG4A Udelené patenty

279322 C 12P 279339 C 07D
279323 A 61K 279340 C 10M
279324 B OlD 279341 F 16K
279325 C 07D 279342 B OlD
279326 C 07D 279343 C 03B
279327 A 61M 279344 E 04B
279328 B 60T 279345 C 04B
279329 A 61K 279346 A 61K
279330 B OlD 279347 B OlD
279331 B 61F 279348 B OlJ
279332 A OlN 279349 F27B
279333 B OlJ 279350G OlF
279334 C 07D 279351 C 12N
279335 C OlB 279352 A 61K
279336 F 41B 279353 C 07D
279337 A61J 279354G21C
279338 C 10M 279355C 03C

6 (51) A OlN 43/54, 43/653, 55/00 
(11) 279332 
(40) 10.08.94
(21) 3747-92
(73) NOVARTIS AG, Basel, CH;
(72) Mittermeier Ludwig, Dr., Freiburg, DE; Ruess 

Wilhelm, Pfeffingen, CH;
(54) Fungicídny dvojzložkový prostriedok a jeho 

použitie
(32) 19.12.91
(31) 03 780/91-4
(33) CH
(22) 18.12.92

6 (51) A 61B 5/0205, 5/08, 5/0468, A 61M 16/01 
(11) 279369 
(40) 11.08.93
(21) 361-93
(73) The Victoria University o f Manchester, Manches

ter, GB;
(72) Pomfrett Christopher John Douglas, Sandbach, 

Cheshire, GB;
(54) Spôsob stanovenia hĺbky narkózy a zariadenie 

na uskutočňovanie tohto spôsobu
(32) 18.10.90
(31) 90 22623.4
(33) GB
(86) PCT/GB91/01807, 16.10.91
(22) 16.10.91

6(51) A61J1/05 
(11) 279337 
(40) 12.10.94 
(21) 542-94
(73) E. R. Squibb and Sons, Inc., Princeton, NJ, US; 
(72) Holm Niels Erik, Ing., Birkerod, DK;
(54) Nádoba prijímajúca a deliaca tekutinu, pred

nostne krvnú plazmu, na jej zložky
(32) 11.11.91
(31) 1848/91

279356 B 05B 279373 C IOG
279357 A 61M 279374 B 65D
279358 A 61K 279375 B 65D
279359 A 63H 279376 C 08F
279360 C 07C 279377 C 04B
279361 C 09C 279378 C 07D
279362 B 65G 279379 C 04B
279363 C 07D 279380 B OlD
279364 B 61D 279381 C 07F
279365 B 65D 279382 B OlJ
279366 F28F 279383 F 16K
279367 A 61K 279384 B 07B
279368 F15B 279385 F 03D
279369 A61B 279386 A61K
279370 B 65F 279387 C 12N
279371 A 61K 279388 H 05H
279372 C 07C 279389 C 02F

(33) DK
(86) PCT/DK92/00329, 10.11.92
(22) 10.11.92

6(51) A 61K 7/00, 7/48, 7/06, 9/00, 9/06, 9/107
(11) 279386
(40) 11.01.95
(21) 583-94
(73) Institute Gentili S. P. A., Pisa, IT;
(72) Fontanelli Luciano, Pisa, IT;
(54) Dermatologické a kozmetické prípravky
(32) 22.11.91
(31) MI91A003127
(33) IT
(86) PCT/EP92/02597, 12.11.92
(22) 12.11.92

6(51) A 61K 7/48, 9/00
(11) 279346
(40) 11.01.95
(21) 771-94
(73) LANCASTER GROUP Aktiengesellschaft, Lud- 

wigshafen, DE;
(72) Zastrow Leonhard, prof. Dr., Wiesbaden-Norden- 

stadt, DE; Stanzl Klaus, Dr., Waldesch, DE; 
Rôding Joachim, Dr., Wiesbaden, DE;

(54) Prípravok obsahujúci emulziu fluorovaných 
uhľovodíkov a jeho použitie ako kozmetického 
alebo dermatologického prípravku

(32) 29.10.92
(31) P 42 36 607.0
(33) DE
(86) PCT/EP93/02751, 07.10.93
(22) 07.10.93



(72) Kim Nam Joong, Seo-gu, Daejun, KR; Cho 
Heung Soo, Yusung-gu, Daejun, KR; Song Maeng 
Seok, Seo-gu, Daejun, KR; Rhee Byung Geon, 
Jung-gu, Daejun, KR;

(54) Spôsob prípravy somatotropného prostriedku 
s kontrolovaným uvoľňovaním

(32) 27.11.92
(31) 92-22551
(33) KR 
(22) 26.11.93

6(51) A 61K 31/42, 31/165 
(11) 279323
(40) 13.09.95
(21) 2582-92
(73) Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, 

DL;
(72) Bartlett Robert Ryder, Dr., Darmstadt, DE;
(54) Liečivo na aplikáciu pri odmietavých reakci

ách organizmu pri transplantáciách orgánov
(32) 22.08.91
(31) P 41 27 737.6
(33) DE
(22) 21.08.92

6(51) A 61K 31/545
(11) 279329
(40) 11.07.95
(21) 1311-94
(73) Schering Corporation, Kenilworth, NJ, US;
(72) Johnson Donald A., Miami Lakes, FE, US; 

Wearley Lorraine, Westfield, NJ, US; Galeos 
Rebecca, Bloomfield, NJ, US; Sequeira Joel A., 
New York, NY, US;

(54) Stabilný hydratovaný suchý práškový cefalo- 
sporínový prostriedok, spôsob jeho prípravy a 
farmaceutická kompozícia

(32) 30.04.92
(31) 07/876 881
(33) US
(86) PCT/US93/03856, 30.04.93
(22) 30.04.93

6(51) A 61K 31/65, 9/54 
(11) 279358
(40) 07.10.98
(21) 4559-90
(73) American Cyanamid Company, Stamford, CT, 

US;
(72) Sheth Nitin Vadilal, Middletown, NY, US;
(54) Farmaceutický aplikačný prostriedok a spôsob 

jeho prípravy
(32) 21.09.89
(31) 07/410 708
(33) US
(22) 19.09.90

6 (51) A 61K 35/78, A OlH 4/00 
(11) 279371
(40) 14.01.98 
(21) 864-96

(73) 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 Dro- 
sophyllum lusticanicum Link.

(22) 02.07.96

6 (51) A 61K 38/00, C 07K 3/28
(11) 279367
(40) 07.10.98
(21) 4312-90
(73) CENTRE REGIONAL DE TRANSFUSION 

SANGUINE DE LILLE, Lille, FR;
(72) Bumouf-Radosevich Miry ana, Wavrin, FR; Bur- 

nouf Thierry, Wavrin, FR;
(54) Spôsob prípravy stabilného koncentrátu kom

plexu faktor VIII - von Willebrandov faktor s 
vysokou špecifickou aktivitou

(32) 05.09.89
(31) 8911567
(33) FR
(22) 05.09.90

6 (51) A 61M 15/00, 16/10 
(11) 279327
(40) 13.09.95
(21) 503-95
(73) Dura Pharmaceuticals, Inc., San Diego, CA, US; 
(72) Mecikalski Mark Bernard, Tuscon, AZ, US; 

Williams David Richard, San Diego, CA, US; 
Thueson David Orel, Poway, CA, US;

(54) Zariadenie na vytváranie aerosólu z práškové
ho lieku

(32) 19.10.92
(31) 07/963409
(33) US
(86) PCT/US93/09751, 12.10.93
(22) 12.10.93

6 (51) A 61M 37/00 
(11) 279357
(40) 12.11.91
(21) 1136-90
(73) LTS Lohmann Therapie-Systeme GmbH & Co. 

KG, Neuwied, DE;
(72) Muller Walter, Dr., Neuwied, DE;
(54) Transdermálny systém a jeho použitie
(32) 15.03.89
(31) P 39 08 431.0
(33) DE
(22) 08.03.1990



(72) Bolli Peter, Steinhausen, CH; Looser Heinz, Baar, 
CH; Tanner Werner, Baar, CH;

(54) Hračka v podobe ozubenej dráhy
(32) 21.07.86
(31) 2901/86-7
(33) CH 
(22) 21.07.87

6 (51) B OlD 1/20, 1/30 
(11) 279347 
(40) 11.07.95
(21) 516-94
(73) Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava, 

SK;
(72) Cvengroš Ján, Ing., CSc., Bratislava, SK; Ďurčan- 

ský Ján, Ing., Bratislava, SK;
(54) Stierač pre odparku so stieraným filmom
(22) 04.05.94

6(51) B OlD 47/04 
(11) 279330 
(40) 07.10.98
(21) 3046-90
(73) Berthold Hermann, Furth, DL;
(72) Berthold Hermann, Fiirth, DE;
(54) Spôsob čistenia plynov, najmä dymových ply

nov, za mokra a zariadenie na realizovanie to
hoto spôsobu

(32) 21.06.89
(31) P 39 20 321.2
(33) DE
(22) 19.06.90

6(51) B OlD 53/34
(11) 279342
(40) 07.10.98
(21) 4472-90
(73) Atochem North America, Inc., Philadelphia, PA, 

US;
(72) de Graaf Aart Pieter, Goes, NE; Linder Georg 

Heinrich, Ing., Vlissingen, NE; Hoekman Leen- 
dert Comelis, 's-Gravenpolder, NE;

(54) Spôsob odstraňovania kovových látok z odpa
dových pár

(32) 13.09.89, 10.09.90
(31) 406 482, 578 570
(33) US, US
(22) 13.09.90

6(51) B OlD 53/36 
(11) 279380 
(40) 07.10.98 
(21) 1827-89
(73) Polska Akadémia Nauk Instytut Katalizy i 

Fizykochemii Powierzchni, Kraków, PL;
(72) Wojciechowski Jerzy, Dr. Ing., Kraków, PL; Janas 

Janusz, Kraków, PL; Wysocki Zygmunt, Ing., 
Kraków, PL; Rachwal Andrzej, Kraków, PL;

(54) Zariadenie na katalytické spaľovanie organic
kých látok

(32) 24.03.88, 24.03.88
(31) P-271 405, P-271 406
(33) PL, PL 
(22) 24.03.89

6(51) B OlD 53/40 
(11) 279324 
(40) 15.01.92
(21) 1728-91
(73) HALDOR TOPSŘE A/S, Lyngby, DK;
(72) Schoubye Peter, Hřrsholm, DK;
(54) Spôsob odstraňovania kyslých plynných zlúče

nín z prúdu odpadového plynu
(32) 08.06.90
(31) 1401/90
(33) DK
(22) 06.06.91

6 (51) B OlJ 20/34, B OlD 53/08 
(11) 279348
(40) 18.03.92
(21) 2515-91
(73) STEAG Aktiengesellschaft, Essen, DE;
(72) Briiggendick Hermann, Hiinxe, DE;
(54) Spôsob čistenia adsorbčného prostriedku obsa

hujúceho uhlík a zariadenie na realizáciu toh
to spôsobu

(32) 17.08.90
(31) P 40 26 071.2
(33) DE
(22) 14.08.91

6 (51) B OlJ 23/28, 23/88, C 07C 45/38, 47/02, 47/04 
(11) 279333 
(40) 07.10.98
(21) 4968-90
(73) HALDOR TOPSŘE A/S, Lyngby, DK;
(72) Sarup Bent, Frederiksberg, DK; Nielsen Poul Erik 

Hřjlund, Fredensborg, DK; Hansen Viggo Lucar- 
sen, Brřnshřj, DK; Johansen Keld, Frederiks- 
sund, DK;

(54) Katalyzátor na výrobu aldehydov
(32) 16.10.89, 04.12.89
(31) 5139/89, 6093/89
(33) DK, DK
(22) 12.10.90

6 (51) B OlJ 47/00, B OlD 18/00, C 02F 1/42 
(11) 279382 
(40) 05.06.96 
(21) 2169-92
(73) Bradtec Limited, Bristol Polytechnic, Bristol, GB; 
(72) Elder George Richard, Westbury-on-Sevem, 

Gloucestershire, GB; Bradbury David, Wotton- 
Under-Edge, Gloucestershire, GB; Tucker Philip 
Martin, Wotton-Under-Edge, Gloucestershire, 
GB;

(54) Spôsob čistenia roztokov



(32) 11.07.91
(31) 9115018.5
(33) GB 
(22) 10.07.92

6(51) B 05B 7/06, 7/08 
(11) 279356
(40) 13.08.91
(21) 69-91
(73) The Babcock and Wilcox Company, New Or

leans, LA, US;
(72) Myers Robert B., Copley, OH, US; Yagiela 

Anthony S., North Canton, OH, US;
(54) Zariadenie na rezací horák
(32) 16.01.90
(31) 07/465 276
(33) US
(22) 15.01.91

6 (51) B 07B 13/11 
(11) 279384
(40) 15.09.91
(21) 2135-90
(73) Ife Industrie-Einrichtungen Fertigungs-Aktienge- 

sellschaft, Waindhofen a. d. YbbS, AT;
(72) Durstberger Rudolf, Lockenhaus, AT; Hofer Ger

hard, Klienreifling, AT;
(54) Vibračné deliace zariadenie
(32) 02.05.89
(31) A 1039/89
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446-94 776-95
576-94 799-96
677-94 982-96
889-94 1022-96
116-95 1179-96
182-95 1197-96
251-95 1203-96
369-95 1323-96
451-95 1383-96

FC9A Zamietnuté prihlášky vynálezu

6117-90

PD4A Prevody patentov

Podľa § 15 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do patentového registra zapísané tieto prevo
dy:

P PV Pôvodný majiteľ Nadobúdateľ Dátum
účinnosti:

252890 8886-85 MAGNÁTECH Slovakia, spol. s r. 
o., Hačava, Hnúšťa, SK;

MAGNÁTECH Slovakia, a. s., 
Hačava, 981 03 Hnúšťa, SK;

20.07.98

257846 9895-86 MAGNÁTECH Slovakia, spol. s r. 
o., Hačava, Hnúšťa, SK;

MAGNÁTECH Slovakia, a. s., 
Hačava, 981 03 Hnúšťa, SK;

20.07.98

274488 7499-88 Kraus Vladimír, Ing., CSc., Praha, 
CZ; Matyáš Borislav, Praha, CZ;

EM KAPITÁL, s. r. o., Na Poří
čí 12, 115 30 Praha 1, CZ;

24.07.98

278771 3450-89 HUNGAROMIX Agrárfejlesztô 
KFT, Komárom, HU;

AGREMIX, spol. s r. o., Komár
ňanská 2157/122, Veľký Meder, SK;

04.08.98



QA9A Ponuka licencie

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

P PV Názov Poskytovatel’ Dátum
účinnosti:

1495-89 Zariadenie na variabilné pripojenie Šedaj Miloš, Ing., Brno, CZ; Urbá- 30.07.98 
vzduchotlakových bŕzd prívesu ale- nek Henrich, Ing., Martin, SK; 
bo návesu k ťažnému stroju

Opravy

HH9A

Vo vestníku 9/1998 v časti Opravy na strane 71 vo 
zverejnenej prihláške vynálezu 1537-96 bolo nesprávne 
uvedené poradie medzinárodného patentového triedenia.

Správne znenie: 6 (51) E 04G 17/04,
E 04G 17/02,
E 04G 11/52



CAST

ÚŽITKOVÉ VZORY



Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov

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

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov

(11) číslo zápisu úžitkového vzoru 6(51) medzinárodné patentové triedenie
(21) číslo prihlášky úžitkového vzoru (54) názov
(22) dátum podania prihlášky úžitkového vzoru (57) anotácia
(31) číslo prioritnej prihlášky úžitkového vzoru (71) meno (názov) prihlasovateľa(ov)
(32) dátum prioritnej prihlášky úžitkového vzoru (72) meno pôvodcu(ov)
(33) krajina priority (73) meno (názov) majiteľa(ov)
(47) dátum zápisu úžitkového vzoru (86) údaje PCT

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

FGlK zápisy úžitkových vzorov do registra MKlK
LD3K čiastočný výmaz úžitkového vzoru
MC3K výmaz úžitkového vzoru NDlK
MHlK zánik úžitkového vzoru vzdaním sa nárokov PDlK

zánik úžitkového vzoru uplynutím doby plat
nosti
predĺženie platnosti úžitkového vzoru 
prevod práv a ostatné zmeny majiteľov úžitko
vého vzoru

Opravy. Zmeny. Rôzne.

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

TAlK meno pôvodcov
TBlK oprava mien
TClK zmena mien
TDlK oprava adries
TElK zmena adries
TFlK oprava dát
TGlK oprava chýb v triedení
THlK oprava alebo zmena všeobecne
TKlK tlačové chyby v úradných vestníkoch



FGlK Zapísané úžitkové vzory

1954 AOlG 1963 H 02 G
1955 A47L 1964 C 08T
1956 E 05B 1965 E05B
1957 C 12N 1966 GOlR
1958 G OlB 1967 H 02 G
1959 A 45F 1968 B 65D
1960 A41D 1969 B 67D
1961 C 04 B 1970 B 60R
1962 F 21V 1971 A61K

6(51) AOlG 9/02 
(11) 1954
(21) 55-96
(22) 15.02.1996 
(47) 20.07.1998
(73) Rajnič Marián, lng. arch., Prešov, SK;
(54) Stavebnicová viackomorová tvarová nádoba

6(51) A 41D 19/00 
(11) 1960
(21) 159-98
(22) 19.05.1998 
(47) 20.07.1998
(73) lng. Petr Poledník - HERMES, Frýdek - Místek, 

CZ;
(54) Športová bezprstová rukavica

6(51) A 45F 3/20 
(11) 1959
(21) 96-98
(22) 30.03.1998 
(47) 20.07.1998
(73) Malůšek Jiří, Ing., Brno, CZ;
(54) Skladací segmentový téglik zaistený proti ne

žiaducemu rozpadu segmentov

6(51) A47K7/02 
(11) 1982
(21) 78-98
(22) 13.03.1998
(32) 09.07.1997
(33) CZ
(31) PUV 6932-97 
(47) 29.07.1998
(73) HABAČEK, s. r. o., Praskolesy, CZ;
(54) Kúpeľňové náčinie na umývanie a masáže

6(51) A 47L 9/00, 9/24 
(11) 1955
(21) 220-97
(22) 23.06.1997 
(47) 20.07.1998
(73) Skaloš Štefan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(54) Vysávač prachu odvádzajúci odsávaný a přefil

trovaný vzduch do exteriéru

1972 B 60R 1981 H OlQ
1973 B 62D 1982 A47K
1974 B 6 OD 1983 B 27B
1975 F 16L 1984 A 63F
1976 E04C 1985 A62C
1977 G OlN 1986 G 06F
1978 E 04C
1979 B 66D
1980 B 65D

6(51) A 61K 7/40, 7/48 
(11) 1971
(21) 170-98
(22) 27.05.1998 
(47) 24.07.1998
(73) DIMENZIA, spol. s r. o., Kežmarok, SK;
(54) Dezinfekčno-regeneračný gél

6 (51) A 62C 35/20, 33/04, 31/28 
(11) 1985
(21) 172-98
(22) 28.05.1998
(32) 30.05.1997
(33) CZ
(31) PUV 6771-97 
(47) 29.07.1998
(73) Kryl, spol. s r. o., Olomouc - Holice, CZ;
(54) Otočný záves, najmä navijaka hydrantu

6(51) A63F3/06 
(11) 1984
(21) 152-98
(22) 13.05.1998
(32) 22.04.1998
(33) CZ
(31) PUV 7953-98 
(47) 29.07.1998
(73) Waschnek Peter, Trhanov, CZ; Miihlbauerová 

Jitka, lng., Trhanov, CZ;
(54) Šablóna na porovnávanie výherných čísiel loté

rií

6(51) B27B7/02 
(11) 1983
(21) 127-98
(22) 27.04.1998 
(47) 29.07.1998
(73) BANSKÉ STAVBY, a. s., Prievidza, SK;
(54) Dvoj kotúčová uhlová píla na pozdĺžne pílenie 

dreva

6(51) B60D3/00 
(11) 1974
(21) 68-98



(22) 05.03.1998 
(47) 27.07.1998
(73) Macura Milan, Bratislava, SK;
(54) Kombinované koleso na vozidlá

6 (51) B 60R 16/02 
(11) 1970
(21) 138-98
(22) 30.04.1998 
(47) 24.07.1998
(73) Ambróz Maťó, Vyškovce nad Ipľom, SK;
(54) Elektrický obvod na diaľkové štartovanie au

tomobilu so zážihovým motorom

6(51) B60R16/02 
(11) 1972
(21) 179-98
(22) 30.04.1998 
(47) 24.07.1998
(73) Ambróz Maťó, Vyškovce nad Ipľom, SK;
(54) Elektrický obvod na diaľkové štartovanie au

tomobilu so vznětovým motorom

6(51) B62D41/00 
(11) 1973
(21) 56-98
(22) 25.02.1998 
(47) 27.07.1998
(73) Logman-Považan, a.s., Puchov, SK;
(54) Stojan výstražného trojuholníka

6 (51) B 65D 27/38 
(11) 1980
(21) 432-97
(22) 14.11.1997 
(47) 29.07.1998
(73) Cvetler Jaroslav, Brno, CZ;
(54) Listová obálka alebo obal listovej zásielky

6(51) B65D85/57 
(11) 1968
(21) 104-98
(22) 07.04.1998
(32) 11.04.1997
(33) CZ
(31) PUV 6547-97 
(47) 24.07.1998
(73) Locker Vladimír, Lelekovice, CZ;
(54) Predajný stojan, najmä na nosiče audio- a vi

deozáznamov

6 (51) B 66D 1/74, 1/04, 1/60, A 62B 5/00 
(11) 1979
(21) 374-97
(22) 09.10.1997
(32) 15.10.1996
(33) PL
(31) W 105 455 
(47) 28.07.1998

(73) RothgangI Erhard, Aulnay sous Bois, FR;
(54) Navijak

6(51) B67D5/02 
(11) 1969
(21) 126-98
(22) 24.04.1998
(32) 25.04.1997
(33) CZ
(31) PUV 6641-97 
(47) 24.07.1998
(73) Lupečka Bohuslav, Malá Morávka, CZ;
(54) Výdajný stojan na doplňovanie technologic

kých nepalivových kvapalín a kvapalinových 
zmesí

6 (51) C 04B 18/16 
(11) 1961
(21) 382-97
(22) 17.10.1997 
(47) 24.07.1998
(73) ELTEXIM, s. r. o., Ostrava, CZ;
(54) Zariadenie na recykláciu zvyškov betónovej 

zmesi

6(51) C 08L 25/10, 23/16 
(11) 1964
(21) 27-98
(22) 30.01.1998 
(47) 24.07.1998
(73) WORLD & MEDICÍNE, s. r. o., Trnava, SK;
(54) Zmes na prípravu polymérneho materiálu

6 (51) C 12N 1/20, C 05F 11/08 
(11) 1957
(21) 75-98
(22) 25.02.1997 
(47) 20.07.1998
(73) Pollák Arpád, Veľký Meder, SK;
(54) Prostriedok obsahujúci zmes mikroorganiz

mov na viazanie dusíka zo vzduchu, na zvyšo
vanie rozpustnosti zlúčenín fosforu a na roz
klad potravinárskeho olejového sedimentu

6(51) E04C2/26 
(11) 1978
(21) 348-97
(22) 21.07.1997 
(47) 28.07.1998
(73) Adame Jozef, Ing., Považská Bystrica, SK;
(54) Viacvrstvový bezpečnostný konštrukčný prvok

6 (51) E 04C 2/30 
(11) 1976
(21) 34-97
(22) 28.01.1997 
(47) 28.07.1998



(73) Schmaranz Rudolf, Ing., Bad Ausse, AT; Rieder 
Hans, Maishofen, AT;

(54) Stavebný prvok vyrobený v rámovej forme

6(51) E 05B 65/20, 53/00 
(11) 1956
(21) 9-98
(22) 20.01.1998 
(47) 20.07.1998
(73) MOLPIR, spol. s r. o., Smolenice, SK;
(54) Zariadenie na centrálne uzamykanie osobných 

automobilov

6(51) E 05B 75/00 
(11) 1965
(21) 29-98
(22) 21.04.1997 
(47) 24.07.1998
(73) AFG export-import, spol. s r. o., Trnava, časť Bie

ly Kostol, SK; Kovomont, výrobno-obchodná 
spol. s r. o., Nitra, SK;

(54) Náramkové putá

6(51) F16L59/22 
(11) 1975
(21) 92-98
(22) 30.03.1998
(32) 09.03.1998
(33) CZ
(31) PUV 7753-98 
(47) 27.07.1996
(73) Nitra Ladislav, Ing., Sviadnov, CZ;
(54) Zariadenie na presné delenie potrubných izo

lačných puzdier

6(51) F21V21/00 
(11) 1962
(21) 424-97
(22) 10.11.1997
(32) 27.06.1997
(33) CZ
(31) PUV 6886-97
(47) 24.07.1998
(73) ELPLAST, a. s., Brno, CZ;
(54) Rohový spojovací uzáver skladaného telesa 

svietidla, napríklad žiarivkového

6(51) G OlB 3/18 
(11) 1958
(21) 95-98
(22) 30.03.1998 
(47) 20.07.1998
(73) Železničné opravovne a strojárne Zvolen, a. s., 

Zvolen, SK;
(54) Kužeľové čeľuste

6(51) G OlN 27/26, 27/447 
(11) 1977
(21) 244-98
(22) 05.11.1997 
(47) 28.07.1998
(73) Kozma Emilián, MUDr., Košice, SK;
(54) Izotachoforetický analyzátor

6(51) G OlR 11/02 
(11) 1966
(21) 42-98
(22) 13.02.1998 
(47) 24.07.1998
(73) KŘIŽÍK, a. s., Prešov, SK;
(54) Zariadenie na usmerňovanie otáčok

6(51) G06F3/023 
(11) 1986
(21) 114-98
(22) 15.04.1998 
(47) 30.07.1998
(73) Mirochnitchenko Vladimir Vitalevitch, Moskva, RU;
(54) Virtuálna klávesnica, určená na ovládanie špe

ciálnych programov

6 (51) H OlQ 9/06, 3/00, H 04M 1/02 
(11) 1981
(21) 38-98
(22) 11.02.1998 
(47) 29.07.1998
(73) Cseh Peter, Dunajská Streda, SK;
(54) Anténa, predovšetkým na mobilný telefónny 

prístroj

6(51) H 02G 7/20, 7/00
(11) 1967
(21) 54-98
(22) 25.02.1998
(32) 10.12.1997
(33) CZ
(31) PUV 7464-97
(47) 24.07.1998
(73) ENERGETIKA SERVIS, s. r. o., České Budějovi

ce, CZ;
(54) Nosný systém ekologického vonkajšieho elek

trického vedenia s trojuholníkovým usporiada
ním vodičov

6(51) H02G9/06 
(11) 1963
(21) 473-97
(22) 23.12.1997
(32) 25.04.1997
(33) CZ
(31) PUV 6614-97 
(47) 24.07.1998
(73) VYVA PLAST, s. r. o., Turnov, CZ;
(54) Káblový žľab z plastu



NDlK Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(51) A 23K 1/06, 3/03, A OlF 25/14, 25/18 
(11) 937
(21) 3-95
(22) 03.01.1995 
(47) 04.07.1995 
(43) 13.09.1995
(71) Steirerbrau Aktiengesellschaft, Graz1 AT;
(54) Skladovateľný krmovinový výrobok a zaria

denie na jeho výrobu

(51) A 23L 2/39, 2/58, 2/60, 2/66, 2/68, A 23C 21/00 
(11) 915
(21) 391-94
(22) 09.11.1994 
(47) 31.05.1995 
(43) 09.08.1995
(71) Jirkalová Vladimíra, Ing., Praha, CZ;
(54) Prášková zmes na prípravu nízkokalorického 

nápoja

(51) B 65F 1/00, A 47B 77/18 
(11) 922
(21) 370-94
(22) 21.10.1994 
(47) 31.05.1995 
(43) 09.08.1995
(71) Hailo - Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG, 

Haiger - Flammersbach, DE;
(54) Nosné zariadenie nádob na odpadky

(51) F 16K 17/38, 17/40, A 62C 4/02 
(11) 783
(21) 409-94
(22) 22.11.1994 
(47) 01.02.1995 
(43) 12.04.1995
(71) MANDÍK, Hostomice pod Brdy, CZ;
(54) Požiarna klapka na vzduchotechnické potru

bia

(51) F21L13/02 
(11) 764
(21) 365-94
(22) 17.10.1994 
(47) 04.01.1995 
(43) 08.03.1995
(71) Inžinierske stavby, a. s., Košice, SK;
(54) Mobilné teleskopické osvetľovacie zariadenie

(51) H OlJ 31/26, H OlL 31/49, 25/00 
(11) 684
(21) 334-94
(22) 16.09.1994 
(47) 05.10.1994 
(43) 07.12.1994
(71) AMSET, spol. s r. o., Bratislava, SK; DIMANO, 

a. s., Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na identifikáciu optických ochran

ných prvkov

(51) H OlR 13/453 
(11) 749
(21) 284-94
(22) 28.07.1994 
(47) 04.01.1995 
(43) 08.03.1995
(71) ABB Elektro - Praga, s. r. o., Jablonec nad Nisou, 

CZ;
(54) Blokovacia clonka zásuvky

(51) H OlR 13/502 
(11) 747
(21) 363-94
(22) 13.10.1994 
(47) 04.01.1995 
(43) 08.03.1995
(71) ABB Elektro - Praga, s. r. o., Jablonec nad Nisou, 

CZ;
(54) Viacúčelový kryt na jednofázové zástrčky



PDlK Prevody úžitkových vzorov

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

ÚV PÚV Pôvodný majiteľ Nadobúdateľ Dátum
účinnosti:

1730 312-97 Sladký Vladimír, Olomouc, CZ; ExKoM, spol. s r. o., Masarykova 04.08.98
tr. 11, 772 00 Olomouc, CZ;

Opravy

THlK
Vo vestníku č. 8/1998 bol na str.65 v časti Predĺ

ženie platnosti úžitkových vzorov, nesprávne uvedený 
názov úžitkového vzoru č. 754.

Správne znenie:
(54) Šampón na umývanie psov



CAST

PRIEMYSELNÉ VZORY



Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov

(11) číslo zápisu (33) krajina priority
(21) číslo prihlášky (45) dátum zápisu priemyselného vzoru
(22) dátum podania prihlášky (51) triedenie priemyselných vzorov
(23) výstavná priorita (54) názov
(31) číslo prioritnej prihlášky (72) meno pôvodcu(ov)
(32) dátum prioritnej prihlášky (73) meno (názov) majiteľa(ov)

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

FG4Q zápisy priemyselných vzorov do registra
LD4Q čiastočný výmaz priemyselného vzoru
MC4Q výmaz priemyselného vzoru 
MH4Q zánik priemyselného vzoru vzdaním sa nárokov

MK4Q zánik priemyselného vzoru uplynutím doby 
platnosti

ND4Q predĺženie platnosti priemyselného vzoru 
PD4Q prevod práv a ostatné zmeny majiteľov priemy

selného vzoru

Opravy. Zmeny. Rôzne.

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

TA4Q meno pôvodcov
TB4Q oprava mien
TC4Q zmena mien
TD4Q oprava adries
TE4Q zmena adries
TF4Q oprava dát
TG4Q oprava chýb v triedení
TH4Q oprava alebo zmena všeobecne
TK4Q tlačové chyby v úradných vestníkoch



TG4Q Zapísané priemyselné vzory

25549 25556 25563 25570
25550 25557 25564 25571
25551 25558 25565 25572
25552 25559 25566 25573
25553 25560 25567 25574
25554 25561 25568
25555 25562 25569

(11) 25549
(21) 262-97
(22) 10.10.1997 

(47) 09.07.1998 
(54) TÍčik na mäso 
(51) 07/04.15

počet vonkajších úprav: 16

(73) Kačur Matúš, Ing.- DREVAL, 1. mája 2055, 069 01 
Snina, SK;

(72) Kačur Matúš, Ing., 1. mája 2055, 069 01 Snina, SK;

25549 variant 1

25549 variant 2

25549 variant 5

25549 variant 6

25549 variant 7

25549 variant 3 25549 variant 8

25549 variant 9



25549 variant 11

25549 variant 12

25549 variant 13

25549 variant 14

(11) 25550
(21) 294-97
(22) 17.11.1997
(47) 09.07.1998
(54) Prefabrikovaná garáž
(51) 25/03.04

počet vonkajších úprav: 20
(73) Polenkovič Miloš, Ing., Gabčíkova 2, 841 05 Brati

slava, SK; Beran Antonín, Ing. arch., Škultétyho 4, 

831 03 Bratislava, SK;
(72) Polenkovič Miloš, Ing., Gabčíkova 2, 841 05 Brati

slava, SK; Beran Antonín, lng. arch., Škultétyho 4, 

831 03 Bratislava, SK;

25550 variant 1

25550 variant 2

25549 variant 15



25550 variant 4

25550 variant 5

25550 variant 6

25550 variant 7

25550 variant 9

25550 variant 10

25550 variant 11

25550 variant 12



25550 variant 14

25550 variant 15

25550 variant 16

25550 variant 17

25550 variant 19

25550 variant 20

(11) 25551
(21) 177-94
(22) 04.07.1994
(47) 15.07.1998
(54) Rúrkové upínadlo
(51) 08/08.02

počet vonkajších úprav: 1
(73) PETERSEN MANUFACTURING CO.,INC., 108 

South Pear Street, DeWitt, Nebraska 68341, US;
(72) Sorensen A. Joseph, 6533 Sundanca Dt., 585 12 

Lincoln, Nebraska, US; Fuller B. Anthony, 302 
South Pear, 683 41 DeWitt, Nebraska, US; Beck
mann J. Toy, Rt. 1 Box 26, 684 34 Seward, Nebras
ka, US; Chervenak M. Thomas, 1515 South 3rd 
Street, 68310 Beatrice, Nebraska, US;



25551

(11) 25552
(21) 296-97
(22) 18.11.1997 
(47) 15.07.1998
(31) M 9704892.5
(32) 23.05.1997
(33) DE

(54) Modul tlačeného obvodu
(51) 18/02.03

počet vonkajších úprav: 1
(73) KRONE Aktiengesellschaft, Beeskowdamm 3-11, 

14167 Berlin, DE;
(72) Zimmer Sabine, Heidekampweg 115, 12437 Berlin, 

DE; Mdssner Frank, Welterpfad 56, 12277 Berlin, 
DE;

25552

(11) 25553
(21) 63-96
(22) 21.03.1996 
(47) 27.07.1998
(31) 2053965 var. 1; 2053966 var. 3, 2053967 var. 4, 

2053968 var. 5, 2053969 var. 6, 2053970 var. 2,
(32) 09.02.1996, 09.02.1996, 09.02.1996, 09.02.1996, 

09.02.1996, 09.02.1996
(33) GB, GB, GB, GB, GB, GB 
(54) Fľaša
(51) 09/01.01

počet vonkajších úprav; 6
(73) Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwig-Bertram-Str.

8 + 10, 67059 Ludwigshafen, DE;
(72) Vinaccia Valerio, Via Vigevano 11, 20123 Milano, 

IT;



25553 variant 1

25553 variant 3





(11) 25554
(21) 54-97
(22) 24.02.1997 
(47) 27.07.1998
(54) Uzlové kravatové krídelko
(51) 02/05.00, 31/00.00

počet vonkajších úprav: 1
(73) Melchioris Michal, Letná 3373/27, 058 01 Poprad, 

SK;
(72) Melchioris Michal, Letná 3373/27, 058 01 Poprad, 

SK;

25554

(11) 25555
(21) 132-97
(22) 23.05.1997 
(47) 27.07.1998
(54) Karoséria malého nákladného automobilu
(51) 12/08.07

počet vonkajších úprav: 1
(73) Mičík Ivan, Ing., Zochova 16/10, 811 03 Bratislava, 

SK;
(72) Mičik Ivan, Ing., Zochova 16/10, 8)1 03 Bratislava, 

SK;

25555

(II) 25556
(21) 211-97
(22) 14.08.1997
(47) 27.07.1998
(54) Litrová fľaša na autokozmetiku a iné
(51) 09/01.01

počet vonkajších úprav: 1
(73) Lehocký Peter, akad. soch., Zelená 3, 911 Ol Tren

čín, SK;
(72) Lehocký Peter, akad. soch., Zelená 3,911 01 Tren

čín, SK;



25556

(Il) 25557
(21) 278-97
(22) 22.10.1997
(47) 27.07.1998
(54) Chladiace zariadenie s otvorenou vrchnou čas

ťou
(51) 15/07.02

počet vonkajších úprav: 1
(73) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca Cola 

Plaza, 30313 Atlanta, Georgia, US;
(72) Walta Dietmar, Vosskuhlstr. 39, 42555 Velbert, DE; 

Kluepfel Steffen, Mellinghoferstr. 355, 45477 Muel- 
heim, DE; Kuzendorf Andre, Vosskuhlstr. 39, 42555 
Velbert, DE; Summerville Don Scott, Avenue de 
ĽEmeraude 16, 1640 Rhode-Saint Genese, Brussels, 
BE;

25557

(11) 25558
(21) 298-97
(22) 19.11.1997 
(47) 27.07.1998
(31) M9709788.8 var.l,var.2
(32) 24.10.1997

(33) DE 
(54) Príves 
(51) 12/08.02

počet vonkajších úprav: 3
(73) Eigenheim-Betreuungsgesellschaft mbH & CO.

KG, Kaiserstrasse 74, D-66424 Homburg, DE;
(72) Kenneth Williams, 1491 North Farwel Avenue, Sui

te F, WS 53202 Milwaukee, US;



25558 variant 1

25558 variant 2

25558 variant 3

(11) 25559
(21) 299-97
(22) 24.11.1997 
(47) 27.07.1998
(54) Grafické znázornenie listov diára
(51) 19/03.03

počet vonkajších úprav: 20
(73) Ferianec Ján, Batková 1190/7, 800 00 Bratislava, 

SK;
(72) Ferianec Ján, Batková 1190/7, 800 00 Bratislava, 

SK;



KHLfHDfíXlUH

25559 variant 2 25559 variant 5

KfíLCNDHmUH

25559 variant 3 25559 variant 6



25559 variant 12

25559 variant 9

KflLEWDA'PIUM



25559 variant 14

25559 variant 15

25559 variant 17

KftLCNDfWlUH

25559 variant 18

KfíLfHDRRlUH



25559 variant 20

(11) 25560
(21) 300-97
(22) 27.11.1997
(47) 27.07.1998
(31) 29/071 574
(32) 02.06.1997
(33) US
(54) Behúň pneumatiky
(51) 12/15.01

počet vonkajších úprav. 1
(73) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY, 

1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
US;

(72) Albert Marco, 18, Lauthegaass, L- 5450 Stadtbredi- 
mus, LU;

25560

(11) 25561
(21) 305-97
(22) 03.12.1997
(47) 27.07.1998
(54) Úžitkové vozidlo
(51) 12/08.04

počet vonkajších úprav: 4
(73) TATRA, a. s., Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivni

ce, CZ;
(72) Valentík Jiří, Ing., Pod Zahradami 1297, 742 21 Ko

přivnice, CZ;



25561 variant 4

(11) 25562
(21) 306-97
(22) 03.12.1997 
(47) 27.07.1998
(54) Úžitkové vozidlo 
(51) 12/08.04

počet vonkajších úprav: 8
(73) TATRA, a. s., Štefánikova 1163,742 21 Kopřivnice, 

CZ;
(72) Buček Miroslav, kpt. Nálepky 1071, 742 21 Ko

přivnice, CZ;



25562 variant 2 25562 variant 4



25562 variant 6 25562 variant 8

(11) 25563
(21) 308-97
(22) 04.12.1997

(47) 27.07.1998
(54) Poľné hodnosti Armády SR
(51) 05/03.00

počet vonkajších úprav: 19
(73) Maky ta, a. s., Ul. 1. mája 882/46, 020 25 Puchov, 

SK;
(72) Skrežinová Malvína, Lánská 953-14-14, 017 01 Po

važská Bystrica, SK; Kapilová Jana, Štúrova 372 

B/2, 019 01 Hava, SK;



25563 variant 525563 variant 1

25563 variant 2 25563 variant 6

25563 variant 3 25563 variant 7



25563 variant 9 25563 variant 13

25563 variant 11 25563 variant 15



25563 variant 18

25563 variant 19

25564 variant 1

(11) 25564
(21) 309-97
(22) 05.12.1997 
(47) 27.07.1998
(31) 29/071 629
(32) 05.06.1997
(33) US
(54) Zubná kefka
(51) 04/99.00

počet vonkajších úprav: 3
(73) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, 10022 New York, New York, US;
(72) Moskovich Robert, 20 Jensen Street, 08816 East 

Brunswick, New Jersey, US;



25564 variant 2

25564 variant 3

(33) US
(54) Zubná kefka
(51) 04/99.00

počet vonkajších úprav: 3
(73) COLGATE - PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, 10022 New York, New York, US;
(72) Moskovich Robert, 20 Jensen Street, 08816 East 

Brunswick, New Jersey, US;

25565 variant

(11) 25565
(21) 310-97
(22) 05.12.1997 
(47) 27.07.1998
(31) 29/071638
(32) 05.06.1997



25565 variant 2

CDn

(Il) 25566
(21) 318-97
(22) 16.12.1997 
(47) 27.07.1998
(54) Kolieska na kolieskové korčule
(51) 21/02.14

počet vonkajších úprav: 2
(73) Mathia Štefan, Ing., Šťastná 25, 821 05 Bratislava, 

SK;
(72) Mathia Štefan, Ing., Šťastná 25, 821 05 Bratislava, 

SK;

25566 variant 1

I @
25566 variant 2

25565 variant 3

25567
320-97
18.12.1997
27.07.1998
Obal na mrazený smotanový krém
09/05.08
počet vonkajších úprav: 3
NITRAPROST, a. s., Novozámocká 80, 949 81 Nit
ra, SK;
Tuna Ján, Ing., Nábr. mládeže 15, 949 01 Nitra, SK;



25567 variant 2

25567 variant 3

(II) 25568
(21) 324-97
(22) 31.12.1997 
(47) 27.07.1998 
(54) Stavebnica 
(51) 21/01.08

počet vonkajších úprav: 1
(73) Horinka Roman, J. Červená 8, 971 01 Prievidza, 

SK;
(72) Horinka Roman, J. Červená 8, 971 01 Prievidza, 

SK;

(Il) 25569
(21) 325-97
(22) 31.12.1997
(47) 27.07.1998
(54) Invalidný vozík a jeho prídavné zariadenie
(51) 12/12.02

počet vonkajších úprav: 1
(73) Pevala Daniel, Ing., Š. B. Romana 2/13, 036 01 

Martin, SK; Cesnek Jaroslav, Železničná 9, 038 52 

Sučany, SK;
(72) Pevala Daniel, Ing., Š. B. Romana 2/13, 036 01 

Martin, SK; Cesnek Jaroslav, Železničná 9, 038 52 

Sučany, SK;



25569

(73) ALKO GROUP LTD., Salmisaarenranta 7, FIN-00180 
Helsinki, FI;

(72) Zoller Wolfgang, Wolf Concept SARL, 3, Square 
Lamartine, 751 16 Paris, FR;

(11) 25570
(21) 9-98
(22) 12.01.1998 
(47) 27.07.1998 
(54) Skladačka 
(51) 21/01.08

počet vonkajších úprav: 1
(73) Kollár Milan, Fr. Kráľa 40/1,966 81 Žarnovica, SK; 
(72) Kollár Milan, Fr. Kráľa 40/1,966 81 Žarnovica, SK;

25570

(11) 25571
(21) 20-98
(22) 30.01.1998 
(47) 28.07.1998
(31) 559/97
(32) 31.07.1997
(33) Fl 
(54) Fľaša 
(51) 09/01.01

počet vonkajších úprav: 1



25571

(11) 25572
(21) 21-98
(22) 30.01.1998 
(47) 28.07.1998
(54) Nástenné hodiny 
(51) 10/01.01

počet vonkajších úprav: 1
(73) Gorta Štefan, MUDr., Krivánska 5, 974 01 Banská 

Bystrica, SK;
(72) Gorta Štefan, MUDr., Krivánska 5, 974 01 Banská 

Bystrica, SK;

25572

(11) 25573
(21) 26-98
(22) 06.02.1998 
(47) 28.07.1998 
(31) M 9707536.1

(32) 08.08.1997
(33) DE
(54) Povrchový kryt, predovšetkým doskového vy

hrievacieho telesa
(51) 23/03.02

počet vonkajších úprav: 3
(73) Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 944 47 Platt- 

ling, DE;
(72) Wolf Theo, An der Kleimannbríícke 79, 481 57 

Munster, DE;



(11) 25574
(21) 27-98
(22) 06.02.1998
(47) 28.07.1998
(31) M 9707535.3
(32) 08.08.1997
(33) DE
(54) Kryt vyhrievacieho telesa, predovšetkým dosko

vého
(51) 23/03.02

počet vonkajších úprav: 19
(73) Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 944 47 Platt- 

ling, DE;
(72) Wolf Theo, An der Kleimannbriicke 79, 481 57 

Munster, DE;

25574 variant 2

25574 variant 4

25574 variant 5

25574 variant 6



25574 variant 7
25574 variant 10

25574 variant 8

25574 variant 11





25574 variant 19



ND4Q Predĺženie platnosti priemyselných vzorov

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

Číslo
zápisu

Číslo
prihlášky

Dátum prihlásenia Názov Platnosť do:

24214 66-93 18.03.1993 Inhalátor 18.03.2003

24219 108-93 07.05.1993 Fľaštička Pril soft a clear 07.05.2003

24220 119-93 26.05.1993 Obal na spray 26.05.2003

24244 188-93 15.07.1993 Náramkové hodinky 15.07.2003

24280 78-93 05.04.1993 Rukoväť zubnej kefky 05.04.2003

24344 76-93 05.04.1993 Zubná kefka 05.04.2003

24345 77-93 05.04.1993 Zubná kefka 05.04.2003

24384 154-93 11.06.1993 Zubná kefka 11.06.1993

24654 75-93 05.04.1993 Zubná kefka 05.04.1993



CAST

OCHRANNÉ ZNÁMKY



Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov

(111) číslo zápisu 
(151) dátum zápisu
(180) dátum, dokedy môžu mať známkové práva účinok
(210) číslo prihlášky
(220) dátum podania prihlášky
(310) číslo prioritnej prihlášky
(320) dátum prioritnej prihlášky
(330) krajina priority
(510) zoznam výrobkov a/alebo služieb

(511) údaj o triede alebo triedach podľa medzinárodné
ho triedenia výrobkov a služieb (Nicejská klasifi
kácia)

(540) reprodukcia známky 
(554) trojrozmerná známka 
(591) údaje o uplatňovaných farbách 
(730) meno(-á) a adresa(-y) majiteľa(-ov) známky a 

údaje o jeho (ich) priemyselnej alebo obchodnej 
činnosti

(800) údaje o medzinárodnom zápise



Zverejnené prihlášky ochranných známok

56312 182-95 1306-95 3028-95
65966 183-95 1307-95 3076-95
65968 186-95 1308-95 3077-95
68371 187-95 1309-95 3085-95
72902 188-95 1311-95 3112-95
73252 189-95 1351-95 3113-95
73314 196-95 1356-95 3143-95
73480 201-95 1382-95 3157-95
73585 204-95 1440-95 3172-95

1027-93 205-95 1551-95 3188-95
1044-93 219-95 1565-95 3221-95
1151-93 418-95 1574-95 3227-95
1158-93 491-95 1575-95 3251-95
1176-93 553-95 1577-95 3253-95
1177-93 554-95 1578-95 3264-95
1360-93 555-95 1583-95 3309-95
1372-93 556-95 1594-95 3310-95
1373-93 560-95 1595-95 3311-95
1374-93 729-95 1736-95 3313-95
1375-93 795-95 1746-95 3316-95
1378-93 952-95 1756-95 3317-95
1391-93 965-95 1757-95 3322-95
1850-93 967-95 1758-95 3324-95
2048-93 968-95 1780-95 3325-95
2188-93 969-95 2024-95 3329-95

47-94 970-95 2090-95 3330-95
163-94 971-95 2151-95 3340-95
164-94 972-95 2152-95 3341-95
233-94 973-95 2156-95 3342-95
698-94 974-95 2249-95 3343-95
715-94 975-95 2290-95 3344-95
744-94 976-95 2291-95 3345-95

1036-94 978-95 2292-95 3348-95
1096-94 979-95 2293-95 3360-95
1355-94 980-95 2301-95 3361-95
1360-94 987-95 2393-95 3362-95
1372-94 988-95 2397-95 3363-95
1832-94 991-95 2400-95 3369-95
1833-94 992-95 2420-95 3370-95
1928-94 995-95 2534-95 3372-95
2110-94 997-95 2541-95 3373-95
2278-94 999-95 2617-95 3374-95
2293-94 1000-95 2735-95 3376-95
2596-94 1067-95 2736-95 3379-95
2854-94 1083-95 2833-95 3380-95
2903-94 1088-95 2847-95 3381-95

35-95 1126-95 2857-95 3390-95
37-95 1129-95 2885-95 3391-95
54-95 1130-95 2886-95 3392-95
63-95 1131-95 2951-95 3393-95
71-95 1156-95 2953-95 3394-95
72-95 1157-95 2954-95 3399-95
76-95 1158-95 2955-95 3400-95
80-95 1159-95 2956-95 3401-95
81-95 1178-95 2957-95 3431-95
85-95 1179-95 2958-95 3437-95
99-95 1182-95 2959-95 3463-95

120-95 1190-95 2960-95 3466-95
144-95 1301-95 2961-95 3467-95
145-95 1302-95 2965-95 3489-95
163-95 1303-95 2974-95 3491-95
180-95 1304-95 2975-95 3525-95
181-95 1305-95 3026-95 3526-95



3554-95 389-96 805-96 1257-96
3562-95 390-96 806-96 1260-96
3563-95 391-96 807-96 1261-96
3654-95 392-96 809-96 1262-96
3655-95 401-96 810-96 1264-96
3656-95 406-96 811-96 1267-96
3657-95 408-96 813-96 1268-96
3658-95 409-96 816-96 1269-96
3659-95 410-96 817-96 1275-96
3664-95 41.4-96 818-96 1278-96
3665-95 417-96 819-96 1279-96
3666-95 421-96 820-96 1280-96
3667-95 422-96 824-96 1281-96
3669-95 442-96 829-96 1282-96
3671-95 443-96 830-96 1286-96
3672-95 444-96 831-96 1287-96
3674-95 445-96 832-96 1289-96
3675-95 509-96 833-96 1290-96
3676-95 510-96 835-96 1292-96
3677-95 511-96 865-96 1293-96

29-96 512-96 866-96 1294-96
100-96 513-96 879-96 1351-96
101-96 517-96 890-96 1352-96
102-96 518-96 898-96 1356-96
103-96 520-96 900-96 1357-96
104-96 523-96 903-96 1358-96
105-96 528-96 905-96 1359-96
107-96 529-96 906-96 1361-96
108-96 530-96 907-96 1364-96
109-96 534-96 908-96 1365-96
110-96 536-96 909-96 1366-96
111-96 537-96 910-96 1367-96
112-96 538-96 911-96 1374-96
114-96 539-96 912-96 1376-96
117-96 561-96 913-96 1385-96
118-96 562-96 914-96 1386-96
119-96 563-96 915-96 1396-96
122-96 565-96 916-96 1397-96
136-96 568-96 929-96 1398-96
137-96 569-96 930-96 1399-96
138-96 573-96 936-96 1400-96
141-96 574-96 938-96 1401-96
142-96 577-96 939-96 1408-96
143-96 580-96 940-96 1409-96
145-96 581-96 941-96 1410-96
147-96 583-96 942-96 1426-96
148-96 586-96 943-96 1428-96
149-96 589-96 944-96 1429-96
206-96 590-96 945-96 1438-96
226-96 700-96 946-96 1439-96
263-96 703-96 948-96 1441-96
264-96 713-96 1050-96 1445-96
273-96 718-96 1051-96 1446-96
290-96 719-96 1052-96 1449-96
298-96 733-96 1053-96 1451-96
299-96 740-96 1054-96 1459-96
335-96 784-96 1055-96 1460-96
338-96 785-96 1056-96 1468-96
339-96 786-96 1057-96 1470-96
343-96 787-96 1058-96 1473-96
348-96 792-96 * 1222-96 1478-96
367-96 800-96 1223-96 1482-96
382-96 802-96 1254-96 1483-96
383-96 803-96 1255-96 1484-96
388-96 804-96 1256-96 1485-96



1486-96 1806-96 1424-98
1487-96 1811-96 1564-98
1488-96 1816-96 1596-98
1491-96 1817-96 2715-94
1492-96 2487-96 1281-96
1493-96 2808-96 1282-96
1495-96 3364-96 1923-98
1498-96 3547-97 2216-98
1499-96 3777-97 2217-98
1682-96 758-98 2218-98
1683-96 797-98 2090-98
1692-96 974-98 2196-98
1788-96 1302-98

(210)56312
(220)26.05.1989
(511)21
(540)

Jordan*
(510) 21 - Zubné kefky, zubné špáradlá, hodvábne nite na 

čistenie medzizubných medzier.
(730) Jordan, a. s., Haavard Martinsens vei 30, 0978 Oslo 

9, NO;

(210)65966 
(220) 17.01.1992 
(511)9, 35, 37, 42 
(540)

BpoL b r.o
(510) 9 - Výpočtová technika, stroje na záznam, prenos a 

reprodukciu zvuku a obrazu, fotografické a kinema
tografické prístroje, počítacie stroje a zapisovacie 
pokladne, rozmnožovacie stroje (elektronické), me
racia a regulačná technika.
35 - Poskytovanie služieb pri zavádzaní nových 
technológií vo vzťahu k prevádzke a riadeniu ob
chodného podniku (t.j. záznam, prepis, zostavova
nie, kompilácia, odovzdávanie alebo systematika 
písaných a/alebo nahraných správ, kompilácia ma
tematických a/alebo štatistických údajov).
37 - Kompletizácia výpočtovej a spojovacej techni
ky.
42 - Technická pomoc pri zavádzaní nových tech
nických zariadení, informácie rešeršného typu (od
borné rady) týkajúce sa podniku bez vzťahu k vede
niu obchodu, tvorba a vývoj softvéru.

(730) ATREY, spol. s r. o., Kozelkova 1420, 140 00 Pra
ha 4, CZ;

(210)65968 
(220) 17.01.1992 
(511) 9, 35, 37, 42

(540) ATREY
(510) 9 - Výpočtová technika, stroje na záznam, prenos a 

reprodukciu zvuku a obrazu, fotografické a kinema
tografické prístroje, počítacie stroje a zapisovacie 
pokladne, rozmnožovacie stroje (elektronické), me
racia a regulačná technika.
35 - Poskytovanie služieb pri zavádzaní nových 
technológií vo vzťahu k prevádzke a riadeniu ob
chodného podniku (t.j. záznam, prepis, zostavova
nie, kompilácia, odovzdávanie alebo systematika 
písaných a/alebo nahraných správ, kompilácia ma
tematických a/alebo štatistických údajov).
37 - Kompletizácia výpočtovej a spojovacej techni
ky.
42 - Technická pomoc pri zavádzaní nových tech
nických zariadení, informácie rešeršného typu (od
borné rady) týkajúce sa podniku bez vzťahu k vede
niu obchodu, tvorba a vývoj softvéru.

(730) ATREY, spol. s r. o., Kozelkova 1420, 140 00 Pra
ha 4, CZ;

(210)68371 
(220)05.05.1992 
(511)6, 19,37, 42 
(540)

(510) 6 - Podzemné steny konštrukčné a tesniace kovové. 
19 - Špeciálne prefabrikáty ako sú železobetónové 
prefabrikované prvky na výplne podzemných stien, 
najmä kotvy a mikropilóty, mikropilóty ako koreňo
vé základové prvky zložené z cementového kameňa 
s oceľovou výstužou, podzemné steny konštrukčné 
a tesniace nekovové.
37 - Stavebné inžinierske práce vrátane stavebných 
prác všetkých druhov v odbore zakladania stavieb, 
najmä injektáže, kotvenia, pilótovacie práce, práce 
vo vode, zemné práce, baranenie a ihlofiltrovanie. 
42 - Projektová a inžinierska činnosť pre stavebníc
tvo.

(730) Zakládání staveb, a. s., Dobronická 635, 148 26 
Praha 4, CZ;



(210)72902
(220) 10.11.1992
(511)6, 7, 8, 12, 17, 19, 20,27,35,37, 39,41,42
(540)

CSAD
(510)6 - Stavebný materiál z kovu, prenosné stavby z ko

vu, kovové kanvice, spojovací materiál z kovu.
7 - Stroje a zariadenia (okrem strojov a zariadení 
pre pozemné vozidlá), motory (okrem motorov pre 
pozemné vozidlá), časti a náhradné diely strojov a 
motorov (okrem častí a náhradných dielov strojov a 
motorov pre pozemné vozidlá).
8 - Ručné a strojové náradie a nástroje.
12 - Dopravné prostriedky, motory a hnacie stroje 
pre pozemné vozidlá, súkolesia a prevody pre po
zemné vozidlá, náhradné diely a príslušenstvo do
pravných prostriedkov, motorov a hnacích strojov 
pre pozemné vozidlá, pneumatiky, duše.
17 - Tesnenia, tesniace materiály, izolačné materiá
ly, gumené obruče, spojovacie materiály, čalúnnic- 
ké materiály a materiály na vypchávanie z gumy a- 
Iebo plastov, náhradné diely z gumy, gumené ro
hožky a koberce.
19 - Drevený stavebný materiál ako stavebné drevo 
opracované, dosky, trámy, deliace steny, panely, ob
klady, podlahy, parkety, podhľady, okná, dvere; te
lefónne búdky s výnimkou kovových; drevené pre
nosné stavby; drevené domy; obkladačky; dlaždice; 
nekovové obklady; vonkajšie plášte s výnimkou ko
vových; obklady stien a priečok s výnimkou kovo
vých; interiérové a exteriérové dizajnérske, archi
tektonické a reklamné prvky z dreva, betónu, kame
ňa, mramoru.
20 - Lavičky, regály, zábradlia, odpadové nádoby. 
27 - Koberce, podlahové krytiny, rohože, rohožky. 
35 - Služby technických odborníkov v oceňovaní a 
odhade hodnôt obchodných podnikov, dopravných 
prostriedkov, vedenie mzdovej a personálnej agen
dy v počítačoch.
37 - Rekonštrukcie, renovácie, opravy a údržba do
pravných prostriedkov, strojov a zariadení, náhrad
ných dielov, príslušenstva a pomocného materiálu 
na prevádzku dopravných prostriedkov, zariadení 
nádraží a garáží, napr. regálov, lavíc, ručného a stro
jového zariadenia a nástrojov, kanistrov, tesniacich 
a spojovacích materiálov a pod., údržba, opravy, re
konštrukcie, výstavba budov a stavieb.
39 - Doprava osôb a nákladov, odborné služby v od
bore dopravy, skladovanie zásielok, taxislužba, pre
nájom dopravných prostriedkov, skladovanie do
pravných prostriedkov, náhradných dielov, príslu
šenstva, stavebného materiálu a pomocného materi
álu, zasielateľská činnosť, špedičné kancelárie, 
služby cestovnej kancelárie v oblasti dopravy, pre
pravy a sprevádzania, rezervácia miesteniek, infor
mácie o preprave.
41 - Výučba vodičov a špecialistov v oblasti dopra
vy, rekreačné služby.
42 - Konštrukčná a projektová činnosť, služby ces
tovných kancelárií v oblasti ubytovania, stravova
nia, ubytovacie a stravovacie služby, vyhotovovanie 
odborných posudkov a vystavovanie protokolov, 
stanice technickej kontroly, psychologické laborató
rium.

(730) Združenie užívateľov kolektívnych ochranných 
známok, Rožňavská 2, 830 00 Bratislava, SK;

(094) Zoznam členov majiteľa kolektívnej ochrannej znám- 
ky:
ČSAD hl. m. Prahy, s. p., Hybernská32, 111 21 Praha 
1, CZ; ČSAD ÚAN Praha - Florenc, a. s., Krížiková 
4-6, 186 00 Praha 8 - Karlín, CZ; ČSAD České Budě
jovice, Jeronýmova 19, 370 27 České Budějovice, 
CZ; ČSAD autobusy Plzeň, a. s., V Malé Doubravce 
27, 312 78 Plzeň, CZ; ČSAD Hradec Králové, s. p., 
Horova 180, 501 66 Hradec Králové, CZ; ČSAD 
Bmo holding, a. s., Opuštěná 4, 656 25 Brno, CZ; 
ČSAD Ostrava, a. s., Vítkovická 2, 709 19 Ostrava - 
- Moravská Ostrava, CZ; Slovenská autobusová do
prava Bratislava, štátny podnik, Rožňavská 2, 830 00 
Bratislava, SK; Slovenská autobusová doprava, Ban
skobystrická dopravná spoločnosť, štátny podnik, Čs. 
armády 24, 974 00 Banská Bystrica, SK; Slovenská 
autobusová doprava, Košická dopravná spoločnosť, 
štátny podnik, Staničné nám. 9, 041 46 Košice, SK; 
Slovenská automobilová doprava Dolný Kubín, štát
ny podnik, Nábrežie Oravy 534/6, 026 83 Dolný 
Kubín, SK;

(210)73252 
(220) 24.11.1992 
(511)3,4, 29, 30,31,32,35 
(540)

fiHw/MMm,
(510)3 - Kozmetické prípravky (s výnimkou medicinál

nych), zubné pasty, vlasové aktivátory, šampóny, 
krémy, mydlá, telové šampóny, pleťové a vlasové 
vody, vlasové gély.
4 - Farmaceutické prípravky, medicinálne kozme
tické prípravky.
29 - Spracované arašidy, slnečnicové semienka, 
mandle, jadrá lieskových orechov, oriešky, sezam a 
mak; sušené ovocie, hrozienka, kandizované ovo
cie, mandľové plátky, sušený kokos.
30 - Rasca, korenie, koreniny.
31 - Poľnohospodárske produkty, podzemnica olej
ná, mak, mandle, lieskové orechy, kokosové orechy, 
slnečnicové semená, ovocie, zelenina.
32 - Nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené, ovoc
né nápoje a ovocné šťavy, džúsy.
35 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti ob
chodu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob
chodu.

(730) WALMARK, spoL s r. o., Rosinská cesta 12, 010 028 
Žilina, SK;

(210) 73314 
(220)26.11.1992
(511)6, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 27,35,37,39,41,42 
(540)

(510)6 - Stavebný materiál z kovu, prenosné stavby z ko
vu, kovové kanvice, spojovací materiál z kovu.
7 - Stroje a zariadenia (okrem strojov a zariadení



pre pozemné vozidlá), motory (okrem motorov pre 
pozemné vozidlá), časti a náhradné diely strojov a 
motorov (okrem častí a náhradných dielov strojov a 
motorov pre pozemné vozidlá).
8 - Ručné a strojové náradie a nástroje.
12 - Dopravné prostriedky, motory a hnacie stroje 
pre pozemné vozidlá, súkolesia a prevody pre po
zemné vozidlá, náhradné diely a príslušenstvo do
pravných prostriedkov, motorov a hnacích strojov 
pre pozemné vozidlá, pneumatiky, duše.
17 - Tesnenia, tesniace materiály, izolačné materiá
ly, gumené obruče, spojovacie materiály, čalúnnic- 
ké materiály a materiály na vypchávanie z gumy a- 
Iebo plastov, náhradné diely z gumy, gumené ro
hožky a koberce.
19 - Drevený stavebný materiál ako stavebné drevo 
opracované, dosky, trámy, deliace steny, panely, ob
klady, podlahy, parkety, podhľady, okná, dvere; te
lefónne búdky s výnimkou kovových; drevené pre
nosné stavby; drevené domy; obkladačky; dlaždice; 
nekovové obklady; vonkajšie plášte s výnimkou ko
vových; obklady stien a priečok s výnimkou kovo
vých; interiérové a exteriérové dizajnérske, archi
tektonické a reklamné prvky z dreva, betónu, kame
ňa, mramoru.
20 - Lavičky, regály, zábradlia, odpadové nádoby. 
27 - Koberce, podlahové krytiny, rohože, rohožky. 
35 - Služby technických odborníkov v oceňovaní a 
odhade hodnôt obchodných podnikov, dopravných 
prostriedkov, vedenie mzdovej a personálnej agen
dy v počítačoch.
37 - Rekonštrukcie, renovácie, opravy a údržba do
pravných prostriedkov, strojov a zariadení, náhrad
ných dielov, príslušenstva a pomocného materiálu 
na prevádzku dopravných prostriedkov, zariadení 
nádraží a garáží, napr. regálov, lavíc, ručného a stro
jového zariadenia a nástrojov, kanistrov, tesniacich 
a spojovacích materiálov a pod., údržba, opravy, re
konštrukcie, výstavba budov a stavieb.
39 - Doprava osôb a nákladov, odborné služby v od
bore dopravy, skladovanie zásielok, taxislužba, pre
nájom dopravných prostriedkov, skladovanie do
pravných prostriedkov, náhradných dielov, príslu
šenstva, stavebného materiálu a pomocného materi
álu, zasielateľská činnosť, špedičné kancelárie, 
služby cestovnej kancelárie v oblasti dopravy, pre
pravy a sprevádzania, rezervácia miesteniek, infor
mácie o preprave.
41 - Výučba vodičov a špecialistov v oblasti dopra
vy, rekreačné služby.
42 - Konštrukčná a projektová činnosť, služby ces
tovných kancelárií v oblasti ubytovania, stravova
nia, ubytovacie a stravovacie služby, vyhotovovanie 
odborných posudkov a vystavovanie protokolov, 
stanice technickej kontroly, psychologické laborató
rium.

(730) Združenie užívateľov kolektívnych ochranných 
známok, Rožňavská 2, 830 00 Bratislava, SK;

(094) Zoznam členov majiteľa kolektívnej ochrannej znám
ky:
ČSAD hl. m. Prahy, s. p., Hybernská 32, 111 21 Praha 
1, CZ; ČSAD ÚAN Praha - Florenc, a. s., Krížiková 
4-6, 186 00 Praha 8 - Karlín, CZ; ČSAD České Budě
jovice, Jeronýmova 19, 370 27 České Budějovice, 
CZ; ČSAD autobusy Plzeň, a. s., V Malé Doubravce

27, 312 78 Plzeň, CZ; ČSAD Hradec Králové, s. p., 
Horova 180, 501 66 Hradec Králové, CZ; ČSAD 
Bmo holding, a. s., Opuštěná 4, 656 25 Bmo, CZ; 
ČSAD Ostrava, a. s., Vítkovická 2, 709 19 Ostrava - 
- Moravská Ostrava, CZ; Slovenská autobusová do
prava Bratislava, štátny podnik, Rožňavská 2, 830 00 
Bratislava, SK; Slovenská autobusová doprava, Ban
skobystrická dopravná spoločnosť, štátny podnik, Čs. 
armády 24, 974 00 Banská Bystrica, SK; Slovenská 
autobusová doprava, Košická dopravná spoločnosť, 
štátny podnik, Staničné nám. 9, 041 46 Košice, SK; 
Slovenská automobilová doprava Dolný Kubín, štát
ny podnik, Nábrežie Oravy 534/6, 026 83 Dolný 
Kubín, SK;

(210)73480 
(220) 02.12.1992 
(511) 17, 42 
(540)

RIM-Tech
(510) 17 - Polotovary z plastov a gumy, recyklovatelný 

plastový a gumený odpad.
42 - Výskum a vývoj v oblasti plastových a gumo
vých technológií a výrobkov.

(730) RIM-Tech, a. s., Pnluky 38, 760 00 Zlín, CZ;

(210)73585 
(220)03.12.1992 
(511)6, 8, 9, 11, 37 
(540)

(510) 6 - Spájky.
8 - Spájkovačky neelektrické.
9 - Spájkovačky elektrické.
11 - Lampy elektrické.
37 - Opravy a renovácie zváracej techniky a s ňou 
súvisiaceho príslušenstva.

(730) QUICK - SERVIS, spol. s r. o., Zdaboř 10, 261 05 
Příbram, CZ;

(210) 1027-93 
(220) 22.06.1993 
(511)9, 37, 42 
(540)

AMSI
(510)9 - Prístroje a nástroje vedecké, elektrické na mera

nie elektrických veličín, prístroje na nahrávanie, 
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magne
tické nosiče údajov, záznamové disky, počítacie 
stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače. 
37 - Inštalačné, montážne služby a opravy týkajúce 
sa tovarov v triede 9.
42 - Projektovanie elektrických zariadení, automati
zované spracovanie údajov, poradenská a konzul



tačná činnosť v oblasti elektrotechniky.
(730) SASCO, s. r. o., Sekurisova 14, 841 02 Bratislava, 

SK;

(210) 1044-93 
(220)24.06.1993 
(511) 35,37, 39 
(540)

(510) 35 - Sprostredkovanie obchodných operácií týkajú
cich sa nákupu a predaja, poradenská činnosť v ob
chode.
37 - Sprostredkovanie servisných a opravárenských 
služieb.
39 - Sprostredkovateľská činnosť v medzinárodnej 
a vnútroštátnej doprave a zasielateľstve, prenájom 
motorových vozidiel, prenájom dopravných pro
striedkov, poradenstvo v odbore dopravy, zasiela
teľstva a prenájmu motorových vozidiel.

(730) SLOVMAD, a. s., Hraničná 2, 042 63 Košice, SK;

(210)1151-93 
(220) 09.07.1993 
(511) 12, 18, 22
(540) LANEX
(510) 12 - Bezpečnostné pásy do áut a lietadiel.

18 - Popruhy, úväzy.
22 - Konopné povrazy, laná s výnimkou kovových, 
motúzy, popruhy s výnimkou kovových, siete, sieť
ky, povrazové rebríky, vrecia na prepravu a uchová
vanie tovarov, veľkoobjemové vrecia, horolezecké 
laná.

(730) LANEX, a. s., Hlučínska I, 747 23 Bolatice, CZ;

(210) 1158-93 
(220) 09.07.1993 
(511)35, 40, 41, 42 
(540)

baba
(510) 35 - Propagačná a reklamná agentúra, služby v ob

lasti propagácie a reklamy vrátane propagácie a re
klamy v rozhlase a televízii, tvorba propagačných a 
reklamných materiálov pre rozhlas a televíziu, pro
pagačné a reklamné služby v periodickej a neperio
dickej tlači, služby v oblasti tvorby a výroby propa
gačných materiálov od grafického návrhu až po 
tlač, mailing-tvorba špecializovaných adresárov a 
distribúcia propagačných materiálov, sprostredko
vateľská a zastupiteľská činnosť v oblasti predaja 
reklamných predmetov.
40 - Úprava predmetov reklamnými údajmi potla
čou a inou technikou.

41 - Tvorba rozhlasových a televíznych programov 
(okrem reklamných).
42 - Služby grafického štúdia, komplexné služby v 
oblasti grafickej tvorby a tlače.

(730) BABA, s. r. o., Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava, 
SK;

(210) 1176-93 
(220) 13.07.1993 
(511) 16, 35 
(540)

q.s. SKALICA
(510) 16 - Výroba obalov a výrobkov z papiera, kartónu, 

lepenky a mikrovlny, najmä pre potravinársky a po
lygrafický priemysel; výroba kancelárskych po
trieb, ako sú listové a obchodné obláky všetkých 
druhov.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcho
du, nákupu a predaja výrobkov uvedených v triede 
16.

(730) ADUT, a. s., Potočná 85, 909 01 Skalica, SK;

(210) 1177-93 
(220) 13.07.1993 
(511) 16 
(540)

0S. SKAU^

(510) 16 - Výroba obalov z papiera, kartónu, lepenky a 
mikrovlny, skladačky, přířezy, dvoj-, troj-, štvorbo
dové lepené, lakované alebo laminované, kontajne
ry rôznych veľkostí a spôsobov uzatvárania z vlni
tej lepenky E, B, C; merkantilná tlač - etikety, pros
pekty, katalógy, kalendáre, pohľadnice; knižné 
dosky a leporelá - klasické, priestorové a harmoni
kové.

(730) ADOX, a. s., Námestie slobody 15, 909 01 Skalica, 
SK;

(210) 1360-93 
(220) 10.08.1993 
(591) biela, zlatá 
(511)3 
(554)



(510)3 - Pleťové krémy určené na denné ošetrenie pleti, 
na nočnú regeneráciu a pleťové krémy proti vrás
kam.

(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;

(210) 1372-93 
(220) 12.08.1993 
(511)42 
(540)

RAMADA
(5 10)42 - Hotelové, reštauračné a barové služby.
(730) Renaissance Hotel Holdings, Inc., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 2655 
LeJeune Road, Coral Gables, Florida 33134, US;

(210) 1373-93 
(220) 12.08.1993 
(511)42 
(540)

RENAISSANCE
(510) 42 - Hotelové, reštauračné a barové služby.
(730) Renaissance Hotel Holdings, Inc., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 2655 
LeJeune Road, Coral Gables, Florida 33134, US;

(210)1374-93 
(220) 12.08.1993 
(511)42 
(540)

Renaissance.
(510) 42 - Hotelové, reštauračné a barové služby.
(730) Renaissance Hotel Holdings, Inc., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 2655 
LeJeune Road, Coral Gables, Florida 33134, US;

(210) 1375-93 
(220) 12.08.1993 
(511)42 
(540) e
(510) 42 - Hotelové, reštauračné a barové služby.
(730) Renaissance Hotel Holdings, Inc., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 2655 
LeJeune Road, Coral Gables, Florida 33134, US;

(210) 1378-93 
(220) 12.08.1993 
(511.) 38, 41

(540) FAN
(510) 38 - Rozhlasové vysielanie.

41 - Výroba rozhlasových programov.
(730) FUN RADIO, združenie Bratislava, Leškova 5, 

811 04 Bratislava I, SK;

(210)1391-93
(220) 16.08.1993
(511) 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, 35

(540) PATRON
(510)2 - Farby, laky, fermeže do priemyselných a ume

leckých textilných farieb; prípravky' na farbenie po
travín, farbivá, antikorózne a impregnačné nátery, 
farbiarske prípravky, moridlá, prírodné živice, ko
vové fólie, práškové kovy na maliarske a dekoratér- 
ske účely.
3 - Prípravky; pracie a bieliace, čistiace, leštiace, 
odmasťovacie; mydlo, výrobky: kozmetické, vo- 
ňavkárske vrátane éterických olejov; vodičky na 
vlasy, zubné pasty, prášky; moridlá na bielizeň, far
by na vlasy.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, postreky na 
viazanie prachu, palivá (čierne a hnedé uhlie), pali
vové drevo, oleje, pohonné hmoty, prostriedky na 
svietenie v triede 4, sviečky, sviece, knôty.
5 - Výrobky: farmaceutické, zverolekárske, zdra
votnícke, dietetické pre deti a chorých v triede 5, 
chemické na lekárske účely; náplasti, obväzový ma
teriál, hmoty určené na plombovanie zubov a na od
tlačky, prostriedky: dezinfekčné, na ničenie rastlin
ných a živočíšnych škodcov; antiparazitné látky.
6 - Obyčajné kovy v surovom a polospracovanom 
stave a ich zliatiny; kotvy, nákovy, zvony, stavebný 
materiál z valcovaného a liateho kovu, koľajnice a 
iný kovový materiál určený na železničné účely; re
ťaze; kovové káble a drôty (s výnimkou drôtov na 
elektrotechnické účely); drobné kovové výrobky; 
kovové rúry; nedobytné pokladne a schránky, oce
ľové guľôčky; podkovy, klince a skrutky; trezory; 
rudy.
7 - Spojky: hriadeľové, hydraulické; stroje: stláča- 
cie, na začisťovanie, morenie, preťahovanie, dráž
kovanie, brúsenie, rezanie, skrutkovanie, vŕtanie, 
vytlačovanie vzorov; stojany na vŕtanie, začisťova
nie; motory v triede 7; súkolesia a hnacie remene v 
triede?; poľnohospodárske stroje a liahne; maznice; 
elektrotechnické zariadenia a prístroje pre domác
nosť (drviče, mixéry, mlynčeky).
8 - Mechanické strojčeky používané: na brúsenie, o- 
pracovanie, na strihanie vlasov, vlny, mletie mäsa, 
neelektrické zváračky, zváračské kliešte, nožiarske 
výrobky, britvy a holiace elektrické strojčeky; vid
ličky a lyžičky; zbrane sečné a bodné;
9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne ú- 
čely; prístroje a nástroje určené na prenášanie roz
kazov, meranie a prístroje všeobecne používané pri 
riadení lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetic
ké a prístroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fo
tografické, kinematografické, optické vrátane pre
mietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov; prí
stroje a nástroje na váženie a meranie; prístroje a



nástroje signalizačné vrátane signalizačných píšťal; 

prístroje a nástroje na účely záchranné a učebné; au
tomaty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo 
známky; prístroje na záznam a reprodukciu hovore
ného slova; zapisovacie pokladne a počítacie stroje 
vrátane kancelárskych a dierkovacích strojov; ha
siace prístroje; špeciálne puzdrá na prístroje a ná
stroje, ktoré sú zaradené do tejto triedy; elektroter- 
mické nástroje a prístroje, ako ručné elektrické zvá
račky, elektrické žehličky a pod.; elektromechanic
ké zariadenia na domáce účely určené na čistenie, 
ako napr. vysávače prachu, leštiče parkiet a pod.
10 - Prístroje a nástroje: chirurgické, lekárske, zu- 
bolekárske, zverolekárske vrátane špeciálneho ná
bytku pre tieto odbory a vrátane prístrojov a zdra
votníckych pomôcok ortopedických, bandáže, zdra
votnícke výrobky z gumy, protézy; prikrývky vyku
rované elektricky na lekárske účely; chirurgické ná
stroje nožiarskeho charakteru.
11 - Osvetľovacie zariadenia a vykurovacie zariade
nia na výrobu pary; zariadenia na varenie, chlade
nie, vetranie vrátane klimatizácie alebo zariadenia 
na úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody a za
riadenia sanitárne, elektricky vykurované podušky, 
odevy a súčasti odevov, ohrievače nôh.
12 - Pozemné vozidlá; motory pre pozemné vozid
lá, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre pozem
né vozidlá; zariadenia na leteckú, lodnú a pozemnú 
dopravu.
13 - Strelné zbrane, strelivo, náboje, výbušniny, oh
ňostroje, výrobky na pyrotechnické účely.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, predmety z drahých 
kovov, ich zliatin alebo dublovaných kovov, bižuté
ria z umelých a plastických hmôt; hodiny a chrono
metrické zariadenia vrátane špeciálnych puzdier, u- 
melecké predmety z bronzu; nožiarske výrobky z 
drahých kovov, vidličky a lyžičky z drahých kovov.
15 - Hudobné nástroje vrátane mechanických klaví
rov a ich príslušenstiev, hudobné skrine.
16 - Papier a výrobky z papiera, lepenky a karto
nážne výrobky; tlačoviny, časopisy, periodiká, kni
hy, výrobky knihárske, fotografie, písacie potreby, 
kancelárske lepidlá; potreby pre umelcov, štetce, pí
sacie stroje, kancelárske potreby okrem nábytku, u- 
čebné a školské potreby a pomôcky; hracie karty, 
tlačiarenské písmená, štočky, spojivá pre papieren
ský priemysel.
17 - Gutaperča, guma, balata, náhradky týchto 
hmôt, polotovary z plastických hmôt (fólie, dosky, 
tyče), tesniace hmoty; upchávky a izolácie (tepelné 
elektrické alebo zvukové); azbest, sľuda a výrobky 
z azbestu a sľudy; nekovové hadice; izolačné náte

ry-
18 - Koža a jej náhrady, výrobky z kože a jej náhrad 
patriace do triedy 18, surové kože a kožušiny; kuf
re a cestovné kabely; dáždniky, slnečníky, palice, 
biče, postroje na kone, sedlárske výrobky.
19 - Nekovový stavebný materiál vrátane polospra- 
covaného reziva (trámy, fošne, drevené panely, dos
ky, preglejka, sklenené tehly, dlaždice a pod.); prí
rodný a umelý kameň, cement, vápno, malta, sadra, 
štrk, kameninové a cementové rúry, stavebný mate
riál na stavbu ciest, asfalt, smola, živica, prenosné 
nekovové domy, kamenné pomníky, kozuby; oken
né sklo.

20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového 
nábytku; brúsené sklo a zrkadlá, rámy; výrobky z 

dreva v triede 20, korku, prútia, tŕstia, trstiny, roho
viny, slonoviny, kostí, korytnačiny, jantáru, perlete, 
morskej peny, buničiny; výrobky z plastických 
hmôt, spacie potreby; matrace nie na lekárske úče
ly, podhlavníky.
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domáce 
a kuchynské účely, ako napríklad kuchynské nádo
by, vedrá, plechové misky, misky z plastických 
hmôt, ručné strojčeky na mletie, sekanie, lisovanie 
a pod.; hrebene a umývacie huby, toaletné potreby, 
kefy, kefársky materiál, pomôcky na upratovanie, 
čistiace látky, drôtenky, sklenený tovar patriaci do 
triedy 21, výrobky z porcelánu a kameniny.
22 - Povrazy, struny na technické účely, laná, motú
zy z prírodných, umelých alebo plastických látok, 
siete a stany vrátane stanov na táborenie, lodné 
plachty, vrecia; čalúnnický materiál ako pena, ka
pok, perie a morská tráva; surové textilné vlákna.
23 - Nite.
24 - Tkaniny; prikrývky vrátane cestovných prikrý
vok.
25 - Odevy, bielizeň, topánky, črievice, papuče.
26 - Čipky, výšivky, šnúrky, patentné gombíky, há

čiky, zipsy; umelé kvetiny; tovar leonský.
27 - Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové kry
tiny; čalúnenie vrátane farebných papierových ta
piet; paravány, voskové poťahové plátno.
28 - Hry, hračky, telocvičné a športové náradie a ná
činie, rybárske potreby, náradie na zimné športy a 
športové hry, tovar plážový a kúpací; ozdoby na via
nočný stromček.
29 - Mäso, ryby, hydina, mäkkýše, kôrovce, zveri
na; mäsové výťažky; zelenina a ovocie: konzervo
vané, sušené, varené; rôsoly, zaváraniny; vajcia, 
mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych 
nápojov, jedlé oleje a tuky; kompóty, šaláty, poliev
ky vo vrecúškach, instantné polievky, mrazené ho
tové jedlá, mäsové výťažky; zelenina naložená v oc
te.
30 - Káva, čaj, kakao, ryža, tapioka, kávové náhrad
ky; múka a obilné výrobky určené na ľudskú výži
vu, nápoje z kávy, kakaa, čokolády; chlieb, sucháre, 
sušienky, jemné pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, 
sirup z melasy, droždie, prášky do pečiva, soľ, čier
ne korenie, ocot, chuťové omáčky; korenie; ľad; ry

ža.
31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke; pro
dukty lesnícke vrátane nespracovaného surového 
dreva, semená, čerstvé ovocie a zelenina; sadenice, 
živé rastliny a prírodné kvetiny; krmivá pre zviera
tá; slad.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody, šu
mivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prí
pravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy a nápoje 
z ovocných štiav; nealkoholické vína.
33 - Vína, liehoviny, likéry.
35 - Služby propagačné a reklamné služby; pomoc
né služby pri organizovaní obchodu (marketing), 
zhromažďovanie informácií a ich vyhodnotenie; 
kancelárske práce, administratíva.

(730) Suchý Pavel, Ing. - PATRON, Na nivách 960/5, 
141 00 Praha 4, CZ;



(210) 1850-93 
(220) 14.10.1993 
(511)34 
(540)

í • GOLOEN "

(AMERICAN

(510) 34 - Cigarety, tabak a tabakové výrobky vyrobené z 
americkej tabakovej zmesi, zapaľovače, zápalky a 
fajčiarske potreby.

(730) American Cigarette Company (Overseas) Limi
ted, Grienbachstrasse 11, CH 6300 Zug, CH;

(210)2048-93 
(220) 12.11.1993 
(511) 16, 20, 34 
(540)

tlno
(510) 16 - Perá.

20 - Reklamné tašky.
34 - Zapaľovače.

(730) EUROPRESS, komanditní společnost, V. Huga 6, 
150 00 Praha 5, CZ;

(210)2188-93 
(220) 29.11.1993 
(511)2, 9, 16, 42 
(540)

m

(5 10) 2 - Tonery do fotokopírovacích prístrojov a tlačiar
ní.
9 - Počítačový softvér a hardvér.
16 - Spotrebný materiál do kancelárskej techniky 
(farbiace pásky, papierové pásky, kancelársky pa
pier A4, faxový papier a pod.).
42 - Tvorba softvéru.

(730) LÉGIA, a. s., Bratislavská 9, 911 01 Trenčín, SK;

(210)47-94 
(220) 12.01.1994 
(511)6, 7, 9, 11, 12, 17 
(540)

(510)6 - Tesnenia kovové.
7 - Filtre, zapaľovacie sviečky, žeraviace sviečky, 
prevodové zariadenie, výfuky, katalyzátory, piestne 
krúžky, piesty, chladiče.
9 - Termostaty, antény, poistky, relé, koncovky, ana
lyzátory výfukových plynov, káble zapaľovania.
11 - Klimatizačná jednotka.
12 - Tlmiče, snehové reťaze.
17 - Azbestové tesnenia, gumové tesnenia, vulkan- 
fíbrové tesnenia, tmely.

(730) IHR, s. r. o., Jilemnického 8, 036 01 Martin, SK;

(210) 163-94 
(220)26.01.1994

(511) 3, 5, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 
(540)

(510) 3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bie
lizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie 
a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické 
oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; vrec
kovky, obrúsky, uteráky napustené toaletnými prí
pravkami, kozmetické tampóny, vata na kozmetické 
účely, prípravky na čistenie zubov; dezodanty na o- 
sobnú potrebu; sanitárne prípravky.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál; hmoty' na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prostriedky'; prípravky na ničenie hmy
zu; fungicidy, herbicídy; sanitárne prípravky na lie
čebné účely a osobnú hygienu; dezodoranty s vý
nimkou dezodorantov na osobnú potrebu; cigarety 
bez obsahu tabaku na lekárske účely; dámske, pán
ske, dojčenské a detské hygienické potreby; hygie
nické obrúsky, utierky a uteráky; hygienická vata a 
tampóny.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov patriace do triedy 16; toaletný papier, pa
pierové utierky, vreckovky, obrúsky a uteráky, pa
pierové obrúsky na odstraňovanie líčidiel; jednora
zové detské plienky a nohavičky, papiernický tovar 
a písacie potreby; tlačoviny; knihárske výrobky; fo
tografie; lepidlá na papier a na použitie v domác
nosti; písacie stroje a kancelárske potreby, okrem 
nábytku; mechanické kopírovacie zariadenia; vzde
lávacie a učebné potreby okrem prístrojov; školské 
potreby; obalové materiály z papiera a z plastických 
hmôt patriace do triedy 16; vrecúška a tašky ako o- 
balové materiály; hracie karty; potreby pre umel
cov; maliarske štetce.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby okrem 
nádob z drahých kovov alebo potiahnutých drahými 
kovmi; drobné ručné nástroje a prístroje používané 
v domácnosti a v kuchyni; toaletné pomôcky, hre
bene a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliar
skych; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová



vlna a drôtenky; surové sklo a sklo ako polotovar o- 
krem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porce
lán a kameninové výrobky patriace do triedy 21.
24 - Textílie a textilné výrobky patriace do triedy 

24, najmä tkaniny, pleteniny, hodváb, prokrývky, 
posteľné prikrývky a pokrývky na stôl; posteľná 
bielizeň, spacie vaky, poťahové látky, závěsové lát
ky, záclony, kusový textil a pokrývky z textilných 
materiálov na používanie v domácnosti, vreckovky, 
obrúsky, textilné uteráky a utierky, obrúsky na od
straňovanie líčidiel - textilné.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy.
29 - Mäso a mäsové výrobky, ryby a výrobky z rýb, 
hydina a zverina, ako aj výrobky z nich vyrobené; 
mäsové výťažky; polievky, konzervované, sušené a 
tepelne spracované ovocie a zelenina, strukoviny a 
ich zmesi; zemiakové výrobky, rôsoly, džemy, mar
melády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky a dre
ne; vajcia a vaječné výrobky, mlieko a mliečne vý
robky a mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky; hotové 
jedlá a polotovary vyrobené prevažne z uvedených 

surovín.
30 - Káva, kávové náhradky, čaj, kakao, kávové, ka
kaové, čokoládové a čajové nápoje vo forme tekutej 
a sušenej; cukor, ryža a výrobky z ryže, múka a vý
robky z obilia, obilniny určené na ľudskú spotrebu, 
chlieb, cestoviny, mlynské, pekárske a cukrárske 
výrobky, trvanlivé pečivo, čokoláda a čokoládové 
cukrovinky, nečokoládové cukrovinky, zmrzliny; 
zmrzlinové výrobky, med, sirup z melasy; kvasnice, 
prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako 

chuťové prísady; koreniny a pochutiny, hotové jed
lá a polotovary vyrobené prevažne z uvedených su

rovín.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro
dukty a obilniny v nespracovanom stave; čerstvé o- 
vocie a zelenina; semená rastlín, prírodné rastliny a 
kvety; potrava pre zvieratá, slad; surové drevo.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoho
lické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy 
a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje, víno, liehoviny.
34 - Tabak, cigarety, potreby pre fajčiarov, tabakové 
náhradky, zápalky.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov v 
tuzemsku a v zahraničí a služby s tým spojené, služ
by exportno-importnej agentúry.

(730) SINTRA, spol. s r. o., Pluhová 2, 830 00 Bratisla
va, SK;

(210) 164-94
(220) 26.01.1994
(511) 3, 5, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35

(540) SINTRA
(510) 3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bie

lizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie 
a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické 
oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; vrec
kovky, obrúsky, uteráky napustené toaletnými prí
pravkami, kozmetické tampóny, vata na kozmetické 
účely, prípravky na čistenie zubov; dezodanty na o- 
sobnú potrebu; sanitárne prípravky.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske

účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmy
zu; fungicidy, herbicídy; sanitárne prípravky na lie
čebné účely a osobnú hygienu; dezodoranty s vý
nimkou dezodorantov na osobnú potrebu; cigarety 
bez obsahu tabaku na lekárske účely; dámske, pán
ske, dojčenské a detské hygienické potreby; hygie
nické obrúsky, utierky a uteráky; hygienická vata a 
tampóny.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov patriace do triedy 16; toaletný papier, pa
pierové utierky, vreckovky, obrúsky a uteráky, pa
pierové obrúsky na odstraňovanie líčidiel; jednora
zové detské plienky a nohavičky, papiernický tovar 
a písacie potreby; tlačoviny; knihárske výrobky; fo
tografie; lepidlá na papier a na použitie v domác
nosti; písacie stroje a kancelárske potreby, okrem 
nábytku; mechanické kopírovacie zariadenia; vzde
lávacie a učebné potreby okrem prístrojov; školské 
potreby; obalové materiály z papiera a z plastických 
hmôt patriace do triedy 16; vrecúška a tašky ako o- 
balové materiály; hracie karty; potreby pre umel
cov; maliarske štetce.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby okrem 
nádob z drahých kovov alebo potiahnutých drahými 
kovmi; drobné ručné nástroje a prístroje používané 
v domácnosti a v kuchyni; toaletné pomôcky hrebe
ne a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliar
skych; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová 
vlna a drôtenky; surové sklo a sklo ako polotovar o- 
krem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porce
lán a kameninové výrobky patriace do triedy 21.
24 - Textílie a textilné výrobky patriace do triedy 
24, najmä tkaniny, pleteniny, hodváb, prokrývky, 
posteľné prikrývky a pokrývky na stôl; posteľná 
bielizeň, spacie vaky, poťahové látky, závěsové lát
ky, záclony, kusový textil a pokrývky z textilných 
materiálov na používanie v domácnosti, vreckovky, 
obrúsky, textilné uteráky a utierky, obrúsky na od
straňovanie líčidiel - textilné.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy.
29 - Mäso a mäsové výrobky, ryby a výrobky z rýb, 
hydina a zverina, ako aj výrobky z nich vyrobené; 
mäsové výťažky; polievky, konzervované, sušené a 
tepelne spracované ovocie a zelenina, strukoviny a 
ich zmesi; zemiakové výrobky, rôsoly, džemy, mar
melády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky a dre
ne; vajcia a vaječné výrobky, mlieko a mliečne vý
robky a mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky; hotové 
jedlá a polotovary vyrobené prevažne z uvedených 
surovín.
30 - Káva, kávové náhradky, čaj, kakao, kávové, ka
kaové, čokoládové a čajové nápoje vo forme tekutej 
a sušenej; cukor, ryža a výrobky z ryže, múka a vý
robky z obilia, obilniny určené na ľudskú spotrebu, 
chlieb, cestoviny, mlynské, pekárske a cukrárske 
výrobky, trvanlivé pečivo, čokoláda a čokoládové 
cukrovinky, nečokoládové cukrovinky, zmrzliny; 
zmrzlinové výrobky, med, sirup z melasy; kvasnice, 
prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako 
chuťové prísady; koreniny a pochutiny, hotové jed
lá a polotovary vyrobené prevažne z uvedených su
rovín.



31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro
dukty a obilniny v nespracovanom stave; čerstvé o- 
vocie a zelenina; semená rastlín, prírodné rastliny a 
kvety; potrava pre zvieratá, slad; surové drevo.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoho
lické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy 
a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje, víno, liehoviny.
34 - Tabak, cigarety, potreby pre fajčiarov, tabakové 
náhradky, zápalky.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov v 
tuzemsku a v zahraničí a služby s tým spojené, služ
by exportno-importnej agentúry.

(730) SINTRA, spol. s r. o., Pluhová 2, 830 00 Bratisla
va, SK;

(210)233-94 
(220)27.01.1994 
(511) 16, 35, 41, 42 
(540)

PRÁCA
(510) 16 - Periodiká.

35 - Spracovanie textov, vydávanie reklamných tex
tov, inzertná činnosť.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných.
42 - Tlačové kancelárie, tlač a tlačenie.

(730) Denník PRÁCA, spol. s r. o., Odborárske nám. 3, 
814 99 Bratislava, SK;

(210)698-94
(220)28.03.1994

(511)9, 16, 42

(540) POWER PC
(5 10) 9 - Počítače a ich súčasti, predovšetkým elektronic

ké čipy; počítačové programy.
16 - Tlačoviny, ako sú manuály a príručky týkajúce 
sa uvedeného tovaru v triede 9 a služieb v triede 42. 
42 - Poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru a 
softvéru, a to: v oblasti použitia a prevádzky polo
vodičových technológií, predovšetkým polovodičo
vých čipov na vývoj hardvéru a programov, najmä 
aplikačne špecifikované integrované obvody zalo
žené na technológii POWER PC.

(730) International Business Machines Corporation, 
spoločnosť organizovaná a existujúca podľa záko
nov štátu New York, Old Orchard Road, Armonk, 
New York 10504, US;

(210)715-94 
(220) 28.03.1994 
(511) 13, 36, 41,42 
(540)

ESPRIT

(510) 13 - Zbrane a strelivo.
36 - Ekonomické poradenstvo.
41 - Vzdelávacie podujatia, vydavateľská činnosť.

42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe. 
(730) ESPRIT, spol. s r. o., Beblavého 1, 811 01 Brati

slava, SK;

(210) 744-94 
(220)31.03.1994 
(511)29, 31 
(540) Hmnu
(510) 29 - Kyslá kapusta.

31 - Čerstvá cibuľa, citróny, citrusové ovocie, ča

kanka, čerstvé hrozno, jedlé korene, čerstvé ovocie, 

pomaranče, pór, šalát hlávkový, čerstvé šampiňóny, 
čerstvá zelenina, čerstvé zemiaky, kokosové orechy. 

(730) RONY - Kmotorková Miriam, Cyrilometódska 
24, 940 01 Nové Zámky, SK;

(210)1036-94
(220)03.05.1994

(511)6

(540) BLOCK-SK
(510) Drôtené kamenné systémy, drôtené štrkové systémy 

spojené do blokov, kaziet a košov na budovanie o- 
porných múrov, zárubných múrov a protihlukových 
stien.

(730) COMPAG, spol. s r. o., Pestovateľská 2, 827 63 
Bratislava, SK;

(210) 1096-94 
(220) 10.05.1994 
(511) 35, 39,41,42 
(540)

EURO<26
(5 10)35 - Inzertná a reklamná činnosť; zaznamenávanie, 

prepisovanie, zostavovanie, kompilácia, odovzdá
vanie alebo systematika písaných alebo nahraných 
oznámení; sprostredkovanie zužitkovania alebo 
kompilácie matematických alebo štatistických úda
jov; služby reklamnej agentúry; distribúcia pros
pektov.
39 - Sprostredkovanie dopravy a skladovania; infor
mácie o cestovaní, o dopravných tarifách a poriad
koch, o spôsobe prepravy.
41 - Výchovná a zábavná činnosť.
42 - Sprostredkovanie zabezpečenia ubytovania a 
stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických tá
boroch, turistických ubytovniach.

(730) Karta mládeže Slovenska, Pražská ul. 11, 816 36 
Bratislava, SK;



(210) 1355-94 
(220) 10.06.1994 

(511)9, 41

(540) ROCK FM RADIO
(510)9 - Nosiče zvuku s nahrávkami predovšetkým hu

dobných a hudobno-slovných diel.
41 - Vydavateľská činnosť (okrem reklamných titu
lov).

(730) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 812 90 Bratislava, 
SK;

(210) 1360-94 
(220) 13.06.1994 
(511) 1, 3, 5, 10, 16, 17 
(540)

BDFeeee
(510) 1 - Chemické prípravky na priemyselné účely pat

riace do triedy 1, lepidlá používané v priemysle.
3 - Mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, čis
tiace prípravky, kozmetické prípravky, prípravky 
určené na strostlivosť o telo, prípravky určené na 
starostlivosť o vlasy a skrášlenie vlasov, dezodoran
ty na osobnú potrebu.
5 - Farmaceutické prípravky a látky, prípravky ur
čené na starostlivosť o zdravie, náplasti, obväzový 
materiál, dezinfekčné prípravky, obväzy a pásy na 
zdravotné použitie (bandáže).
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske; umelé údy.
16 - Lepiace pásky a pásy, lepiaci papier a lepiace 
filmy na kancelárske, domáce a hracie účely, samo- 
Iepiace štítky.
17 - Lepiace pásy a pásky, lepiaci papier a lepiace 
filmy na technické účely.

(730) Beiersdorf AG, Hamburg, DE;

(210) 1372-94 
(220) 14.06.1994
(511) 1,2, 3, 4, 6, 9, 14, 18, 20, 21, 27, 28, 35, 37, 39, 42 
(540)

(510) 1 - Rozpúšťadlá; tmely na opravu porcelánových 
predmetov a predmetov z kovov a plastov; príprav
ky na odstraňovanie karbónu z motorov, brzdové 
kvapaliny.
2 - Farby, laky, náterové hmoty z prirodzených a 
syntetických materiálov na každý spôsob použitia a 
pomocné prípravky, tmely pod farby, rozpúšťadlá 
farieb, lakov a náterových hmôt.
3 - Prípravky na brúsenie a leštenie kovov.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazacie tuky, mazivá 
a pohonné látky a oleje.
6 - Pamiatkové predmety z obyčajných kovov a 
zliatin.
9 - Elektrické striekacie prístroje na nanášanie fa
rieb, striekacie prístroje na nanášanie farieb stlače

ným vzduchom.
14 - Pamiatkové predmety a miniatúry z drahých 

kovov.
18 - Pamiatkové predmety a miniatúry z kože a ko
ženky každého uskutočnenia.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového, 
bytové doplnky z dreva a plastických hmôt, pamiat
kové predmety a miniatúry z dreva, plastických 
hmôt, rohoviny, slonoviny, kostí, jantáru, perlete, 
morskej peny, korku, trstiny.
21 - Pamiatkové predmety a miniatúry zo skla, por
celánu a kameniny.
27 - Podlahové krytiny každého druhu, tapety; by
tové doplnky.
28 - Hračky.
35 - Sprostredkovanie služieb obchodných, pora
denských a obstarávateľských a služieb spojených s 
predvádzaním výrobkov.
37 - Sprostredkovanie nákupu a predaja domov a 
nehnuteľností, sprostredkovanie služieb pri oprave, 
údržbe a čistení vozidiel, motorov a ich častí.
39 - Sprostredkovanie dopravy cestnej, prepravy že
lezničnej a leteckej, požičiavania - prenájmu a ob
starania dopravných prostriedkov, taxislužby.
42 - Sprostredkovanie hotelových, reštauračných a 
recepčných služieb, služieb pre hotelové haly, den
né a nočné kluby, zostavovanie cestovných, rekre
ačných a konferenčných komplexných služieb. 

(730) KRONEISL, spol. s r. o., Brečtanova 4, 833 44 
Bratislava, SK;

(210) 1832-94 
(220) 11.08.1994 

(511)35, 36 
(540)

p kontakt
(510)35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské pora

denstvo; prieskum trhu; obchodný prieskum; po
moc pri riadení obchodnej činnosti, marketingové 
štúdie, zostavovanie obchodných plánov, analýzy 
nákladov, podpora predaja pre tretie osoby; účtovné 
poradenstvo, sprostredkovanie informácií v oblasti 
riadenia podnikov.
36 - Finančné poradenstvo; finančné informácie.

(730) P kontakt, spol. s r. o., Obchodná 38, 810 00 Bra
tislava, SK;

(210) 1833-94 

(220) 15.06.1998 
(511)35, 36 
(540)

(510)35 - Odborné obchodné alebo podnikateľské pora
denstvo; prieskum trhu; obchodný prieskum; po
moc pri riadení obchodnej činnosti, marketingové



štúdie, zostavovanie obchodných plánov, analýzy 
nákladov, podpora predaja pre tretie osoby; účtovné 

poradenstvo, sprostredkovanie informácií v oblasti 
riadenia podnikov.
36 - Finančné poradenstvo; finančné informácie. 

(730) P kontakt, spot, s r. o., Obchodná 38, 810 00 Bra
tislava, SK;

(210)1928-94 
(220)24.08.1994 
(511)34 

(540)

m

DUNHILL

(5 10) 34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky.
(730) Dunhill Tobacco of London Limited, la St. Ja

mes's Street, London SWlA 1EF, GB;

(210)2110-94 
(220) 14.09.1994 
(511)9, 11, 35, 41, 42 

(540)

(SKC
(510) 9 - Programové vybavenie počítačov.

11 - Interiérové svietidlá, svietidlá do dopravných 
prostriedkov, časti svietidiel.
35 - Sprostredkovanie obchodu.
41 - Vzdelávacia a školiaca činnosť.
42 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti e- 
lektroniky.

(730) SEC, spol. s r. o., Mariánska dolina 1,949 90 Nitra, 
SK;

(210) 2293-94
(220)04.10.1994
(511) 18, 35

(540) ARTISTRY
(510) 18 - Koža a imitácia kože, výrobky z nich patriace 

do triedy 18, surové kože; kufre a cestovné tašky; 
dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, po
stroje na kone a sedlárske výrobky, náhubky.
35 - Predvádzanie tovaru; reklama.

(730) Amway Corporation, spoločnosť zriadená podľa 
zákonov štátu Michigan, 7575 East Fulton Road, 
Ada, Michigan, US;

(210)2596-94 
(220) 31.10.1994 
(511) 9, 12, 16, 35, 37, 42 
(540)

PHOBOS
(510)9 - Elektrické káble, elektrické vedenia, bleskozvo

dy, meracie prístroje, kopírovacie stroje (fotografic
ké, elektrostatické a termické), magnetofóny, kame

ry, reproduktory, rádiá, magnetoskopy (videorekor
déry), počítače, počítačový softvér, el. zariadenie na 
diaľkové riadenie signalizácie.
12 Motory elektrické pre pozemné vozidlá, dvere na 
dopravné prostriedky, okenné tabule na okná auto
mobilov, zabezpečovacie zariadenia proti odcudze
niu vozidiel, zabezpečovacie poplašné zariadenia 
proti odcudzeniu vozidiel.
16 - Kancelárske zariadenia s výnimkou nábytku, 
kopírovacie zariadenia.
35 - Podpora predaja pre tretie osoby, reklama.
37 - Inštalácia a opravy elektrických spotrebičov, 
montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a 
zariadení, inštalácia a opravy poplašných systémov 
proti vlámaniu.
42 - Odborné prehliadky a odborné skúšky elektric
kých zariadení, inštalácia, spúšťanie a aktualizácia 
počítačového programu.

(730) PHOBOS, spol. s r. o., Vihorlatská 12, 040 01 Ko
šice, SK;

(210) 2278-94 
(220)30.09.1994 
(511) 35, 41 
(540)

MK

(510) 35 - Reklamná činnosť.
41 - Natáčanie videofilmov (nie reklamných), spro
stredkovanie kultúrnych podujatí.

(730) MK VIDEO, s. r. o., Jasovská 47, 851 07 Bratisla
va, SK;

(210)2854-94
(220)25.11.1994
(511)9,35,42
(540)ÚKAPO

(510) 9 - Počítačový softvér, počítače, notebooky, laptopy, 
ich diely a príslušenstvo, pevné a pružné disky, mo
nitory, strímery, skrine, sieťové karty, modemy, tla
čiarne, pamäte, koprocesory, skenery, prístroje ko
pírovacie, faksimilné zariadenia.
35 - Odborné obchodné poradenstvo, poradenstvo 
pri vedení podnikov. Sprostredkovateľská činnosť v 
oblasti výpočtovej techniky, reprografickej techniky 
a faksimilných zariadení.



42 - Tvorba softvéru, počítačové programovanie, 
školiaca činnosť v oblasti výpočtovej techniky. 

(730) ÚKAPO, spol. s r. o., Kremnická č.l 1, 851 01 Bra
tislava, SK;

(210)2903-94 
(220)05.12.1994 
(511)9, 16,41,42 
(540) ,■h,

exam
(510) 9 - Softvérové produkty (programy).

16 - Všetky druhy školských didaktických testov, 
písomiek a dotazníkov (pre základné, stredné a vy
soké školy); publikácie (najmä odborné a metodic
ké) pre pedagogických pracovníkov, žiakov aj širšiu 
verejnosť.
41 - Odborné a organizačné zabezpečenie prijíma
cích a talentových skúšok (na základné, stredné a 
vysoké školy); vzdelávacie kurzy a semináre pre 
žiakov základných, stredných a vysokých škôl (naj
mä príprava na prijímacie skúšky na SŠ a VŠ); 

prednášky, kurzy, semináre, workshopy, školenia 
(najmä pre pracovníkov rezortu školstva); odborné 
poradenstvo a konzultačné služby (v oblasti škol
stva a vzdelávania).
42 - Prieskumy úrovne vedomostí, zručností, názo
rov, postojov žiakov a učiteľov základných, stred
ných a vysokých škôl; automatizované štatistické 
spracovanie údajov (najmä výsledkov rôznych vý
skumov a prieskumov v oblasti školstva a vzdeláva
nia).

(730) Burjan Vladimír, RNDr., Tupolevova 7, 851 01 
Bratislava, SK;

(210)35-95
(220)05.01.1995
(511)9

(540, PANASONIC
(510)9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geode

tické, elektrické, prístroje a nástroje na váženie, me
ranie, signalizáciu, na kontrolné, záchranné účely a 
na výučbu, prístroje a zariadenia na zaznamenáva
nie, transmisiu, reprodukciu zvuku alebo obrazu; 
magnetické nosiče údajov, záznamové disky, auto
matické prístroje a mechanizmy uvádzané do čin
nosti vhodením mince alebo známky; registračné 
pokladne; kalkulačky, počítače a ich vybavenie; 
predajné automaty, zariadenia na rozmieňanie a vy
dávanie mincí, zobrazovacie jednotky kreditu; prí
stroje a nástroje fotografické, kinematografické a 
optické, elektromagnetické zobrazovacie jednotky, 
tlačiarne diapozitívov, fotoprojektory, kopírovacie 
stroje a zariadenia, prenosné kopírovacie stroje, 
procesory, procesory na spracovanie diapozitívov, 
elektronické dosky plošných spojov, dvoj úrovňové 
poltónové procesory na spracovanie obrazov, vyso
korychlostně procesory na spracovanie farebných 
podkladov; hasiace prístroje a zariadenia; batérie,

letecké batérie, akumulátory, solárne články, palivo

vé články, nabíjačky akumulátorov; uhlíkové tyčin
ky do suchých batérií; elektrické káble, konektory, 
elektrické káble, elektrické vedenia, elektrické pod
lahové vedenia interiérových elektrických rozvo
dov, elektrické zásuvky, stabilizátory prúdu pre vý
bojky, podlahové rozvodové systémy, spínače s tl

mičom svetla, přerušovače obvodov, regulačné za
riadenia, ochrany obvodov, spínacie mechanizmy, 
elektrické spojovacie skrine, telefónne ústredne, pa
nelové rozvádzače, prístroje spínače, rozvádzačové 
spínače, elektrické objímky, zástrčky, elektrické in
štalačné zariadenia; akustické prístroje a zariadenia, 
rádiokazetové záznamové zariadenia, kompaktné 
stereoprehrávače, rozhlasové prijímače, kazetové 
páskové záznamové zariadenia, magnetické pásko
vé jednotky, mikrokazetové prepisovače, nahráva
cie /prehrávacie zariadenia na spev zo záznamu, 
prehrávače CD, softvéry na CD (nahrané), taniere 
gramofónov, reproduktory, kazetové magnetofóny, 
grafické korektory (equalizér), tunery, zosilňovače, 
ramená prenosiek, slúchadlá, audiočasomerače, 
mikrofóny, prehrávače záznamov, elektrické mega
fóny, zložené stereojednotky s CD prehrávačom a 
magnetopáskovým prehrávačom, digitálne zvukové 
procesory, digitálne kompaktné kazetové magneto
fóny, prístroje do jazykových laboratórií, mikrofón- 
ne mixéry, magnetofóny, audiosystémy do automo
bilov, diaľkové ovládače, ostatné akustické prístro
je; audiovizuálne prístroje a zariadenia, video- CD 
stereoprehrávače, video- CD softvéry, kazetové zá
znamové videozariadenia, prenosné kamery s na
hrávačom (kamkordéry), videokamera s rekordé
rom, multilaserové diskové záznamové zariadenia, 
diskové videorekordéry, farebné videotlačiame, sní
macie elektrónky, obrazovky, farebné videosystémy 
na veľkoplošné zobrazovanie, televízne prijímače, 
antény, videoprojektory, obrazovkové displeje, vi
deokamery, televízne kamery, káblové televízne 
systémy, satelitné rozhlasové prijímače, optické zá
znamové/reprodukčné aparatúry, optické záznamo
vé/reprodukčné médiá, ovládacie klávesnice, video- 
prepínače, kazetový knižničný systém, rozhlasové 
systémy na automatické vysielanie, mechaniky pev
ných diskov, prehrávače na elektronické knihy, za
riadenia na tvorbu videoobrazu, karty do elektric
kých optických zobrazovacích jednotiek, elektrické 
zobrazovacie viacúčelové jednotky, softvéry pre vi- 
deodisky, ostatné audiovizuálne prístroje a zariade
nia; mechaniky optických diskov, nahrávače optic
kých diskov, prehrávače optických diskov, automa
tické vymieňače optických diskov, kazety optických 
diskov, riadiace systémy optických diskov; komuni
kačné prístroje a zariadenia, telefaxy, opakova
cie/prepínacie systémy na hromadné faxovanie, sys
témy zvukovej pošty, vysielače/prijímače (transcei
ver), telefóny, prenosné telefóny, automatické tele
fónne záznamníky a odkazovače, miestne automa
tické linkové prepínacie systémy, digitálne telefón
ne obslužné jednotky, prijímače globálneho pozič
ného systému (GPS), rádiotelefóny, lodné radary, 
křižovatkové siete, celuláme mobilné telefóny, rá
diové upozorňovacie zariadenia (radio pagers), inte
riérové odpovedacie zariadenia, mobilné komuni
kačné systémy, viackanálové rádiové systémy, do-



pravno-informačné elektrické tabule, zobrazovacie 
jednotky zo svetelných diód (LED), opakovacie za
riadenia, zariadenia s využitím mikrovĺn, videotele- 

konferenčné systémy, osobné prenosné telefóny, ve
rejné telefónne systémy, systémy lokálnych sietí 
(LAN), rádiové telefóny, automatické monitorova- 
cie systémy automobilov, rádiá pre stacionárne ale
bo mobilné stanice; signalizačné prístroje a zariade
nia, videointerkomy, interiérové telefóny, dverové 
hlásiče, budíky, hlásiče požiarov, alarmy úniku ply
nu, alarmy proti zlodejom; kontrolné a riadiace prí
stroje a zariadenia, automatické dverové kontrolné 
systémy, komunikačné a monitorovacie systémy 
bytových jednotiek, automatické kontrolné systémy 
budov, elektrické viacúrovňové bezpečnostné zaria
denia; automatické regulačné prístroje a zariadenia, 
elektrické rozvádzacie dosky, zariadenia na doprav
né signalizačné zariadenia, elektronické řadiče me
chanických zariadení; elektrické regulátory osvetle
nia, stmievače, elektrické regulátory halogénových 
lámp kopírovacích strojov, spínače denného osvet
lenia, časové spínače, invertory, regulátory úrovne 
hladiny kvapaliny, kvapalinové regulátory teploty, 
programovateľné regulátory, sériové tlmivky; počí
tače a ich periférne zariadenia, čítače kariet, čítače 
čiarových kódov, systémy na zber údajov, skenery 
pre osobné počítače, tlačiarne, mechaniky pružných 
diskov, textové procesory, dátové terminály, termi
nály na zber dát, elektronické registračné pokladni
ce, uzly predajných systémov, systémy CAD/CAM, 
počítače, elektronické kalkulačky, plottre (zapiso- 
vacie, kresliace zariadenia), mechaniky CD-ROM, 
elektronické triediace systémy, klávesnice, periférie 
počítačov, počítačové programové vybavenie, mul
timediálně interaktívne diskové prehrávače, softvé
ry pre interaktívne multimediálně diskové prehráva
če, prehrávače na videohry; softvéry na videohry; 
externé záznamové médiá, videopásky, audiopásky, 
pružné disky, optické disky, vstupno-výstupná 
doska (J/C karta), kazety (kartridže) ROM a kazety 
(kartridže) RAM; meracie prístroje a zariadenia, 
termoluminiscenčné dozimetrické systémy, prenos
né dozimetre, osciloskopy, logické analyzátory, sig
nálne generátory, oscilátory, modulátory, voltmetre, 
elektronické počítacie prístroje, ampérmetre, mera
če spotreby elektrickej energie, merače väzby medzi 
obvodmi, elektrické merače rozptylu, elektrické 
merače izolácie, teplomery, merače deformácií, pro
cesory meracích systémov, audio/videoanalyzátory; 
senzory, senzory na meranie ozónovej vrstvy, sen
zory na pozemné snímanie, fotoelektrické senzory, 
polovodičové senzory, senzory na určovanie polo
hy, senzory na meranie rotačnej rýchlosti, senzory 
na meranie uhlov, senzory na meranie uhlovej rých
losti, teplotné senzory, ultrasonické keramické sen
zory, senzory na meranie vlhkosti; elektronické sú
čiastky, termostaty, diódy, tranzistory, integrované 
obvody, integrované obvody veľkej hustoty integrá
cie, polovodičové pamäťové zariadenia, jednočipo
vé mikropočítače, magnetróny, kondenzátory, pro
cesory na spracovanie poltónového obrazu, kazety 
optických diskov, páskové mechaniky pre počítače 
a audio/videozariadenia, napájacie zdroje, transfor
mátory, elektrické tunery pre kazetové videoprehrá
vače a videonahrávače, elektrické tunery pre tele

vízne prijímače, vysokofrekvenčné tunery, kompo
nenty optických prenosových zariadení, kryštálové 
oscilátory, dosky tlačených spojov, obvody rozhra
nia, magneticky odolné prvky, duplexory, filtre, ke
ramické rezonátory, oneskorovacie linky, piezoelek
trické akustické meniče, ultrasonické merače vlh
kosti, diaľkové ovládacie jednotky, konvergentné 
zariadenia, hlavy tepelných tlačiarní, zobrazovacie 
jednotky z tekutých kryštálov, elektrické odpory, 
hybridné mikroobvody, termistory, odrušovacie 
komponenty, piezoelektrické keramické prvky, pie
zoelektrické zapaľovače, cievky, konvertor)', RJF 
konvertory pre kazetové videonahrávače a video
prehrávače, magnetické hlavy, vychyľovacie ciev
ky, tekuté kryštály, permanentné magnety, konekto
ry, relé obvody, adaptéry, tepelné poistky, skenery 
(snímacie prístroje), elektrické nabíjačky, kódova
cie zariadenia, zobrazovacie zariadenia, svetlo emi
tuj úce diódy, magnetické zvitky, diaľkové ovládače 
elektrických prístrojov, zosilňovače elektrických 
prístrojov, klávesnice pre elektrické prístroje; elek
trické prístroje pre domácnosť určené na čistenie, 
najmä elektrické vysávače, elektrické zariadenia na 
leštenie a voskovanie; elektrické kanvice, elektrické 
lapače hmyzu, elektrické žehliace zariadenia, elek
trické natáčky na vlasy, elektrické ondulovačky, e- 
lektrické kefy na natáčanie vlasov.

(730) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., 
LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
Prefecture, JP;

(210)37-95
(220) 05.01.1995
(511) 1,2,5,6,8,9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20,21,26, 

28

(540) PANASONIC
(510) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľ

nohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo s výnim
kou herbicídov, fúngicídov, insekticídov a príprav
kov na ničenie parazitov; umelé živice v nespraco
vanom stave; plastické hmoty v nespracovanom sta
ve; pôdne hnojivá; hasiace zmesi; prípravky na ka
lenie a zváranie; chemické látky na konzervovanie 
potravín; triesloviny; spojivá a lepidlá na použitie v 
priemysle; katalyzátory; plastifikátory, termosetické 
plasty, filtračné hmoty na odstraňovanie kyslých 
plynov.
2 - Farby, fermeže, laky; prípravky na farbenie po
travín a nápojov, prípravky proti hrdzi a hnilobe 
dreva; moridlá, farbivá, prírodné živice v surovom 
stave; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, 
dekoratérov, tlačiarov a umelcov; tonery do roz
množovacích strojov, faxov a tlačiarní.
5 - Farmaceutické, veterinárne a sanitárne príprav
ky; dietetické výrobky na lekárske účely, potrava 
pre dojčatá; náplasti a obväzový materiál; hmoty na 
plombovanie a ošetrovanie zubov, zubné vosky; de
zinfekčné prípravky; insekticídy, fungicidy, herbicí
dy, antibakteriálne a antivírusové prípravky, prí
pravky proti hlodavcom, repelenty proti hmyzu.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál 
z kovu; prenosné stavby z kovu; koľajnice a iný ko
vový materiál z kovu pre železnice; lanovky; káble 
a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektric-



kých; železiarsky a zámočnícky tovar; drobný žele
ziarsky tovar; bezpečnostné schránky; kovové ve
denia a rúry, rúry z valcovaného materiálu, kovové 
montovateľné kuchynské súpravy, kovové monto
vateľné časti kuchynských súprav a náčinia; kovové 
výlevky, kovové časti dverí, kovové brány a dvere, 
diaľkovo ovládané garážové dvere, oceľové plechy, 
rúry, liatinové súčiastky.
8 - Ručné náradie a nástroje, nožiarske výrobky, 
vidličky a lyžice, sečné zbrane, britvy a žiletky, e- 
lektrické holiace strojčeky, elektrické strojčeky a 
nožnice na vlasy, elektrické strojčeky na odstraňo
vanie vlasov, chlpov, srsti, ručné nástroje na úpravu 
a natáčanie vlasov, ručné kefy na kučeravenie vla
sov.
9 - Zosilňovače klaviatúr, externé pamäte hudobných 
nástrojov, účtovnícke kalkulačné stroje s tlačou, elek
trické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubo- 
lekárske, zverolekárske; umelé údy, oči a protézy; 
ortopedické pomôcky; zdravotnícky nábytok a po
môcky, nasiakavé materiály; elektronické tlakome

ry, laserové lekárske prístroje a nástroje, ultrazvu
kové diagnostické prístroje a zariadenia, prístroje 
pre sluchovo postihnutých, laserové skalpely, elek
trické masážne prístroje, ručné vibrátory na zdra
votnícke účely, nízkofrekvenčné a vysokofrekven
čné zariadenia na zdravotnícke účely, inhalátory na 
terapeutické použitie, elektrické vyhrievacie pod
ložky, vložky, pokrývky a iné prístroje a pomôcky 
na zdravotnícke účely; vzduchové podložky, poduš
ky, matrace pre chorých s preležaninami.
12 - Vozidlá a ich časti, dopravné prostriedky po
zemné, letecké a vodné; motory, hnacie stroje, sú
kolesia a prevody pre pozemné vozidlá; bicykle a 
ich časti, bicyklové pneumatiky, rúrky a iné bicyk
lové súčasti, vagóny, vozne, vozíky a iné dopravné 
prostriedky riadené počítačmi alebo diaľkovými 
kontrolnými zariadeniami.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, ako aj predmety z 
týchto materiálov alebo výrobky pokovované dra
hými kovmi neobsiahnuté v iných triedach, šperky, 
drahokamy a drahé kamene; hodinářské a ostatné 
chronometrické zariadenia, hodiny, hodinky, riadia

ce sekundárne hodinové systémy, elektrické časo- 
merače.
15 - Hudobné nástroje vrátane mechanických klaví

rov a ich príslušenstva, elektronické organy, elek
tronické klavíry, klávesové nástroje, klaviatúry hu
dobných nástrojov, syntetizéry, bicie bubny, sek- 

vencery (zariadenia na prácu so zvukovými vzorka
mi), modulátory zvuku, bubnové aparatúry.
16 - Papier a kancelárske výrobky z papiera, lepen
ka, kartonážne výrobky, tlačoviny, časopisy, perio
diká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, papier
nický tovar, kancelárske lepidlá a lepidlá pre do
mácnosť, potreby pre umelcov, maliarske štetce, pí
sacie stroje, učebné a školské pomôcky a potreby, 
hracie karty, obalové materiály z plastických hmôt, 
tlačiarenské štočky, kancelárske potreby s výnim
kou nábytku, rezačky na papier, elektrické kancelár
ske zošívačky, otvárače listov (na baterky), elektric
ké kancelárske strúhadlá a orezávacie strojčeky, e- 
lektrické dierovače, elektronické tabule, elektronic
ké písacie stroje, páskové kazety do elektronických

písacích strojov, termálne papiere.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a ich 
náhradky, výrobky z týchto hmôt, pokiaľ nie sú ob
siahnuté v iných triedach, plastové výlisky ako po
lotovary, plastické materiály vo forme tabúľ, blokov 
a prútov, obalové, tesniace a izolačné materiály, 
plastické lisovacie a tvarovacie hmoty, laminátové 
dosky, plastické hmoty ako polotovary, nekovové o- 
hybné rúry a hadice, kyselinovzdorné vysokopoly- 
méme plášte (povlaky).
19 - Nekovové stavebné materiály, nekovové rúry 
pre stavebníctvo, asfalt, smola a bitúmen, nekovové 
pomníky, nekovové transportovateľné stavebné jed
notky, nekovové odkvapy, žľaby, nekovové akustic
ké stropné panely, skladacie nekovové dvere, dreve
ný podlahový materiál, zvukovoizolačné dosky, ne
kovové strešné krytiny, nekovové prefabrikované 

domy.
20 - Nábytok vrátane audioskríň, skriniek a skríň na 
bielizeň, šatstvo, knihy, poštových schránok, toalet
ných stolíkov s vloženým umývadlom, kuchynské
ho nábytku, skriniek na palivo, kuchynských liniek, 
vstavaných skríň, stolov, stoličiek, kresiel; zrkadlá, 
rámy na obrazy, výrobky z dreva, korku, trstiny, 
prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, korytnačiny, 
mušlí, jantáru, perlete, sépiolitu, plastov a náhradiek 
týchto materiálov, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných 
triedach.
21 - Domáce kuchynské potreby, nádoby a náradie, 
nie z drahých kovov alebo potiahnutých drahými 
kovmi, hrebene a špongie, kefy, štetky a štetce o- 
krem maliarskych; materiály na výrobu kief; pro
striedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drô
tenky; surové sklo ako polotovar okrem skla pre sta
vebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny 
užitočné v domácnosti, lapače hmyzu, elektrické 
zubné kefky, pomôcky na čistenie šatstva, elektric

ké leštiče nechtov.
26 - Neelektrické vlasové natáčky.
28 - Hry, hračky, telocvičné a športové náradie, e- 
lektrické rybárske plaváky, rybárske potreby, elek
tronické golfové vybavenie, lyžiarske vosky.

(730) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., 
LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
Prefecture, JP;

(210) 54-95 
(220) 09.01.1995 
(511)9, 16, 30 

(540)

SMOLKO
(510)9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zeme- 

meračské, elektrické (patriace do triedy 9), fotogra
fické, kinematografické, optické, signalizačné, kon
trolné, záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje



na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, pre
nos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické 
nosiče údajov, záznamové disky; predajné automa
ty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti 
vhodením mince; registračné pokladne, počítacie 
stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; 

hasiace prístroje.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov 
patriace do triedy 16; tlačoviny; knihársky materiál, 
fotografie, papiernický tovar a písacie potreby; le
pidlá na papier na použitie v domácnosti; potreby 
pre umelcov; maliarske štetce, písacie stroje a kan
celárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a u- 
čebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály 
z plastov patriace do triedy 16; hracie karty; typo
grafické písmo; tlačiarenské štočky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky; zmrzliny; melasový 
sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; o- 
cot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.

(730) Studio PEYO S. A., Route de Florissant 10.CP 373, 
1211 Geneve 12, CH;

(210)63-95 
(220) 11.01.1995 
(511)24, 26 

(540)

Il NOVATEX
(510)24 - Textilný tovar: metráž, obrusy, vreckovky, zá

clony, utierky, posteľné prikrývky, prestieradlá, ute
ráky, rukavice na umývanie.
26 - Galantéria: gombíky, špendlíky, ihly, háčiky, 
patentové gombíky, zipsy, čipky, výšivky, stuhy, 
šnúrky, umelé kvetiny.

(730) Novatex, v. o. s., Třída T. Bati 3692, 760 00 Zlín, 
CZ;

(210)71-95 
(220) 11.01.1995 
(511) 37 
(540)

(510) 37 - Montáž a opravy telekomunikačných zariadení 
určených na káblový rozvod, prevádzkovanie tele
víznych káblových rozvodov, inštalácia a opravy e- 
lektrických strojov a prístrojov určených na káblo
vý rozvod.

(730) SKT, spol. s r. o., Továrenská 11, 821 61 Bratislava, 
SK;

(210)72-95 
(220) 11.01.1995 
(511)37

(540) SKT
(510)37 - Montáž a opravy telekomunikačných zariadení 

určených na káblový rozvod, prevádzkovanie tele
víznych káblových rozvodov, inštalácia a opravy e- 
lektrických strojov a prístrojov určených na káblo

vý rozvod.
(730) SKT, spol. s r. o., Továrenská 11,821 61 Bratislava, 

SK;

(210)76-95
(220) 11.01.1995
(511) 1,9,25,28,41

(540) DREAMWORKS
(510) 1 - Filmy neexponované.

9 - Filmy kreslené; exponované filmy a fotografic
ké negatívy; fotoelektrické články; laserové disky; 
videopásky; nosiče zvuku; zvukové nahrávky; au- 
díopásky; kompaktné disky; CD-ROM; počítačové 
disky; počítačový softvér; videohry.
25 - Odevy.

28 - Hračky (všeobecne); bábiky; hry; telocvičné a 
športové potreby a športová výbava na všetky dru
hy športov patriace do triedy 28.
41 - Zábava ako diskotéky, divadelné predstavenia, 
prenájom kinematografických filmov, filmová tvor
ba, filmové štúdiá, požičiavanie videopások, výroba 

rozhlasových a televíznych programov, výroba di
vadelných alebo iných predstavení, výroba videofil
mov, živé predstavenia v oblasti literatúry, muziká
lov, drámy, inscenácie a hier, rozhlasová zábava, na
hrávacie štúdiá.

(730) DreamWorks L.L.C., spoločnosť založená a exis
tujúca podľa zákonov štátu Delaware, Universal 
City, California, US;

(210)80-95
(220) 12.01.1995
(511) 16, 35, 41
(540)

TopImageOaIIery

(510) 16 - Reklamná a voľná grafika, fotografie, obrazy. 
35 - Organizovanie výstav reklamnej grafiky.
41 - Organizovanie výstav fotografie, obrazov a 
voľnej grafiky.

(730) Minjarík Ján, Ing. arch. - VICOMM, Gercenova 
21, 85] 01 Bratislava, SK;

(210)81-95 
(220) 13.01.1995 
(511)8
(540)ACCUBIRD

(510) 8 - Ručné nitovacie nástroje.
(730) ABRASIV-DRONCO, akciová společnost, 293 01 

Mladá Boleslav, CZ;



(210)85-95 

(220) 13.01.1995 
(511)3, 7, 8

(540) SAITLAM
(510) 3 - Brúsivá a brúsne prostriedky, najmä brúsne ma

teriály; brúsne papiere; brúsiace prostriedky na pod
ložke.
7 - Brúsne kotúče a disky na brúsne stroje.
8 - Brúsne kotúče a disky, kamene na brúsenie, re
zanie a leštenie na ručné použitie.

(730) ABRASIV-DRONCO, akciová společnost, 293 01 
Mladá Boleslav, CZ;

(210) 99-95 
(220) 16.01.1995 
(511)30 
(540)

(510) 30 - Kuchynská soľ, jodidovaná kuchynská soľ, ná
hradky kuchynskej soli.

(730) SiidsaIz Gmbh1 Ridlerstrasse 75, D-80339 Mun- 
chen, DE;

(210) 120-95 
(220) 17.01.1995 
(511)2, 7, 9, 16, 24

(540) PAXAR
(510) 2 - Tlačiarenská farba.

7 - Tlačiarenské stroje.
9 - Tlačiarenské stroje riadené počítačom na tlače
nie štítkov (nálepiek, etikiet) a visačiek na pripev
nenie na odevy, resp. obaly; počítačové programy 
pre tlačiarenské stroje na vytváranie a umiestnenie 
rozličných informácií na štítky a visačky.
16 - Tlačiarenské (atramentové) valce, blankety na 
štítky a visačky.
24 - Textilné (pritláčacie) valce na pritláčanie štít
kov a visačiek na pripevnenie na odevy resp. obaly. 

(730) Paxar Corporation (New York Corporation), 275 
North Middletown Road, Pearl River, New York 
10965, US;

(210)144-95 
(220)20.01.1995 
(511) 19, 20, 35

(540) EUFORM, a. s.

(510) 19 - Polorozpracované rezivo; trámy; dosky; dreve
né panely; preklady s výnimkou kovových.
20 - Nábytok a bytové doplnky z dreva.
35 - Komerčné konzultácie; komerčné informačné 
kancelárie; poskytovanie obchodných alebo podni
kateľských informácií; obchodný manažment a 
podnikové poradenstvo.

(730) EUFORM, a. s., Dopravná 5, 831 06 Bratislava, 
SK;

(210) 145-95
(220)20.01.1995
(511) 19, 20, 35

(540) KEYLINE
(510) 19 - Polorozpracované rezivo; trámy; dosky; dreve

né panely; preklady s výnimkou kovových.

20 - Nábytok a bytové doplnky z dreva.
35 - Komerčné konzultácie; komerčné informačné 
kancelárie; poskytovanie obchodných alebo podni
kateľských informácií; obchodný manažment a 
podnikové poradenstvo.

(730) EUFORM, a. s., Dopravná 5, 831 06 Bratislava, 

SK;

(210)163-95 
(220) 23.01.1995 
(511)3 
(540)

ED0R05 T$f)
VEĽKOOBCHOD K0ZMETIKA-0R0BÉRU

(510) 3 - Zubné pasty, toaletné mydlá, dekoračná kozme
tika (rúže, laky na nechty), parfúmy, toaletné vody, 
dezodoranty, pleťové krémy, kolínske vody.

(730) Nedorost Juraj, Ing., Tomáša Ružičku 11, 010 01 
Žilina, SK;

(210) 180-95 
(220) 24.01.1995 
(511)3

(540) ESTEE LAUDER SHELTER
(510) 3 - Kozmetické prípravky.
(730) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 

Commander Blvd., Agincourt, Ontario MlS 3K9, 
CA;

(210) 181-95 
(220) 24.01.1995 
(511)29, 30

(540) Chipsletten
(510) 29 - Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hy

dina, zverina; mäsové výťažky, konzervovaná, su
šená a varená zelenina a ovocie; rôsoly, zaváraniny; 
vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mlieč
nych nápojov, jedlé oleje a tuky; zelenina naložená 
v octe.



30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky; múka a obilné výrobky, chlieb, su
cháre a sušienky, koláče, jemné pečivo a cukrovin
ky; zemiakové lupienky a hranolčeky, malé rýchle 
občerstvenie vyrobené z múky, obilnín, pšenice, ku
kurice, ryže a zemiakov; zmrzlina, med, sirup z me
lasy, droždie, prášky' do pečiva; soľ, horčica; ocot, 
chuťové omáčky; korenie, ľad,

(730)BAHLSEN KG, Podbielskistrasse 289, 30655 
Hannover, DE;

(210) 182-95
(220)24.01.1995
(511)3

(540) ESTEE LAUDER SWEETWATER
(5 10) 3 - Kozmetické prípravky.
(730) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 

Commander Blvd., Agincourt, Ontario MlS 3K9, 

CA;

(210)183-95
(220)24.01.1995
(511)3

(540) ESTEE LAUDER COMPLETE FINISH
(510)3 - Kozmetické prípravky.
(730)ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 

Commander Blvd., Agincourt. Ontario MlS 3K9, 
CA;

(210)186-95 
(220)25.01.1995 
(511) 35, 36 
(540)

KOMUNÁL

(510)35 - Poradenstvo v oblasti organizovania komerč
ných výstav, vo výstavníctve, marketingu; komerč
né výstavy', marketing, reklamná a propagačná čin
nosť.
36 - Ekonomické poradenstvo.

(730) Dom techniky ZS VTS Žilina, s. r. o., Vysokoško
lákov č. 4, 011 32 Žilina, SK;

(210) 187-95 
(220)25.01.1995 
(511) 35, 36 
(540)

SLOVAKOMEDICA
SLOVAKOPHARM

(510)35 - Poradenstvo v oblasti organizovania komerč
ných výstav, vo výstavníctve, marketingu; komerč
né výstavy, marketing, reklamná a propagačná čin
nosť.
36 - Ekonomické poradenstvo.

(730) Dom techniky ZS VTS Žilina, s. r. o., Vysokoško
lákov č. 4, 011 32 Žilina, SK;

(210) 188-95 
(220)25.01.1995 
(511)35, 36 

(540)

T.I.S.
(510)35 - Poradenstvo v oblasti organizovania komerč

ných výstav, vo výstavníctve, marketingu; komerč
né výstavy, marketing, reklamná a propagačná čin
nosť.
36 - Ekonomické poradenstvo.

(730) Dom techniky ZS VTS Žilina, s. r. o., Vysokoško
lákov č. 4, 011 32 Žilina, SK;

(210) 189-95 
(220)25.01.1995 
(511) 35, 36 
(540)

SLOVAKODENT
(510)35 - Poradenstvo v oblasti organizovania komerč

ných výstav, vo výstavníctve, marketingu; komerč
né výstavy, marketing, reklamná a propagačná čin
nosť.
36 - Ekonomické poradenstvo.

(730) Dom techniky ZS VTS Žilina, s. r. o., Vysokoško
lákov č. 4, 011 32 Žilina, SK;

(210) 196-95 
(220) 25.01.1995 
(511)30 
(540)



(510) 30 - Cukrovinky, najmä nemedicinálna žuvacia gu
ma.

(730) Dansk Tyggegummi Fabrik A/S, Dandyvej, DK 
7100 Vejle, DK;

(210)201-95
(220)26.01.1995
(511) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 17, 19, 21, 22

(540) ALLMEDIA
(510) 1 - Chemické prípravky na laboratórne analýzy s 

výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske 
účely; priemyselné chemikálie; lepidlá a gleje na le
penie plagátov; lepidlá na lepenie rozbitých alebo 
zlomených vecí; lepidlá na priemyselné účely; le
pidlá na tapety; konzervačné prípravky na murivo s 
výnimkou farieb a lakov; lepidlá, spojivá a tmely na 
obkladačky; ochranné prípravky na tehlové murivo, 
okrem farieb; tmel na pneumatiky; prípravky izolu
júce proti vlhkosti muriva s výnimkou farieb, sili
káty; silikony; spájkovacie pasty; betónové spojivá; 
tmelové konzervačné prípravky s výnimkou farieb a 
mazadiel; tmel na opravu rozbitých alebo zlome
ných predmetov.
2 - Konzervačné prípravky na drevo; laky; ochran
né nátery na podvozky automobilov; ochranné prí
pravky na kovy, náterový tmel; sklársky tmel.
3 - Abrazíva; brúsne plátno; brúsne prípravky; brús
ny papier; diamantové brúsivo; prípravky na odstra
ňovanie farby; korund (brúsivo); papier na leštenie; 
leštiace prípravky; leštiaci kameň; leštidlá; príprav
ky na ostrenie; tripel (kameň) na leštenie.
6 - Kovové bezpečnostné reťaze; bezpečnostné 
schránky; kovové držadlá rukoväti a kľučky; háči
ky; spojky a príchytky na káble a rúrky; kovové 
kliešte; klince; stavebné kovania; kovania na dvere, 
na okná na kľučky, na nábytok; stavebné kovové 
dielce; kovové konzoly, podpery pre stavebníctvo; 
kovové obruče, spojky; kovové spojky na káble a 
laná s výnimkou elektrických; kovové spojovacie 
skrutky na káble; kovové krúžky; kovové lamely, 
vložky, tenké doštičky; kovové laty, lišty; kovové 
matice; kovové montážne kľúče; kovové debny na 
náradie; kovové nity; otvárače dverí s výnimkou e- 
lektrických; pánty, závesy; kovové platničky a pod
ložky; pokladničky; bezpečnostné pokladničky; ko
vové pokladničky; kovové poštové schránky; pruži
ny; kovové rebríky; kovové rúčky a rukoväti na ná
radie; kovové schodíky; kovové skrinky na náradie; 
kovové skrutky; kovový stavebný materiál; kovové 
stojky; svorníky; kovové tesnenia; kovové tesniace 
uzávery; visacie zámky; kovové vystužovacie mate
riály pre stavebníctvo; kovové zámky s výnimkou 
elektrických; závitové krúžky, závlačky, drobný že
leziarsky tovar.
7 - Brúsky ako časti strojov; brúsne stroje; čistiace 
acetylénové prístroje; čistiace prístroje; dIabáčky 
ako stroje; drevoobrábacie stroje; držiaky ako časti 
strojov, držiaky listov píly ako častí strojov; frézy, 
hobľovačky, hrotovačky, stroje na opracovanie ka
meňa; elektrické kefy ako časti strojov; kladivá ako 
časti strojov; pneumatické kladivá; kĺby, spojky, 

spojenia, styky - ako časti strojov; nosné konzoly 
strojov; kosačky; nože do kosačiek; kovoobrábacie 
stroje; ložiskové krúžky; pies tne krúžky; kryty ako

časti strojov; elektrické Iepovacie pištole; leštiace 
lisy; leštiace stroje s výnimkou strojov pre domác
nosť; leštičky; lisovacie stroje; mechanické lopato
vé nakladače; maticorezy ako stroje; nástroje ako 

časti strojov; nástrojové brúsky; nitovacie stroje; 
nože ako časti strojov; elektrické stroje; elektrické 
nožnice; obrábacie stroje; držiaky na obrábacie stro
je; odsávacie stroje na priemyselné účely; ohýbačky 
ako stroje; ochranné kryty strojov; orezávacie stro
je; pílové listy ako časti strojov; elektrické lepova- 
cie pištole; redukčné ventily ako časti strojov; hna
cie reťaze s výnimkou reťazí pre pozemné vozidlá; 
rezacie stroje; stoly alebo upínacie dosky ako stro
je; sústruhy; vŕtacie hlavy ako časti strojov; vŕtacie 
korunky ako časti strojov; vŕtacie stroje; elektrické 
ručné vŕtačky; vrtákové skľučovadlá ako časti stro
jov; závitorezy; elekrické zváračky ako stroje.
8 - Brúsky ako ručné náradie; brúsky na kladivá; 
brúsne kotúče ako ručné náradie; brúsne nástroje; 
dierovače ako nástroje; duté dláta; vŕtačky, hroty; 
drážkové hoblíky; držiaky na pílky; ručné frézy; 
hladičky; hroty, špice, ostrie (časti ručných nástro
jov a náradia); kamenárske alebo murárske kladivá; 
kliešte; vyťahovače klincov; kliny; kľúče na matice; 
kľúče ako ručné nástroje; kuričské náradie; lopatky 
na sadenie alebo presádzanie; lopaty; lupienkové pí
ly; lyžice ako ručné náradie; motyčky, plečky, mo
tyky; murárske hranaté kladivá s dlhou násadou; 
ručné nástroje na rezanie, sekanie a krájanie; os trič
ky ako nástroje; nebožiece (vrtáky); nitovacie kladi
vá; nitovačky; nože; listy píly, radlice ako ručné ná
stroje a náradie; nožnice na trávniky a živé ploty; 
oblúkové píly; ocieľky; orezávačky; oslice; držiaky 
na osličky; ostriace nástroje; pílky; elektrické pilní
ky na nechty; pílové listy ako časti ručných nástro
jov; rámy na ručné píly; rašple; razidlá; rezeče závi
tov; rezné nože hoblíkov; rozpínačky; rozprašovače 
prípravkov proti hmyzu; ručné nástroje a náradie; 
vŕtačky, rúrkorezy; rydlá; sekáče; sekačky; rezačky; 
sekáčiky; sekerky; skrutkovače; škrabáky; škrabky; 
špachtle; stierky; ručné pištole na rozptyľovanie 
tmelu; upínacie hlavy vrtákov; vŕtačky; vrtáky; zá
hradné náradie; záhradnícke nožnice; závitnice; zá
vitníky; zdviháky; zveráky.
9 - Materiály na elektrické vedenie; liehové libely; 
logy; meracie pomôcky; meracie prístroje; meradlá; 
metre; optické prístroje a nástroje; elektrické otvá
rače dverí; presné meracie prístroje; ochranné ruka
vice; vodováhy, libely; zariadenia na meranie vzdia
leností.
17 - Chemické prípravky na opravu dier; filtračný 
materiál (polospracované peny alebo plastické bla
ny); izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu tepla; izo
lačné materiály; izolačné pásky; látky na izolovanie 
budov od vlhkosti; lepiace pásky s výnimkou pások 
na kancelárske účely a použitie v domácnosti; ob
jímky na potrubia s výnimkou kovových; plničky 
dilatačných spojov; podkladové materiály z gumy a 
plastov; nekovové vystužovacie materiály na potru
bia; výplne dilatačných spojov; tesnenia okolo dve
rí alebo oblokov; tesniace materiály; tmely; izolač
né látky proti vlhkosti; gumové a plastové výplne; 
zvukovoizolačné materiály.
19 - Obkladový materiál na budovy s výnimkou ko
vového; drevené obloženia; omietky, náterové hmo-



ty pre stavebníctvo; stavebný materiál s výnimkou 
kovového; výplne dverí s výnimkou kovových.
21 - Dýzy polievacích hadíc; háčiky; hubice na po
lievacie krhly; pasce na myši; pasce na potkany; po
lievacie kanvy; rukavice pre domácnosť; striekačky 
na polievanie kvetov a rastlín; vedrá.
22 - Tesniace alebo vypchávkové materiály s vý
nimkou gumových a plastových.

(730) ALLMEDIA, spol. s r. o., Šustekova 11, 851 04 
Bratislava, SK;

(210)204-95
(220)26.01.1995
(511)3,6, 7,8

(540) LAMELO
(510) 3 - Abrazíva, brúsne plátno; brúsne prípravky; brús

ny papier; diamantové brúsivo; prípravky na odstra
ňovanie farieb; brúsivo korund; papier na leštenie; 
leštiace prípravky; leštidlá; prípravky na ostrenie; 
pieskové plátno, brúsny papier, sklenený šmirgľový 
papier, tripeI, kameň na leštenie.
6 - Kovové bezpečnostné reťaze; bezpečnostné 
schránky; kovové držadlá, rukoväti a kľučky; kovo
vé háčiky; spojky a príchytky na káble a rúrky'; ko
vové kliešte; klince; príchytky, kovové kľučky dve
rí, stavebné kovania; kovania na dvere, kovania na 
okná, kovové kovanie na kľučky, kovanie na náby
tok, kovanie na okná; stavebné kovové dielce; ko
vové konzoly, podpery pre stavebníctvo; kovové 
obruče, spojky; kovové spojky na káble a laná s vý
nimkou elektrických; kovové spojovacie skrutky na 
káble; kovové krúžky; kovové lišty, kovové laty', 
kovové matice; kovové montážne kľúče; kovové 
debny na náradie; kovové nity; otvárače dverí s vý
nimkou elektrických; pánty, závesy; kovové plat
ničky a podložky; pokladničky; bezpečnostné po
kladničky; kovové pokladničky; kovové poštové 
schránky; príchytky, klince, príručné kovové po
kladne, kovové pružiny; kovové rebríky; kovové 
rúčky a rukoväti na náradie; kovové schodíky; bez
pečnostné schánky, pokladničky, kovové skrinky na 
náradie; kovové skrutky; kovový stavebný materiál; 
kovové stojky; svorníky; kovové tesnenia; tesniace 
krúžky, kovové tesniace uzávery; visacie zámky; 
kovové vložky, lamely, tenké doštičky; kovové vo
diace lišty, kovové vystužovacie materiály pre sta
vebníctvo; kovové zámky s výnimkou elektrických; 
závitové krúžky, závlačky, drobný železiarsky to
var.
7 - Brúsky ako časti strojov; brúsky ako stroje, brú
sne stroje; čistiace prístroje, čistiace acetylénové 
prístroje; čistiace stroje; dlabačky; drevoobrábacie 
stroje; držiaky ako časti strojov, držiaky listov píly 
ako časti strojov; frézy, hobľovačky, hrotovačky, 
stroje na opracovanie kameňa; elektrické kefy ako 
časti strojov; kefy ako časti strojov, kladivá ako čas
ti strojov; pneumatické kladivá; kĺby, spojky, spoje

nia, styky; nosné konzoly strojov; kosačky; nože do 
kosačiek; kosačky na trávniky, kotúčové spojky, ko
voobrábacie stroje; ložiskové krúžky; piestne krúž
ky; kryty ako časti strojov; elektrické lepovacie piš
tole; leštiace lisy; leštiace stroje, leštiace stroje s vý
nimkou strojov pre domácnosť; leštičky; leštičky 
ako stroje; lisovacie stroje; lisy; lisy ako stroje na

priemyselné účely; mechanické lopatové nakladače; 
maticorezy ako stroje; mechanické ručné nástroje a 
náradie; nástroje ako Časti strojov, nástrojové brús
ky; ostričky ako stroje, nitovacie stroje; nože ako 
časti strojov; elektrické nože; nože ako časti strojov, 
elektrické nožnice; obloženia, tesnenia tepelných 
kotlov, obrábacie stroje; držiaky na obrábacie stro
je; zariadenia na obrábanie, obrážacie stroje, dla
bačky, odsávacie stroje na priemyselné účely; ohý
bačky ako stroje; ochranné kryty strojov; orezávacie 
stroje; pílové listy ako časti strojov; elektrické lepo
vacie pištole; redukčné ventily, redukčné ventily 
ako časti strojov; hnacie reťaze s výnimkou reťazí 
pre pozemné vozidlá; rezacie stroje; ručné mecha
nické náradie, stolové kotúčové píly ako časť stro
jov, stoly alebo upínacie dosky ako stroje; sústruhy 
ako obrábacie stroje; tesnenia, obloženia tepelných 
kotlov, vŕtacie hlavy ako časti strojov; vŕtacie ko
runky ako časti strojov; vŕtacie stroje; elektrické 
ručné vŕtačky; vrtákové skľučovadlá ako časti stro
jov; vrtáky, závitorezy; elekrické zváračky ako stro
je-
8 - Brúsky ako ručné náradie; brúsky na kladivá; 
brúsne kotúče, brúsne kotúče ako ručné náradie; 
brúsne nástroje; brúsky ako ručné náradie, dierova- 
če ako nástroje; duté dláta ako ručné nástroje; dláta, 
vŕtačky, hroty ako ručné náradie a nástroje; drážko
vé hoblíky; držiaky na pílky; ručné frézy; hladičky; 
hroty, špice, ostrie ako časti ručných nástrojov a ná
radia; brúsny kameň; kamenárske alebo murárske 
kladivá, kladivá ako ručné nástroje; kliešte; vyťaho- 
vače klincov; kliny; kľúče na matice ako ručné ná
stroje; kľúče ako ručné nástroje; kuričské náradie; 
leštiace stroje, lopatky na sadenie alebo presádza
nie; lopaty ako ručné náradie; lupienkové píly; lyži
ce ako ručné náradie; motyčky na okopávanie, mo
tyčky, plečky ako ručné náradie, motyky; murárske 
hranaté kladivá s dlhou násadou; ručné nástroje na 
rezanie, sekanie a krájanie; nástrojové brúsky, os
tričky ako nástroje; nebožíece, vrtáky ako ručné ná
stroje; nitovacie kladivá ako ručné nástroje; nito- 
váčky ako ručné nástroje; nože; listy píly, radlice 
ako ručné nástroje a náradie; nožnice na trávniky a 
živé ploty ako ručné náradie; oblúkové píly; ocieľ- 
ky; orezávačky ako ručné nástroje; oslice; držiaky 
na osličky; ostriace nástroje; pílky ako ručné nára
die; elektrické pilníky na nechty; pílové listy ako 
časti ručných nástrojov; rámy na ručné píly; rašple 
ako ručné nástroje; razidlá ako ručné nástroje; reze- 
če závitov; rezné nože hoblíkov; rozpínačky ako 
ručné náradia; rozprašovače prípravkov proti hmy
zu ako ručné náradie; ručné nástroje a náradie; ruč
né vŕtačky ako ručné nástroje, rúrkorezy ako ručné 
nástroje; rydlá ako ručné nástroje; sekáče; sekačky; 
rezačky; sekáčiky ako ručné nástroje; sekerky; 
skrutkovače; stolárske vrtáky, škrabáky ako ručné 
nástroje; škrabky ako ručné nástroje; špachtle; stier
ky ako ručné náradie; ručné pištole na rozptyľova
nie tmelu; upínacie hlavy vrtákov ako ručné nástro
je; vŕtačky; vrtáky ako ručné nástroje; vyťahovače 
klincov, záhradné náradie; záhradnícke nožnice; 
veľké záhradnícke nožnice, závitnice ako ručné ná
stroje; závitníky ako ručné nástroje; ručné zdvihá
ky; zveráky; zveráky pre stolárov a debnárov.



(730) ALLMEDIA, spol. s r. o., Šustekova 11, 85J 04 
Bratislava, SK;

(210)205-95
(220)26.01.1995
(511) 1, 17, 19, 22

(540) SANISIL
(510) 1 - Chemické prípravky na laboratórne analýzy s 

výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske 
účely; priemyselné chemikálie; plagátové lepidlá; 
lepidlá a gleje na lepenia plagátov; lepidlá na lepe
nie rozbitých alebo zlomených vecí; lepidlá na prie
myselné účely; lepidlá na tapety; konzervačné prí
pravky na murivo s výnimkou farieb a lakov; látky 

na ochranu muriva s výnimkou farieb a olejov; le
pidlá, spojivá a tmely na obkladačky; ochranné prí
pravky na tehlové murivo, okrem farieb; tmel na 
pneumatiky; priemyselné chemikálie; prípravky i- 
zolujúce proti vlhkosti muriva s výnimkou farieb, 
silikáty; silikóny; spájkovacie pasty; betónové spo
jivá; tmelové konzervačné prípravky s výnimkou 
farieb a mazadiel; tmel ako vodoodolný chemický 
prípravok s výnimkou farieb; tmel na opravu rozbi
tých alebo zlomených predmetov; tmel ako impreg
načné látky s výnimkou farieb.
17 - Chemické prípravky na opravu dier; filtračný 
materiál ako polospracované peny alebo plastické 
blany; izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu tepla; i- 

zolačné materiály; izolačné pásky; izolanty ako izo
lačné materiály, látky na izolovanie budov od vlh
kosti; lepiace pásky s výnimkou pások na kancelár
ske účely a použitie v domácnosti; objímky na po
trubia s výnimkou kovových; plničky dilatačných 
spojov; podkladové materiály z gumy a plastov; ne
kovové vystužovacie materiály na potrubia; neko
vové spojky potrubia, tesniace potrubie, výplne di
latačných spojov, tesnenia, tesnenie okolo dverí ale
bo oblokov; tesnenia, tesniace materiály; tesniace 
tmely, tmel; izolačné látky proti vlhkosti; gumové a 
plastové výplne; zvukovoizolačné materiály.
19 - Obkladový materiál na budovy s výnimkou ko
vového; drevené obloženia; omietky, náterové hmo
ty pre stavebníctvo; stavebný materiál s výnimkou 
kovového; výplne dverí s výnimkou kovových.
22 - Tesniace alebo vypchávkové materiály s vý
nimkou gumových a plastových.

(730) ALLMEDIA, spol. s r. o., Šustekova 11, 851 04 
Bratislava, SK;

(210)219-95
(220)26.01.1995
(511)34

(540)

ROYALE

(510) 34 - Tabak v surovom alebo spracovanom stave, faj

čiarske potreby, zápalky.

(730) Société Nationale d'Exploitation Industrielle des 
Tabacs et Allumettes, 53 Qu. ďOrsay, 75007 Paris, 
FR;

(210)418-95 
(220) 13.02.1995 
(511) 11,37

(540) INFRATREND
(510) 11 - Plynový infŕažiarič.

37 - Montáž plynových infražiaričov.
(730) INFRATREND TRENČÍN, spol. s r. o., Jilemnic

kého 2, 911 01 Trenčín, SK;

(210)491-95
(220) 17.02.1995
(511)5
(540)TRAUMACEL
(510) 5 - Miestne hemostatiká na báze sterilnej vstrebáteľ- 

nej vápenatej a/alebo sodnej soli oxidovanej celulózy 
vo forme prášku, tmelu, čapíkov, plošného útvaru, 
tampónov, tkaniny, pleteniny a netkanej textílie.

(730) BIOSTER, akciová společnost, Tejny 621, 664 71 
Veverská Bítýška, CZ;

(210)553-95 
(220) 22.02.1995 
(511)9, 16, 18, 25, 41

(540) MaxFilm
(510)9 - Programy na nosičoch okrem softvéru.

16 - Tlačoviny, programy ako tlačoviny vrátane pre
hľadu televíznych programov, plagáty, brožúry, pa
piernický tovar, nápisy a logá, letáky, prospekty a 
propagačný materiál.
18 - Dáždniky a športové tašky.
25 - Odevy vrátane tričiek a polokošieľ a klobuč- 
nícky tovar.
41 - Zostavovanie programovej ponuky káblovej te
levízie, výroba a distribúcia programov.

(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod Viš
ňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;

(210)554-95 
(220)22.02.1995 
(511)9, 16, 18, 25, 41

(540) MaxSuper
(510)9 - Programy na nosičoch okrem softvéru.

16 - Tlačoviny, programy ako tlačoviny vrátane pre
hľadu televíznych programov, plagáty, brožúry, pa
piernický tovar, nápisy a logá, letáky, prospekty a 
propagačný materiál.
18 - Dáždniky a športové tašky.
25 - Odevy vrátane tričiek a polokošieľ a klobuč- 
nícky tovar.
41 - Zostavovanie programovej ponuky káblovej te
levízie, výroba a distribúcia programov.



(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod Viš
ňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;

(210)555-95 
(220)22.02.1995 
(511)9, 16, 18,25,41

(540) MovieMax
(510) 9 - Programy na nosičoch okrem softvéru.

16 - Tlačoviny, programy ako tlačoviny vrátane pre
hľadu televíznych programov, plagáty, brožúry, pa

piernický tovar, nápisy a logá, letáky, prospekty a 
propagačný materiál.
18 - Dáždniky a športové tašky.
25 - Odevy vrátane tričiek a polokošieľ a klobuč- 
nícky tovar.
41 - Zostavovanie programovej ponuky káblovej te
levízie, výroba a distribúcia programov.

(730) Česká programová společnost, s. r. o.. Pod Viš
ňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;

(210)556-95 
(220) 22.02.1995 
(511)9, 16, 18, 25, 41

(540) MaxMovie
(510) 9 - Programy na nosičoch okrem softvéru.

16 - Tlačoviny, programy ako tlačoviny vrátane pre
hľadu televíznych programov, plagáty, brožúry, pa
piernický tovar, nápisy a logá, letáky, prospekty a 
propagačný materiál.
18 - Dáždniky a športové tašky.
25 - Odevy vrátane tričiek a polokošieľ a klobuč- 
nícky tovar.
41 - Zostavovanie programovej ponuky káblovej te
levízie, výroba a distribúcia programov.

(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod Viš
ňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;

(210)560-95 
(220)22.02.1995 
(511)9, 16, 18,25,41

(540) MaxTv
(510) 9 - Programy na nosičoch okrem softvéru.

16 - Tlačoviny, programy ako tlačoviny vrátane pre
hľadu televíznych programov, plagáty, brožúry, pa
piernický tovar, nápisy a logá, letáky, prospekty a 
propagačný materiál.
18 - Dáždniky a športové tašky.
25 - Odevy vrátane tričiek a polokošieľ a klobuč- 

nícky tovar.
41 - Zostavovanie programovej ponuky káblovej te
levízie, výroba a distribúcia programov.

(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod Viš
ňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;

(540)

(510) 6 - Zámočnícke kovové výrobky.
7 - Stroje s mechanickým pohonom na dopravu ply
nov a ich plnenie do tlakových nádob, pre energeti
ku, strojárstvo a chemický priemysel.
9 - Elektrické prístroje, najmä na napájanie strojov, 
zariadení a výrobných liniek, riadiace a istiace roz
vádzače, prístroje na meranie a reguláciu elektric
kých a neelektrických veličín, prístroje na prenos 
technologických dát, elektrické regulátory fyzikál
nych veličín technologických procesov, prístroje na 
programové riadenie strojov, zariadení, výrobných 
liniek a technologických procesov.
20 - Kovový nábytok.
37 - Montáž a opravy tovarov uvedených v triedach 
6, 7, 9 a 20.
40 - Spracovanie a úprava materiálov a ich povr
chov fyzikálnym alebo chemickým pôsobením, naj
mä teplotou, tlakom, elektrickým, magnetickým a- 
Iebo elektromagnetickým poľom, vákuom, optický
mi prostriedkami, chemickými látkami a kombiná
ciou týchto prostriedkov.
42 - Projekčná činnosť.

(730) APT, spol. s r. o., V potočkách 1537/8, 143 00 
Praha 4, CZ;

(210)795-95 
(220) 16.03.1995 
(511)41, 42 

(540)

*VctjkHeféc (MffauáUut
(510) 41 - Sprostredkovanie v oblasti umenia, najmä zá

bavné programy, divadelné predstavenia, koncerty 
všetkých druhov, estrády a varieté, diskošou, vzde
lávacie a zábavné programy.
42 - Požičiavanie elektronických zariadení, najmä 
ozvučovací servis.

(730) Halász Ján, Talichova 15, 841 02 Bratislava, SK;

(210)952-95 
(220) 10.04.1995
(511) 1, 17 
(540)

(510) 1 - Chemikálie a chemické výrobky na použitie v 
priemysle a vo vede; umelé živice, nespracované 
plasty, nespracované syntetické plasty a živice; 
plastifikátory; PVC homopolymér alebo kopolymér 
z polymerizácie VCM samotného alebo VCM a i-



ných monomérov suspenziou, emulziou alebo mik- 
rosuspenziou; spojivá v triede 1.
17 - Recyklované zmiešané plasty.

(730) European Vinyls Corporation (UK) Limited, 
Runcorn, Cheshire, GB;

(210) 965-95 
(220) 11.04.1995 
(511) 16 _

(540) NÁPADY A RADY pre celú rodinu
(510) 16 - Obrázkové časopisy.

(730) KOLOVRAT, spol. s r. o., Haanova 24, 851 04 
Bratislava, SK;

(210) 967-95 
(220) 11.04.1995 
(511)29

(540) Timea
(510)29 - Jedlé rastlinné tuky a oleje.

(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76, 
836 04 Bratislava, SK;

(210) 968-95 
(220) 11.04.1995 
(511)29

(540) Mina
(510) 29 - Jedlé rastlinné tuky a oleje.
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76, 

836 04 Bratislava, SK;

(210) 969-95 
(220) 11.04.1995 
(511)29

(540) Ria
(510)29 - Jedlé rastlinné tuky a oleje.
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76, 

836 04 Bratislava, SK;

(210) 970-95 
(220) 11.04.1995 
(511)29

(540) Fana
(510)29 - Jedlé rastlinné tuky a oleje.
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76, 

836 04 Bratislava, SK;

(210) 971-95 
(220) 11.04.1995 
(511)29

(540) Fritea
(510)29 - Jedlé rastlinné tuky a oleje.
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76, 

836 04 Bratislava, SK;

(210) 972-95 
(220) 11.04.1995 

(511)29

(540) Lina
(510)29 - Jedlé rastlinné tuky a oleje 
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76, 

836 04 Bratislava, SK;

(210) 973-95 
(220) 11.04.1995 
(511)29

(540) Gama
(510) 29 - Jedlé rastlinné tuky a oleje.
(730) PALMA-TUMYS, a. s„ Bratislava, Račianska 76, 

836 04 Bratislava, SK;

(210)974-95 
(220) 11.04.1995 
(511)29

(540) Rena
(510)29 - Jedlé rastlinné tuky a oleje.
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76, 

836 04 Bratislava, SK;

(210) 975-95 
(220) 11.04.1995 
(511)29

(540) ESO
(510) 29 - Jedlé rastlinné tuky a oleje.
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76, 

836 04 Bratislava, SK;

(210) 976-95 
(220) 11.04.1995 
(511)29

(540) Deliol
(510) 29 - Jedlé rastlinné tuky a oleje.

(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76, 
836 04 Bratislava, SK;

(210)978-95 
(220) 11.04.1995 
(511)41, 42 
(591) žltá, hnedá 
(540)

LlMQUA
JAZYKOVÉ KURZV 
KYttVT AKfOlYAItOK

IF

(510)41 - Výučba nemeckého a anglického jazyka.
42 - Prekladateľstvo a tlmočníctvo.

(730) CZÉREOVÁ Perla, Mestský majer 19, 931 01 Ša- 

morín, SK;



(210)979-95 
(220) 11.04.1995 

(511)5

(540) DILACOR XR
(510)5 - Farmaceutické výrobky.
(730) RHONE-POULENC RORER INTERNATIONAL 

(HOLDINGS) INC, Delaware Corporate Center 1, 1 
Rjghter Parkway - Suite 114, Wilmington, Delaware 
19803, US;

(210) 980-95 
(220) 11.04.1995 
(310) T 945701 5 
(320) 13.10.1994 
(330) NO 
(511)5

(540) FLUXOSC AN
(510)5 - Farmaceutické prípravky a látky; diagnostické 

prípravky a látky na lekárske účely; kontrastné mé
diá na lekárske účely.

(730) NYCOMED IMAGING AS, Nycoveien 2, Oslo, 
NO;

(210)987-95 
(220) 11.04.1995 
(511)7, 11 
(540)

(510) 7 - Práčky na bielizeň pre domácnosť a na komerč
né využitie, sušičky bielizne, umývačky riadu, drvi
če odpadkov z potravín a zhutňovače odpadkov pre 
domácnosť, kompresory chladničiek, elektrické 
otvárače konzerv, miešacie zariadenia, strojčeky na 
spracovanie potravín v triede 7, mixéry na potravi
ny, elektrické kávové mlynčeky, elektrické mäsové 
mlynčeky, elektrické nože, ostřiče nožov, krájače 
mäsa na plátky, drviče ľadu, odšťavovače, strojčeky 
na výrobu cestovín a časti uvedených výrobkov.
11 - Chladničky, mrazničky a výrobníky ľadu pre 
domácnosť a na komerčné využitie, elektrické a 
plynové zariadenia na varenie pre domácnosť, hlav
ne sporáky, rúry na pečenie, špeciálne panvice na 
dusenie, remosky a tlakové hrnce; mikrovlnné rúry, 
odsávače pár s ventilátorom, klimatizátory miest
nosti, klimatizátory s rozdeleným systémom, zvlh
čovače a odstraňovače vlhkosti, chladiče vody, o- 
hrievače vody, elektrické kávovary, kávovary na 
presso kávu, dávkovače horúcej vody na prípravu 
instantných nápojov, o pekáče hrianok, rúry na ope
kanie hrianok, panvice na grilovanie, kliešte na prí
pravu oplátok, panvice na smaženie, čističe vzdu
chu, výrobníky zmrzliny, sušiče vlasov a časti uve
dených výrobkov.

(730) White Consolidated Industries, Inc., spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 11770 
Berea Road, Cleveland, Ohio 44111, US;

(210)988-95 
(220) 11.04.1995 
(511)7, 11 
(540)

WhiteWestinghouse
(510) 7 - Práčky na bielizeň pre domácnosť a na komerč

né využitie, sušičky bielizne, umývačky riadu, drvi
če odpadkov z potravín a zhutňovače odpadkov pre 
domácnosť, kompresory chladničiek, elektrické 
otvárače konzerv, miešacie zariadenia, strojčeky na 
spracovanie potravín v triede 7, mixéry na potravi
ny, elektrické kávové mlynčeky, elektrické mäsové 
mlynčeky, elektrické nože, ostřiče nožov, krájače 
mäsa na plátky, drviče ľadu, odšťavovače, strojčeky 
na výrobu cestovín a časti uvedených výrobkov.
11 - Chladničky, mrazničky a výrobníky ľadu pre 
domácnosť a na komerčné využitie, elektrické a 
plynové zariadenia na varenie pre domácnosť, hlav
ne sporáky, rúry na pečenie, špeciálne panvice na 
dusenie, remosky a tlakové hrnce; mikrovlnné rúry, 
odsávače pár s ventilátorom, klimatizátory miest
nosti, klimatizátory s rozdeleným systémom, zvlh
čovače a odstraňovače vlhkosti, chladiče vody, o- 
hrievače vody, elektrické kávovary, kávovary na 
presso kávu, dávkovače horúcej vody na prípravu 
instantných nápojov, opekače hrianok, rúry na ope
kanie hrianok, panvice na grilovanie, kliešte na prí
pravu oplátok, panvice na smaženie, čističe vzdu
chu, výrobníky zmrzliny, sušiče vlasov a časti uve
dených výrobkov.

(730) White Consolidated Industries, Inc., spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 11770 
Berea Road, Cleveland, Ohio 44111, US;

(210)991-95 

(220) 12.04.1995 
(511)36 
(540)

(510) 36 - Peňažné operácie, bankovníctvo.
(730) Slovenská sporiteľňa, a. s., Nám. SNP 18, 816 07 

Bratislava, SK;



(540)

JfarUe'

AO- Jfrm&oTn,
(510)36 - Peňažné operácie, bankovníctvo.

(730) Slovenská sporiteľňa, a. s., Nám. SNP 18, 816 07 
Bratislava, SK;

(210) 995-95 
(220) 12.04.1995 
(511)42 
(540)

EXILAS
(510)42 - Plastická chirurgia.
(730) Homola Igor, MEIDr., Bjomsonova 3/41, 036 01 

Martin, SK;

(210)997-95 
(220) 12.04.1995 
(511)2

(540) AKVALUX
(510)2 - Vodou riediteľné vypaľovacie náterové systémy 

v triede 2.
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04 Smole

nice, SK;

(210) 999-95 
(220) 12.04.1995 
(511)2

(540) AKRYLEM
(510)2 - Akrylátové náterové hmoty vypaľovacie, riedid

lá.
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04 Smole

nice, SK

(210) 1000-95 
(220) 12.04.1995 
(511)2

(540) FAURA
(510)2 - Alkyduretánové náterové hmoty, riedidlá.
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04 Smole

nice, SK;

(210) 1067-95 
(220)20.04.1995 
(511)9, 16, 36, 37, 42

(540) ICL
(510) 9 - Prístroje na spracovanie a oznamovanie dát a ich 

inštalácia, počítače, periférne počítačové zariade
nie, nahraný počítačový softvér, časti a armatúry 
(nezaradené do iných tried) k uvedeným tovarom. 
16 - Tlačoviny a tlačené publikácie, všetko na pou
žitie v spojení s výrobkami a službami prináležiaci
mi k technológii informácií.
36 - Lizing počítačového softvéru.
37 - Inštalovanie, údržba a opravy prístrojov na 
spracovanie dát, počítačov a počítačových perifér
nych zariadení, údržba a opravy počítačového soft
véru.
42 - Odborné a technologické poradenstvo, všetko 
prislúchajúce k technológii informácií, prenájom 
počítačového softvéru, počítačové programovanie, 
modernizácia počítačového softvéru.

(730) International Computers Limited, ICL House, 1 
High Street, Putney, London SW15 IS W, GB;

(210) 1083-95 
(220)21.04.1995 
(511) 16 
(540)

(510) 16 - Kancelárska technika s výnimkou nábytku, via
zacie stroje, laminovacie stroje, skartovacie stroje, 
rezačky papiera.

(730) LAMITEC GMP, s. r. o., Plynárenská 2, 821 09 
Bratislava, SK;

(210) 1088-95 
(220)24.04.1995 
(511)9, 35,36, 38,39, 42 
(540)

1Wr SLOVENSKÁ KOMtmOVAMÁ 00PMIM

(510)9 - Softvér, hotové programy na základe zmluvy s 
autorom, programy na spracovanie dát.
35 - Sprostredkovanie obchodu s výrobkami, pora
denstvo v obchodnej činnosti, účtovníctvo.
36 - Finančné poradenstvo.
38 - Posielanie správ.
39 - Doručovacie služby, doručovanie tovaru, pre
nájom motorových vozidiel.
42 - Zhotovovanie softvéru; poradenské služby tý
kajúce sa programov na spracovanie dát, revízne 
skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu E 1, 6, vyko
návanie periodických prehliadok kontajnerov ISO. 

(730) Slovenská kombinovaná doprava INTRANS, ak
ciová spoločnosť, Závodská cesta 10, 012 36 Žili
na, SK;



(210) 1)26-95 
(220)27.04.1995 
(511)9, 11,42 
(540)

'1MMIIIICOMLUX
■a spol. s r.o.

m Ilimiiiiimiiii
(510) 9 - Počítačový softvér pre oblasť osvetľovacej tech

niky.
11 - Osvetľovacie telesá, ich časti, súčasti a regulá
tory osvetlenia.
42 - Tvorba softvéru pre oblasť osvetľovacej tech
niky- vrátane konzultačnej a poradenskej činnosti. 

(730) COMLUX, spol. s r. o., Gruzínska 19, 821 05 Bra
tislava, SK;

(210) 1129-95 
(220)27.04.1995
(511)6,7, 8, 9,21

(540) PROFIL
(510)6 - Kovové bezpečnostné reťaze, bezpečnostné 

schránky, kovové držadlá, rukovätí, kľučky, kovové 
háčiky, spojky- a príchytky na káble a rúrky, kovové 
kliešte, klince, príchytky, kovové kľučky dverí, sta
vebné kovania, kovania na dvere, kovania na okná, 
kovové kovanie na kľučky, kovanie na nábytok, sta
vebné kovové dielce, kovové konzoly, podpery' pre 
stavebníctvo, kovové obruče, spojky, kovové spoj
ky na káble a laná s výnimkou elektrických, kovové 
spojovacie skrutky na káble, kovové krúžky, kovo
vé lamely, vložky, tenké doštičky, kovové lišty, laty, 
kovové matice, kovové montážne kľúče, kovové 
debny na náradie, kovové nity, otvárače dverí s vý
nimkou elektrických, pánty, závesy, kovové platnič
ky, podložky, bezpečnostné pokladničky, kovové 
pokladničky, kovové poštové schránky, príchytky, 

príručné kovové pokladne, kovové pružiny, kovové 
rebríky, kovové rúčky a rukoväti na náradie, kovo
vé schodíky, bezpečnostné schránky-, kovové skrin
ky na náradie, kovové skrutky-, kovový stavebný 
materiál, kovové stojky, svorníky, kovové tesnenia, 
tesniace krúžky, kovové tesniace uzávery, visacie 
zámky, kovové vložky, lamely, tenké doštičky, ko
vové vodiace lišty, kovové vystužovacie materiály 
pre stavebníctvo, kovové zámky s výnimkou elek
trických, závitové krúžky, závlačky, drobný žele
ziarsky tovar.
7 - Brúsky ako časti strojov, brúsky ako stroje, brú
sne stroje, drevoobrábacie stroje, frézy (stroje), ko
voobrábacie stroje, ručné nástroje a náradie na mo
torický pohon, nástoje ako časti strojov, nástrojové 
brúsky, ostričky ako stroje, pílové listy ako časti 
strojov, píly (stroje), rezacie stroje, vŕtacie hlavy 
ako časti strojov, vŕtacie stroje, elektrické ručné vŕ
tačky, vrtákové skľučovadlá ako časti strojov, vŕtač
ky, banské vrtáky, závitorezy (stroje), žliabkovačky, 
drážkovačka ako strojové náradie, leštiace stroje.
8 - Brúsky ako ručné náradie, brúsky na kladivá, 
brúsne kotúče, brúsne kotúče ako ručné náradie, 
brúsne nástroje, brúsy ako ručné náradie, dierovače 
ako nástroje, duté dláta ako ručné nástroje, dláta, vr
táky, hroty ako ručné náradie a nástroje, drážkové 
hoblíky, držiaky na pílky, ručné frézy, hladičky, hro

ty, špice, ostrie ako časti ručných nástrojov a nára
dia, brúsny kameň, kamenárske alebo murárske kla
divá, kladivá ako ručné nástroje, kliešte, vyťahova- 
če klincov, kliny, kľúče na matice ako ručné nástro
je, kľúče ako ručné nástroje, kuričské náradie, lo
patky na sadenie alebo presádzanie, lopaty ako ruč
né náradie, lupienkové píly, lyžice ako ručné nára
die, motyčky na okopávanie, motyčky, plečky ako 
ručné náradie, motyky, murárske kladivá hranaté s 
dlhou násadou, ručné nástroje na rezanie, sekanie, 
krájanie, nástrojové brúsky, ostričky ako nástroje, 
nebožiece, vrtáky ako ručné nástroje, nitovacie kla
divá ako ručné nástroje, nitovačky ako ručné ná
stroje, nože, listy píly, radlice ako ručné nástroje a 
náradie, nožnice na trávniky a živé ploty ako ručné 
náradie, oblúkové píly, ocieľky, orezávačky ako 
ručné nástroje, oslice, držiaky na osličky, ostriace 
nástroje, pílky ako ručné náradie, elektrické pilníky 
na nechty, pílové listy ako časti ručných nástrojov, 
rámy na ručné píly, rašple ako ručné nástroje, razid
lá ako ručné nástroje, řezače závitov, rezné nože 
hoblíkov, rozpínačky ako ručné náradia, rozprašo
vače prípravkov proti hmyzu ako ručné náradie, 
ručné nástroje a náradie, ručné vŕtačky ako ručné 

nástroje, rúrkorezy ako ručné nástroje, rydlá ako 
ručné nástroje, sekáče, sekačky, rezačky, sekáčiky 
ako ručné nástroje, sekerky, skrutkovače, stolárske 
vrtáky, škrabáky ako ručné nástroje, škrabky ako 
ručné nástroje, špachtle, stierky ako ručné náradie, 
ručné pištole na rozptyľovanie tmelov, upínacie hla
vy vrtákov ako ručné nástroje, vrtáky, vrtáky ako 
ručné nástroje, vyťahovače klincov, záhradné nára
die, záhradnícke nožnice, veľké záhradnícke nožni
ce, závitnice ako ručné nástroje, závitníky ako ruč
né nástroje, ručné zdviháky, zveráky, zveráky pre 
stolárov a debnárov.
9 - Materiály na elektrické vedenie, liehové libely, 
logy, meracie pomôcky, meracie prístroje, meradlá, 
metre, optické prístroje a nástroje, elektrické otvá
rače dverí, presné meracie prístroje, ochranné ruka
vice, vodováhy, libely, zariadenia na meranie vzdia
leností, zariadenia na zaznamenávanie vzdialeností. 
21 - Háčiky, kovové ihly na ražniči.

(730) ALLMEDIA, spol. s r. o., Šustekova 11, 851 04 

Bratislava, SK;

(210) 1130-95 
(220)27.04.1995 
(511) 1, 2, 17
(540)MAKROPUR

(510) 1 - Chemické prípravky na laboratórne analýzy s 
výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske 
účely, chemické činidlá s výnimkou činidiel na le
kárske alebo zverolekárske účely, lepidlá a gleje na 
lepenie plagátov, lepidlá na lepenie rozbitých alebo 
zlomených vecí, lepidlá na priemyselné účely, le
pidlá na tapety, konzervačné prípravky na murivo s 
výnimkou farieb a lakov, látky na ochranu muriva s 
výnimkou farieb a olejov, lepidlá, spojivá, tmely na 
obkladačky, ochranné prípravky na tehlové murivo 
okrem farieb, tmel na pneumatiky, priemyselné che
mikálie, prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva s 
výnimkou farieb, silikáty, silikony, spájkovacie pas
ty, betónové spojivá, tmelové konzervačné príprav-



ky s výnimkou farieb a mazadiel, tmel ako vodo- 
odolný chemický prípravok s výnimkou farieb, tmel 
na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov, 
tmel ako impregnačné látky s výnimkou farieb, 
tmely, spojivá, lepidlá na obkladačky.
2 - Konzervačné prípravky na drevo.
17 - Chemické prípravky na opravu dier, filtračné 
materiály ako polospracované peny alebo plastické 
blany, izolačné limoty zabraňujúce sálaniu tepla, i- 
zolačné materiály, izolačné pásky, izolanty ako izo
lačné materiály, látky na izolovanie budov od vlh

kosti, lepiace pásky s výnimkou pások na kancelár
ske účely a použitie v domácnosti, objímky na po

trubia s výnimkou kovových, plničky dilatačných 
spojov, podkladové materiály z gumy a plastov, ne
kovové vystužovacie materiály na potrubia, neko
vové spojky potrubia, tesnenie na potrubie, výplne 
dilatačných spojov, tesnenia, tesnenia dverí alebo 
oblokov, tesniace materiály, tesniace tmely, tmel, i- 
zolačné látky proti vlhkosti, gumové a plastové vý
plne, zvukovoizolačné materiály.

(730) ALLMED1A, spol. s r. o., Šustekova 11, 851 04 
Bratislava, SK;

(210) 1131-95
(220) 27.04.1995
(511) 1, 17

(540) NOVAPUR
(510) 1 - Chemické prípravky na laboratórne analýzy, s 

výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske 
účely, chemické činidlá s výnimkou činidiel na le
kárske alebo zverolekárske účely, lepidlá a gleje na 
lepenie plagátov, lepidlá a tmely na lepenie a opra
vu rozbitých alebo zlomených predmetov, lepidlá 
na priemyselné účely, lepidlá na tapety, konzervač
né prípravky, látky a prípravky izolujúce proti vlh
kosti muriva a na ochranu muriva s výnimkou farieb 
a lakov, lepidlá, spojivá, tmely na obkladačky, o- 
chranné prípravky na tehlové murivo okrem farieb, 
priemyselné chemikálie, silikáty, silikony, spájko
vacie pasty, betónové spojivá, tmel na pneumatiky, 
tmelové konzervačné prípravky s výnimkou farieb a 
mazadiel, tmel (vodoodolné chemické prípravky) s 
výnimkou farieb, tmely ako impregnačné látky s 
výnimkou farieb.
17 - Chemické prípravky na opravu dier, polospra
cované peny alebo plastické blany ako filtračný ma
teriál, izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu tepla, i- 
zolačné materiály a pásky, izolanty, látky na izolo
vanie budov od vlhkosti, lepiace pásky s výnimkou 
pások na kancelárske účely a použitie v domácnos
ti, objímky na potrubia a rúry s výnimkou kovo
vých, plničky dilatačných spojov, podkladové mate
riály z gumy a plastov, nekovové vystužovacie ma
teriály a spojky na potrubia, tesnenie na potrubie, 
výplne dilatačných spojov, tesnenia, tesnenia dverí 
a oblokov, tesniace materiály a tmely, tmel, izolač
né látky proti vlhkosti, gumové a plastové výplne, 
zvukovoizolačné materiály.

(730) ALLMED1A, spol. s r. o., Šustekova 11, 85 J 04 
Bratislava, SK;

(210) 1156-95
(220)28.04.1995
(511)9, 37

(540) COMAC CAL
(510) 9 - Meracie prístroje a nástroje, meracie a skúšobné 

nástroje, elektrické meracie prístroje vrátane ich 
príslušenstva a konštrukčných častí a súčastí; puz
drá, tašky a obaly na meracie prístroje a nástroje.
37 - Opravy a montáž meracích prístrojov a nástro
jov, skúšobných nástrojov a elektrických meracích 
prístrojov.

(730) COMAC C AL, s. r. o., Gagarina 2, 736 01 Havířov - 
- Bludovice, CZ;

(210) 1157-95 
(220)28.04.1995 
(511)9, 37 
(540)

CALOR
(510) 9 - Meracie prístroje a nástroje, meracie a skúšobné 

nástroje, elektrické meracie prístroje vrátane ich 
príslušenstva a konštrukčných častí a súčastí; puz
drá, tašky a obaly na meracie prístroje a nástroje.
37 - Opravy a montáž meracích prístrojov a nástro
jov, skúšobných nástrojov a elektrických meracích 
prístrojov.

(730) COMAC C AL, s. r. o., Gagarina 2, 736 01 Havířov - 
- Bludovice, CZ;

(210) 1158-95 
(220) 28.04.1995 
(511)9, 37 
(540)

FLOW
(510) 9 - Meracie prístroje a nástroje, meracie a skúšobné 

nástroje, elektrické meracie prístroje vrátane ich 
príslušenstva a konštrukčných častí a súčastí; puz
drá, tašky a obaly na meracie prístroje a nástroje.
37 - Opravy a montáž meracích prístrojov a nástro
jov, skúšobných nástrojov a elektrických meracích 
prístrojov.

(730) COMAC C AL, s. r. o., Gagarina 2, 736 01 Havířov - 
- Bludovice, CZ;

(210) 1159-95 
(220)28.04.1995 
(511)9, 37 
(540)



(510) 9 - Meracie prístroje a nástroje, meracie a skúšobné 
nástroje, elektrické meracie prístroje vrátane ich 
príslušenstva a konštrukčných častí a súčastí; puz
drá, tašky a obaly na meracie prístroje a nástroje.
37 - Opravy a montáž meracích prístrojov a nástro
jov, skúšobných nástrojov a elektrických meracích 
prístrojov.

(730) COMAC C AL, s. r. o., Gagarina 2, 736 01 Havířov - 
- Bludovice, CZ;

(210) 1178-95 
(220) 03.05.1995 
(511) 6, 19, 35, 36, 37, 42 
(540)

STÁVOCOWSUl "\

KOŠICE J
(510) 6 - Kovové stavebné konštrukcie.

19 - Nekovové stavebné konštrukcie.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 
so stavebnými materiálmi a výrobkami.
36 - Lízing v oblasti individuálnej výstavby rodin
ných domov alebo bytových domov.
37 - Budovanie priemyselných, bytových a občian
skych stavieb (vrátane technickej vybavenosti síd

lisk).
42 - Inžinierska činnosť v odbore stavebníctva; hos
tinská činnosť (stravovanie); ubytovacie služby; 
projektová činnosť v investičnej výstavbe.

(730) Stavoconsul, spol. s r. o., Štefánikova 60, 040 01 
Košice, SK;

(210) 1179-95 
(220) 03.05.1995 
(511) 6, 19, 35, 36, 37, 42 
(540)

(510)6 - Kovové stavebné konštrukcie.
19 - Nekovové stavebné konštrukcie.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 
so stavebnými materiálmi a výrobkami.
36 - Lízing v oblasti individuálnej výstavby rodin
ných domov alebo bytových domov.
37 - Budovanie priemyselných, bytových a občian
skych stavieb (vrátane technickej vybavenosti síd
lisk).
42 - Inžinierska činnosť v odbore stavebníctva; hos
tinská činnosť (stravovanie); ubytovacie služby; 
projektová činnosť v investičnej výstavbe.

(730) Stavoconsul, spol. s r. o., Štefánikova 60, 040 01 
Košice, SK;

(540)

(510) 4 - Palivá vrátane pohonných hmôt do motorových 
vozidiel (ekologické a biogénne palivá), repkový a 
slnečnicový olej na priemyselné účely, priemyselné 
oleje a tuky, mazacie oleje (ekologické a biogénne). 
5 - Dietetické látky upravené na lekárske účely.
7 - Lisy na lisovanie oleja, najmä závitovkové, po
travinárske a chemické strojové zariadenia.
29 - Jedlé oleje a tuky.
35 - Poradenstvo a sprostredkovanie v obchodnej 
činnosti.
37 - Montáž, inštalácia, údržba a servis lisov, potra
vinárskych a chemických strojových zariadení.
40 - Spracovanie palív vrátane pohonných hmôt do 
motorových vozidiel, spracovanie priemyselných o- 
Iejov a tukov, spracovanie mazacích olejov, spraco
vanie jedlých olejov a tukov, spracovanie olejna
tých semien.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov, výskum a 
vývoj strojársky, štúdie technických projektov, pro
jektová činnosť, inžinierska činnosť, projekčná a 
konštrukčná činnosť v strojárstve.

(730) MDT, s. r. o„ Ul. ČSA 5, 036 01 Martin, SK;

(210) 1190-95 
(220)03.05.1995 
(511)25, 26 
(540)

OUAUTV NEVER GOES OUT OF STYLE.

(510)25 - Odevy a módne doplnky, najmä nohavice, šort
ky, kombinézy, košele, tričká, blúzy, vesty, sukne, 
bundy, saká, kabáty, športové kabáty, svetre, miki
ny, tepláky, klobúky, viazanky, opasky, ponožky, to
pánky.
26 - Gombíky.

(730) LEVI STRAUSS & CO., spoločnosť zriadená pod
ľa zákonov štátu Delaware, Levi's Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, California 94111, 
US;

(210) 1301-95 
(220) 11.05.1995 
(310) 97133 
(320)08.02.1995 
(330) CZ 
(511)34 
(540)

RUDOLF II.



(510)34 - Tabak a tabakové výrobky všetkých druhov, 
potreby pre fajčiarov.

(730) British American Tobacco (Czech Republic), s. r.
o., Tržiště 13, 118 43 Praha 1, CZ;

(210) 1302-95 
(220) 11.05.1995 
(310) 97121 
(320)08.02.1995 
(330) CZ 
(511)34 

(540)

(510)34 - Tabak a tabakové výrobky všetkých druhov, 
potreby pre fajčiarov.

(730) British American Tobacco (Czech Republic), s. r.
o., Tržiště 13, 118 43 Praha 1, CZ;

(210) 1303-95
(220) 11.05.1995
(310)97124
(320)08.02.1995
(330) CZ
(511)34
(540)

cjcJcJcjcjcJcJcJ
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(510)34 - Tabak a tabakové výrobky všetkých druhov, 
potreby pre fajčiarov.

(730) British American Tobacco (Czech Republic), s. r.
o., Tržiště 13, 118 43 Praha 1, CZ;

(210) 1304-95 
(220) 11.05.1995 
(310) 97136 
(320) 08.02.1995 
(330) CZ 
(511)34

(540)

Ci CiCJ Cl CiCJ CJ CJ

(510)34 - Tabak a tabakové výrobky všetkých druhov, 
potreby pre fajčiarov.

(730) British American Tobacco (Czech Republic), s. r.
o., Tržiště 1.3, 118 43 Praha 1, CZ;

(210)1305-95 
(220) 11.05.1995 
(310) 97127 
(320) 08.02.1995 
(330) CZ 
(511)34 
(540)

(510)34 - Tabak a tabakové výrobky všetkých druhov, 
potreby pre fajčiarov.

(730) British American Tobacco (Czech Republic), s. r.
o., Tržiště 13, 118 43 Praha 1, CZ;

(210) 1306-95 
(220) 11.05.1995 
(310) 97137 
(320)08.02.1995 
(330) CZ 
(511)34 
(540)

(510)34 - Tabak a tabakové výrobky všetkých druhov, 
potreby pre fajčiarov.

(730) British American Tobacco (Czech Republic), s. r.
o., Tržiště 13, 118 43 Praha 1, CZ;



(210) 1307-95 
(220) 11.05.1995 
(310) 97129 
(320) 08.02.1995 
(330) CZ 
(511)34 
(540)

(510)34 - Tabak a tabakové výrobky všetkých druhov, 
potreby pre fajčiarov.

(730) British American Tobacco (Czech Republic), s. r.
o., Tržiště 13, 118 43 Praha I, CZ;

(210) 1308-95 
(220) 11.05.1995 
(310) 971 16 
(320)08.02.1995 
(330) CZ 
(511)34 
(540)

(510)34 - Tabak a tabakové výrobky všetkých druhov, 
potreby pre fajčiarov.

(730) British American Tobacco (Czech Republic), s. r.
o., Tržiště 13, 118 43 Praha 1, CZ;

(210) 1309-95
(220) 11.05.1995
(511)3, 5

(540) IMEDEEN
(510) 3 - Kozmetické prostriedky a prípravky na starostli

vosť o pleť a na čistenie pleti.
5 - Farmaceutické a prírodné prostriedky a príprav
ky, najmä prostriedky vyrobené z morských rýb na 
zlepšenie a zdokonalenie jemnosti pokožky a proti 
vysušovaniu pokožky a proti tvorbe vrások, všetky 
na vnútorné použitie.

(730) Hälsoprodukter Forserum AB, Hästvägen 4A, S- 
-212 35 Malmó, SE;

(210) 1311-95 
(220) 11.05.1995 
(511)5

(540)KERVRANS silica
(510) 5 - Rastlinné výťažky na medicínske využitie. 
(730) Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Sf borg, DK;

(210) 1351-95
(220) 16.05.1995
(511)29, 30
(540)FRITOLAY NO ONE 

CAN EAT JUST ONE

(510)29 - Mäso, ryby, kôrovce, mäkkýše, hydina, zveri
na; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepel
ne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, 
marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; 
vajcia, mlieko a mliečne výrobky vrátane mlieč
nych nápojov; jedlé oleje a tuky; konzervy s ovo
cím, konzervy s rybami, konzerv)' so zeleninou, 
mäsové konzervy.

30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; kávové, kakaové a čokoládové 
nápoje; múka a výrobky z obilia vrátane obilnín ur
čených na ľudskú spotrebu, ako sú ovsené vločky a 
vločky z iných obilnín, chlieb, pekárske a cukrárske 
výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, 
prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako 
chuťové prísady; korenie; ľad.

(730) PepsiCo, Inc. a North Carolina corporation, 700 
Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577- 
-1444, US;

(210) 1356-95 

(220) 16.05.1995 
(511) 1

(540) FOAM-O
(510) 1 - Odmasťovacíe rozpúšťadlá používané v prie

mysle.
(730) NCH Corporation, spoločnosť zriadená podľa zá

konov štátu Delaware, 2727 Chemsearch Blvd., 
Irving, Texas 75062, US;

(210) 1382-95
(220) 19.05.1995
(511) 3, 25, 29, 30, 31, 35

(540)EKOYOUNG

(510)3 - Voňavkárske a kozmetické prípravky vyrobené 
na báze prírodných materiálov a neovplyvňujúce ži
votné prostredie, najmä neobsahujúce freónovú ná
plň.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy vyrobené z prí
rodných materiálov.
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované o- 
vocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné 
zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mlieč
ne výrobky.
30 - Káva, čaj, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové 
náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske 
a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový si



rup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, 
omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.
31 - Vianočné stromčeky, matoliny (výlisky ovo
cia), matoliny (výlisky plodov), kvetinové cibule, 
jedlé korene, sušené rastliny ako dekorácia, obilie v 
nespracovanom stave (na vytváranie obilných klíč

kov); čerstvé ovocie a zelenina; semená rastlín a 
kvetov.
35 - Sprostredkovanie obchodných operácií týkajú
cich sa nákupu a predaja tovaru preukázateľne chrá
niaceho životné prostredie a stravy pre vegetariá
nov.

(730) Mičunková Miroslava, Levárska 9, 841 04 Brati
slava, SK;

(210) 1440-95 
(220)26.05.1995 
(511)6, 19, 37

(540) INTERS AU
(510) 6 - Kovový montážny profil.

19 - Výrobky z cementu a sadry; stavebné prvky z 
betónu; keramické obkladačky a dlaždice.
37 - Služby tepelnej izolácie (zateplenia); vykoná
vanie jednoduchých stavieb.

(730) INTERBAU Prod. & Trade, s. r. o., Družstevná 
18, 914 41 Nemšová, SK;

(730) HELP SERVICE-MAPPING, s. r. o., Brdičkova 
1916, 155 00 Praha 5 - Lužiny, CZ;

(210) 1574-95 
(220)05.06.1995 
(511) 30

(540) FIZZERS
(510) 30 - Cukrovinky bez liečivých prísad.
(730) Swizzels Matlow Limited, Carlton House, New 

Mills, Stockport, Cheshire SK12 3HA, GB;

(210) 1575-95
(220)05.06.1995
(511)5
(540)OPTICROM

(510) 5 - Prípravky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke; výrobky dietetické na lekárske účely, po
trava pre dojčatá, náplasti, obväzový materiál; hmo
ty na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; de
zinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie buri
ny a živočíšnych škodcov; pesticídy, fungicidy a 
herbicídy.

(730) Fisons pic, Fison House, Princes Street, Ipswich, 
Suffolk IPl IQH1 GB;

(210)1551-95 
(220)31.05.1995 
(511)5 
(540)

(510)5 - Farmaceutické, veterinárne a sanitárne príprav
ky, vitamíny, dietetické substancie na lekárske úče
ly, potraviny pre batoľatá, náplasti, materiál na ob
väzy, dezinfekčné prípravky.

(730) Laboratoires Upsa, 304, Avenue Docteur Jean Bru - 
- Agen, 47000 Agen, FR;

(210) 1565-95 
(220) 02.06.1995 
(511)9 
(540)

CTfZ7/

|M©J[
(510)9 - Geoinformačné systémy (softvér).

(210) 1577-95 
(220) 06.06.1995 
(511) 16 
(540)

TilAfá
(510) 16 - Inzertné noviny.
(730) Štujber Tibor, Ing., K. Adlera 20, 841 02 Bratisla

va, SK;

(210) 1578-95
(220) 06.06.1995
(511) 10

(540) NELLCOR
(510) 10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske a zu- 

bolekárske; meracie a monitorovacie zdravotnícke 
nástroje, lekárske diagnostické prístroje a elektro
nické nástroje na meranie intervalu a priebehu tepu, 
saturácia a perfúzia krvi kyslíkom, ako aj lekárske 
nástroje na kalibráciu vrátane súčastí a príslušenstva 
uvedených výrobkov.

(730) Nellcor Incorporated, 4280 Hacienda Drive, 
Pleasanton, California 94588, US;

(210) 1583-95
(220)06.06.1995
(511)29

(540) HRADIŠŤANKA
(510) 29 - Sterilizovaná zeleninová zmes.
(730) HAMÉ, a. s., 687 03 Babice u Uherského Hradiště, 

CZ;



(210) 1594-95
(220) 07.06.1995
(511)42

(540) AZ CONSULT
(510)42 - Poskytovanie právnej pomoci s výnimkou ob

hajoby občanov v trestnom konaní.

(730) G. Lehnert a spol. - komerčná právnická kance
lária AZ CONSULT, Dunajská 29, 811 08 Brati
slava, SK;

(210) 1595-95
(220)07.06.1995
(511)42

(540) G. Lehnert
(510)42 - Poskytovanie právnej pomoci s výnimkou ob

hajoby občanov v trestnom konaní.
(730) G. Lehnert a spol. - komerčná právnická kance

lária AZ CONSULT, Dunajská 29, 811 08 Brati
slava, SK;

(210) 1736-95 
(220)21.06.1995 
(511) 6

(540) DOMEX
(510) 6 - Oceľ, výrobky z ocele, oceľové plechy a pásy, o- 

ceľové plechy a pásy valcované za tepla, točité oce
ľové pásy, oceľové dosky', oceľ tvárnená za studená. 

(730) SSAB TUNNPLĹT AB, S-781 84 Borlänge, SE;

(210) 1746-95
(220)22.06.1995
(511) 3, 16, 30, 31, 32, 33, 34, 42
(540)

VALENTA

(510) 3- Bieliace, pracie a čistiace prípravky, mydlá, šam
póny, zubné pasty.
16 - Baliaci papier všetkých druhov, toaletný papier.
30 - Cukor kryštálový, kockový a práškový.
31 - Hrozno.
32 - Vody minerálne a šumivé, nealkoholické nápo

je-
33 - Víno, alkoholické nápoje s výnimkou piva,
34 - Cigarety.
42 - Pohostinské služby a služby verejného stravo
vania.

(730) Valenta Vladimír, Ing., Belinského 12, 851 01 
Bratislava, SK;

(540)

(510)3 - Bieliace, pracie a čistiace prípravky, mydlá, šam
póny, zubné pasty.
16 - Baliaci papier všetkých druhov, toaletný papier. 
30 - Cukor kryštálový, kockový a práškový.
3 1 - Hrozno.
32 - Vody minerálne a šumivé, nealkoholické nápo

je.
33 - Víno, alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Cigarety.

42 - Pohostinské služby a služby verejného stravo
vania.

(730) Valenta Vladimír, Ing., Belinského 12, 851 01 
Bratislava, SK;

(210) 1757-95
(220) 22.06.1995
(511) 3, 16, 30, 31, 32, 33, 34, 42
(540)

VINKOVA
(510) 3 - Bieliace, pracie a čistiace prípravky, mydlá, šam

póny, zubné pasty.
16 - Baliaci papier všetkých druhov, toaletný papier.
30 - Cukor kryštálový, kockový a práškový.
31 - Hrozno.
32 - Vody minerálne a šumivé, nealkoholické nápo

je.
33 - Víno, alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Cigarety.

42 - Pohostinské služby a služby verejného stravo
vania.

(730) Valenta Vladimír, Ing., Belinského 12, 851 01 
Bratislava, SK;

(210) 1758-95
(220) 22.06.1995
(511) 3, 16, 30, 31, 32, 33, 34, 42
(540)

VINKOVA

(510) 3 - Bieliace, pracie a čistiace prípravky, mydlá, šam
póny, zubné pasty.
16 - Baliaci papier všetkých druhov, toaletný papier.
30 - Cukor kryštálový, kockový, práškový.
31 - Hrozno.
32 - Vody minerálne a šumivé, nealkoholické nápo
je.
33 - Víno, alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Cigarety.
42 - Pohostinské služby a služby verejného stravo
vania.

(730) Valenta Vladimír, Ing., Belinského 12, 851 01 
Bratislava, SK;



(210) 1780-95 
(220)23.06.1995 
(511) 1, 19
(540) TORG ANIT
(510) 1 - Priemyselné chemikálie.

19 - Materiál na výrobu betónu.
(730) Fremalová Oľga, Ing. - GALIUM, Vansovej 

16/24, 965 01 Žiar nad Hronom, SK;

(210)2024-95 
(220) 17.07.1995 
(511)1,2, 3, 5, 17, 40, 42 
(540)

(510) 1 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké ú- 
čely, pre poľnohospodárstvo a záhradníctvo okrem 
herbicídov, fungicídov a insekticídov, chemické prí
pravky na zváranie, plastické hmoty v surovom sta
ve.
2 - Laky, nátery.
3 - Prípravky na čistenie, bielenie, odmasťovanie, o- 
chranu povrchov, kozmetické prípravky.
5 - Dezinfekčný prípravok, gély na masáže a sono- 
grafiu.
17 - Izolačné nátery, polotovary z plastických látok. 
40 - Spracovanie a recyklácia odpadu.
42 - Poskytovanie ubytovania.

(730) VUP, a. s., Prievidza, Nábrežná 4, 971 04 Prievi
dza, SK;

(210)2090-95 
(220) 24.07.1995
(511)6, 12, 16, 19,20, 24,25,32,33,35, 36, 42 
(540)

36 - Realitná kancelária.
42 - Civilná ochrana (ochrana osôb, objektov a ma
jetku strážnou službou i technickými prostriedka
mi), poradenstvo v oblasti bezpečnosti.

(730) MEDIAL, spol. s r. o. Košice, Krivá 23, 040 01 
Košice, SK;

(210)2151-95
(220)28.07.1995
(511)36
(540)

the

(510) 36 - Poistenie a finančné služby.
(730) PRINCIPAL MUTUAL LIFE INSURANCE 

COMPANY, 711 High Street, Des Moines, lowa, 
US;

(210)2152-95
(220)28.07.1995
(511)36
(540)

(510) 36 - Poistenie a finančné služby.
(730) PRINCIPAL MUTUAL LIFE INSURANCE 

COMPANY, 711 High Street, Des Moines, lowa, 
US;

(210)2156-95 
(220)31.07.1995 
(310)99832 
(320) 03.05.1995 
(330) CZ 
(511)7, 11, 20, 21 
(540)

(510) 6 - Plechy, umelecké diela z obyčajných kovov.
12 - Osobné a nákladné vozidlá.
16 - Papier, písacie a kancelárske potreby, umelec
ké litografie.
19 - Drevo (opracované stolárske), drevárske vý
robky, umelecké diela z kameňa, betónu, mramoru.
20 - Nábytok, umelecké diela z dreva, vosku, sadry 
a plastov.
24 - Textil.
25 - Obuv, odevy, kožušiny a kožené výrobky.
32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje.
35 - Poradenstvo pri vedení podnikov.

(510)7 - Kuchynské stroje a strojčeky elektrické, naprí
klad kuchynské roboty, mlynčeky a zariadenia na 
mletie, krájače, rezacie a nářezové strojčeky, škrab
ky a čističe zemiakov a zeleniny, drviče odpadov, 
kávovary, odšťavovače a mixéry.
11 - Zariadenia na varenie, pečenie, sušenie a úpra
vu jedál a nápojov, napríklad platne a sporáky na 
pečenie a varenie, prístroje a pece na pečenie a va
renie, varné kotly pre gastronómiu; chladiarenské a 
klimatizačné zariadenia a prístroje, napríklad mraz
ničky, chladničky, chladiarenské vitríny a skrine,



výrobníky ľadu, chladiarenské a mraziace boxy a 
pulty, výčapné a barové pulty; nádoby na uchováva
nie potravín a nápojov v chladničkách a mraznič
kách; kotly na vykurovanie vrátane kotlových rú
rok.
20 - Nábytok na gastronomické a kuchynské účely, 
napríklad pracovné dosky, pulty a stoly, umývacie 
stoly, regály a police.
21 - Nádoby a nádobky na varenie a uchovávanie 
potravín pre domácnosť, okrem nádob z drahých 
kovov, tepelne izolované nádoby na potraviny a ná
poje, nádoby tlakové neelektrické, prepravné nádo
by na potraviny, nádoby najedlo neobsiahnuté v i- 
ných triedach; drobné ručné kuchynské prístroje na 
sekanie, mletie, lisovanie a podobne.

(730) KVEL, spol. s r. o., Koterovská 845, 150 00 Praha 
5 - Reporyj e, CZ;

(210) 2249-95 
(220) 09.08.1995 
(511) 18, 25 
(540)

(510) 18 - Výrobky z kože, najmä kabelky, kufre, lodné 
kufre, kufríky a diplomatické kufríky, mapy, tašky a 

kabely; cestovné tašky, príručné tašky, cestovné va
ky, športové vaky, obaly na obleky, kozmetické taš
ky a vaky, toaletné tašky a puzdrá na toaletné potre
by, peňaženky, náprsné tašky, obaly na úverové a 
iné karty, puzdrá na kľúče, puzdrá na okuliare; 
dáždnik)'.
25 - Dámske, pánske, dievčenské a chlapčenské ob
lečenie, odevy a obuv, najmä košele, blúzky, tričká, 
svetre, pulóvre, kardigány, vesty, saká, športové sa
ká a blejzre, bundy, nohavice, krátke nohavice, 
džínsy, tepláky, otepľovačky, kombinézy, plášte, 
pláštenky, plášte a obleky do dažďa, kabáty, zvrch
níky, kabáty kombinované s kožušinou, kožušinové 
kabáty, kabátiky a bundy, šaty, sukne, nohavicové 
sukne, pánske obleky, vychádzkové obleky, smo
kingy, dámske kostýmy vrátene nohavicových, 
športové oblečenie, najmä tenisové a golfové, plav

ky a iné oblečenie na pláž a kúpanie, topánky, čiž
my, papuče, šľapky, pančuchy, pančuchové nohavi
ce, ponožky, podkolienky, viazanky, opasky, vrec
kovky, rukavice, šatky a šály, klobúky a čiapky; 
pánska a chlapčenská bielizeň a oblečenie na spanie 
a na doma, najmä spodky, slipy, trenírky, tielka, 
spodné tričká, pyžamá, pyžamové kabátiky, pyža
mové nohavice, nočné košele, župany, kúpacie pláš
te, domáce obleky; dámska a dievčenská bielizeň a 
oblečenie na spanie a na doma, najmä podprsenky, 
korzety, živôtiky, trikoty, tielka, kombiné, spodnič
ky, aj nohavicové, podväzky a podväzkové pásy, 
pančuchy a pančuchové nohavičky, nočné košele, 
pyžamá, pyžamové kabátiky, krátke pyžamá, pyža
mové kombinézy, kabátiky, domáce kabátiky, do

máce obleky, kimoná, tógy, kaftany, župany, kúpa
cie plášte, legíny,

(730) CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, 1100 
North Market Street, Wilmington, Delaware, US;

(210) 2290-95 
(220) 16.08.1995 
(51 1) 35, 36, 37

(540) TATRA REAL
(510)35 - Činnosť reklamnej agentúry, vykonávanie dra

žieb mimo výkonu rozhodnutia.
36 - Činnosť realitnej kancelárie, správa nehnuteľ

ností na základe honoráru alebo kontraktu, spro
stredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami, poraden
ská a konzultačná činnosť v oblasti nehnuteľností.
37 - Vykonávanie inžinierskych stavieb.

(730) TATRA REAL, a. s., Dunajská 29, 811 08 Brati
slava, SK;

(210) 2291-95 
(220) 16.08.1995 
(511) 35, 36, 41 
(540)

(510)35 - Reklamná činnosť, administratívne práce.
36 - Lízing priemyselného tovaru, automobilov, 
strojov a zariadení, technologických celkov, nákup, 
predaj a sprostredkovanie predaja nehnuteľností, 
prenájom nehnuteľností.
41 - Organizačné zabezpečenie vzdelávacích a pre- 
škoľovacích kurzov.

(730) TATRA REAL GROUP, spol. s r. o., Dunajská 29, 
811 08 Bratislava, SK;

(210)2292-95 
(220) 16.08.1995 
(511)35, 36 
(540)

FINANCIAL DEVELOPMENT

(510) 35 - Podnikateľské poradenstvo v oblasti riadenia - 
výber podnikateľských aktivít, stratégia a taktika 
podnikania, vedenie účtovníctva.
36 - Správa nehnuteľností na základe honoráru ale
bo kontraktu, faktoring a forfajting, lízing hnuteľ
ností a nehnuteľností, poradenstvo v oblasti nehnu
teľností.

(730) FINANCIAL DEVELOPMENT, s. r. o., Športov
cov 211,071 01 Považská Bystrica, SK;



(540)

McBainn
P UBLlSHtNG COMPANY

(510) 16 - Knihy, časopisy, periodiká, katalógy a pod.
35 - Reklamná činnosť, služby sprostredkovateľa v 
oblasti predaja áut, prenájom kancelárskych strojov 

a zariadenia.
36 - Realitná kancelária.
39 - Prenájom vozidiel.
41 - Vydavateľská činnosť, napr. vydávanie kníh, 
časopisov, periodík, katalógov; služby sprostredko
vateľa v oblasti vydavateľskej činnosti.

(730) McBAINN PUBLISHING COMPANY, s. r. o., 
Hlavná 389, 925 71 Tmovec nad Váhom, SK;

(210)2301-95
(220) 16.08.1995
(511)28

(540) Precor
(510)28 - Hry a hračky; telecvičné, športové potreby a 

výbava na rôzne druhy športov a hier (najmä vod
ných a zimných športov) okrem obuvi a oblečenia; 

rybárske náčinie; ozdoby na vianočný stromček s 
výnimkou osvetlenia a cukroviniek.

(730) Precor Incorporated, Bothell, Washington 98041, 

US;

(320)21.07.1995 

(330) CZ

(511) 1,3, 5, 10, 31 
(540)

A A
VETERINÁRI VM

(510) 1 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké ři
čely, chemické výrobky pre poľnohospodárstvo, zá
hradníctvo, lesníctvo, chemické prostriedky na kon

zervovanie potravín.
3 - Čistiace prostriedky, prípravky na odmasťova

nie.
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, obväzový materiál, výrobky dietetické pre 
deti a chorých, dezinfekčné prostriedky, prostriedky 
na hubenie rastlinných a živočíšnych škodcov, anti- 
parazitné látky, kultúry mikroorganizmov.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske a zve

rolekárske vrátane špeciálneho nábytku na tieto ú- 
čely a zdravotníckych pomôcok ako ortopedické 
bandáže, zdravotnícke výrobky z gumy, protézy a 

pod.
31 - Krmivá pre zvieratá.

(730) INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hořátev, CZ;

(210)2393-95
(220)25.08.1995

(511)25

(540) VISAGE
(510) 25 - Pletený tovar, pančuškové nohavičky, ponožky, 

pančuchy, odevy a spodná bielizeň pre ženy, plavky, 
športové oblečenie.

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

(210)2397-95 
(220)28.08.1995 

(511) 33

(540) WESTMINSTER
(510)33 - Víno, liehoviny, likéry.
(730) Allied Domecq Spirits Wine Limited, The Pavi-Ii- 

ons, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol 

BS13 8AR, GB;

(210)2400-95
(220)28.08.1995
(511)33

(540) NAPOLEON COURTIER
(510)33 - Alkoholické nápoje.
(730) LARK, s. r. o., Moldavská 21, 040 01 Kosice, SK;

(210)2534-95 
(220) 11.09.1995 
(591) červená, sivá 
(511)9, 16 
(540)

(510)9 - Registračné pokladnice, počítacie stroje, počíta
če, mobilné telefóny, telefónne prístroje, telefónne 
ústredne, faxy, skartovacie stroje.
16 - Písacie stroje, kopírovacie stroje.

(730) Staňka Radovan, Ing., AVE - kancelárska tech
nika, M. Nešpora 18, 908 51 Holíč, SK;

(210)2541-95 
(220) 11.09.1995 
(591) bordová, biela 
(511) 29,31,32, 35 
(540)

(510)29 - Mrazené potravinárske výrobky, konzervova
nie ovocia a zeleniny, ako brokolica, fazuľka, hrá
šok, karfiol, kukuřicová zmes, tekvica a ich zmes; 
polievková zmes, špargľová zmes; sušená ovocná a 
zeleninová zmes.
31 - Černice, čučoriedky, jahody a maliny.

32 - Ovocné a zeleninové šťavy a nápoje.



35 - Sprostredkovanie obchodu a tovarmi. (730) ATP, spol. s r. o., Polianky 5, 841 04 Bratislava,
(730) Poľnohospodárske družstvo Vinica, 991 28 Vini- SK;

ca, SK; ___________________________________ _____________________ _

(210)2617-95 
(220) 19.09.1995 
(511)42 

(540)

(510)42 - Vývoj a výskum nových výrobkov v oblasti e- 
lektroniky, automatizačných zariadení a autoelek- 
troniky.

(730) TETRA ELEKTRONIKA, s. r. o., Svätoplukova 
4, 040 02 Košice, SK;

(210)2735-95
(220)26.09.1995
(511)3

(S4O)GENTLE
(510)3 - Pracie prostriedky.

(730) THE CLOROX COMPANY, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, 1221 Broadway, 
Oakland, California, US;

(210)2736-95
(220)27.09.1995
(591) zlatožltá, červená, modrá, čierna

(511)40
(540)

sadcolor servis Slovakia
(510)40 - Vyvolávanie filmov a zhotovovanie fotografií. 
(730) Siidcolor Servis Slovakia, spol. s r. o., Dedinská 

104, 917 05 Trnava, SK;

(210)2833-95 
(220)05.10.1995 
(591) zelená 
(511)9, 37, 42 
(540)

(510)9 - Meracia a regulačná technika, automatizované 
systémy riadenia, softvér.
37 - Montáž, opravy a údržba elektrických zariade- 
ni.
42 - Projektovanie elektrických zariadení, počítačo
vé programovanie - tvorba programov na zákazku, 
konzultačná, poradenská a sprostredkovateľská čin
nosť v oblasti elektrotechniky, ASRTP, kancelárskej 
a výpočtovej techniky.

(210)2847-95
(220)06.10.1995
(511)29
(540)

!(Panenský olej
(510)29 - Jedlý slnečnicový olej, jedlý olej s výťažkami 

zo slnečnice.

(730) RESS, spol. s r. o., Štefánikova 1317, 905 01 Seni
ca, SK;

(210)2857-95
(220)09.10.1995
(591) fialová, žltá, červená

(511) 4, 12, 30, 32, 33,35,37,41,42
(540)

NAFIEX
Slovakia

(510)4 - Oleje a pohonné látky, priemyselné oleje a tuky, 

mastivá.
12 - Motory pre pozemné vozidlá, poháňacie súko
lesia a hnacie remene pre pozemné vozidlá.
30 - Káva, čaj, pekárske a cukrárske výrobky, zmrz
liny.

32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoho
lické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy 
a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.
35 - Reklama a inzercia, sprostredkovanie obchodu. 
37 - Autoopravárenstvo.

41 - Pretekanie v súťažnom motorizme.
42 - Pohostinská činnosť.

(730) Vladimír Koška NAFTEX Slovakia, Fiľakovská 
cesta, 984 01 Lučenec, SK;

(210)2885-95 
(220) 13.10.1995 
(511)9, 14, 16, 25, 26, 28 
(540)

6JJ
(510)9 - Magnety, zväčšovacie sklá (lupy), kryty alebo 

schránky na uvedený tovar, okuliare, okuliare proti 
slnku, pozorovacie sklá (monokle), rámčeky a 
schránky na tento tovar, jeho časti a príslušenstvo, 
audio- a videokazety, videohry, elektronické hry, fil
my, kompaktné platne, laserové kotúče, programe-



vé prostriedky počítača, CD permanentné pamäte. 
14 - Šperky, náušnice, prívesky, ihlice, náramky a 

hodinky-.

16 - Tlačoviny, umelecké tlačoviny, pohľadnice, po
známkové lístky, plagáty, knihy, kalendáre, kataló
gy, poznámkové zápisníky, hracie karty a plagáty, 
nálepky.
25 - Odevy, tričká s krátkymi rukávmi, dámske rov
né vestičky, tenké bundy, tričká, tenké tepláky, krát
ke nohavice, klobúky, čapice, saká, kravaty, Šatky 
na krk, nepremokavé odevy, ponožky, obuv, detské 
podbradníky, detské kombinézy a zavinovačky.
26 - Ozdoby do vlasov, brošne a doplnky šiat, o- 
zdobné novinky - ihlice a gombíky, odznaky, spony 
a pracky, šperky zahrnuté v tejto triede, galantérny 
tovar.
28 - Hračky, hry a hračky, hádanky, jojo, bábiky, 
plyšové hračky, obliekacie hračky, vlk, detský vĺčik, 

dominá a hracie dosky.
(730) Gruen Julia and Slabbert Margaret, 676 Broad

way, New York, N.Y. 10012, US;

(210)2886-95 
(220) 13.10.1995 
(511) 9, 14, 16, 25,26, 28 
(540)

\*l #/

/y
I I \

(510)9 - Magnety, zväčšovacie sklá (lupy), kryty alebo 
schránky na uvedený tovar, okuliare, okuliare proti 
slnku, pozorovacie sklá (monokle), rámčeky a 
schránky na tento tovar, jeho časti a príslušenstvo, 
audio- a videokazety, videohry, elektronické hry, fil

my, kompaktné platne, laserové kotúče, programo
vé prostriedky počítača, CD permanentné pamäte. 
14 - Šperky, náušnice, prívesky, ihlice, náramky a 

hodinky.
16 - Tlačoviny, umelecké tlačoviny, pohľadnice, po
známkové lístky, plagáty, knihy, kalendáre, kataló
gy, poznámkové zápisníky, hracie karty a plagáty, 
nálepky.
25 - Odevy, tričká s krátkymi rukávmi, dámske rov
né vestičky, tenké bundy, tričká tenké tepláky, krát
ke nohavice, klobúky, čapice, saká kravaty, šatky 
na krk, nepremokavé odevy, ponožky, obuv, detské 
podbradníky, detské kombinézy a zavinovačky.
26 - Ozdoby do vlasov, brošne a doplnky šiat, o- 
zdobné novinky - ihlice a gombíky, odznaky, spony 
a pracky, šperky zahrnuté v tejto triede, galantérny 

tovar.
28 - Hračky, hry a hračky, hádanky, jojo, bábiky, 
plyšové hračky, obliekacie hračky, vlk, detský vĺčik, 
dominá a hracie dosky.

(730) Gruen Julia and Slabbert Margaret, 676 Broad
way, New York, N.Y. 10012, US;

(210)2951-95
(220) 19.10.1995

(511)3, 5, 29, 30, 31, 32, 33

(540) Kyongokko
(510) 3 - Mydlá, voňavkárske výrobky, kozmetické prí

pravky, vlasové vody.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky, dietetické látky na lekárske účely, potra
viny na osobitné výživové účely s liečivými účinka

mi.
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované o- 
vocie a zelenina.
30 - Káva, čaj, med, melasový sirup, korenie, potra
viny na osobitné výživové účely na výživu alebo 
ako prísady na výživu, najmä posilňujúce potraviny, 
výživné extrakty a rastlinné výťažky, balzamické 
látky používané ako prísada vo výžive.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 

potravinárstvo, čerstvé semená na ľudskú výživu, 
čerstvé byliny neliečebné, potraviny a požívatiny 
pre zvieratá vrátane výživových doplnkov, výživné 
a posilňujúce látky a kŕmne výťažky pre zvieratá 
výrobky lesnícke a poľnohospodárske s charakte
rom potravín s posilňujúcim účinkom, živé rastliny 
používané ako potrava či požívatina.
32 - Sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, sirupy 
a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.

(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09 
Bratislava, SK;

(210)2953-95
(220) 19.10.1995
(511) 3,5,29, 30,31,32, 33

(540) Uhwangchongsimhwan
(510)3 - Mydlá voňavkárske výrobky, kozmetické prí

pravky, vlasové vody.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky, dietetické látky na lekárske účely, potra
viny na osobitné výživové účely s liečivými účinka

mi.
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované o- 
vocie a zelenina.
30 - Káva, čaj, med, melasový sirup, korenie, potra
viny na osobitné výživové účely na výživu alebo 
ako prísady na výživu, najmä posilňujúce potraviny, 
výživné extrakty a rastlinné výťažky, balzamické 
látky používané ako prísada vo výžive.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 

potravinárstvo, čerstvé semená na ľudskú výživu, 
čerstvé byliny neliečebné, potraviny a požívatiny 
pre zvieratá vrátane výživových doplnkov, výživné 
a posilňujúce látky a kŕmne výťažky pre zvieratá 
výrobky lesnícke a poľnohospodárske s charakte
rom potravín s posilňujúcim účinkom, živé rastliny 
používané ako potrava či požívatina.
32 - Sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, sirupy 
a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.

(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09 
Bratislava, SK;



(210) 2954-95
(220) 19.10.1995
(511) 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33

(540) WONHYONGKULSAM
(510)3 - Mydlá, voňavkárske výrobky, kozmetické prí

pravky, vlasové vody.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky, dietetické látky na lekárske účely, potra
viny na osobitné výživové účely s liečivými účinka

mi.
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované o- 
vocie a zelenina.
30 - Káva, čaj, med, melasový sirup, korenie, potra
viny na osobitné výživové účely na výživu alebo 
ako prísady na výživu, najmä posilňujúce potraviny, 
výživné extrakty a rastlinné výťažky, balzamické 
látky používané ako prísada vo výžive.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 

potravinárstvo, čerstvé semená na ľudskú výživu, 
čerstvé byliny neliečebné, potraviny a požívatiny 
pre zvieratá vrátane výživových doplnkov, výživné 
a posilňujúce látky a kŕmne výťažky pre zvieratá, 
výrobky lesnícke a poľnohospodárske s charakte
rom potravín s posilňujúcim účinkom, živé rastliny 
používané ako potrava či požívatina.
32 - Sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, sirupy 
a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.

(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09 
Bratislava, SK;

(210) 2955-95
(220) 19.10.1995
(511) 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33

(540) Jonrokhwan
(510)3 - Mydlá, voňavkárske výrobky, kozmetické prí

pravky, vlasové vody.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky, dietetické látky na lekárske účely, potra
viny na osobitné výživové účely s liečivými účinka
mi.
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované o- 
vocie a zelenina.
30 - Káva, čaj, med, melasový sirup, korenie, potra
viny na osobitné výživové účely na výživu alebo 
ako prísady na výživu, najmä posilňujúce potraviny, 
výživné extrakty a rastlinné výťažky, balzamické 

látky používané ako prísada vo výžive.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 

potravinárstvo, čerstvé semená na ľudskú výživu, 
čerstvé byliny neliečebné, potraviny a požívatiny 
pre zvieratá vrátane výživových doplnkov, výživné 
a posilňujúce látky a kŕmne výťažky pre zvieratá, 
výrobky lesnícke a poľnohospodárske s charakte
rom potravín s posilňujúcim účinkom, živé rastliny 
používané ako potrava či požívatina.
32 - Sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, sirupy 
a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.

(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09 
Bratislava, SK;

(210)2956-95
(220) 19.10.1995
(511) 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33

(540) GINSENG ELIXIR
(510)3 - Mydlá, voňavkárske výrobky, kozmetické prí

pravky, vlasové vody.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky, dietetické látky na lekárske účely, potra
viny na osobitné výživové účely s liečivými účinka
mi.
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované o- 
vocie a zelenina.

30 - Káva, čaj, med, melasový sirup, korenie, potra
viny na osobitné výživové účely na výživu alebo 
ako prísady na výživu, najmä posilňujúce potraviny, 
výživné extrakty a rastlinné výťažky, balzamické 
látky používané ako prísada vo výžive.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 

potravinárstvo, čerstvé semená na ľudskú výživu, 
čerstvé byliny neliečebné, potraviny a požívatiny 
pre zvieratá vrátane výživových doplnkov, výživné 
a posilňujúce látky a kŕmne výťažky pre zvieratá, 
výrobky lesnícke a poľnohospodárske s charakte
rom potravín s posilňujúcim účinkom, živé rastliny 
používané ako potrava či požívatina.
32 - Sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, sirupy 
a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.

(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09 
Bratislava, SK;

(210) 2957-95
(220) 19.10.1995
(511) 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33

(540) KRV SKÁL
(510)3 - Mydlá, voňavkárske výrobky, kozmetické prí

pravky, vlasové vody.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky, dietetické látky na lekárske účely, potra
viny na osobitné výživové účely s liečivými účinka
mi.
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované o- 
vocie a zelenina.
30 - Káva, čaj, med, melasový sirup, korenie, potra
viny na osobitné výživové účely na výživu alebo 
ako prísady na výživu, najmä posilňujúce potraviny, 
výživné extrakty a rastlinné výťažky, balzamické 
látky používané ako prísada vo výžive.
3 1 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 

potravinárstvo, čerstvé semená na ľudskú výživu, 
čerstvé byliny neliečebné, potraviny a požívatiny 
pre zvieratá vrátane výživových doplnkov, výživné 
a posilňujúce látky a kŕmne výťažky pre zvieratá, 
výrobky lesnícke a poľnohospodárske s charakte
rom potravín s posilňujúcim účinkom, živé rastliny 
používané ako potrava či požívatina.
32 - Sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, sirupy 
a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.

(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09 
Bratislava, SK;



(210)2958-95

(220) 19.10.1995
(511)3, 5, 29, 30, 31, 32, 33

(540)ARKHAR-TASH

(510)3 - Mydlá, voňavkárske výrobky, kozmetické prí
pravky, vlasové vody.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky, dietetické látky na lekárske účely, potra
viny na osobitné výživové účely s liečivými účinka
mi.
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované o- 
vocie a zelenina.
30 - Káva, čaj, med, melasový sirup, korenie, potra

viny na osobitné výživové účely na výživu alebo 
ako prísady na výživu, najmä posilňujúce potraviny, 
výživné extrakty a rastlinné výťažky, balzamické 
látky používané ako prísada vo výžive.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 

potravinárstvo, čerstvé semená na ľudskú výživu, 
čerstvé byliny neliečebné, potraviny a požívatiny 
pre zvieratá vrátane výživových doplnkov, výživné 
a posilňujúce látky a kŕmne výťažky pre zvieratá, 
výrobky lesnícke a poľnohospodárske s charakte
rom potravín s posilňujúcim účinkom, živé rastliny 

používané ako potrava či požívatina.
32 - Sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, sirupy 
a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.

(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09 
Bratislava, SK;

(210) 2959-95
(220) 19.10.1995
(511)3, 5, 29, 30. 31, 32, 33

(540) GINSENG INDAN
(510)3 - Mydlá, voňavkárske výrobky, kozmetické prí

pravky, vlasové vody.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky, dietetické látky na lekárske účely, potra
viny na osobitné výživové účely s liečivými účinka
mi.
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované o- 

vocíe a zelenina.
30 - Káva, čaj, med, melasový sirup, korenie, potra
viny na osobitné výživové účely na výživu alebo 
ako prísady na výživu, najmä posilňujúce potraviny, 
výživné extrakty' a rastlinné výťažky, balzamické 

látky používané ako prísada vo výžive.
3 I - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 

potravinárstvo, čerstvé semená na ľudskú výživu, 
čerstvé byliny neliečebné, potraviny a požívatiny 
pre zvieratá vrátane výživových doplnkov, výživné 
a posilňujúce látky a kŕmne výťažky pre zvieratá, 
výrobky lesnícke a poľnohospodárske s charakte
rom potravín s posilňujúcim účinkom, živé rastliny 
používané ako potrava či požívatina.
32 - Sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, sirupy 
a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.

(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09 
Bratislava, SK;

(210) 2960-95

(220) 19.10.1995
(511) 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33

(540) INSAM WINE
(510)3 - Mydlá, voňavkárske výrobky, kozmetické prí

pravky, vlasové vody.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky, dietetické látky na lekárske účely, potra
viny na osobitné výživové účely s liečivými účinka
mi.
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované o- 
vocie a zelenina.
30 - Káva, čaj, med, melasový sirup, korenie, potra
viny na osobitné výživové účely na výživu alebo 
ako prísady na výživu, najmä posilňujúce potraviny, 
výživné extrakty a rastlinné výťažky, balzamické 
látky používané ako prísada vo výžive.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 

potravinárstvo, čerstvé semená na ľudskú výživu, 
čerstvé byliny neliečebné, potraviny a požívatiny 
pre zvieratá vrátane výživových doplnkov, výživné 
a posilňujúce látky a kŕmne výťažky pre zvieratá, 
výrobky lesnícke a poľnohospodárske s charakte
rom potravín s posilňujúcim účinkom, živé rastliny 
používané ako potrava či požívatina.
32 - Sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, sirupy 
a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.

(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09 
Bratislava, SK;

(210) 2961-95
(220) 19.10.1995
(511)3, 5, 29, 30, 31, 32, 33

(540) horský asil balzam
(510)3 - Mydlá, voňavkárske výrobky, kozmetické prí

pravky, vlasové vody.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky, dietetické látky na lekárske účely, potra
viny na osobitné výživové účely s liečivými účinka
mi.
29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované o- 
vocie a zelenina.
30 - Káva, čaj, med, melasový sirup, korenie, potra
viny na osobitné výživové účely na výživu alebo 
ako prísady na výživu, najmä posilňujúce potraviny, 
výživné extrakty a rastlinné výťažky, balzamické 
látky používané ako prísada vo výžive.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina, korene a hľuzy pre 

potravinárstvo, čerstvé semená na ľudskú výživu, 
čerstvé byliny neliečebné, potraviny a požívatiny 
pre zvieratá vrátane výživových doplnkov, výživné 
a posilňujúce látky a kŕmne výťažky pre zvieratá, 
výrobky lesnícke a poľnohospodárske s charakte
rom potravín s posilňujúcim účinkom, živé rastliny 
používané ako potrava či poživatina.
32 - Sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, sirupy 
a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.

(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09 
Bratislava, SK;



(210)2965-95 
(220)20.10.1995 
(511)37, 42 
(540)

(510) 37 - Vykonávanie geologických prác, vrtné a čerpa
cie práce, narážanie a vŕtanie sond a studní.
42 - Projektovanie, riadenie a vyhodnocovanie úloh 
hydrogeologického prieskumu, laboratórne práce 
pre hydrogeologický prieskum, projektovanie a vy
hodnocovanie geologických prác.

(730) AQUIPUR, a. s., Líščie Nivy 9, 821 08 Bratislava, 
SK;

(210)2974-95 
(220)23.10.1995 
(511) 35, 36, 39 
(540)

-Jr~EZU -M MXA-UVO
(510) 35 - Podnikateľské poradenstvo.

36 - Sprostredkovanie poistenia.
39 - Špedičná činnosť, sprostredkovanie prepravy 

tovarov a osôb, sprostredkovanie prenájmu vozi
diel.

(730) ŠPED - TRANS, spol. s r. o., Mlynská 3, 934 01 
Levice, SK;

(210) 2975-95
(220)23.10.1995
(511) 1, 2

(540) FANO
(510) 1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, poľno

hospodárstvo, umelé a syntetické živice, plastické 
hmoty v surovom stave, prostriedky na odmasťova
nie, hmoty ohňovzdorné, priemyselné spojivá a le

pidlá (na tapety).
2 - Farby, laky emaily, fermeže, náterové látky, tme
ly, farbivá, moridlá, ochranné prostriedky proti hr
dzi a hnilobe dreva, práškové náterové látky, práš
kové farby, impregnačné prostriedky, moridlá na 
drevo, výroba aditív do náterových látok; elektrofo- 
rézne náterové látky, nástrekové hmoty na báze or
ganických spojív a organických plnidiel.

(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole
nice, SK;

(210)3026-95 
(220)27.10.1995 
(511) 35, 36 
(540)

NatWest
(510)35 - Poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej 

činnosti; služby týkajúce sa podnikateľských a ob
chodných informácií; poradenské služby v súvislos
ti s uvedeným.

36 - Peňažníctvo, poisťovníctvo, bankovníctvo, pô
žičky, finančné poradenstvo, služby poskytované v 
súvislosti s poisťovacími zmluvami, finančný ma
nažment, služby platobného styku, služby úvero
vých ústavov.

(730) NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, 5th 
floor, 27 Leadenhall Street, EC3A1AA London, 

GB;

(210)3028-95 
(220) 27.10.1995 
(511)35, 36 
(540)

National
Westminster

(510)35 - Poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej 
činnosti; služby týkajúce sa podnikateľských a ob
chodných informácií; poradenské služby v súvislos
ti s uvedeným.
36 - Peňažníctvo, poisťovníctvo, bankovníctvo, pô
žičky, finančné poradenstvo, služby poskytované v 
súvislosti s poisťovacími zmluvami, finančný ma
nažment, služby platobného styku, služby úvero
vých ústavov.

(730) NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, 5th
floor, 27 Leadenhall Street, EC3A1AA London, 
GB;

(210)3076-95 
(220)31.10.1995 
(511)9, 16, 35, 41, 42

(540) ZDRAVOTNÍCKE NOVINY
(510) 9 - Nosiče informácií všetkých druhov, auditívneho, 

vizuálneho a audiovizuálneho charakteru; softvér. 
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky všetkých 
druhov, najmä periodické tlačoviny.
35 - Reklamné, propagačné a inzertné služby, mar
keting.
41 - Výchovná a zábavná činnosť.
42 - Poradenské a sprostredkovateľské služby súvi
siace najmä s tlačou a tlačovinami.

(730) STRATEGIE PRAHA, spol. s r. o., Elišky Peško
vé 13/749, 150 00 Praha 5, CZ;

(210)3077-95 
(220)31.10.1995 
(511)9, 16, 35, 41, 42

(540) LEKÁRSKE LISTY
(510) 9 - Nosiče informácií všetkých druhov, auditívneho, 

vizuálneho a audiovizuálneho charakteru; softvér. 
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky všetkých 
druhov, najmä periodické tlačoviny.
35 - Reklamné, propagačné a inzertné služby, mar
keting.
41 - Výchovná a zábavná činnosť.
42 - Poradenské a sprostredkovateľské služby súvi
siace najmä s tlačou a tlačovinami.

(730) STRATEGIE PRAHA, spol. s r. o., Elišky Peško
vé 13/749, 150 00 Praha 5, CZ;



(210)3085-95 
(220)31.10.1995 
(511)9, 17, 35 

(540)

SiNSKAB

(510)9 - Káble, vodiče a materiály pre elektrotechniku a 
energetiku.
17 - Kaučuky, guma, balata a náhrady, výrobky z 
týchto hmôt, fólie, dosky a tyče z plastických hmôt 
(polotovary), hmoty tesniace, upchávkové a izolač
né, azbest, sľuda a výrobky z nich, hadice.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovar
mi a odpadom.

(730) SENEKAB, spol. s r. o., 905 01 Senica nad Myja
vou - Čáčov, SK;

(210)3112-95 
(220) 06.11.1995 
(511)33 
(540)

CMHPHOBA
(510) 33 - Vína, liehoviny a likéry.
(730) HEUBLE1N, INC., 16 Munson Road, Farmington, 

Connecticut 06034-0388, US;

(210)3113-95 
(220) 06.11.1995 
(511)33 
(540)

CMHpHOBCKaa BoflKa No. 21
(510) 33 - Liehoviny.
(730) HEUBLE1N, INC., 16 Munson Road, Farmington, 

Connecticut 06034-0388, US;

(210)3143-95
(220)08.11.1995
(511)30
(540)

HROZNOVÝ

(510) 30 - Cukor, cukrárske výrobky.
(730)SOLSAN, a. s., Štěpánská 61, 116 02 Praha 1, CZ;

(210)3157-95 
(220) 09.11.1995 
(511)9, 16, 36, 37, 38

(540)GLOBALONE

(510) 9 - Telekomunikačné zariadenia súvisiace s výpoč
tovou technikou a elektronickým tovarom, kabeláž; 
ich súčasti a príslušenstvo.

16 - Tlačoviny, knihy, tlačivá, všetko týkajúce sa te
lekomunikácií; kreditné karty, debetné karty.
36 - Finančné služby.
37 - Inštalácia a opravy telekomunikačných zaria
dení a súvisiacich prístrojov.
38 - Telekomunikačné služby.

(730) ROE HOLDCO B.V. c/o Rokin Corporate Servi
ces B. V., 2001 Strawinskylaan, 1070 AP Amster
dam, NL;

(210)3172-95 
(220) 10.11.1995 
(511) 1, 19,35,40, 42

(540) MAGNÁTECH SLOVAKIA
(510) 1 - Materiály na báze horčíka s vysokou chemickou 

čistotou, žiaruvzdorné materiály s výnimkou mate
riálov pre stavebníctvo.
19 - Žiaruvzdorné materiály pre stavebníctvo.

35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrob

kami.
40 - Regenerácia kyselín.
42 - Inžinierska a poradenská činnosť v oblasti za
riadení na chemickú výrobu a výrobu žiaruvzdor
ných materiálov.

(730) Magnátech Slovakia, spol s r. o., Hačava, 981 03
Hnúšťa, SK;

(210)3188-95 
(220) 13.11.1995 
(511) 1, 3, 5, 29, 30, 32 
(540)

BIODyXR
(510) 1 - Soľ, umelé sladidlá.

3 - Prísady, esencie do nápojov; aromatické látky (e- 
sencie); aromatické látky do nápojov (esenciálne o- 

leje); aromatické látky do zákuskov.
5 - Jedlé rastlinné vlákniny s výnimkou poživatin; 
cukrovinky s liečivými prísadami; vitamínové prí
pravky.
29 - Pektín na ľudskú spotrebu.
30 - Koreniny; soľ kuchynská; soľ na konzervova
nie potravín; cukríky; cukrovinky; zahusťovacie 
prípravky na kuchynské použitie; korenie; puding; 
príchuti (arómy).
32 - Sirupy na výrobu nápojov; sirupy na výrobu 
malinoviek; nealkoholické nápoje; prášky na výro
bu šumivých nápojov; prášky na prípravu šumivých 
nápojov; pastilky na výrobu šumivých nápojov; prí
pravky na výrobu nápojov.

(730) Anna Barteková - JOARR, Šafárikova 8, 917 08 
Trnava, SK;

(210)3221-95 
(220) 16.11.1995 
(511)36

(540) CRAZY GEORGE S



(510) 36 - Služby týkajúce sa úverových kariet, úverova
nie nákupov tovarov, úverové poradenstvo, lízing. 

(730) THORN UK Limited, Baird House, Arlington 
Business Park, Theale, Reading, Berkshire RG7 4SA, 
GB;

(210)3227-95 
(220) 16.11.1995 
(310) 395 23 507.3 
(320) 06.06.1995 
(330) DE 
(511)2, 9, 16 
(540)

JetEll
(510)2 - Potreby pre dýzovú tlač, a to tlačiarenský atra

ment a patronové náplne.
9 - Potreby pre dýzovú tlač, a to zásobníky atra
mentov, súpravy patrónových náplní, a to zásobníky 
na vloženie do patrón na plnenie; prázdne tlačiaren
ské patróny, ako aj zásobníky atramentu, prevažne z 
plastov.
16 - Potreby pre dýzovú tlač, a to materiály na po
tlačovanie ako papier, fólia a štítky.

(730) JetFill Inc., 5902 Sovereign Drive, Houston, TX 
77036, US;

(210)3251-95
(220) 17.11.1995
(591) čierna, červená, modrá
(511) 10, 35
(540)

Corphorm
(510)10 - Resuscitačné prístroje; ochranné zariadenia 

proti rentgenovým lúčom; ochranné zariadenia pro
ti rentgenovým lúčom na lekárske účely; zariadenia 
na rentgenové ožarovanie; rentgenové prístroje na 
lekárske účely; rentgenové snímkovanie na lekár
ske účely; rentgenové trubice na lekárske účely; 
rentgenové zariadenia a prístroje na lekárske účely; 
rozprašovače na lekárske účely; rukavice na lekár
ske účely; skalpely; skalpely na chirurgické účely; 
skúšobné prístroje na lekárske účely; sondy na le
kárske účely; spirometre (prístroje na meranie vdy
chovaného a vydychovaného vzduchu); chirurgické 
sterilné plachty; stetoskopy; operačné stoly; injek
čné striekačky; striekačky na lekárske účely; chirur
gické svorky; šijacie ihly (chirurgia); materiály na 
šitie (chirurgia); chirurgické špongie; teplomery- na 
lekárske účely; teplovzdušné terapeutické zariade
nia; tlakomery krvného tlaku; (nástroj na nabodnu
tie telovej dutiny); drenážne trubice na lekárske ú- 
čely; prístroje na umelé dýchanie; uretrálne injek
čné striekačky; uretrálne sondy; UV-Iampy na le
kárske účely; filtre na UV lúče na lekárske účely; 
vankúše proti preležaninám; vodné postele na lekár
ske účely; zariadenia na hygienu a umývanie teles
ných dutín; pôrodnícke kliešte; elektrické vyhrieva
cie prikrývky na lekárske účely; prístroje na vyko
návanie krvných skúšok; pumpy na lekárske účely; 
rádiologické clony na lekárske účely; rádiologické

prístroje na lekárske účely; pílky na chirurgické ú- 
čely; podbruškové vatované ochranné vložky; vod
né postele na lekárske účely; špeciálne postele vy
robené na lekárske účely; posteľové misy; chirur
gické nožnice; termoelektrické obklady; podporné 
obväzy; odvodňovacie rúrky na lekárske účely; o- 
chranné zariadenia proti rentgenovým lúčom; ope
račné stoly; ortopedické pásky a bandáže na spev
nenie kĺbov; misky na lekárske účely; nábytok vy

robený špeciálne na lekárske účely; nádoby na moč; 
nádoby, kazety na lekárske nástroje; nádržky na za
vádzanie medikamentov; nádoby na chirurgické a 
lekárske nástroje; nosidlá pre chorých; nosidlá pre 
pacientov; hydrostatické postele na lekárske účely; 
hygienické misky; hypodermické (podkožné) injek
cie; ihly na lekárske účely; prístroje na inhaláciu na 
lekárske účely; inhalátory; plachty na použitie pri 
inkontinencii; kanyly; katétre; kefy na čistenie telo
vých dutín; chirurgické kompresory; kreslá na le
kárske alebo zubolekárske účely; kryštálové lampy 
na lekárske účely; vrecúška s ľadom na lekárske ú- 
čely; lampy na lekárske účely; lancety; laser na le
kárske účely; lekárske prístroje a nástroje; lekárske 
tašky; anestéziologické masky; maternicové irigáto
ry; chirurgické prístroje a nástroje; pomôcky na doj
čenie; dýchacie prístroje na umelé dýchanie; dýzy 
na lekárske účely; elastické pančuchy na liečebné ú- 
čely; elektródy na lekárske použitie; elektrokardio
gramy; ŕyzioterapeutické zariadenia; žiarivky ako 
svietidlá a elektrónky; aerosólové dávkovače na le
kárske účely; prístroje a zariadenia na lekárske ana
lýzy; anestéziologické prístroje; podporné bandáže; 
zariadenia na fyzické cvičenie na lekárske účely.
35 - Prieskum trhu; poradenská a konzultačná čin
nosť v oblasti obchodu; sprostredkovanie nákupu a 
predaja hnuteľných vecí.

(730) CORPHARM, spol. s r. o., Gorkého 12, 811 01 
Bratislava, SK;

(210) 3253-95 

(220) 17.11.1995 
(511)31, 33

(540) KARPATSKÁ PERLA
(510)31 - Hrozno.

33 - Vína všetkých druhov.
(730) Šebo Ladislav, Ing., Modranská 151, 902 01 Vino- 

sady, SK;

(210)3264-95 
(220)20.11.1995 
(591) žltá, čierna 
(511) 37, 42 
(540)

ILO VESOLi
(510)37 - Novostavby a rekonštrukcie plochých a šik

mých striech so zabezpečením ich hydro- a tepelno
izolačných vlastností; technický a autorský dohľad 
pri realizácií strešných systémov.
42 - Stavebno-fyzikálny prieskum strešných systé
mov; návrh a projektová dokumentácia strešných 
systémov; sledovanie systému kvality strešných



systémov.

(730) AURIS, a. s., Rudlovská cesta č. 53, 974 94 Ban
ská Bystrica, SK;

(210)3309-95 
(220)22.11.1995 
(511) 12 
(540)

(510) 12 - Pozemné vozidlá všetkých druhov, ich súčasti. 
(730) TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE 

COMPANY LIMITED, 24 Homi Mody Street, 
Hutatma Chowk, Bombay 400001, IN;

(210)3310-95 
(220) 22.11.1995 
(511) 12 
(540)

(510) 12 - Pozemné vozidlá všetkých druhov, ich súčasti. 
(730) TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE 

COMPANY LIMITED, 24 Homi Mody Street, 
Hutatma Chowk, Bombay 400001, IN;

(510) 12 - Pozemné vozidlá všetkých druhov, ich súčasti. 

(730) TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE 
COMPANY LIMITED, 24 Homi Mody Street, 
Hutatma Chowk, Bombay 400001, IN;

(210)3316-95
(220)22.11.1995
(511)30

(540) BILIARD
(510)30 - Cukrovinky a cukrovinkárske výrobky, pralin

ky, čokoláda, čokoládové bonbóny, pečivo.

(730) FIGARO Trnava, o.z., I.D.C. spol. s r. o., Mesač
ná 1, 917 61 Trnava, SK;

(210)3317-95
(220)22.11.1995
(511)3, 5

(540)PHYTOMED

(510)3 - Voňavkárske výrobky, éterické oleje, vodičky na 
vlasy, zubné pasty, kozmetické prípravky.
5 - Farmaceutické, zverolekárske, hygienické a 
zdravotnícke výrobky, dietetické výrobky na lekár
ske účely.

(730) Richard Bittner Gesellschaft m. b. H., A-9344 
Weitensfeld 183, AT;

(210)3322-95
(220)23.11.1995
(511)9

(540) ASPIRE
(510) 9 - Počítače, monitory, klávesnice, tlačiarne, sníma

cie zariadenia - skenery, diaľkové ovládače.
(730) ACER INCORPORATED, spoločnosť organizo

vaná a existujúca podľa zákonov Taiwanu1 7, Hsin 
Ann Road, Hsinchu Science Based, Industrial Park, 
TW;

(210)3311-95 
(220) 22.11.1995 
(511) 12 
(540)

TJiTA
(510) 12 - Pozemné vozidlá všetkých druhov, ich súčasti. 
(730) TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE 

COMPANY LIMITED, 24 Homi Mody Street, 
Hutatma Chowk, Bombay 400001, IN;

(210)3313-95 
(220)22.11.1995 
(511) 12 
(540)

1 I

(210)3324-95 
(220)23.11.1995 
(511) 12, 35, 36, 37, 39 
(540)

(510) 12 - Motorové vozidlá.
35 - Manažment vozového parku.
36 - Lizing dopravných prostriedkov.
37 - Opravárenské služby motorových vozidiel.
39 - Požičiavanie dopravných prostriedkov, rezer
vačné služby pre požičiavanie dopravných pro
striedkov.

(730) ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Missouri, 600 
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
US;



(210)3325-95
(220)23.11.1995
(511)34

(540) LEV
(510) 34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky, po

treby pre fajčiarov, zápalky.
(730) R.J. Reynolds Tobacco, spol. s r. o., Týnská 12, 

110 00 Praha 1, CZ;

(210)3329-95 
(220)23.11.1995
(591) biela, modrá, zelená, hnedá, žltá, čierna, červená
(511)29

(540)

(510) 29 - Syry.
(730) Tvrdošínska mliekareň, s. r. o., Vojtaššákova 602, 

027 44 Tvrdošín, SK;

(210) 3330-95 
(220)23.11.1995
(591) biela, modrá, zelená, hnedá, sivá, čierna
(511)29
(540)

(510)29 - Syry.
(730) Tvrdošínska mliekareň, s. r. o., Vojtaššákova 602, 

027 44 Tvrdošín, SK;

(730) PROFIS, spol. s r. o., Riazanská 66, 831 02 Brati
slava, SK;

(210)3341-95
(220) 24.11.1995
(511)5

(540) SERTANE
(510)5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra

votnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých, ná
plasti, obväzový materiál, hmoty určené na plombo
vanie zubov a na odtlačky zubov, dezinfekčné pro
striedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živo
číšnych škodcov, antiparazitné látky, zvlášť po
vzbudzujúce farmaceutické prípravky.

(730) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, N. Y, 
US;

(210)3342-95
(220)24.11.1995
(511)5

(540) FLUTRIL
(510)5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra

votnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých, ná
plasti, obväzový materiál, hmoty určené na plombo
vanie zubov a na odtlačky zubov, dezinfekčné pro
striedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živo
číšnych škodcov, antiparazitné látky, zvlášť farma
ceutické prípravky majúce protiplesňové vlastnosti.

(730) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, N. Y, 
US;

(210)3343-95 
(220) 24.11.1995 
(511)35 
(540)

MCMI)
(510) 35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov. 
(730) MONDO, spol. s r. o., Koľajná 27, 831 06 Brati

slava, SK;

(210)3340-95 
(220)23.11.1995 
(511)6, 17, 19,37 
(540)

Profit
(510)6 - Kovový stavebný materiál, interiérové a exteri

érové okná kovové.
17 - Tesniace a izolačné materiály.
19 - Interiérové a exteriérové okná nekovové, z dre
va, plastov a iných umelých hmôt, stavebný materi
ál nekovový.
37 - Vykonávanie jednoduchých stavieb, stavebné 
montážne práce, sprostredkovanie výkonu služieb v 
stavebníctve.

(210)3344-95 
(220) 24.11.1995 
(511)35

(540) MONDO
(510) 35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja výrobkov. 
(730) MONDO, spol. s r. o., Koľajná 27, 831 06 Brati 

slava, SK;

(210)3345-95 
(220) 24.11.1995 
(511) 11 
(540)

alsident system



(510) 11 - Zariadenia osvetľovacie, vykurovacie, na výro
bu pary, zariadenia na varenie, chladenie, sušenie, 
vetranie, na rozvod vody a zariadenia sanitárne, za
riadenia na čistenie odpadových vôd, najmä zaria
denia na odsávanie vrátane pružných sacích ramien, 
sacie hubice, sitá a skrine (skrinky) na uloženie u- 

vedeného tovaru.
(730) ALSIDENT SYSTEM A/S, Finlandsvej 10, 8450 

Fíammel, DK;

(210)3348-95 
(220) 24.11.1995 
(511)29,30

(540) WAJA
(510) 29 - Margarín.

30 - Chuťové omáčky, dressingy (prísady, zálevy do 
šalátov).

(730) BR1BREND B. V., Vlamingstraat 49, 2713 RT 
Zoetermeer, NL;

(210)3360-95 
(220) 24.11.1995 
(310)4070/95 
(320) 13.07.1995 
(330) Fl 
(511)33 
(540)

(510) 33 - Ananásom ochutené alkoholické nápoje.
(730) ALKO GROUP LTD., Salmisaarenranta 7, 00180 

Helsinki, FI;

(210)3361-95 
(220) 24.11.1995 
(511)5
(540)ISEPACIN

(510) 5 - Farmaceutické a lekárske prípravky, najmä anti
biotické prípravky.

(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;

(210)3362-95 
(220) 24.11.1995 
(511)5

(540) GYNE-LOTRIMIN
(510)5 - Farmaceutické a lekárske prípravky, najmä prí

pravky proti hubovým ochoreniam.
(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 

Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;

(210)3363-95
(220)24.11.1995
(511)5

(540) TON OFTAL
(510) 5 - Farmaceutické a lekárske prípravky, najmä prí

pravky proti hubovým ochoreniam.
(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 

Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;

(210)3369-95 
(220) 24.11.1995 
(511)5

(540) F REEDERM
(510) 5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; medicinál

ne šampóny, dermatologické prípravky.
(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 

Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;

(210)3370-95
(220)24.11.1995
(511)5

(540) DI-GEL
(5 10) 5 - Farmaceutické a lekárske prípravky, najmä anta- 

cidické prípravky a prípravky proti plynatosti.
(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 

Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;

(210) 3372-95 
(220) 24.11.1995 
(511)5

(540) MEXANA
(510)5 - Farmaceutické a lekárske prípravky, najmä lie

čebné prípravky na dermatologické používanie. 
(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 

Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;

(210)3373-95 
(220) 24.11.1995 
(511)5

(540) P YRIDERM
(510)5 - Farmaceutické a lekárske prípravky; šampóny 

proti všiam.
(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 

Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;

(210)3374-95 
(220) 24.11.1995 
(511) 5

(540) ETHYOL
(510) 5 - Farmaceutické a lekárske prípravky, najmä tera

peutické liečivá podávané v spojení s chemoterapi
ou alebo rádioterapiou pri liečbe rakoviny.

(730) SCHERICO, LTD., Toepferstrasse 5, CH-6004 
Lucerne, CH;



(210)3376-95
(220)24.11.1995

(511)29
(540)

(510)29 - Mliečne výrobky.

(730) AGROMILK, a. s., Cabajská č. 23, 950 22 Nitra, 
SK;

(210)3379-95 
(220)27.11.1995 
(511) 32 
(540)

Budweíser
Burgerbräu

(510)32 - Pivo.

(730) Jihočeské pivovary, a. s., Karoliny Světlé 4, 370 54 
České Budějovice, CZ;

(210) 3380-95 
(220)27.11.1995 
(511)32 

(540)

(510)32 - Pivo.
(730) Jihočeské pivovary, a. s., Karoliny Světlé 4, 370 54 

České Budějovice, CZ;

(210)3381-95 
(220) 27.11.1995 
(511)3 

(540)

(510) 3 - Prípravky a prostriedky na starostlivosť o vlasy 
vrátane prípravkov na farbenie vlasov.

(730) Clairol Incorporated, spoločnosť organizovaná a 
existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 345 Park 
Avenue, New York, New York 10154, US;

(210)3390-95 
(220)28.11.1995 
(511) 35, 37, 42 

(540)

(510)35 - Sprostredkovanie obchodu a služieb.
37 - Montáž, oprava a údržba elektrických zariade
ní do 1000 V vrátane elektrických strojov, prístro
jov, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, elek
trických šijacích strojov, elektrických prístrojov pre 
domácnosť, meracej a regulačnej techniky.
42 - Počítačové programovanie - vývoj programov 
pre výpočtovú techniku; aktualizovanie, inštalácia a 
spúšťanie počítačových programov; projektová čin
nosť v oblasti technických a technologických pro
cesov.

(730) Techos, s. r. o., Letná 45, 040 01 Košice, SK;

(210)3391-95 
(220)28.11.1995 
(511) 5, 29

(540)LAKTOSPORT

(510) 5 - Dietetické výrobky.
29 - Mlieko a ostatné mliečne výrobky.

(730) PML PROTEIN.MLÉKO.LAKTÓZA, a. s., Sme
tanova 1249, 504 14 Nový Bydžov, CZ;

(210)3392-95 
(220)28.11.1995 
(511) 5, 29

(540) REDITA
(510) 5 - Dietetické výrobky.

29 - Mlieko a ostatné mliečne výrobky.
(730) PML PROTEIN.MLÉKO.LAKTÓZA, a. s., Sme

tanova 1249, 504 14 Nový Bydžov, CZ;

(210)3393-95 
(220)28.11.1995 
(511) 5, 29

(540) L AKTOFIT
(510)5 - Dietetické výrobky.

29 - Mlieko a ostatné mliečne výrobky.
(730) PML PROTEIN.MLÉKO.LAKTÓZA, a. s., Sme

tanova 1249, 504 14 Nový Bydžov, CZ;

(210)3394-95 
(220)28.11.1995 
(511)5, 29

(540) PSYLLIUM
(510) 5 - Dietetické výrobky.

29 - Mlieko a ostatné mliečne výrobky.
(730) PML PROTEIN.MLÉKO.LAKTÓZA, a. s., Sme

tanova 1249, 504 14 Nový Bydžov, CZ;



(210)3399-95
(220)29.11.1995
(511)3

(540)WOGEDERM

(510)3 - Kozmetické masti a krémy, najmä s obsahom 
horčíkových solí.

(730) Wogepharm GmbH, Pharmazeutische und kosme- 
tische Produkte, Afrastrasse 21, D-50354 Hiirth, 
DE;

(210) 3400-95 
(220) 29.11.1995 
(511)3, 5

(540) WOGETOP
(510) 3 - Kozmetické prípravky.

5 - Liečivá, najmä zvonku použiteľné dermatologic
ké preparáty.

(730) Wogepharm GmbH, Pharmazeutische und 
kosmetische Produkte, Afrastrasse 21, D-50354 
Hiirth, DE;

(210)3401-95 
(220)29.11.1995 
(511) 1, 19
(540)BETOKONTAKT

(510) 1 - Chemické výrobky pre priemysel a stavebníctvo.
19 - Stavebné materiály nekovové.

(730) Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke, Am 
Bahnhof 7, 973 46 IphofenAJfr., DE;

(210)3431-95
(220)01.12.1995
(5H)5

(540) NAROPIN
(5 10) 5 - Lokálne anestetiká.
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-15 I 85 Sôdertälje, SE;

(210) 3437-95 
(220)01.12.1995 
(511)3, 5, 16 
(540)

(510)3 - Pracie prášky.
5 - Dámske vložky.
16 - Kozmetické utierky.

(730) PT Žilina, akciová spoločnosť, Pri celulózke 3494, 
010 01 Žilina, SK;

(210)3463-95 
(220)05.12.1995 
(511)9, 35

(540)

ID JQ3iinmf
(510)9 - Kopírovacie zariadenia a stroje, počítačové pa

mäte, počítače, počítačové programy, magnetické 
disky, počítačové klávesnice, periférne zariadenia 
počítačov, počítačový softvér, počítačové rozhra- 
nia/interfaces, magnetické médiá, mikroprocesory, 
modemy, monitory, tlačiarne k počítačom, proceso
ry, snímače na spracovanie údajov/skenery.
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, 
štatistické informácie, účtovníctvo, poradenské 
služby v oblasti podnikateľského riadenia, vedenie 
evidencie/kartoték v počítači, reklama.

(730) lntas, spol. s r. o., Stromová 10, 040 01 Košice, 
SK;

(210)3466-95
(220) 05.12.1995

(511)7, 9, II, 12

(540) DANFOSS
(510) 7 - Obrábacie stroje; motory a stroje s vlastným po

honom; čerpadlá; kompresory; ventily, poľnohospo
dárske náradia; hydraulické motory, stroje, čerpad
lá, zdviháky, piesty, valce a poháňacie zariadenia; 
prevody, spojky, spriahadlá, ozubené kolesá, prevo
dové skrine a meniče momentu; súčasti strojových 
spojení a prevodov; kompresory chladničiek, mra
ziacich a tepelných čerpadiel; výmenníky tepla; fil
tre; formy; expanzné ventily; solenoidové ventily; 
spätné ventily; redukčné ventily; regulátory tlaku; 
výtlačné ventily; hriadele; pružiny; kontrolné me
chanizmy a hydraulické a pneumatické kontrolné 
prvky na stroje, motory a stroje s vlastným poho
nom; časti, príslušenstvá, súčasti a regulátory na 
všetok uvedený tovar a na všetok ostatný tovar v 
triede 7.
9 - Vedecké, nautické, zememeračské, elektrické, e- 
lektronické, fotografické, kinematografické, optic
ké, určujúce hmotnosť (vážiace), meracie, signálne, 
kontrolné, dohliadacie, riadiace, záchranárske a u- 
čebné prístroje a nástroje; magnetické nosiče dát; 
počítacie stroje; vybavenia na spracovanie dát; po
čítače; počítačové programy; softvér; firmvér a 
hardvér; elektrické, elektronické a automatické re
gulátory; regulátory na mrazenie, ohrev, chladenie, 
vetranie, klimatizáciu a zvlhčovanie, na olejové a 
plynové horáky, na čerpadlá, kompresory, motory, 
na priemyselné procesy, termostaty, termostaty na 
chladničky, mrazničky, boilery a radiátory; elektric
ké transformátory, vypínače, kontakty, relé, ističe, 
zástrčky, zásuvky, konektory, drôty a káble; merače 
prietoku; merače tepla; elektronické regulátory mo
torov; elektronické meniče kmitočtu na ovládanie 
rýchlosti a krútiaceho momentu motorov na strieda
vý prúd, elektronické inventory; elektrické a elek
tronické zdroje do motorov; tlačené obvody; prí
stroje na diaľkové ovládanie; elektrické a elektro
nické inštalácie na diaľkové ovládanie priemysel
ných operácií; priemyselné prístrojové vybavenia; 
tlakové, teplotné, váhové, hmotnostně a prietokové 
snímače, meradlá, indikátory a meracie prístroje;



prevádzače elektronických signálov; integrované 
obvody, polovodiče, časti, príslušenstvá a reguláto
ry na všetok uvedený tovar a na ostatný tovar v trie
de 9.
11 - Prístroje a inštalácia na osvetľovanie, vykuro
vanie, vyvíjanie pary, varenie, chladenie, ochladzo
vanie, mrazenie, sušenie, klimatizáciu, vetranie, 
zvlhčovanie, dodávku vody a sanitárne účely; 
chladničky, mrazničky a tepelné čerpadlá; výparní
ky, kondenzátory a tepelné výmenníky do chladni
čiek a tepelných čerpadiel; horáky; horákové dýzy; 
olejové čerpadlá, olejové ohrievače a zapaľovacie 
jednotky na horáky; ventily na kontrolu naplnenia 
nádrží; príslušenstvá, upevňovacie prvky a inštalá
cia na kúpacie zariadenia; zmiešavacie kohúty na 
vodné potrubia; časti, príslušenstvá, súčasti, regulá
tory, regulačné a bezpečnostné príslušenstvá na vše
tok uvedený tovar a všetok ostatný tovar patriaci do 
triedy 11.
12 - Motory, stroje s vlastným pohonom, prevodové 
ústrojenstvá, brzdy, spojky, spriahadlá, prevodové 
skrine a meniče momentov na vozidlá, člny, lode a 
lietadlá; hydraulické obvody, súčasti, príslušenstvá, 
motory, stroje s vlastným pohonom, čerpadlá, zdvi
háky, piesty, valce, ventily, meniče momentu, ria
diace jednotky, prevody a ovládače na vozidlá, člny, 
lode a lietadlá; hydraulická výbava na žeriavy, rý
padlá, stroje na premiestňovanie zeminy, nákladné 
automobily, traktory, zberové (žatevné) kombajny, 
člny, lode a lietadlá; časti, príslušenstvá, súčasti a 
regulátory na všetok uvedený tovar a na všetok o- 
statný tovar v triede 12.

(730) DANFOSS A/S, 6430 Nordborg, DK;

(210) 3467-95
(220)05.12.1995
(511)7, 9, 11, 12
(540)

(510) 7 - Obrábacie stroje; motory a stroje s vlastným po
honom; čerpadlá; kompresory; ventily, poľnohospo
dárske náradia; hydraulické motory, stroje, čerpad
lá, zdviháky, piesty, valce a poháňacie zariadenia; 
prevody, spojky, spriahadlá, ozubené kolesá, prevo
dové skrine a meniče momentu; súčasti strojových 
spojení a prevodov; kompresory chladničiek, mra
ziacich a tepelných čerpadiel; výmenníky tepla; fil
tre; formy; expanzné ventily; solenoidové ventily; 
spätné ventily; redukčné ventily; regulátory tlaku; 
výtlačné ventily; hriadele; pružiny; kontrolné me
chanizmy a hydraulické a pneumatické kontrolné 
prvky na stroje, motory a stroje s vlastným poho
nom; časti, príslušenstvá, súčasti a regulátory na 
všetok uvedený tovar a na všetok ostatný tovar v 
triede 7.
9 - Vedecké, nautické, zememeračské, elektrické, e- 
lektronické, fotografické, kinematografické, optic
ké, určujúce hmotnosť (vážiace), meracie, signálne, 
kontrolné, dohliadacie, riadiace, záchranárske a u- 
čebné prístroje a nástroje; magnetické nosiče dát; 
počítacie stroje; vybavenia na spracovanie dát; po
čítače; počítačové programy; softvér; firmvér a

hardvér; elektrické, elektronické a automatické re
gulátory; regulátory na mrazenie, ohrev, chladenie, 
vetranie, klimatizáciu a zvlhčovanie, na olejové a 
plynové horáky, na čerpadlá, kompresory, motory, 
na priemyselné procesy, termostaty, termostaty na 
chladničky, mrazničky, boilery a radiátory; elektric
ké transformátory, vypínače, kontakty, relé, ističe, 
zástrčky, zásuvky, konektor)', drôty a káble; merače 
prietoku; merače tepla; elektronické regulátory mo
torov; elektronické meniče kmitočtu na ovládanie 
rýchlosti a krútiaceho momentu motorov na strieda
vý prúd, elektronické inventory; elektrické a elek
tronické zdroje do motorov; tlačené obvody; prí
stroje na diaľkové ovládanie; elektrické a elektro
nické inštalácie na diaľkové ovládanie priemysel
ných operácií; priemyselné prístrojové vybavenia; 
tlakové, teplotné, váhové, hmotnostně a prietokové 
snímače, meradlá, indikátory a meracie prístroje; 
prevádzače elektronických signálov; integrované 
obvody, polovodiče, časti, príslušenstvá a reguláto
ry na všetok uvedený tovar a na ostatný tovar v trie
de 9.
11 - Prístroje a inštalácia na osvetľovanie, vykuro
vanie, vyvíjanie pary, varenie, chladenie, ochladzo
vanie, mrazenie, sušenie, klimatizáciu, vetranie, 
zvlhčovanie, dodávku vody a sanitárne účely; 
chladničky, mrazničky a tepelné čerpadlá; výparní
ky, kondenzátory a tepelné výmenníky do chladni
čiek a tepelných čerpadiel; horáky; horákové dýzy] 
olejové čerpadlá, olejové ohrievače a zapaľovacie 
jednotky na horáky; ventily na kontrolu naplnenia 
nádrží; príslušenstvá, upevňovacie prvky a inštalá
cia na kúpacie zariadenia; zmiešavacie kohúty na 
vodné potrubia; časti, príslušenstvá, súčasti, regulá
tory, regulačné a bezpečnostné príslušenstvá na vše
tok uvedený tovar a všetok ostatný tovar patriaci do 
triedy 11.
12 - Motory, stroje s vlastným pohonom, prevodové 
ústrojenstvá, brzdy, spojky, spriahadlá, prevodové 
skrine a meniče momentov na vozidlá, člny, lode a 
lietadlá; hydraulické obvody, súčasti, príslušenstvá, 
motory, stroje s vlastným pohonom, čerpadlá, zdvi
háky, piesty, valce, ventily, meniče momentu, ria
diace jednotky, prevody a ovládače na vozidlá, člny, 
lode a lietadlá; hydraulická výbava na žeriavy, rý
padlá, stroje na premiestňovanie zeminy, nákladné 
automobily, traktory, zberové (žatevné) kombajny, 
člny, lode a lietadlá; časti, príslušenstvá, súčasti a 
regulátory na všetok uvedený tovar a na všetok o- 
statný tovar v triede 12.

(730) DANFOSS A/S, 6430 Nordborg, DK;

(210) 3489-95 
(220) 06.12.1995 
(310) 105797 
(320) 09.11.1995 
(330) CZ 

(511)5

(540)NUTRALIPID

(510)5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, lieky.

(730) Výzkumný ústav antibiotik a biotransformací, s.
p., 252 63 Roztoky u Prahy, CZ;



(210)3491-95 
(220) 06.12.1995 
(511)4, 7, 12

(510)4 - Priemyselné tuky a oleje, mazadlá, prostriedky 
na pohlcovanie, zavlažovanie a viazanie prachu, pa
livá vrátane motorových palív a osvetľovacie pro
striedky, sviece, sviečky a knôty.
7 - Asfaltovacie stroje, baliace stroje, banské reza
cie stroje, banské stroje, baranidlá, betónové mie
šačky, poľnohospodárske náradie s výnimkou ruč
ného náradia, brúsky, brúsne stroje, odstredivky, 
cestné stroje, stroje na výrobu cukru, čistiace stroje, 
dlabačky, dezintegrátory, dopravníky, drevoobrába
cie stroje, drviace zariadenia, etiketovacie stroje, 
farbiace stroje, filtrovacie stroje, profilovacie stroje, 
hnacie motory s výnimkou motorov pre pozemné 
vozidlá, hobľovačky, hydraulické motory, kladko
stroje, kníhviazačské stroje, kosačky, kovoobrába
cie stroje, stroje na spracovanie kože, elektrické ku
chynské stroje, kypřiče, plátacie stroje, leštičky, le
tecké motory, lisovacie stroje, lodné motory s vý
nimkou elektrických, maliarske stroje, miešacie 
stroje, mixéry, mliekarské stroje, mlyny, elektrické 
motory s výnimkou pre pozemné vozidlá, motory 
na stlačený vzduch, motory s výnimkou motorov 
pre pozemné vozidlá, mykacie stroje, nástroje ako 
časti strojov, nitovacie stroje, obrábacie stroje, obší- 
vacie stroje, odsávacie stroje, odstredivky, odvod
ňovacie stroje, ohýbačky, orezávacie stroje, osieva- 
cie stroje, papierenské stroje, parné stroje, pečiatko- 
vacie stroje, píly, pláchacie stroje, pletacie stroje, 
pletiarske stroje, plniace stroje, polygrafické stroje, 
pracie stroje, prevody, súkolesia, hnacie remene, re
mene pre motory a hnacie stroje, poľnohospodárske 
stroje, rezacie stroje, roboty, sádzacie stroje, sejacie 
stroje, spriadacie stroje, strojové rezacie nástroje, 
súkolesia strojov, stroje na uzatváranie fliaš, strú- 
hačky, sušičky, šijacie stroje, taviace stroje, textilné 
stroje, tlačiarenské stroje, triediace stroje, transpor
téry, reaktívne motory, viazacie stroje, vŕtacie stro
je, zošívacíe stroje, žacie stroje, žehliace stroje, 

stroje na zváranie, liahne, práčky.
12 - Dopravné prostriedky, vozidlá, zariadenia po
hybujúce sa po zemi, vo vzduchu alebo vo vode a 
príslušenstvo k nim.

(730) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakazawa- 
-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP;

(210)3525-95
(220) 12.12.1995
(511) 6, 17, 19, 27,37, 40

(540) KRYTEX

(510) 6 - Stavebný materiál z kovu.
17 - Baliace, tesniace a izolačné materiály.
19 - Nekovové stavebné materiály.
27 - Koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum 
a iné podlahové krytiny.
37 - Stavebníctvo, opravy, montáže a inštalačné 
služby.

40 - Spracovanie a úprava materiálov a zaobchá

dzanie s nimi.
(730) Taliga Michal, Ing., Svätoplukova 12, 036 01 Mar

tin, SK;

(210)3526-95 
(220) 12.12.1995 
(511)6, 17, 19, 37, 40 
(540)

(510)6 - Stavebný materiál z kovu.
17 - Baliace, tesniace a izolačné materiály.
19 - Nekovové stavebné materiály, asfalt, smola a 
bitúmen.
37 - Stavebníctvo, opravy, montážne a inštalačné 
služby.
40 - Spracovanie a úprava materiálov a zaobchá
dzanie s nimi.

(730) Taliga MichaI1Ing., Svätoplukova 12, 036 01 Mar
tin, SK;

(210)3554-95 
(220) 14.12.1995 
(511)6, 1 1, 35, 36, 37, 42 
(540)

(510)6- Drobný železiarsky tovar.
11 - Inštalačný materiál, ako sú akumulátory tepel
né a výhrevné, bezpečnostné zariadenia na vodo
vodné alebo plynové zariadenia a potrubia, bojlery, 
ohrievače vody, čistiace zariadenia na odpadovú vo
du, chladiace komory, chladiace prístroje, nástroje, 
spotrebiče a zariadenia, drezy, filtre klimatizačné, 
filtre na pitnú vodu, fontány, hydranty, klimatizačné 
zariadenia, kohútiky a kohúty na potrubia, komíno
vé dúchadlá a ventilátory, komínové rúry a dymo- 
vody, kostry rúr, kotlové rúry do vykurovacích za
riadení, príslušenstvo na teplovzdušný kúpeľ, kú
peľňové armatúry, kúpeľňové vane, kúrenie teplo
vodné, odparovače, ohrievače, parné kotly, plynové 
potrubia, prístroje na chladenie vzduchu, radiátoro
vé uzávery, radiátory ústredného kúrenia, regulač- 
no-bezpečnostné prídavné zariadenia na vodné za
riadenia, teplovzdušné rúry, vodovodné tesnenia, 
ventily regulačné, vetracie zariadenia, regulátory na 
vodu a plyn, výhrevné platne, vykurovacie články a 
telesá, prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplá
renským kotlom, horáky plynové a olejové.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja železiar
skych tovarov, inštalačných tovarov, regulačných a 
riadiacich systémov.
36 - Sprostredkovanie záruk.
37 - Inštalácia, montáž, opravy a servis ústredného 
kúrenia a vetrania, plynoinštalatérstvo.
42 - Strojársky výskum.

(540)

YAMAHA



(730) Kišš Ladislav, Ing., Pod hájom 1359/141 - 156. 
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;

(210)3562-95 
(220) 15.12.1995 

(511) 18, 25, 35. 37, 40 
(540)

Kara Slova kia-WT
s p a I. s r. o.

(5 10) 18 - Kožené zvieracie kožušiny.
25 - Odevy a oblečenie z kožušín, kože a syntetic
kého materiálu ako plášte, paletá, bundy, čiapky, 

goliere, rukavice.
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s kožuši
novými, koženými a syntetickými výrobkami.
37 - Čistenie kožušín, kože.
40 - Úprava kožušín, úprava odevov po zakúpení. 

(730) KARA SLOVAKIA - WT, spol. s r. o., Zlatovská 
22, 911 59 Trenčín, SK;

(210)3563-95 
(220) 15.12.1995 
(511) 18, 25, 35, 37, 40 
(540)

SI ovakia - WT 
THE M ČI M

e poí. s n. o-

(510) 18 - Kožené zvieracie kožušiny.
25 - Odevy a oblečenie z kožušín, kože a syntetic
kého materiálu ako plášte, paletá, bundy, čiapky, 

goliere, rukavice.
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s kožuši
novými, koženými a syntetickými výrobkami.
37 - Čistenie kožušín, kože.
40 - Úprava kožušín, úprava odevov po zakúpení. 

(730) KARA SLOVAKIA - WT, spol. s r. o., Zlatovská 

22, 911 59 Trenčín, SK;

(210) 3654-95 
(220)28.12.1995 

(511)9 
(540)

(510)9 - Elektrochemické články a batérie, prístroje na 
testovanie batérií, zariadenia na monitorovanie a 
kontrolu elektrického prúdu.

(730) N. V. Duracell Batteries S. A., 7, Nijverheidslaan1 
Aarschot, BE;

(210) 3655-95
(220)28.12.1995

(511) 30

(540) KEEBLER
(510) 30 - Keksy, sušienky, sucháre, komútky na zmrzli

nu, strúhanka, múka a výrobky z obilnín, ovocná 
kôra na ľudskú spotrebu, ryža, pečivo na desiatu, 
celozrnné pečivo, Čierny chlieb, čokoládové tyčinky 
a svätojánsky chlieb.

(730) KEEBLER COMPANY, Elmhurst, Illinois 60126- 
-1581, US;

(210)3656-95
(220) 28.12.1995

(5)1)30

(540)AMBROSOLI

(510) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a obilné výrobky určené na 
ľudskú výživu, ovsené vločky, nápoje z kávy, kakaa 
alebo čokolády, chlieb, sucháre a sušienky, koláče, 
jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z 
melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, 
čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie, ľad.

(730) INDUSTRLAS AMBROSOLI S. A., 3 Oriente 
1288, Vina del Mar, CL;

(210)3657-95
(220)28.12.1995
(511)5

(540) BRYTAR
(510)5 - Farmaceutické preparáty a substancie.

(730) ASTRA AKT] EBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 
S-151 85 Sôdertälje, SE;

(210)3658-95
(220)28.12.1995

(511)31

(540)9 Lives
(510)31 - Výživa pre zvieratá a domáce zvieratká.

(730) Star-Kist Foods, Inc., One Riverfront Place, New
port, Kentucky 41071, US;

(210)3659-95
(220)28.12.1995
(511)5

(540) ECOVIA
(510) 5 - Farmaceutické preparáty a substancie.
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sôdertälje, SE;



(210)3664-95
(220)29.12.1995
(511)9, 16, 35, 36, 37, 38, 42
(540)

• IM* • ••*«•••••• M«« •••
• • • i4i* e ••• ••« sse t*ti i»e» »»■• * • • • e e i i s
• • • •••• • • ♦

(510) 9 - Kompaktné audiodisky; kompaktné videodisky; 
kompaktné disky s tvorbou pamäte /ROM/; pre
vádzkové počítačové programy; počítačové progra
my; počítačový softvér vzťahujúci sa k zberu a dis
tribúcii dát, finančnému zmenárenstvu, burzovému 
maklérstvu, obchodu s akciami, finančným transak
ciám, spravodajským agentúram; pamäťové médiá 
magnetických dát; pamäťové médiá optických dát; 
magnetické disky; zakódované magnetické karty; 
prepojovacie medzičlánky pre počítače; ďalekopi
sy; televízne prístroje; telekomunikačné prístroje a 
aparáty; počítače; počítačové klávesnice; periférne 
počítačové zariadenia; tlačiarne na použitie s počí
tačmi; modemy; myši; počítačové terminály.
16 - Knihy, periodiká; publikácie; fotografie.
35 - Reklama; šírenie reklamných materiálov; ob
chodné odhady; obchodné informácie; obchodné 
prieskumy; komerčné informácie; ekonomická 
prognostika; požičovňa kancelárskych strojov a vy
bavenia; obchodný výskum; štatistické informácie.
36 - Finančné analýzy, finančné poradenstvo; práv
nické ohodnotenie; burzové ponuky; elektronické 
prevody kapitálových fondov.
37 - Inštalácie, údržba a opravy počítačových systé
mov.
38 - Telekomunikačné služby; vysielanie; komuni
kácie cez počítačové terminály; prenosy správ, in
formácií a obrazu pomocou počítačov; elektronická 
pošta; zasielanie správ; spravodajské agentúry; pre
nájom prístrojov na zasielanie správ; telegrafné 
služby; služby spojov po drôte.
42 - Lízingový prístup k počítačovým bázam dát; 
počítačové programovanie; počítačový prenájom; 
počítačové softvérové navrhovanie; modernizácia 
počítačového softvéru; služby oznamujúce novinky, 
prenájom počítačového softvéru.

(730) Reuters Limited, 85 Fleet Street, London EC4P 4AJ, 
GB;

(210)3665-95

(220)29.12.1995
(511) 38

(540) REUTER SPECTRUM

(510)38 - Telekomunikačné služby; vysielanie; komuni
kácie cez počítačové terminály; prenosy správ, in
formácií a obrazu pomocou počítačov; elektronická 
pošta; zasielanie správ; spravodajské agentúry; pre
nájom prístrojov na zasielanie správ; telegrafné 
služby; služby spojov do drôte.

(730) Reuters Limited, 85 Fleet Street, London EC4P 4AJ, 
GB;

(210) 3666-95
(220) 29.12.1995
(511) 9, 16, 35, 36, 37, 38, 42

(540) REUTERS

(510) 9 - Kompaktné audiodisky; kompaktné videodisky; 
kompaktné disky s tvorbou pamäte /ROM/; pre
vádzkové počítačové programy; počítačové progra
my; počítačový softvér vzťahujúci sa k zberu a dis
tribúcii dát, finančnému zmenárenstvu, burzovému 
maklérstvu, obchodu s akciami, finančným transak
ciám, spravodajským agentúram; pamäťové médiá 
magnetických dát; pamäťové médiá optických dát; 
magnetické disky; zakódované magnetické karty; 
prepojovacie medzičlánky pre počítače; ďalekopi
sy; televízne prístroje; telekomunikačné prístroje a 
aparáty; počítače; počítačové klávesnice; periférne 
počítačové zariadenia; tlačiarne na použitie s počí
tačmi; modemy; myši; počítačové terminály.
16 - Knihy, periodiká; publikácie; fotografie.
35 - Reklama; šírenie reklamných materiálov; ob
chodné odhady; obchodné informácie; obchodné 
prieskumy; komerčné informácie; ekonomická 
prognostika; požičovňa kancelárskych strojov a vy
bavenia; obchodný výskum; štatistické informácie.
36 - Finančné analýzy, finančné poradenstvo; práv
nické ohodnotenie; burzové ponuky; elektronické 
prevody kapitálových fondov.
37 - Inštalácie, údržba a opravy počítačových systé
mov.
38 - Telekomunikačné služby; vysielanie; komuni
kácie cez počítačové terminály; prenosy správ, in
formácií a obrazu pomocou počítačov; elektronická 
pošta; zasielanie správ; spravodajské agentúry; pre
nájom prístrojov na zasielanie správ; telegrafné 
služby; služby spojov po drôte.
42 - Lízingový prístup k počítačovým bázam dát; 
počítačové programovanie; počítačový prenájom; 
počítačové softvérové navrhovanie; modernizácia 
počítačového softvéru; služby oznamujúce novinky, 
prenájom počítačového softvéru.

(730) Reuters Limited, 85 Fleet Street, London EC4P 4AJ, 
GB;

(210)3667-95
(220)29.12.1995
(511) 9, 16, 35, 36, 37, 38, 42

(540) REUTER

(510)9 - Kompaktné audiodisky; kompaktné videodisky; 
kompaktné disky s tvorbou pamäte /ROM/; pre
vádzkové počítačové programy; počítačové progra
my; počítačový softvér vzťahujúci sa k zberu a dis
tribúcii dát, finančnému zmenárenstvu, burzovému 
maklérstvu, obchodu s akciami, finančným transak
ciám, spravodajským agentúram; pamäťové médiá 
magnetických dát; pamäťové médiá optických dát; 
magnetické disky; zakódované magnetické karty; 
prepojovacie medzičlánky pre počítače; ďalekopi
sy; televízne prístroje; telekomunikačné prístroje a 

aparáty; počítače; počítačové klávesnice; periférne 
počítačové zariadenia; tlačiarne na použitie s počí
tačmi; modemy; myši; počítačové terminály.
16 - Knihy, periodiká; publikácie; fotografie.
35 - Reklama; šírenie reklamných materiálov; ob
chodné odhady; obchodné informácie; obchodné 
prieskumy; komerčné informácie; ekonomická 
prognostika; požičovňa kancelárskych strojov a vy-



bavenia; obchodný výskum; štatistické informácie.
36 - Finančné analýzy, finančné poradenstvo; práv
nické ohodnotenie; burzové ponuky; elektronické 
prevody kapitálových fondov.
37 - Inštalácie, údržba a opravy počítačových systé
mov.
38 - Telekomunikačné služby; vysielanie; komuni
kácie cez počítačové terminály; prenosy správ, in
formácií a obrazu pomocou počítačov; elektronická 
pošta; zasielanie správ; spravodajské agentúry; pre
nájom prístrojov na zasielanie správ; telegrafné 

služby; služby spojov po drôte.
42 - Lízingový prístup k počítačovým bázam dát; 
počítačové programovanie; počítačový prenájom; 
počítačové softvérové navrhovanie; modernizácia 
počítačového softvéru; služby oznamujúce novinky, 
prenájom počítačového softvéru.

(730) Reuters Limited, 85 Fleet Street, London EC4P 4AJ, 
GB;

(210)3669-95 
(220) 29.12.1995 
(511)30 
(540)

Klub
caj

(510)30 - Čaj.

(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 
058 01 Poprad, SK;

(210)3671-95
(220)29.12.1995
(591) biela, červená
(511)30
(540)

Klub
caj

(510)30 - Čaj.

(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 
058 01 Poprad, SK;

(540)

Klub
čaj

(510)30 - Čaj.

(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 
058 01 Poprad, SK;

(210)3674-95 
(220) 29.12.1995 
(511)30 

(540)

ZIATY 
CAP

7Á

(510)30 - Čaj.

(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 
058 01 Poprad, SK;

(210)3675-95 
(220) 29.12.1995
(591) biela, hnedá, červená, zelená, žltá

(511)30
(540)

ZIATY 
CAJ

rA

(510)30 - Čaj

(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 
058 01 Poprad, SK;

(210)3676-95
(220)29.12.1995
(511)30
(540)

(510)30 - Čaj.

(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 
058 01 Poprad, SK;



(210)3677-95 
(220) 29.12.1995
(591) biela, hnedá, červená, žltá, zelená
(511)30
(540)

(510)30-Čaj.

(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 
058 01 Poprad, SK;

(210) 29-96 
(220) 04.01.1996 
(511)29 
(540)

(510) 29 - Syry.
(730) I. WITTMANN & SYN, s. r. o., Námestie SNP 

75/26, 960 01 Zvolen, SK;

(210) 100-96 
(220) 16.01.1996 
(511)3

(540)VITASOMES

(510)3 - Mydlá, voňavkárske výrobky (parfumy), éteric
ké oleje, vlasové lotiony, kozmetické prípravky. 

(730) Job. A. Benckiser GmbH, Ludwig-Bertram-Stra- 
sse 8+10, D-67059 Ludwigshafen, DE;

(510)3 - Mydlá, voňavkárske výrobky (parfumy), éteric
ké oleje, vlasové lotiony, kozmetické prípravky. 

(730) Job. A. Benckiser GmbH, Ludwig-Bertram-Stra- 
sse 8+10, D-67059 Ludwigshafen, DE;

(210) 103-96
(220) 16.01.1996
(511)42

(540) KIKOS
(510) 42 - Služby poskytované v súvislosti so získavaním 

patentov, ochranných známok, obchodných mien a 
ďalšími priemyselnými právami, ich vlastníctvom a 
využívaním.

(730) RESEACHING AND ARTISTIC CREATIONS, 
S. L., Albacete, 23 - Tercero Pta. 4, 46007 Valencia, 
ES;

(210) 104-96 
(220) 17.01.1996 
(511)31 
(540)

(510)31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné pro
dukty a výrobky, najmä semená a osivá, obilniny v 
prírodnom stave; živé zvieratá; krmivá pre zvieratá, 
vtákov a ryby vrátane sušienok a pochúťok; sépiové 
kosti (pre vtákov chovaných v klietkach), jedlé kos
ti a tyčinky pre domáce zvieratá; stelivo a hniezda 
pre zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina, zemiaky a 
výrobky z nich na použitie ako prídavky do krmív.

(730) Mars Incorporated, spoločnosť zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, McLean, Virginia, US;

(210) 101-96 
(220) 16.01.1996 
(511)3

(540)VITASOURCE

(510)3 - Mydlá, voňavkárske výrobky (parfumy), éteric
ké oleje, vlasové lotiony, kozmetické prípravky. 

(730) Job. A. Benckiser GmbH, Ludwig-Bertram-Stra- 
sse 8+10, D-67059 Ludwigshafen, DE;

(210) 102-96 
(220) 16.01.1996 
(511)3 
(540)

(210) 105-96 
(220) 17.01.1996 
(591) zlatá 
(511)31 
(554)

(510)31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné pro
dukty a výrobky, najmä semená a osivá, obilniny v 
prírodnom stave; živé zvieratá; krmivá pre zvieratá, 
vtákov a ryby vrátane sušienok a pochúťok; sépiové 
kosti (pre vtákov chovaných v klietkach), jedlé kos
ti a tyčinky pre domáce zvieratá; stelivo a hniezda



pre zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina, zemiaky a 
výrobky z nich na použitie ako prídavky do krmív. 

(730) Mars Incorporated, spoločnosť zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, McLean, Virginia, US;

(210) 107-96 
(220) 17.01.1996 
(511) 9, 16, 25, 38, 41, 42 
(540)

KT^Íg ENTfRTAINMENT

(510)9 - Médiá na uchovávanie zvuku, obrazu a dát vrá
tane nahraných a na interaktívne použitie; n as ním a- 
né filmy, najmä dlhometrážne.
16 - Tlačoviny vrátane spravodajcov; knihy, brožú
ry, plagáty, obtlačky, nálepky; notové materiály a 
partitúry.
25 - Odevy, ošatenie a bielizeň vrátane tričiek, tie
lok, sák, búnd; pokrývky hlavy vrátane klobúkov a 
bejzbalových čiapok.
38 - Služby v oblasti telekomunikácií vrátane slu
žieb pracujúcich v reálnom čase.
41 - Zábava a vzdelávanie, najmä prostredníctvom 
televíznych a rozhlasových programov a elektroni
ky rozširovaných vrátane interaktívnych služieb 
pracujúcich v reálnom čase (ako napr. internet); or
ganizovanie koncertov; výroba, distribúcia a prená
jom nasnímaných filmov vrátane dlhometrážnych 
filmov.

42 - Služby bázy dát vrátane služieb poskytovaných 
v reálnom čase; vývoj, prenájom a lízing softvéru 
vrátane softvéru na použitie tretími osobami pro
stredníctvom internetu a iných podobných sietí.

(730) BMG MUSIC, 1540 Broadway, New York, N. Y. 
10036, US;

(210) 108-96 
(220) 17.01.1996 
(511)29

(540) POTEX

(510)29 - Zemiakové vlákna ako prísady do potravinár
skych výrobkov.

(730) Sveriges Stärkelseproducenter, fórening u pa,
Karlshamn, SE;

(210) 109-96 
(220) 17.01.1996 
(511)5

(540) TERGAL

(510) 5 - Farmaceutické prípravky všetkých druhov.
(730) Galena, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komá

rov, CZ;

(210) 110-96 
(220) 17.01.1996 
(511) 12

(540) TIBURON

(510) 12 - Osobné automobily, športové automobily, am
bulancie, autobusy, nákladné automobily, omnibu
sy, motory pre pozemné vozidlá, automobilové ko
lesá, súčiastky a vybavenie uvedeného tovaru.

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 140-2, Ke-Dong, 
Chongro-Ku, Seoul, KR;

(210) 111-96 
(220) 17.01.1996 
(511) 29 
(540)

(510)29 - Ryby a výrobky z rýb, konzervované ryby (v 
plechovkách).

(730) BORNHOLMS KONSERVESFABRIK HOL
DING A/S also trading as GLOBAL FOODS A/S, 
Kanalholmen 37, DK-2650 Hvidovre, DK;

(210) 112-96 
(220) 17.01.1996 
(511)42

(540) HELP SERVICE

(510)42 - Geodetické a kartografické služby.
(730) HELP SERVICE-MAPPING, s. r. o., Brdičkova 

1916, 155 00 Praha 5 - Lužiny, CZ;

(210) 114-96 
(220) 17.01.1996 
(511)4, 16

(540) HAVI 

(510) 4 - Sviečky.
16 - Servítky a papierové obrúsky.

(730) Hackman Designer Oy Ab, Hämeentie 135, Hel
sinky, FI;

(210) 1 17-96
(220) 17.01.1996
(511)2

(540) VAGÓNA

(510) 2 - Farby, laky, emaily, fermeže, náterové látky, rie
didlá do náterových látok, zlatolaky, tmely, farbivá, 
moridlá, ochranné prostriedky proti hrdzi a hnilobe 
dreva, práškové náterové látky, práškové farby, im
pregnačné prostriedky, moridlá na drevo, elektrofo- 
rézne náterové látky, pomocné prostriedky, nástrč
kové hmoty na báze organických spojív a organic
kých plnidíel.

(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole
nice, SK;



(210)118-96
(220) 17.01.1996
(511)2

(540) TOMIX
(510) 2 - Farby, lalcy, emaily, fermeže, náterové látky, rie

didlá do náterových látok, zlatolaky, tmely, farbivá, 
moridlá, ochranné prostriedky proti hrdzi a hnilobe 
dreva, práškové náterové látky, práškové farby, im
pregnačné prostriedky, moridlá na drevo, elektrofo- 
rézne náterové látky, pomocné prostriedky, nástrč
kové hmoty na báze organických spojív a organic
kých plnidiel.

(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole
nice, SK;

(210) 119-96
(220) 17.01.1996
(511)2

(540) POCEL
(510)2 - Farby, laky, emaily, fermeže, náterové látky, rie

didlá do náterových látok, zlatolaky, tmely, farbivá, 
moridlá, ochranné prostriedky proti hrdzi a hnilobe 
dreva, práškové náterové látky, práškové farby, im
pregnačné prostriedky, moridlá na drevo, elektrofo- 
rézne náterové látky, pomocné prostriedky, nástrč
kové hmoty na báze organických spojív a organic
kých plnidiel.

(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole
nice, SK;

(210) 122-96
(220) 18.01.1996
(511)9

(540) ORBITEC
(510)9 - Elektronicky riadené a regulované systémy na 

automatizáciu zariadení, ktoré spotrebúvajú ener
giu, strojového vybavenia a bezpečnostného vyba
venia v budovách.

(730) Landys and Gyr, Inc., spoločnosť organizovaná a 
existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 1000 
Deefield Parkway, Buffalo Grove, Illinois 60089, 
US;

(210)136-96 
(220) 18.01.1996 
(511)31,41,42
(540)KARPATIA

(510)31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke, les
nícke a semená neobsiahnuté v iných triedach; živé 
zvieratá; krmivá pre dobytok, čerstvé ovocie a zele
nina.
41 - Výchova, zábavná činnosť a šport, výcvik ko
ní, organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a 
rozhodcov, prevádzkovanie verejnej telovýchovnej 
školy - jazdectvo, organizovanie telovýchovných 
kurzov, drezúra zvierat, organizovanie športových 
podujatí.
42 - Ubytovacie, reštauračné a pohostinské služby, 
prevádzkovanie bufetov.

(730) TJ KARPATIA, Poľný mlyn 1, 843 55 Bratislava, 
SK;

(210) 137-96 
(220) 18.01.1996 
(511)31,41, 42 

(540)

HRRPflTIR

(510)31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke, les
nícke a semená neobsiahnuté v iných triedach; živé 
zvieratá; krmivá pre dobytok, čerstvé ovocie a zele

nina.
41 - Výchova, zábavná činnosť a šport, výcvik ko
ní, organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a 
rozhodcov, prevádzkovanie verejnej telovýchovnej 
školy - jazdectvo, organizovanie telovýchovných 
kurzov, drezúra zvierat, organizovanie športových 
podujatí.
42 - Ubytovacie, reštauračné a pohostinské služby, 
prevádzkovanie bufetov.

(730) TJ KARPATIA, Poľný mlyn 1, 843 55 Bratislava, 
SK;

(210) 138-96 
(220) 18.01.1996 
(511)33

(540) Stefan's
(510)33 - Liehoviny a likéry, alkoholické nápoje.
(730) Štefan Antonín, Charbulova 170, 618 00 Brno, CZ;

(210)141-96
(220) 19.01.1996
(511)35

(540) PRICE COSTCO
(510)35 - Zhromažďovanie tovarov širokého sortimentu 

(s výnimkou jeho dopravy), umožňujúce spotrebite
ľom pohodlne si prehliadnuť, posúdiť a zakúpiť ten
to tovar; propagácia cudzieho tovaru; nájom re
klamného priestoru; rozširovanie reklamných mate
riálov; kopírovacie služby; poradenské služby pre 
obchodníkov s automobilmi, hlavne informácie tý
kajúce sa zľavy na vozidlách; poradenské služby 
pre obchodníkov s loďami, hlavne informácie týka
júce sa zľavy na člnoch.

(730) Price Costco International, Inc., 999 Lake Drive, 
lssaquah, 98027 Washington, US;

(210)142-96 
(220) 19.01.1996 
(511)35

(540) PRICE CLUB



(510)35 - Zhromažďovanie tovarov širokého sortimentu 
(s výnimkou jeho dopravy), umožňujúce spotrebite
ľom pohodlne si prehliadnuť, posúdiť a zakúpiť ten
to tovar; propagácia cudzieho tovaru; nájom re
klamného priestoru; rozširovanie reklamných mate
riálov; kopírovacie služby; poradenské služby pre 
obchodníkov s automobilmi, hlavne informácie tý
kajúce sa zľavy na vozidlách; poradenské služby 
pre obchodníkov s loďami, hlavne informácie týka
júce sa zľavy na člnoch.

(730) Price Costco International, Inc., 999 Lake Drive, 
tssaquah, 98027 Washington, US;

(210) 143-96
(220) 19.01.1996
(511)35

(540) COSTCO
(510)35 - Zhromažďovanie tovarov širokého sortimentu 

(s výnimkou jeho dopravy), umožňujúce spotrebite
ľom pohodlne si prehliadnuť, posúdiť a zakúpiť ten
to tovar; propagácia cudzieho tovaru; nájom re
klamného priestoru; rozširovanie reklamných mate
riálov; kopírovacie služby; poradenské služby pre 
obchodníkov s automobilmi, hlavne informácie tý
kajúce sa zľavy na vozidlách; poradenské služby 
pre obchodníkov s loďami, hlavne informácie týka
júce sa zľavy na člnoch.

(730) Price Costco International, Inc., 999 Lake Drive, 
Issaquah, 98027 Washington, US;

(210)145-96
(220) 19.01.1996
(511)9
(540)LINKSWITCH

(510)9 - Počítačové príslušenstvo, hlavne sieťové modu
ly a elektronické inštalačné centrá a s týmto spoje
ný softvér, všetko na použitie v podmienkach miest
nej počítačovej siete, podnikovej, metropolitnej a 
globálnej oblasti.

(730) 3Com Corporation, 5400 Bayfront Plaza, Santa 
Glara, California 95052, US;

(210) 147-96
(220) 19.01.1996
(511)9
(540)CELLPLEX

(510) 9 - Počítačové príslušenstvo, hlavne sieťové modu
ly a elektronické inštalačné centrá a s týmto spoje
ný softvér, všetko na použitie v podmienkach miest
nej počítačovej siete, podnikovej, metropolitnej a 
globálnej oblasti.

(730) 3Com Corporation, 5400 Bayfront Plaza, Santa 
Clara, California 95052, US;

(210) 148-96 
(220) 19.01.1996 
(511)9
(540)ACCESSBUILDER

(510)9 - Počítačové príslušenstvo, hlavne sieťové modu
ly a elektronické inštalačné centrá a s týmto spoje
ný softvér, všetko na použitie v podmienkach miest
nej počítačovej siete, podnikovej, metropolitnej a 
globálnej oblasti.

(730) 3Com Corporation, 5400 Bayfront Plaza, Santa 
Clara, California 95052, US;

(210) 149-96
(220) 19.01.1996
(511)9

(540) LANPLEX
(510)9 - Miestne oblastné sieťové systémy, hlavne počí

tačový hardvér skladajúci sa z počítačovej schrán
ky, šasi, prepájajúcej roviny, procesorového štítka, 
napájacieho zdroja a modulov pozostávajúcich z 
dosiek s plošnými spojmi zaisťujúcimi prepojiteľ- 
nosť medzi sieťami v éteri a vysokorýchlostnými 
sieťami.

(730) 3Com Corporation, 5400 Bayfront Plaza, Santa 
Clara, California 95052, US;

(210)206-96
(220)23.01.1996
(511)25
(540)

(510)25 - Gumová, plastová a textilná obuv v triede 25. 
(730) Šťastný Štefan, Ing., Topoľová ul. 586/40, 958 04 

Veľké Bielice, SK;

(210) 226-96 
(220)25.01.1996 
(511) 19, 20, 40 
(540)

(510) 19 - Profilové drevo pre stavebníctvo.
20 - Netradičný nábytok v t r. 20.
40 - Spracovanie dreva.

(730) Majernik Andrej, Terna 191, 082 67 Terna, SK;

(210)263-96
(220)26.01.1996
(591) hnedá, červená, biela, čierna, fialová, zlatá



(511)30
(540)

(510) 30-Káva.
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK;

(210)264-96 
(220)26.01.1996 
(511)30 
(540)

(510) 30 - Káva.
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK;

(210)273-96 
(220)29.01.1996 
(511) 16, 18, 24,25,41 
(540)

^Equito
(510) 16 - Papier a výrobky z papiera, lepenky a karto

nážne výrobky, tlačoviny, časopisy, periodiká, kni
hy, výrobky: knihárske, fotografie, písacie potreby, 
kancelárske lepidlá, potreby pre umelcov, štetce, pí
sacie stroje, kancelárske potreby okrem nábytku, u- 
čebné potreby a pomôcky, hracie karty, tlačiarenské 
písmená, štočky, spojivá pre papiernický priemysel, 
obrazy.
18 - Kože a náhradky, výrobky z kože a náhradiek, 
surové kože a kožušiny, kufre a cestovné tašky, 
dáždniky, slnečníky, palice, biče, postroje na kone, 
sedlárske výrobky, náhubky, pikrývky na kone.
24 - Tkaniny, prikrývky vrátane prikrývok na cesto
vanie, vlajky, poťahy.

25 - Odevy, bielizeň, topánky, črievice, trampky, 
klobučnícky tovar.
41 - Vydavateľská činnosť.

(730) EQUITO, spol. s r. o., Tajovského 24, 811 04 Bra
tislava, SK;

(210) 290-96 
(220)30.01.1996 
(511) 36, 39, 42 
(540)

-¾. POŽGAY TRAVEL

(510)36 - Zmenárenské služby, informácie a poistení.
39 - Organizovanie ciest, rezervácia dopravy, infor
mácie o preprave, organizovanie okružných výle
tov, rezervácia, rezervácia miesteniek, sprevádzanie 
turistov, sprostredkovanie prepravy, preprava a 
sprevádzanie turistické kancelárie, turistické pre
hliadky.
42 - Rezervácia hotelov a penziónov, rezervácia 
prechodného ubytovania, sprevádzanie.

(730) Kopáčik Anton, Ing. - POŽGAY TRAVEL, Slád

kovičova 8, 911 01 Trenčín, SK;

(210) 298-96
(220)31.01.1996
(511)9
(540)SMARTSTART

(510)9 - Počítačové programy na vykonávanie zoraďova
cích, nastavovacích a diagnostických funkcií pre o- 
sobné počítače.

(730) Compaq Computer Corporation, spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 20555 S. 
H. 249, Houston, Texas 77070, US;

(210) 299-96 
(220)31.01.1996 
(511)32 
(540)

(510)32 - Vody minerálne a šumivé a iné nealkoholické 
nápoje; ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav; si
rupy a iné prípravky na prípravu nápojov.

(730) The Concentrate Manufacturing Company of 
Ireland, also trading as Seven-Up International,
20 Reid Street, Williams House, Hamilton, 5-33, 
BM;



(210)335-96 
(220)05.02.1996 
(511) 16 
(540)

POĽOVNÍCTVO 
a RYBÁRSTVO

(510) 16 - Časopisy.

(730) PaRPRESS, s. r. o., Koceľova 17, 821 80 Bratisla
va, SK;

(210)338-96
(220)05.02.1996
(511)30
(540)
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(510)30 - Káva.
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK;

(210)339-96
(220)05.02.1996
(591) hnedá, červená, biela
(511)30
(540)

v v t ľ i- 'r v v >

(510) 30 - Káva.
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 

058 01 Poprad, SK;

(210)343-96 
(220) 06.02.1996 
(511)3

(540) QUATRO

(510) 3 - Avivážny prostriedok.
(730) ZENIT, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, 

CZ;

(210)348-96
(220) 06.02.1996
(511)9, 38, 41

(540) DISCOVERY CHANNEL

(510)9 - Prístroje na uchovanie, záznam, prenos a repro
dukciu zvuku alebo obrazu, kinematografické filmy 
a videopásky, videodisky a nahrané magnetické 
pásky so zvukom alebo obrazom, zvukové zázna
my, gramofónové platne a disky, zábavné prístroje 
na použitie v spojení s televíznym prijímačom, po
čítače, počítačové programy, prepojené počítačové 
systémy, magnetické a z optických vlákien zhotove
né nosiče dát, časti a náhradné diely všetkých uve
dených zariadení.
38 - Spojovacie služby, najmä služby rozhlasové a 
rozhlasu po drôte, vysielania a prenosy televíznych 
programov, vysielania rozhlasových programov, te
levízne prenosy, rozhlasové prenosy, rozširovanie 
rozhlasu, prenosy dát.
41 - Výchova, výučba a zábava, najmä príprava roz
hlasových a televíznych programov, výroba fdmov 
a živých zábavných relácií, výroba animovaných 
filmov a televíznych relácií, služby spojené s kine
matografickou zábavou, televíznou zábavou a živý
mi zábavnými predstaveniami a šou, služby spojené 
s vydávaním kníh, časopisov, tlačív a periodík.

(730) DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC., 7700 
Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland, US;

(210)367-96 
(220)07.02.1996 
(511)9, 16, 37,41,42 
(540)

(510) 9 - Počítače, vedecké, elektrické a elektronické prí
stroje a nástroje, všetko na príjem, spracovanie, vy
sielanie, ukladanie a odovzdávanie vstupov a výstu
pov dát, slovné procesory, vizuálne jednotky disple
jov, tlačiarenské prístroje, pamäte, monitorovacie a 
editačně prístroje, všetko na použitie s uvedeným 
tovarom, elektronické prístroje a nástroje, ktoré po
užívajú počítačové programy na riadenie počítačov, 
strojov alebo obrábacích strojov, instruktážně a vy
učovacie prístroje a nástroje, faksimilné telegrafic
ké prístroje, prístroje na záznam zvuku alebo video- 
informácií, tlačiarenské súčiastky a doplnky obsiah
nuté v triede 9 na všetok uvedený tovar, pásky, dis
ky, karty a drôty, všetky magnetické a pre alebo s 
počítačovými programami, elektronické pamäťové 
jednotky alebo optické disky pre alebo s počítačo
vými programami, cievky a kazety, všetko prispô
sobené na používanie s uvedenými diskami, pásky s 
kartami a s drôtmi, vydierované (kódované) karty a 
vydierované (kódované) pásky, magnetické pásky 
nesúce zvukové záznamy alebo videozáznamy, po
čítačové programy.



16 - Papier, papierové pásky, karty, tlače, formuláre, 
tlačené publikácie, knihy, noviny, periodické publi
kácie, brožúry, viazače voľných listov, letáky, pros
pekty, obchodné formuláre, dátové listy, manuály 
pre obsluhu, programovacie manuály pre počítače, 
počítačové výpisy, počítačové zoznamy a počítačo
vé operačné dokumentácie a programové vybavenie 
počítačov obsiahnuté v triede 16.
37 - Údržba, inštalácia a opravy počítačov a progra
mového vybavenie počítačov.
41 - Výcvikové a výchovné služby týkajúce sa po
čítačov.

42 - Konzultačné služby týkajúce sa počítačov, pro
jekty počítačových systémov, služby týkajúce sa 
výberu technického vybavenia a programového vy
bavenia počítačov.

(730) Sybase Eastern Europe B. V., Planetenbaan 25, 
3600 BP Maarssen, NL;

(210)382-96 
(220)08.02.1996 
(511)32, 33 
(540)

(510) 32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Vína.

(730) Poľnohospodárske družstvo Cebovce - Opava,
Družstevná 49/12, 991 25 Čebovce, SK;

(210)383-96 
(220)08.02.1996 
(511)32, 33 
(540)

(510) 32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Vína.

(730) Poľnohospodárske družstvo Čebovce - Opava,
Družstevná 49/12, 991 25 Čebovce, SK;

(210)388-96 
(220) 08.02.1996 
(511)5
(540)DETRUSITOL

(510) 5 - Farmaceutické výrobky na urologické a gyneko
logické použitie.

(730) PHARMACIA AB, S-171 97 Stockholm, SE;

(210)389-96 
(220) 09.02.1996 
(591) zelená 
(511)42 

(540)

KASICO
A S - TLAČIAREŇ CENlN - BRATISLAVA

(510)42 - Polygrafická výroba, tlač cenných papierov a 
ostatných polygrafických výrobkov.

(730) KASICO, a. s., Beckovská 38, 823 61 Bratislava, 
SK;

(210)390-96 
(220) 09.02.1996 
(511)28 
(540)

TOM1UTE

(510)28 - Golfové lopty, golfové kluby, golfové tašky, 
golfové podstavce, golfové rukavice, plavecké oku
liare, tenisové loptičky, tvrdé loptičky potiahnuté 
kožou, softbalové lopty, bejzbalové palice, softbalo
vé palice, bejzbalové a softbalové rukavice, lopty na 
americký futbal, futbalové lopty, basketbalové lop
ty, volejbalové lopty, volejbalové siete, basketbalo
vé siete a dosky, bedmintonové rakety a siete.

(730) Lisco Sports, Inc., 5730 North Hoover Boulevard, 
Tampa, Florida 33634, US;

(210) 391-96 
(220) 09.02.1996 
(511)6, 7, 9, 11 
(540)

(510)6 - Armatúry vodárenské, priemyselné, chemické a 
pre naftový priemysel zo sivej liatiny, oceľoliatiny, 
zliatinových ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a armatú
ry pogumované, klapky spätné a škrtiace.
7 - Posúvače, stojany na ovládanie armatúr, plavá- 
kové ventily, lapače kalov, odvzdušňovacie a za- 
vzdušňovacie ventily, montážne vložky, sacie koše. 
9 - Kompenzátory.
11 - Zemné súpravy pre posúvače a navŕtacie pásy. 

(730) Jihomoravská armaturka, spol. s r. o., Lipová a- 
Iej 1, 695 01 Hodonín, CZ;

(210)392-96 
(220)09.02.1996 
(511)6, 7, 9, 11



(540)

(510)6 - Armatúry vodárenské, priemyselné, chemické a 
pre naftový priemysel zo sivej liatiny, oceľoliatiny, 
zliatinových ocelí, nehrdzavejúcich ocelí a armatú
ry pogumované, klapky spätné a škrtiace.
7 - Posúvače, stojany na ovládanie armatúr, plavá- 
kové ventily, lapače kalov, odvzdušňovacie a za- 
vzdušňovacie ventily, montážne vložky, sacie koše. 

9 - Kompenzátory.
11 - Zemné súpravy pre posúvače a navŕtacie pásy.

(730) Jihomoravská armatiirka, spol. s r. o., Lipová a- 
Iej 1, 695 01 Hodonín, CZ;

(210)401-96 
(220) 12.02.1996 

(5H)3

(540) NIGHT-A-MINS

(510) 3 - Kozmetické, toaletné a voňavkárske prípravky. 

(730) Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth Avenue, 
New York, N.Y. 10153, US;

(210)406-96
(220) 12.02.1996
(511)9, 38

(540) NORSAT

(510)9 - Satelity pre telekomunikačné služby; vedecké, 
navigačné a zememeračské prístroje a nástroje; e- 
lektrické a elektronické prístroje, nástroje a zariade
nia na telefónnu, telexovú, faxovú a počítačovú ko
munikáciu, telekomunikačné prístroje a nástroje na 

signalizáciu, kontrolu a prenos zvuku a obrazu; po
čítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov, po
čítače určené na riadenie satelitných staníc; časti 
menovaných prístrojov, nástrojov a zariadení (ak 

nepatria do iných tried).
38 - Telekomunikačné služby.

(730) TELENOR AS, Universitetsgaten 2, N-0164 Oslo, 

NO;

(210)408-96 
(220) 13.02.1996 
(511)5 
(540)

NISSHIN
(510)5 - Výrobky lekárnické, veterinárne a hygienické, 

diabetické prípravky na liečebné účely, potraviny 
pre dojčatá, náplasti, obväzový materiál, materiály 
na plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dezin
fekčné prípravky, výrobky na ničenie škodlivých 
zvierat, najmä fungicidy, herbicídy a insekticídy.

(730) ISHIHARA SANGYO KAISHA, Ltd., 3-15, Edo 
bori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JP;

(210)409-96 
(220) 13.02.1996 
(511)34

(540) JAKUB

(510)34 - Tabak, tabakové výrobky, najmä cigarety, faj

čiarske potreby, zápalky.
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, Parkstrasse 51, 22605 

Hamburg, DE;

(210)410-96 
(220) 13.02.1996 

(511)5

(540) TANOVEX

(510) 5 - Farmaceutické výrobky, najmä na liečbu rakovi
ny, vírusových infekcií a neurologických porúch. 

(730) Biogen, Inc., 14 Cambridge Center, Cambridge, 
Massachusetts 02142, US;

(210)414-96 
(220) 13.02.1996 
(511)6 
(540)

(CjHfoattabil)

(510) 6 - Farbený drôt na fixáciu - spevňovanie rezaných 

a umelých kvetín.
(730) Velena Štefan, Dr., Záhradnícka č. 326, 943 58 Ka

menný Most, SK;

(210)417-96 
(220) 14.02.1996 

(511)5

(540) RELUMA

(510)5 - Rádiofarmaceutické diagnostické zobrazovacie 

činidlo.
(730) The DuPont Merck Pharmaceutical Company,

Barley Mill Plaza, Building 25, Wilmington, Dela

ware, US;

(210)421-96
(220) 14.02.1996

(511) 10

(540) AIRPAC

(510) 10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubo- 
lekárske a zverolekárske vrátane špeciálneho nábyt
ku pre tieto odbory a vrátane prístrojov a zdravot
níckych pomôcok, ako ortopedické bandáže, zdra
votnícke výrobky z gumy, protézy a pod.

(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Vastra Mälarehamnen 9, 
S-151 85 Sôdertälje, SE;



(210) 422-96 
(220) 14.02.1996 
(511)5

(540) ATACAND

(510) 5 - Farmaceutické prípravky a substancie.
(730) Pharmastra AG, Gewerbestrasse 12, CH-8132 

EGG/ZH, CH;

(210)442-96 
(220) 15.02.1996 
(511)5

(540) DIANEAL

(510) 5 - Peritoneálny dialytický roztok.
(730) BAXTER INTERNATIONAL INC., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One Baxter 
Parkway, Deerfield, Illinois 60015, US;

(210)443-96 
(220) 15.02.1996 
(511) 10

(540) OPTIPAC

(510) 10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a veterinárne 
prístroje a nástroje.

(730) BAXTER INTERNATIONAL INC., spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One Baxter 
Parkway, Deerfield, Illinois 60015, US;

(210)444-96
(220) 15.02.1996
(511) 10

(540) TWIN BAG

(510) 10 - Lekárske zariadenia: najmä integrovaný rozpo
jený peritoneálny dialýzový systém, obsahujúci čia
počku, tesnenie, rúrky a nádoby.

(730) BAXTER INTERNATIONAL INC., spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One Baxter 
Parkway, Deerfield, Illinois 60015, US;

(210) 445-96 
(220) 15.02.1996 
(511) 10

(540)VIAFLEX

(510) 10 - Nádoby z umelej hmoty a/alebo z plastov na 
parenterálne kvapaliny.

(730) BAXTER INTERNATIONAL INC., spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One Baxter 
Parkway, Deerfield, Illinois 60015, US;

(210)509-96
(220)21.02.1996
(511)33

(540)

(510) 33 - Vína všetkých druhov.
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou 

21, 902 20 Pezinok, SK;

(210)510-96
(220)21.02.1996
(511)33
(540)

(510) 33 - Vína všetkých druhov.
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou 

21, 902 20 Pezinok, SK;

(210)511-96 
(220)21.02.1996 
(310)108418 
(320) 08.02.1996 
(330) CZ 
(511)32, 33 
(540)

(510) 32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Vína všetkých druhov, liehoviny.

(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou 
21, 902 20 Pezinok, SK;



(210)512-96 
(220)21.02.1996 
(511) 33 
(540)

Bakchus

4^
(510) 33 - Vína všetkých druhov.
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou 

21, 902 20 Pezinok, SK;

(210)513-96 
(220)21.02.1996 
(310) 108416 
(320) 08.02.1996 
(330) CZ 
(511)32, 33 
(540)

(510) 32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Vína všetkých druhov, liehoviny.

(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou 
21, 902 20 Pezinok, SK;

(210)517-96
(220)21.02.1996
(511)33

(540) Zámocká sviečka

(510)33 - Hroznové víno.
(730) RAVENA, spoločnosť s ručením obmedzeným,

Jesenského 2, 949 01 Nitra, SK;

(210)518-96
(220)21.02.1996
(511)33

(540) Zámocké perlivé

(510)33 - Hroznové víno.
(730) RAVENA, spoločnosť s ručením obmedzeným,

Jesenského 2, 949 01 Nitra, SK;

(210)520-96 
(220) 22.02.1996 
(310) 74/720.457 
(320)22.08.1995 
(330) US 
(511)25

(540) HYDRO-SHIELD

(510)25 - Odev, obuv a komponenty na obuv, pokrývky 
hlavy.

(730) THE ROCKPORT COMPANY, INC., 220 Do
nald J. Lynch Boulevard, Marlboro, Massachusetts, 
US;

(210) 523-96
(220) 22.02.1996
(511) 16, 17

(540) TM-Ply

(510) 16 - Plastické materiály na balenie, obalové a balia
ce materiály, teplom utesniteľné tepelne tvarovateľ- 
né plastické listy a fdm.
17 - Plastické hmoty vo vytlačenej forme na použi
tie vo výrobe, obalové zastavovacie a izolačné ma
teriály, obalové a baliace materiály, tepelne tvarova- 
teľné plastické listy a film, teplom utesniteľné te
pelne tvarovateľné plastické listy a film.

(730) W. R. Grace and Co. - Conn, spoločnosť organi
zovaná a existujúca podľa zákonov štátu Conecti- 
cut, 1114 Avenue of the Americas, New York, NY 
10036, US;

(210)528-96 
(220) 22.02.1996 
(310) 108413 
(320)08.02.1996 
(330) CZ 
(511)32, 33 
(540)

(510) 32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Vína všetkých druhov, liehoviny.

(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou 
21, 902 20 Pezinok, SK;



(510) 9 - Vysielacie a prijímacie zariadenie a úplné príslu
šenstvo zariadenia, najmä satelitné zariadenie, rá
diové zariadenie, rádiomodemy, video vysielače a 
prijímače, rádiointerface.

(730) ELIX, spol. s r, o., Jablonecká 358, 190 00 Praha 9, 
CZ;

(210) 530-96 
(220)22.02.1996 
(511) 24, 25 
(540)

TIES ^ 
PRINCIPE

(510) 24 - Vreckovky.
25 - Kravaty, motýliky, šály, pánske vesty.

(730) Lexmann Róbert, Brnianska 2, 911 01 Trenčín, 
SK;

(210)534-96 
(220)23.02.1996 
(511)6, 19 

(540) UNIEK

(510) 6 - Kovový stavebný materiál, nosníky a konštruk
cie kovové vrátane kovových nosníkov na že Iezo- 
betón.
19 - Výrobky z cementu, betónové prvky, betonár
ske výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty, stropy a 
nosníky s výnimkou kovových, tvarovky, stropné 
dosky s výnimkou kovových, betónové dosky, ar
movaný betón.

(730) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 
832 17 Bratislava, SK;

(210)536-96
(220)23.02.1996
(511)6, 19

(540) KLASIKO

(510) 6 - Kovový stavebný materiál, nosníky a konštruk
cie kovové vrátane kovových nosníkov na železo
beton.
19 - Výrobky z cementu, betónové prvky, betonár
ske výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty, stropy a 
nosníky s výnimkou kovových, tvarovky, stropné 
dosky s výnimkou kovových, betónové dosky, ar
movaný betón.

(730) PRE MAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 
832 17 Bratislava, SK;

(210)537-96 
(220)23.02.1996 
(511)6, 19 

(540) PREDOS

(510) 6 - Kovový stavebný materiál, nosníky a konštruk
cie kovové vrátane kovových nosníkov na železo
beton.

19 - Výrobky z cementu, betónové prvky, betonár
ske výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty, stropy a 
nosníky s výnimkou kovových, tvarovky, stropné 
dosky s výnimkou kovových, betónové dosky, ar

movaný betón.
(730) PRE MAC, spol. s r. o.. Stará Vajnorská cesta 25, 

832 17 Bratislava, SK;

(210)538-96
(220) 23.02.1996
(511)6, 19

(540)MINIFLOR

(510) 6 - Kovový stavebný materiál, nosníky a konštruk
cie kovové vrátane kovových nosníkov na železo
beton.
19 - Výrobky z cementu, betónové prvky, betonár
ske výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty, stropy a 
nosníky s výnimkou kovových, tvarovky, stropné 
dosky s výnimkou kovových, betónové dosky, ar
movaný betón.

(730) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 
832 17 Bratislava, SK;

(210)539-96
(220)23.02.1996
(511)6, 19

(540) ARMAC

(510) 6 - Kovový stavebný materiál, nosníky a konštruk
cie kovové vrátane kovových nosníkov na železo
beton.
19 - Výrobky z cementu, betónové prvky, betonár
ske výrobky, dlaždice, dlažba, prefabrikáty, stropy a 
nosníky s výnimkou kovových, tvarovky, stropné 
dosky s výnimkou kovových, betónové dosky, ar
movaný betón.

(730) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25, 
832 17 Bratislava, SK;

(210)561-96 
(220) 26.02.1996 
(511)35, 42

(540) FINECO

(510) 35 - Vedenie účtovnej evidencie.
42 - Ekonomické poradenstvo.

(730) FinEco, spol. s. r .o, Jasovská 1, 851 07 Bratislava, 
SK;

(210)562-96 
(220) 26.02.1996 
(511)35, 42 
(540)

(510)35 - Vedenie účtovnej evidencie. 
42 - Ekonomické poradenstvo.



(730) FinEco, spol. s r. o., Jasovská 1, 851 07 Bratislava, 
SK;

(210) 563-96 
(220)27.02.1996 
(511) 12

(540)4 EVER

(510) 12 - Pneumatiky.
(730) T C Debica S. A., 1 Maja 1, 39-200 Debica, PL;

(210)565-96 
(220)27.02.1996 
(511) 12

(540) FREEWAY

(510) 12 - Automobily.
(730) NISSAN Slovakia, s. r. o., Technická 7, 821 04 

Bratislava, SK;

(210)568-96
(220)27.02.1996
(511)9

(540) DEFEND - POWERS

(510)9 - Elektrické zariadenia na optimalizáciu prevádz
ky motorového vozidla.

(730) MARBO Slovakia, spol. s r. o., Bernolákova 1, 
911 01 Trenčín, SK;

(210)569-96 
(220)27.02.1996 
(511)9, 16,41,42 
(540)

(510)9 - Nahrané magnetické disky, pásky, CD-ROM, 
ROM-karty, laserové disky a optické disky, počíta
čové programy a manuály, všetko na použitie v ob
lasti výskumu, vo vzdelávacích a zamestnaneckých 
testoch, pri vyhodnocovaní testov a pri správach o 
testoch, pri administrácii vo veci testov, pri spôso
bilosti študentov a pri hodnotení výkonu študentov, 
pri inštruktážnom hodnotení a pri výcviku, pri zdo
konaľovaní a obohacovaní učebných plánov, pri 
zhodnocovaní a inštruktáži gramotnosti dospelých 
osôb, jazykového umenia, pri zhodnocovaní znalos
tí a pri poradenstve pre budúce povolanie.
16 - Tlačoviny, hlavne brožúry, testy, knihy, knižky, 
pamflety, sprievodcovia, sumarizačné tlačené for
muláre, manuály, hárky na odpovede, hárky na hod
notenie testov, informačné bulletiny a správy, všet
ko na použitie v oblasti výskumu, vzdelávacích tes
tov, jazykového umenia, zhodnocovania znalostí a 
pri poradenstve pre budúce povolanie.
41 - Vzdelávacia činnosť, hlavne organizácia výcvi
kových a školiacich zasadaní, kurzov, seminárov a 
kurzov, vývoj testov, administrácia v oblasti testov, 
vyhodnocovania testov, podávania správ o testoch,

všetko v oblasti výskumu, vzdelávacích testov, ja
zykového umenia, zhodnocovania znalostí a pora
denstva pre budúce zamestnanie.
42 - Uskutočňovanie výskumu a štúdií účelnosti a e- 
fektívnosti s ohľadom na testovanie znalostí a výuč
ba spôsobilosti a hodnotenie, všetko na použitie v 
oblasti výskumu, vzdelávacích testov, jazykového 
umenia, zhodnocovanie znalostí a poradenstvo pre 
budúce povolanie, vykonávanie vzdelávacích testov 
a hodnotenia, poskytovanie elektronicky či neelek
tronický doručovaných informačných služieb o 
vzdelávacom programe, o administrácii testov a o 
programoch testov, poskytovanie informácií o pod
porných technických službách cez počítač a telefón 
pre užívateľov inštruktážnych počítačových progra
mov.

(730) Educational Testing Service, Rosedale Road, Prin- 
centon, New Jersey 08541, US;

(210)573-96
(220)28.02.1996
(511)7, 20

(540) DENNISON

(510) 7 - Stroje a nástroje s motorickým pohonom na tlač 
a nalepovanie viniet, nálepiek a pások na/alebo o- 
kolo predmetov a náhradné diely tohto tovaru.
20 - Plastické nálepky na pripevňovanie príveskov 
na tovar, plastické nálepky vo forme káblových pá
sok, jednodielne plastické pásky na ochranu objek
tov.

(730) Avery Dennison Corporation, 150 North Orange 
Grove Boulevard, Pasadena, California 91103, US;

(210)574-96 
(220)28.02.1996 
(511)5, 10

(540) MIMITEL A

(510)5 - Farmaceutické prípravky a látky.
10 - Chirurgické, lekárske, zubolekárske a veteri
nárne prístroje a nástroje, protézy vrátane umelých 
údov, očí a zubov.

(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 
S-151 85 Sôdertälje, SE;

(210)577-96
(220)28.02.1996
(511)34
(540)

(510) 34 - Cigarety, tabak, výrobky z tabaku, potreby pre 
fajčiarov, zapaľovače, zápalky.

(730) Benson & Hedges (Overseas) Limited, Windsor 
House, 50 Victoria Street, London SWlH 0NL, GB;



(210)580-96
(220)29.02.1996
(511)7
(540)

ISCAR TuRgfrg
(510)7 - Rezné, drážkovacie, obrábacie, odpíchovacie, 

deliace, frézovacie a vŕtacíe stroje a ich súčasti na 
použitie v obrábacích strojoch.

(730) ISCAR LTD., Migdal Tefen 24959, ÍL;

(210)581-96
(220)29.02.1996
(511)7

(540) FENNER

(510)7 - Hnacie súkolesie a hnacie remeňové prevody; 
pásy; dopravné pásy; pohonné mechanizmy, vložky, 
kladky, razníky, reťaze, reťazové spriahadlá, ložis
kové jednotky, prevodovky, reduktory rýchlostí, 
prístroje a spojky premenlivých rýchlostí; brzdy; 
protispätné jednotky; všetky súčasti uvedených prí
strojov alebo súčasti na použitie s uvedenými prí
strojmi, motory s výnimkou pozemných vozidiel, o- 
vládače motorov.

(730) J. H. Fenner & Co. Limited, Welton Hall, Welton, 
Brough, North Humberside, HU15 1PQ, GB;

(210)583-96
(220)29.02.1996
(511)25

(540) TOP DAWG

(510)25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy, košele, nohavi
ce, šortky, saká, bundy, športové odevy, spodná bie
lizeň, plavky.

(730) Hawaii - Pacific Apparel Group, Inc., 3037 Vail 
Avenue, Commerce, California 90040, US;

(210)586-96 
(220) 29.02.1996 
(511)3 
(540)

(510) 3 - Bieliace prípravky a iné pracie prostriedky, prí
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúse
nie, mydlá, výrobky voňavkárske, éterické oleje, 
vodičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické príprav
ky.

(730) Colgate - Palmolive Company, 300 Park Avenue, 
New York, New York, US;

(210)589-96
(220)29.02.1996

(511)9
(540)

(510)9 - Termostaty, radiátorové termostaty, termostatic
ké radiátorové ventily, termostatom riadené radiáto
rové ventily, termostatické ovládače na radiátorové 
ventily, termostatické diaľkové ovládanie na radiá
torové ventily.

(730) Danfoss A/S, DK-6430 Nordborg, DK;

(210)590-96
(220)29.02.1996
(511)9
(540)

(510)9 - Termostaty, radiátorové termostaty, termostatic
ké radiátorové ventily, termostatom riadené radiáto
rové ventily, termostatické ovládače na radiátorové 
ventily, termostatické diaľkové ovládanie na radiá
torové ventily.

(730) Danfoss A/S, DK-6430 Nordborg, DK;

(210) 700-96 
(220) 15.03.1996 
(511)9, 35, 37, 42

(540)PROELING

(510) 9 - Elektrické, elektronické a akustické prístroje, za
riadenia, zoztavy, podzostavy a súčiastky v triede 9; 
nástroje, prístroje a zariadenia na meranie a kontro
lu elektrických, elektronických a akustických prí
strojov a zariadení; prístroje a zariadenia na záznam 
a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu; prístroje a za
riadenia na reguláciu a automatizáciu; výrobky vý
počtovej techniky, počítače a počítačové systémy, 
ich konštrukčné prvky a príslušenstvo, periférne za
riadenia a doplnky počítačov, monitory, tlačiarne, 
skenery, plottre, grafické počítačové systémy, ich 
periférie a doplnky; programové vybavenie počíta
čov, distribúcia a predaj dát, zariadenia na diaľkový 
prenos dát a informácií, zariadenia a prístroje na au
tomatizované spracovávanie dát a textov; nákup a 
predaj softvéru; signalizačné prístroje a zariadenia; 
drôtové a bezdrôtové prenosové, dorozumievacie a 
akustické zariadenia; pamäťové a záznamové médiá 
a nosiče informácií pre počítače; elektronické regis
tračné pokladne, ich doplnky a prídavné zariadenia; 
zariadenia a systémy bezkontaktnej identifikácie; 
zariadenia a prístroje kancelárskej a reprodukčnej 
techniky; spotrebná elektronika; zariadenia ozna
movacej elektroniky ; konštrukčné a náhradné prvky 
a diely, spotrebný materiál pre tieto výrobky, elek-



Ironické súčiastky.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcho
du.
37 - Výroba, servis, opravy, montáž, inštalácia a ú- 
držba elektrických, elektronických a akustických 
strojov, prístrojov, zariadení, rozvodov a akustic
kých obkladov, ozvučovanie a osvetľovanie priesto
rov.
42 - Poradenstvo, vypracovávanie štúdií a projekto
vanie elektrických, elektronických a akustických 
zariadení, priestorov a rozvodov; vývoj, tvorba soft
véru; zhotovovanie softvéru na objednávku, zhoto
venie, spracovanie dát.

(730) PROELING, spol. s r. o., Čemyševského 27, 851 01 
Bratislava, SK;

(210) 703-96 
(220) 15.03.1996
(511) 3,9, 14, 15, 16, 18, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 39, 41, 42 
(540)

(510) 3 - Mydlá, parfumy, éterické oleje, výrobky pre hy
gienu a starostlivosť o skrášlenie tela.
9 - Zariadenia na záznam, prenos a plejbekzvuku a 
obrazu; magnetické pásky, nahrávky.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z nich a vý
robky nimi potiahnuté obsiahnuté v tr. 14; hodinky.
15 - Hudobné nástroje.
16 - Papier a lepenka; výrobky z papiera a lepenky 
patriace do tr. 16; tlačoviny; knihárske výrobky, t.j. 
knihárska niť, lepidlá a iné látky; fotografie; papier
nický tovar; písacie stroje a kancelárske potreby (s 
výnimkou nábytku), obalový materiál z plastu; hra

cie karty.
18 - Koža a imitácie kože, výrobky z nich patriace 
do tr. 18; kufre a kufríky; dáždniky, slnečníky.
25 - Odevy, obuv, klobúky.
27 - Koberce, predložky a iné podlahové krytiny z 
gumy, plastov alebo textílií.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, 
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; 
džemy; mliečne výrobky, t.j. maslo, syry, smotana, 
jogurt, sušené mlieko na spotrebu; šalátové oleje a 

tuky, šalátové pochutiny, mäsové a rybie konzervy.
30 - Káva, čaj.
32 - Pivá, minerálne vody, vody sýtené kysličníkom 
a iné nealkoholické nápoje; ovocné šťavy; sirupy a 
iné prisady na prípravu nápojov obsiahnuté v triede 
32.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).
39 - Organizovanie a poskytovanie zájazdových prí
ležitostí pre iné osoby.
41 - Filmová tvorba, prenájom filmov, predvádzanie 
filmov, hudobné predstavenia, zábavné programy 
pre rozhlas a televíziu; športové súťaže; publikova
nie a vydávanie kníh, novín a časopisov.

42 - Ubytovanie a stravovanie hostí.
(730) Diversified International Products, Inc., 1500 

Brown & Williamson Tower, Louisville, Kentucky, 
US;

(210)713-96 
(220) 19.03.1996 
(511)5 
(540)

ATABRON
(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 

prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie hmy
zu, najmä fungicidy, herbicídy a insekticídy.

(730) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., 3-15, 
Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JP;

(210)718-96 
(220) 19.03.1996 
(511) 9, 16, 35, 37, 42 
(540)

HYDROPROJEKT
A K C I O V A SPOLEČNOST

(510) 9 - Softvér.
16 - Manuály k softvéru.
35 - Činnosť ekonomických a organizačných porad

cov v obchode.
37 - Vykonávanie inžinierskych a priemyselných 
stavieb, kompletizačné činnosti spojené s realizáci
ou výstavby rekonštrukcií a modernizácií, hlavne 
výstavba stavieb na kľúč.
42 - Projekčná a inžinierska činnosť v investičnej 
výstavbe vrátane spracovania dokumentácie, čin
nosti geodetické, prieskumné geologické a hydro
geologické činnosti pre projekčnú činnosť, chemic
ké a mikrobiologické rozbory, stanovenie nerozpus
tených látok vo vode, programovanie - poskytova
nie softvéru, ubytovacie služby vrátane hostinskej 
činnosti.

(730) Hydroprojekt, a. s., Táborská 31, 140 43 Praha 4, 
CZ;

(210)719-96 
(220) 19.03.1996 
(511)9, 16, 35, 37,42 
(540)

HYDROPROJEKT
A K C 1 O V A SPOLEČNOST

(510) 9 - Softvér.
16 - Manuály k softvéru.
35 - Činnosť ekonomických a organizačných porad

cov v obchode.
37 - Vykonávanie inžinierskych a priemyselných 
stavieb, kompletizačné činnosti spojené s realizáci
ou výstavby rekonštrukcií a modernizácií, hlavne



výstavba stavieb na kľúč.
42 - Projekčná a inžinierska činnosť v investičnej 
výstavbe vrátane spracovania dokumentácie, čin
nosti geodetické, prieskumné geologické a hydro
geologické činnosti pre projekčnú činnosť, chemic
ké a mikrobiologické rozbory, stanovenie nerozpus
tených látok vo vode, programovanie - poskytova
nie softvéru, ubytovacie služby vrátane hostinskej 
činnosti.

(730) Hydroprojekt, a. s., Táborská 31, 140 43 Praha 4, 
CZ;

(210)733-96 
(220)20.03.1996 
(511) 16, 17

(540) EASY COVER

(510) 16 - Lepiace krycie fólie, pásy, pásky, nálepky na 
kancelárske účely a na použitie v domácnosti.
17 - Plastové krycie fólie, pásy, pásky, nálepky nie 
na kancelárske účely a na použitie v domácnosti. 

(730) Beiersdorf AG, Hamburg, DE;

(210)740-96
(220)21.03.1996
(511)37
(540)

StFôjmonl

(510)37 - Stavebné práce, opravy, montážne a inštalačné 
služby, hlavne v oblasti priemyslu.

(730) Strojmont, spol. s r. o., Košice, Južná trieda 97/3, 
040 01 Košice, SK;

(210)784-96
(220) 26.03.1996
(511)3

(540) FLIRT

(510)3 - Pracie a bieliace výrobky; čistiace, leštiace, od- 
masťovacie a brúsne výrobky; mydlá; parfumy a 
vône, esenciálne oleje, kozmetické výrobky v triede 
3, vlasové vody, zubné pasty.

(730) PRESCRIPTIVES INC., 767 Fifth Avenue, New 
York, New York 10153, US;

(210) 785-96 
(220)26.03.1996 
(511) 1, 19 
(540)

(510)1 - Chemické prostriedky pre sektor stavebných 
hmôt, totiž disperzné tekutiny na výrobu cemento
vej malty s prísadou plastov, prísady do betónu na 
použitie v oblasti striekaného betónu a odpaľovacie 
ochranné prostriedky na betón a maltu.
19 - Stavebné hmoty na báze minerálov, betón, za- 
Iievacia malta, hotová malta, cementová malta s prí
sadou plastov, injektážne materiály viazané cemen
tom, hydraulicky tuhnúce kaly na báze cementodis- 
perznej, zmesi z cementu a umelej živice na ochra
nu betónu a betónových sanácií, prostriedky proti 
korózii na báze cementodisperznej na výstužnú o- 
ceľ, prostriedky na priemyselné poťahovanie pod
láh, prírodné prímesi do betónu a malty.

(730) BETEC Baustofftechnik GmbH & Co. KG, Alte 
Bottroper Strasse 64, Essen, DE;

(210) 786-96 
(220) 27.03.1996 
(310)96/614028 
(320) 04.03.1996 
(330) FR 
(511)5

(540)PRODEINE

(510) 5 - Medicinálne a farmaceutické prípravky.
(730) SANOFI S. A., 32-34 Rue Marbeuf, Paris 75008, 

FR;

(210) 787-96 
(220) 27.03.1996 
(511)31 
(540)

MAISGARD
(510) 31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke vý

robky a semená patriace do triedy 31, živé zvieratá, 
čerstvé ovocie a zelenina, semená, živé rastliny a 
prírodné kvety, poľnohospodárske semená s gene
ticky podmienenou odolnosťou proti hmyzu, krmi
vá pre dobytok, slad.

(730) MONSANTO COMPANY, 800 North Lindbergh 
Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, US;

(210) 792-96
(220)28.03.1996
(511)33

(540) MACALLAN

(510)33 - Vína liehoviny, likéry.
(730) The Macallan Distillers Limited, Craigellachie 

AB38 9RX, Scotland, GB;

(210) 800-96
(220)29.03.1996
(5H)5

(540) QUANPAR

(510) 5 - Veterinárne prípravky a substancie, veterinárne, 
lekárske a farmaceutické prípravky a substancie, 
veterinárne vakcíny a séra, veterinárne insekticídy, 
pesticídy a paraziticídy.



(730) SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH COR
PORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov štá
tu Delaware, 1095 Morris Avenue, Union, New Jersey, 
US;

(210)802-96
(220)29.03.1996
(511)9

(540) NOW

(510)9 - Prístroje a zariadenia na záznam, reprodukciu 
a/alebo prenos zvuku a/alebo videoinformácií; zvu
kové záznamy a/alebo videozáznamy; zvukové a/a
lebo videozáznamové prostredie; hry pre videosys- 
témy na dosiahnutie týchto skutočností; CD-ROM; 
časti a súčiastky na uvedené výrobky.

(730) EMI Records Limited (EMI House), 43 Brook 
Green, London, W6 7EF, GB;

(210)803-96 
(220) 29.03.1996
(511) 6, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 27, 35, 37, 39, 41, 42 
(540)

(510) 6 - Stavebný materiál z kovu, prenosné stavby z ko
vu, kovové kanvice, spojovací materiál z kovu.
7 - Stroje a zariadenia (okrem strojov a zariadení 
pre pozemné vozidlá), motory (okrem motorov pre 
pozemné vozidlá), časti a náhradné diely strojov a 
motorov (okrem častí a náhradných dielov strojov a 
motorov pre pozemné vozidlá).
8 - Ručné a strojové náradie a nástroje.
12 - Dopravné prostriedky, motory a hnacie stroje 
pre pozemné vozidlá, súkolesia a prevody pre po
zemné vozidlá, náhradné diely a príslušenstvo do
pravných prostriedkov, motorov a hnacích strojov 
pre pozemné vozidlá, pneumatiky, duše.
17 - Tesnenia, tesniace materiály, izolačné materiá
ly, gumené obruče, spojovacie materiály, čalúnnic- 
ké materiály a materiály na vypchávanie z gumy a- 
Iebo plastov, náhradné diely z gumy, gumené ro
hožky a koberce.
19 - Drevený stavebný materiál ako stavebné drevo 
opracované, dosky, trámy, deliace steny, panely, ob
klady, podlahy, parkety, podhľady, okná, dvere; te
lefónne búdky s výnimkou kovových; drevené pre
nosné stavby; drevené domy; obkladačky; dlaždice; 
nekovové obklady; vonkajšie plášte s výnimkou ko
vových; obklady stien a priečok s výnimkou kovo
vých; interiérové a exteriérové dizajnérske, archi
tektonické a reklamné prvky z dreva, betónu, kame
ňa, mramoru.
20 - Lavičky', regály, zábradlia, odpadové nádoby. 
27 - Koberce, podlahové krytiny, rohože, rohožky. 
35 - Služby technických odborníkov v oceňovaní a 
odhade hodnôt obchodných podnikov, dopravných 
prostriedkov, vedenie mzdovej a personálnej agen
dy v počítačoch.
37 - Rekonštrukcie, renovácie, opravy a údržba do
pravných prostriedkov, strojov a zariadení, náhrad
ných dielov, príslušenstva a pomocného materiálu

na prevádzku dopravných prostriedkov, zariadení 
nádraží a garáží, napr. regálov, lavíc, ručného a stro
jového zariadenia a nástrojov, kanistrov, tesniacich 
a spojovacích materiálov a pod., údržba, opravy, re
konštrukcie, výstavba budov a stavieb.
39 - Doprava osôb a nákladov, odborné služby v od
bore dopravy, skladovanie zásielok, taxislužba, pre
nájom dopravných prostriedkov, skladovanie do
pravných prostriedkov, náhradných dielov, príslu
šenstva, stavebného materiálu a pomocného materi
álu, zasielateľská činnosť, špedičné kancelárie, 
služby cestovnej kancelárie v oblasti dopravy, pre
pravy a sprevádzania, rezervácia miesteniek, infor
mácie o preprave.
41 - Výučba vodičov a špecialistov v oblasti dopra
vy, rekreačné služby.
42 - Konštrukčná a projektová činnosť, služby ces
tovných kancelárií v oblasti ubytovania, stravova
nia, ubytovacie a stravovacie služby, vyhotovovanie 
odborných posudkov a vystavovanie protokolov, 
stanice technickej kontroly, psychologické laborató
rium.

(730) Združenie užívateľov kolektívnych ochranných 
známok, Rožňavská 2, 830 00 Bratislava, SK;

(094) Zoznam členov majiteľa kolektívnej ochrannej znám-
ky:
ČSAD hl. m. Prahy, s. p., Hybernská 32, 111 21 Praha 
1, CZ; ČSAD ÚAN Praha - Florenc, a. s., Kfiižikova 
4-6, 186 00 Praha 8 - Karlín, CZ; ČSAD České Bu
dějovice, Jeronýmova 19, 370 27 České Budějovice, 
CZ; ČSAD autobusy Plzeň, a. s., V Malé Doubravce 
27, 312 78 Plzeň, CZ; ČSAD Hradec Králové, s. p., 
Horova 180, 501 66 FIradec Králové, CZ; ČSAD 

Bmo holding, a. s., Opuštěná 4, 656 25 Brno, CZ; 
ČSAD Ostrava, a. s., Vítkovická 2, 709 19 Ostrava - 

- Moravská Ostrava, CZ; Slovenská autobusová do
prava Bratislava, štátny podnik, Rožňavská 2, 830 00 
Bratislava, SK; Slovenská autobusová doprava, Ban
skobystrická dopravná spoločnosť, štátny podnik, Čs. 

armády 24, 974 00 Banská Bystrica, SK; Slovenská 
autobusová doprava, Košická dopravná spoločnosť, 
štátny podnik. Staničné nám. 9, 041 46 Košice, SK; 
Slovenská automobilová doprava Dolný Kubin, štát
ny podnik, Nábrežie Oravy 534/6, 026 83 Dolný 
Kubín, SK;

(210) 804-96 
(220)29.03.1996 
(511) 16, 41

(540) HOT SERENADERS

(510) 16 - Tlačoviny, neperiodické publikácie.
41 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry; 
zábavná činnosť; umelecká činnosť; koncertná čin
nosť; vydávanie neperiodických publikácií.

(730) Bartoš Juraj, Mgr., Ďumbierska 1, 831 01 Brati
slava 3, SK;

(210) 805-96 
(220)29.03.1996 
(511) 16, 41



(540)

IjQT

V -------
(510) 16 - Tlačoviny, neperiodické publikácie.

41 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry; 
zábavná činnosť; umelecká činnosť; koncertná čin
nosť; vydávanie neperiodických publikácii.

(730) Bartoš Juraj, Mgr., Ďumbierska 1, 831 01 Brati
slava 3, SK;

(210)806-96 
(220) 29.03.1996 
(591) červená, modrá 
(511) 35, 41 
(540)

IKTMedia 
± \Harvan

(510) 35 - Reklamná činnosť, tvorba reklamných videofil
mov.
41 - Vydavateľská činnosť, tvorba zábavných a 
vzdelávacích videofilmov.

(730) Harvan Bohumír, Ing., Petzwalova 36, 949 11 Ni
tra, SK;

(210)807-96 
(220) 29.03.1996 
(511) 16, 35 
(540)

Victoria
Iran MMAHmnt

(510) 16 - Tlačoviny, knihárske výrobky.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment, ad
ministratívne práce, sprostredkovanie reklamy, 
sprostredkovanie obchodu s tlačovinami.

(730) Čuraj Ondrej, Ing. - FITR - JUVEN, Pribišova 
19/a, 841 04 Bratislava, SK;

(210)809-96
(220)29.03.1996
(511)6, 19

(540)FASERFIX

(510) 6 - Kovové kryty odvodňovacích žľabov.
19 - Betónové odvodňovacie žľaby, betóny a betó
nové výrobky plnené sekanými sklenenými vlákna
mi obaľovanými v PVC.

(730) Hauraton GmbH & Co KG - organizačná zlož
ka, Jankovcova 2, 170 00 Praha 7, CZ;

(540) VICTORIA WINE

(510)32 - Pivá, minerálne a šumivé vody a iné nealkoho
lické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy 
a iné prípravky na prípravu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem pív).
42 - Služby obchodovania s vínom, služby vínnych 
barov, koktailových barov a hostincov, služby po
skytované v bistrách, kaviarňach a samoobslužných 
reštauráciách, služby bufetové a reštauračné, služby 
hotelové a motelové, služby pri prenájme izieb a pri 
usporiadaní banketov.

(730) Ind Coope (Oxford & West) Limited, 107 Station 
Street, Burton-on-Trent, Staffordshire, DEl4 1BZ, 
GB;

(210)811-96 
(220) 29.03.1996 
(511) 17

(540) RECYFIX

(510) 17 - Zatrávňovacie panely z plastických hmôt, plas
tové odvodňovacie systémy, najmä žľaby.

(730) Hauraton GmbH & Co KG - organizačná zlož
ka, Jankovcova 2, 170 00 Praha 7, CZ;

(210)813-96 
(220) 29.03.1996 
(511)32
(540)MENTONIC

(510)32 - Nealkoholické nápoje a sirupy.
(730) Simako Krupina, akciová spoločnosť, Trieda o- 

sloboditeľov Č. 13, 963 01 Krupina, SK;

(210)816-96
(220)29.03.1996
(511)32

(540) OVOCIT

(510)32 - Nealkoholické nápoje, sirupy.
(730) St. Nicolaus, a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28 Liptov

ský Mikuláš, SK;

(210)817-96 
(220)29.03.1996 
(511)9, 16, 25,28,41 
(540)

(510)9 - Nahrané audio- a videokazety, pásky a kompakt
né disky; počítačový softvér; softvér na videohry.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Oblečenie, najmä na šport a voľné chvíle; o- 
buv; pokrývky hlavy.
28 - Hračky, hry; športové potreby.
41 - Vzdelávanie, zábava a služby s tým spojené.



(730) NBA PROPERTIES, INC. Olympie Tower Buil
ding, 645 Fith Avenue, New York, New York 
10022, US;

(210)818-96 
(220)29.03.1996 
(511)9, 16, 25, 28, 41 

(540)

(510) 9 - Nahrané audio- a videokazety, pásky a kompakt
né disky; počítačový softvér; softvér na videohry.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Oblečenie, najmä na šport a voľné chvíle; o- 
buv; pokrývky hlavy.
28 - Hračky, hry; športové potreby.
41 - Vzdelávanie, zábava a služby s tým spojené. 

(730) NBA PROPERTIES, INC. Olympie Tower Buil
ding, 645 Fith Avenue, New York, New York 
10022, US;

(510) 9 - Nahrané audio- a videokazety, pásky a kompakt
né disky; počítačový softvér; softvér na videohry.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Oblečenie, najmä na šport a voľné chvíle; o- 
buv; pokrývky hlavy.
28 - Hračky, hry; športové potreby.
41 - Vzdelávanie, zábava a služby s tým spojené. 

(730) NBA PROPERTIES, INC. Olympie Tower Buil
ding, 645 Fith Avenue, New York, New York 
10022, US;

(210)824-96
(220)01.04.1996
(511)25
(540)

(510)25 - Odevy všetkých druhov, najmä pánske košele, 
pánske obleky, kabáty, dámske blúzky, dámske kos
týmy, saká, nohavice, plášte, sukne, kravaty (motý
liky), pánska a dámska bielizeň, ponožky, podko
lienky, pančuchy, tričká, obuv, klobučnícky tovar.

(730) Spoločnosť CZ A CZ, export - import, a. s., Há
lova 12, 851 01 Bratislava, SK;

(210)819-96 
(220)29.03.1996 
(511) 9, 16, 25,28,4! 

(540)

(510) 9 - Nahrané audio- a videokazety, pásky a kompakt
né disky; počítačový softvér; softvér videohry.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Oblečenie, najmä na šport a voľné chvíle; o- 
buv; pokrývky hlavy.
28 - Hračky, hry; športové potreby.
41 - Vzdelávanie, zábava a služby s tým spojené. 

(730) NBA PROPERTIES, INC. Olympie Tower Buil
ding, 645 Fith Avenue, New York, New York 
10022, US;

(210)820-96 
(220)29.03.1996 
(511) 9, 16, 25, 28, 41 
(540)

(210)829-96
(220) 03.04.1996
(511)30

(540) Gelfix 2+1
(510) 30 - Želatínovacie a zaváracie prostriedky, želatína, 

najmä na potravinárske účely, prostriedky na udrža
nie potravín v čerstvom a trvanlivom stave.

(730) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutter- 
strasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;

(210)830-96 
(220) 03.04.1996 
(511)30

(540) Originál Backin
(510) 30 - Prášok do pečiva a ostatné kypriace prostried

ky'.
(730) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutter- 

strasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;

(210)831-96 
(220) 03.04.1996 
(511) 30

(540) Gustin
(510) 30 - Škrob a škrobové produkty.

(730) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutter- 
strasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;

(210) 832-96 
(220) 03.04.1996 
(511)30

(540) Fruttina



(510) 30 - Pudingové prášky.
(730) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutter- 

strasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;

(210)833-96
(220)03.04.1996
(511)30

(540) Gelfix
(510) 30 - Želatínovacie a zaváracie prostriedky, želatína, 

najmä na potravinárske účely, prostriedky na udrža
nie potravín v čerstvom a trvanlivom stave.

(730) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutter- 
strasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;

(210) 835-96
(220) 03.04.1996
(591) červená, zlatá, modrá
(51 1)34
(540)

(510) 34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky.
(730) Dunhill Tobacco of London Limited, la St. Ja

mes's Street, London SWlA 1EF, GB;

(210) 865-96 
(220) 04.04.1996 
(511)5 
(540)

Leukoplasť
ZZ3

(510) 5 - Náplasti, obväzový materiál. 
(730) BEIERSDORF AG., Hamburg, DE;

(210) 866-96 
(220)04.04.1996 
(511)5, 10 
(540)

(510) 5 - Náplasti, ovínadlá a obväzový materiál, lekárske 
a chirurgické materiály na pokrývanie rán, najmä 
syntetické náhradky kože na dočasné prekrytie rán 
vo forme gélovej fólie na použitie v humánnom le

kárstve.
10 - Elastické kĺbové a členkové podpory, pásky a 

bandáže na zdravotnícke účely; pančuchy na zdra
votnícke účely, operačné rukavice, čepce, plášte a 
masky na tvár.

(730) BEIERSDORF AG., Hamburg, DE;

(210)879-96 
(220)09.04.1996 
(511)7, 16, 29, 39 
(540)

(510)7 - Baliace stroje.
16 - Obaly na mlieko a mliečne výrobky.
29 - Mlieko, mliečne výrobky.
39 - Doprava.

(730) AGROMILK, a. s., Cabajská č. 23, 950 22 Nitra, 
SK;

(210)890-96 
(220) 10.04.1996
(591) biela, čierna, žltá, červenohnedá
(511) 5, 14, 16, 18,21, 24,25, 26,28,35,41,42
(540)

4 ^

(510) 5 - Veterinárske a hygienické výrobky, dezinfekčné 
prípravky.
14 - Hodiny, bižutéria.
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny všetkých 
druhov, tlačiarenské výrobky, hlavne pohľadnice, 
maľovanky, obtlačky, záložky, fotografie, papieren
ský tovar všetkých druhov, kancelárske potreby, 
hlavne bloky, kalendáre, fotoalbumy, listové papie
re, písacie potreby, drobné kancelárske potreby z 
plastov a kovu, plastické obaly (zaradené do tr. 16), 
hracie karty, štočky.
18 - Koža, imitácie kože, koža zo zvierat, kožený 
tovar (alebo tovar z imitácie kože), slnečníky a 
dáždniky.



21 - Náradie a nádobky pre domácnosť alebo ku
chyňu, hrebene a umývacie špongie, sklo, porcelán 
a majolika patriace do tejto triedy.
24 - Tkaniny, posteľné pokrývky a obrusy, uteráky, 

závesy.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
26 - Čipky a výšivky, stuhy a šnúrky, odznaky z i- 

ných než drahých kovov.
28 - Hty', hračky, vianočné ozdoby.
35 - Propagačná činnosť, pomoc pri riadení ob
chodnej činnosti, ako aj služby reklamných agentúr.
41 - Výchovná a zábavná činnosť, športové a kul
túrne aktivity, vydavateľstvo a nakladateľstvo.
42 - Hygienická starostlivosť, veterinárne služby. 

(730) MONA, spol. s r. o., Žitná 18, 120 79 Praha 2, CZ;

(210) 898-96 
(220) 10.04.1996 
(511)3 
(540)

(510) 3 - Prípravky na bielenie a iné prípravky na pranie; 
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brú
senie; mydlá; výrobky voňavkárske, vonné oleje, 
vodičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické príprav

ky.
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 

Avenue, New York, New York 10022, US;

(210)900-96 
(220) 10.04.1996 
(511)9 
(540)

(S) audio-technica

(540)

(510) 29 - Syry.
(730) Liptovská mliekareň, a. s., L mája 124, 031 80 

Liptovský Mikuláš, SK;

(210) 905-96 
(220) 11.04.1996 
(511)34 
(540)

SPARTA

ru=iun=iĽnmiru=miL

(510) 34 - Tabak, fajčiarske potreby, zápalky.
(730) Tabák, a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, CZ;

(210)906-96 
(220) 11.04.1996 

(511)34 
(540)

PETRA

(510)34 - Tabak, fajčiarske potreby, zapalky.
(730) Tabák, a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, CZ

(510) 9 - Stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku a- 
Iebo obrazu, zahrňujúce najmä: mikrofóny, bezdrô
tové mikrofóny, slúchadlá, reproduktory, zosilňova
če, prehrávače pások (pre audio/video), prehrávače 
diskov (pre audio/video), audio- a/alebo video- mi
xážne zariadenia vrátane mikrofónnych mixážnych 
zariadení, audio- a/alebo videokáble, čistiace zaria

denia na disky na nahrávanie zvuku, súčiastky a prí
slušenstvo (nezahrnuté v ostatných triedach) uvede

ného tovaru.
(730) KABUSHIKI KAlSHA AUDIO-TECHNICA,

2206, Naruse, Machida-shi, Tokyo, .IP;

(210) 903-96
(220) 10.04.1996
(511) 29

(210) 907-96 
(220) 11.04.1996 
(511)6, 7, 9

(540) YALE
(510) 6 - Technické vybavenie budov, lícovacie prostried

ky, prostriedky na nastavovanie krídlových okien, 
tyče, skrutky, neodpružené závory', dverové závory, 
retiazkové uzávery, skrutky do zárubní, vonkajšie 
závory, rozpierky, okenné skrutky, skrutky na kľuč
ky', skrutky' na priezorníky, strelky kľučiek, tlačné 
skrutky, výkyvné skrutky, západky na vitríny a nad
světlíky, závory, reťaze, dverové retiazky a bezpeč
nostné reťaze, zariadenie na zatváranie dverí, pra
covné valce, bezpečnostné valce a univerzálne val
ce, zariadenie na mechanické zatváranie dverí, me
chanické ovládače dverí vrátane zatváracích zaria-



dení, dvemých zarážok a zariadení na odisťovanie 
dverí, tyče a pätky zariadení na zatváranie dverí, 
spojky, ventily, perá, podložky, tesnenia, rozperné 
bloky, kryty a konzoly, bezpečnostné schránky, 
predné dvierka bezpečnostných schránok, mecha
nické ovládanie dverí, zarážky dverí, držiaky/zaráž
ky dverí, držiaky/uvoľňovače/zarážky dverí, dvemé 
kovanie, bezpečnostné vzpery, dvemé klopadlá, 
dvemé páky, dvemé kovania, neelektrické dvemé 
zvončeky, dvemé zárubne, rámy dverí, zariadenie 
na otváranie dverí, dvemé výplne, škrabáky ku dve
rám, konzoly, lanká, vložky do zámkov, súpravy 
hoblíkov, príchytky vzpier, držadlá dverí, dvemé 
gombíky, tlmiče hluku dverí, gombíky na zásuv
kách, dvemé súpravy, dvemé zarážky, protizávažia, 
držadlá, súpravy štítkov kľučiek, mechanické pod
lahové zariadenie na zatvára-nie/ov ládanie, mecha
nické zariadenie pri východoch, zvislé priečky o- 
kien a ich stabilizátory, zámky, upínadlá, upínadlá 
dverových retiazok, upínadlá okenných krídiel, me
chanické podlahové zatváracie zariadenia, mecha
nické zatváranie v rát, držadlá, uzatvárate ľné okenné 
držadlá, dvemé držadlá (ťahové), dvemé držadlá 
(pákové), držadlá vonkajších dverí, súpravy drža
diel, dvemé závesy, kryty, háky, závesné háky, kľú
če, držiaky kľúčov, krúžky na kľúče, polotovary na 
kľúče, zamykacie systémy, súpravy kovových kľú
čov, kryty kľúčových dierok, gombíky, súpravy 
gombíkov a gombíkov na okenice, patentné zámky, 
okenné závory, zámky na kraji dverí, zapustené 
zámky, vertikálne zámky, kombinácie zamykacích 
zámkov a nočných zámkov, kombinácie súprav klo
padiel a zámkov, kombinované dverové klopadlá a 
listové schránky a priehradky, pridržiavače západ
ky, schránky na listy, páky, zámky, zámky na bicyk
le, kúpeľňové zámky, hrebeňové zámky, zámky na 
toalety, stavidlá závory zámkov, kombinované zám
ky, valcovité zámky, dvemé zámky, zámky na zá
suvky, zámky so skrutkami s hákovitou hlavou, ná
bytkové zámky, zapustené zámky, niekoľkobodové 
zámky, nočné zámky, zámky posuvných dverí, na
sadené zámky dverí, niekoľkopákové nasadené 
zámky dvier, zámky valcov čerpadiel, zámky bez
pečnostných schránok, vrátové zámky, zámky na 
vonkajších dverách, zámky na rolety, zámky na 
dvere, ktoré sa otvárajú hore, bežné zámky, okenné 
zámky, visacie zámky, visacie zámky s kolíčkovým 
stavidlom, oceľové visacie zámky, visacie zámky s 
retiazkou, visacie zámky k roletám, špeciálne visa
cie zámky, viditeľne umiestnené visacie zámky, 
pancierové visacie zámky a zámky so závorou, sú
pravy zámkov, puzdrá zámkov, telesá zámkov, vlož
ky zámkov, otočné čapy a ich súpravy, dosky, poist
né podložky, dosky pod listové schránky, krycie 
dosky, montážne dosky, dosky kľučkových štítkov a 
zapadacie plechy zámkov, špičky, segmenty, kovo
vé rohatky, krúžky, rozety, reťazové články, zápin- 
kové oká, skrutky, kryty, pružiny, stabilizátory, vre
tená, podložky, zapadacie plechy zámkov, prahy, 
tlačidlá, skriňové kovanie, kryty konzol, zámočníc
ke potreby na opravy a úpravy zámkov a kľúčov, 
súčastí a príslušenstva výrobkov uvedených v triede 
6.

7 - Hydraulické zariadenie na zatváranie dverí, hyd
raulické zatváracie zariadenie v podlahe, hydraulic

ké ovládače dverí, hydraulické držiaky/zarážky 
dverí, hydraulické ovládače dverí zahŕňajúce zatvá
racie zariadenie a držiaky dverí, hydraulické ovlá
dače v podlahe zahŕňajúce zatváracie zariadenie a 
držiaky, stroje na zhotovovanie náhradných kľúčov, 
súčasti a príslušenstvá výrobkov uvedených v triede 
7.
9 - Elektrické a elektronické bezpečnostné alebo po
plašné zariadenie, panely hlásičov, spínače detekto
rov a relé na spustenie poplašných signálov, elek
trické spínače, sirény, hlasné a tiché poplašné signá
ly a indikátory, elektricky alebo elektronicky ovlá
dané prístroje a zariadenia na ochranu proti vláma
niu, nabíjačky batérií, zariadenia na kontrolu vstu
pu, elektricky ovládané zámky, elektricky ovládané 
zariadenia na zatváranie dverí, elektronické zariade
nia na ovládanie dverí, elektronické dverové zámky, 
karty na otváranie elektronicky ovládaných dverí, e- 
lektricky riadené dverové zámky ovládané týmito 
kartami, počítačom riadené zariadenia na kódovanie 
kľúčových kariet, kombinované elektronicky ovlá
dané držiaky/zatváracie zariadenia dverí, riadiace a 
monitorovacie panely na elektrické ovládanie dverí, 
elektrické automatické zariadenie na ovládanie dve
rí, elektromagnetické držiaky dverí, elektromagne
tické zatváracie zariadenia v podlahe, elektromag
netické zariadenia na uvoľňovanie dverí, elektro
magnetické zámky, poplašné zariadenia (nie pre 
motorové vozidlá), poplašné zámky, elektronické 
bezpečnostné schránky, elektromechanické pridržo
vače dverí, elektromechanické pridržovače/uvoľňo- 
vače dverí, elektromagnetické dverové závory, kon
zoly, kľúčom riadené ovládacie zariadenia, zámky 
ovládané pomocou kariet, diaľkové ovládacie zaria
denie, diaľkovo ovládané zámky, solenoidmi ovlá
dané zámky, elektromechanické zariadenia pri vý
chodoch, elektronicky ovládané zariadenie na otvá
ranie dverí, automaticky spúšťané zariadenia na o- 
tváranie dverí, elektronicky ovládané zariadenia na 
zatváranie dverí, protipožiarne systémy zahŕňajúce 
panely hlásičov, detektorové spínače a relé, elektro
nické bezpečnostné systémy ovládané kartou zahŕ
ňajúce poplašné a riadiace moduly, rozhranie pre e- 
lektronické a počítačové hardvéry a počítačové sof
tvéry na riadenie bezpečnostných a elektronických 
bezpečnostných systémov, zámky ovládané vnútor
ným počítačom, identifikačné zariadenie, elektrické 
alebo magnetické zámky riadené kódom alebo kar
tou, infračervené alebo magnetické kontaktné de
tektory, infračervené kľúče, magnetické karty, za
riadenie na čítanie magnetických kariet, stanice na 
ručné ovládanie dverí, rádiofrekvenčné zariadenie 
na zatváranie a ovládanie dverí, transformátory, in
fračervené dekodéry a elektrické transformátory, e- 
lektrické dekodéry, zariadenie na radarové skenova- 
nie, zariadenie riadené svetlom, bezpečnostné sys
témy a zariadenia, skenery, mikroprocesorom riade
né dverové zámky ovládané kódovými kartami, de
tektory dymu, detektory pohybu, prevádzače, elek
trické vodiče, kabeláž, elektrické spúšťače, infra
červené prijímače, spínacie zariadenia (elektrické), 
vizuálne a akustické hlásiče, batérie, zdroje elek
trického prúdu, súčasti a príslušenstvo výrobkov u- 
vedených v triede 9.



(730) Yale Security Inc., Monroe, North Carolina, US;

(210) 908-96
(220) 11.04.1996
(511) 16

(540) ALASKA
(510) 16 - Papier a výrobky z papiera, lepenka a karto

nážne výrobky, najmä skladacie lepenkové škatule; 
tlačoviny, časopisy, periodiká knihy; knihárske vý
robky; fotografie; papiernický tovar, lepidlá (kance
lárske aj pre domácnosť); potreby pre umelcov, štet
ce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem ná
bytku); učebné a školské potreby a pomôcky (o- 
krem prístrojov); hracie karty; tlačiarenské štočky; 
obalový materiál z plastických hmôt.

(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1, 
82-500 Kwidzyn, PL;

(210)909-96
(220) 11.04.1996
(511) 16

(540) ARKTIKA
(510) 16 - Papier a výrobky z papiera, lepenka a karto

nážne výrobky, najmä skladacie lepenkové škatule; 
tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy; knihárske vý
robky; fotografie; papiernický tovar, lepidlá (kance
lárske aj pre domácnosť); potreby pre umelcov, štet
ce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem ná
bytku); učebné a školské potreby a pomôcky (o- 
krem prístrojov); hracie karty; tlačiarenské štočky; 
obalový materiál z plastických hmôt.

(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1, 

82-500 Kwidzyn, PL;

(210)910-96
(220) 11.04.1996
(511) 16

(540) BALTIKA
(510) 16 - Papier a výrobky z papiera, lepenka a karto

nážne výrobky, najmä skladacie lepenkové škatule; 
tlačoviny, časopisy, periodiká knihy; knihárske vý
robky; fotografie; papiernický tovar, lepidlá (kance
lárske aj pre domácnosť); potreby pre umelcov, štet
ce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem ná
bytku); učebné a školské potreby a pomôcky (o- 
krem prístrojov); hracie karty; tlačiarenské štočky; 
obalový materiál z plastických hmôt.

(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1, 
82-500 Kwidzyn, PL;

(210)911-96 
(220) 11.04.1996 
(511) 16

(540)NATURAKART

(510) 16 - Papier a výrobky z papiera, lepenka a karto
nážne výrobky, najmä skladacie lepenkové škatule; 
tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy; knihárske vý
robky; fotografie; papiernický tovar, lepidlá (kance
lárske aj pre domácnosť); potreby pre umelcov, štet

ce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem ná
bytku); učebné a školské potreby a pomôcky (o- 
krem prístrojov); hracie karty; tlačiarenské štočky; 
obalový materiál z plastických hmôt.

(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1, 
82-500 Kwidzyn, PL;

(210)912-96 
(220) 11.04.1996 
(511) 16 
(540)

KWIDZYN
KARTON

(510) 16 - Papier a výrobky z papiera, lepenka a karto
nážne výrobky, najmä skladacie lepenkové škatule; 
tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy; knihárske vý
robky; fotografie; papiernický tovar, lepidlá (kance
lárske aj pre domácnosť); potreby pre umelcov, štet
ce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem ná
bytku); učebné a školské potreby a pomôcky' (o- 
krem prístrojov); hracie karty; tlačiarenské štočky; 
obalový materiál z plastických hmôt.

(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1, 
82-500 Kwidzyn, PL;

(210)913-96
(220) 11.04.1996
(511) 16

(540)POLSPEED

(510) 16 - Papier a výrobky z papiera, najmä papier vhod
ný na xerografovanie, laserové a atramentové tla
čiarne; lepenka a kartonážne výrobky; tlačoviny, ča
sopisy, periodiká, knihy; knihárske výrobky; foto
grafie; papiernický tovar, lepidlá (kancelárske aj pre 
domácnosť); potreby pre umelcov, štetce; písacie 
stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); učeb
né a školské potreby a pomôcky (okrem prístrojov); 
hracie karty; tlačiarenské štočky; obalové materiály 
z plastických hmôt.

(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1, 
82-500 Kwidzyn, PL;

(2)0)914-96 
(220) 11.04.1996 
(511) 16

(540) POLCOPY
(510) 16 - Papier a výrobky z papiera, najmä papier vhod

ný na xerografovanie, laserové a atramentové tla
čiarne; lepenka a kartonážne výrobky; tlačoviny, ča
sopisy, periodiká knihy; knihárske výrobky; foto
grafie; papiernický tovar, lepidlá (kancelárske aj pre 
domácnosť); potreby pre umelcov, štetce; písacie 
stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); učeb
né a školské potreby a pomôcky (okrem prístrojov);



hracie karty; tlačiarenské štočky; obalové materiály 

z plastických hmôt.
(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1, 

82-500 Kwidzyn, PL;

(210)915-96
(220) 11.04.1996
(511) 16

(540) POLLUX

(510) 16 - Papier a výrobky z papiera, najmä papier vhod
ný na xerografovanie, laserové a atramentové tla
čiarne; lepenka a kartonážne výrobky; tlačoviny, ča
sopisy, periodiká, knihy; knihárske výrobky; foto
grafie; papiernický tovar, lepidlá (kancelárske aj pre 
domácnosť); potreby pre umelcov, štetce; písacie 
stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); učeb
né a školské potreby a pomôcky (okrem prístrojov); 
hracie karty; tlačiarenské štočky; obalové materiály 
z plastických hmôt.

(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1, 
82-500 Kwidzyn, PL;

(210)938-96 
(220) 15.04.1996 
(511)2 
(540)

ccutruxubúv

(510) 2 - Laky na konečnú úpravu výrobkov určených pre 
obuvnícky priemysel.

(730) DOLEŽAL GmbH, Stadlauer Strasse 39a, 1220 
Wien, AT;

(210)939-96 
(220) 15.04.1996 
(511)1

(540)DOLEPLAST

(510) 1 - Polyuretanové lepidlá.
(730) DOLEŽAL GmbH, Stadlauer Strasse 39a, 1220 

Wien, AT;

(210)916-96 
(220) 11.04.1996 
(511)5

(540) MOTRIN
(510) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) Pharmacia & Upjohn S. A., c/o Credit Europeen, 

2 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, LU;

(210)940-96 
(220) 15.04.1996 
(511) 1

(540) DOLEPREN

(510) 1 - Polychloroprénové lepidlá.
(730) DOLEŽAL GmbH, Stadlauer Strasse 39a, 1220 

Wien, AT;

(210) 929-96 
(220) 12.04.1996 
(511)5

(540)DECAPEPTYL

(510)5 - Peptidové hormóny.
(730) Ferring B. V., Marsstraat 9, 2132 HR Hoofddorp, 

NL;

(210) 930-96 
(220) 12.04.1996 
(511)21 
(540)

Sanodenľ
(510) 21 - Zubné kefky.

(730) Sanodent BV, Klarenanstelerweg 2, 6468EP 
Kerkrade, NL;

(210)936-96 
(220) 15.04.1996 
(511)32

(540) DAJANA

(510)32 - Nealkoholické nápoje.
(730) SLOPAK-M, spol. s r. o., Nádražná 534, 901 01 

Malacky, SK;

(210) 941-96 
(220) 15.04.1996 
(511) 1, 2 
(540)

EEQEBQB
(510) 1 - Lepidlá pre obuvnícky priemysel.

2 - Laky pre obuvnícky priemysel.
(730) DOLEŽAL GmbH, Stadlauer Strasse 39a, 1220 

Wien, AT;

(210) 942-96 
(220) 15.04.1996 
(511)2

(540) JUVALUX

(510) 2 - Látky na povrchovú úpravu výrobkov na báze 

vody, napríklad laky, laky pre obuvnícky priemysel. 
(730) DOLEŽAL GmbH, Stadlauer Strasse 39a, 1220 

Wien, AT;

(210) 943-96 
(220) 15.04.1996 
(511) 5 
(540)'

PROTEACT



(510) S - Farmaceutické prípravky na liečenie H1V/A1DS. 
(730) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illi

nois 60064, US;

(210) 944-96 
(220) 15.04.1996 
(511)5 
(540)

FERROGRAD
(510)5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra

votnícke, výrobky dietetické na lekárske účely, po
traviny pre deti, náplastí, obväzový materiál, hmoty 
na plombovanie zubov a na zubné odtlačky, dezin
fekčné prostriedky, prostriedky na ničenie buriny a 
na hubenie živočíšnych škodcov, fungicidy, herbicí
dy.

(730) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illi
nois 60064, US;

(210) 945-96 
(220) 15.04.1996 
(511)5 

(540)

FERROGRADUMET
(510)5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra

votnícke, výrobky dietetické na lekárske účely, po
traviny pre deti, náplasti, obväzový materiál, hmoty 
na plombovanie zubov a na zubné odtlačky, dezin
fekčné prostriedky, prostriedky na ničenie buriny a 
na hubenie živočíšnych škodcov, fungicidy, herbicí
dy.

(730) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illi
nois 60064, US;

(210) 948-96 
(220) 15.04.1996 
(511)7,28,42 
(540)

relaxa
(510) 7 - Stroje a zariadenia na posilňovanie svalov.

28 - Športové náradie a pomôcky.

42 - Poradenská a konštrukčná činnosť v strojárstve. 
(730) ZELY’S - Dominik Zelenay, Bratislavská cesta 

120, 921 01 Piešťany, SK;

(210) 1050-96 
(220) 23.04.1996 
(511) 20

(540) MFI HOMEWORKS
(510)20 - Nábytok.
(730) MFI Furniture Group Pic, Southon House, 333 The 

Hyde, Edgware Road, Colindale, London NW9 6TB, 
GB;

(210)1051-96
(220)23.04.1996
(511)20

(540) HYGENA
(510)20 - Nábytok.
(730) MFI Furniture Group Pic, Southon House, 333 The 

Hyde, Edgware Road, Colindale, London NW9 6TD, 
GB;

(210) 946-96 
(220) 15.04.1996 
(511) 19 
(540)

(510) 19 - Stavebný materiál, najmä drevovláknité dosky, 
sendvičové dosky, lisované drevovláknité dosky, 
syntetické stavebné drevo, izolačné dosky, umelé 
stavebné drevo na rôzne konštrukčné účely, dvere, 
dverové izolácie, obloženie dverí; kameň umelý a 
prírodný, cement, vápno, malta, sadra, štrk; kame
ninové alebo cementové rúry; výrobky na stavbu 
ciest; asfalt, smola a živec; prenosné domy; kamen
né pomníky; kozuby, komíny.

(730) Masonite Corporation, a Delaware Corporation, 
One South Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606, 
US;

(210) 1052-96
(220)23.04.1996
(511)20

(540)SCHREIBER

(510)20 - Nábytok.
(730) MFI Furniture Group Pic, Southon House, 333 The 

Hyde, Edgware Road, Colindale, London NW9 6TD, 

GB;

(210)1053-96 
(220) 24.04.1996 
(511)33 
(540)

TUZEMSKÝ

RUM



(510) 33 - Liehoviny. (510) 33 - Liehoviny.
(730) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113,031 28 Liptov- (730) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptov

ský Mikuláš, SK; s ký Mikuláš, SK;

(210)1054-96 
(220) 24.04.1996 
(511)33 
(540)

(510) 33 - Liehoviny.
(730) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptov

ský Mikuláš, SK;

(210)1055-96 
(220)24.04.1996 
(511)33 
(540)

(510) 33 - Liehoviny.
(730) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113,031 28 Liptov

ský Mikuláš, SK;

(210) 1056-96 
(220) 24.04.1996 
(511)33 
(540)

(210)1057-96 
(220) 24.04.1996 
(511) 12

(540) TERSUS

(510) 12 - Pneumatiky.
(730) T. C. DEBICA S. A., 1 Maja 1, 39-200 Debica, PL;

(210) 1058-96 
(220)24.04.1996 
(511) 12

(540) FRIGO

(510) 12 - Pneumatiky.
(730) T. C. DEBICA S. A., I Maja 1, 39-200 Debica, PL;

(210)1222-96
(220)08.05.1996
(511)32

(540) CRYSTAL

(510) 32 - Svetlé a tmavé pivo akýchkoľvek stupňov. 
(730) Jihočeské pivovary, a. s., Karoliny Světlé 4, 370 54 

České Budějovice, CZ;

(210) 1223-96 
(220)08.05.1996 
(511)32 
(540)

(510)32 - Pivo.
(730) Jihočeské pivovary, a. s., Karoliny Světlé 4, 370 54 

České Budějovice, CZ;

(210) 1254-96 
(220) 10.05.1996 
(511)32

(540) BUD. WASSER

(510) 32 - Minerálna voda.
(730) Stredoslovenské žriedla, a. s., Budiš, 038 23 Du

bové pri Turčianskych Tepliciach, SK;



(540)NITROSPOT

(510) 5 - Farmaceutické výrobky, lieky.
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;

(210)1256-96 
(220) 10.05.1996 
(511)5
(540)NITROPOINT

(510)5 - Farmaceutické výrobky, lieky.

(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 
DE;

(210) 1257-96 
(220) 10.05.1996 
(511)5

(540) ANGINEX
(510)5 - Farmaceutické výrobky, lieky.
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;

(210) 1260-96 
(220) 10.05.1996 
(511)38 
(540) PsiIMet
(510)38 - Prenos dát, dokumentov a správ prostredníc

tvom elektronicky a telefonicky napojených počíta
čových systémov a služby umožňujúce prístup ku 
globálnej komunikačnej sieti.

(730) PSINet Inc., 510 Huntmar Park Drive, Herndon, 
Virginia 22070, US;

(210) 1261-96 
(220) 10.05.1996 
(511)38 
(540)

PsMet
(510)38 - Prenos dát, dokumentov a správ prostredníc

tvom elektronicky a telefonicky napojených počíta
čových systémov a služby umožňujúce prístup ku 
globálnej komunikačnej sieti.

(730) PSINet Inc., 510 Huntmar Park Drive, Herndon, 
Virginia 22070, US;

(210) 1262-96 
(220) 10.05.1996 
(511)38

(540)

(510)38 - Prenos dát, dokumentov a správ prostredníc
tvom elektronicky a telefonicky napojených počíta
čových systémov a služby umožňujúce prístup ku 
globálnej komunikačnej sieti.

(730) PSINet Inc., 510 Huntmar Park Drive, Herndon, 
Virginia 22070, US;

(210) 1264-96 
(220) 10.05.1996 
(511) 11,29, 30, 32, 36 
(540)

IiliflcsIA Sia(Mz&ia
(510) 11 - Čističe vzduchu, klimatizačné zariadenia a prí

stroje.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, kôrovce, mäsové 
výťažky, mäkkýše, výrobky zo sóje, mäsové kon
zervy, potraviny v konzervách, konzervované, suše

né a varené ovocie a zelenina, kompóty, suché plo
dy, napr. sušené kokosové orechy, arašidy upravené, 
mandle upravené, hrozienka.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, su
šienky, sucháre, koláče, oblátky, jemné pečivo a 
cukrovinky, med, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťo
vé omáčky, kávové, kakaové a čokoládové nápoje. 
32 - Vody minerálne a šumivé, nealkoholické nápo
je, sirupy a iné prípravky' na prípravu nápojov.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obcho
du.

(730) MINERA SLOVAKIA, spol. s r. o., Lamačská ces
ta 3, 815 20 Bratislava, SK;

(210) 1267-96 
(220) 13.05.1996 
(511)29

(540) NELA
(510)29 - Mliečne výrobky.
(730) MLIEKOSPOL, a. s., Šurianska 10, 940 20 Nové 

Zámky, SK;

(210) 1268-96 
(220) 13.05.1996 
(511)9, 37, 42

(540)HIPOKRAT

(510)9 - Softvér.
37 - Servisné služby spojené s výpočtovou techni
kou a softvérom.
42 - Programovanie, vývoj softvéru.

(730) EMEL BRATISLAVA, s. r. o., Jakubovo nám. 14, 
811 09 Bratislava, SK;



(210) 1269-96 
(220) 13.05.1996 

(511)9, 37, 42

(540) HIPPOKRAT

(510) 9 - Softvér.
37 - Servisné služby spojené s výpočtovou techni
kou a softvérom.
42 - Programovanie, vývoj softvéru.

(730) EMEL BRATISLAVA, s. r. o., Jakubovo nám. 14, 
811 09 Bratislava, SK;

(210) 1275-96 
(220) 13.05.1996 

(511)6, 9, 42 
(540)

■ /n

^/TT\
(510) 6 - Stavebné materiály a dielce kovové.

9 - Prístroje na spracovanie informácií a počítače, 
prístroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku a- 
Iebo obrazu; softvér - predaj hotových programov 
na základe zmluvy s autormi.
42 - Konzultačná činnosť v oblasti výpočtovej tech
niky; sprostredkovateľská činnosť v oblasti automa
tizovaného spracovania dát; vyhotovovanie progra
mov na zákazku.

(730) ARPLUS, spol. s r. o., Haburská 16, 821 01 Brati

slava, SK;

(210)1278-96 
(220) 13.05.1996 
(511)30 
(540)

(510) 30 - Jemné trubičky s orieškovou náplňou v čokolá
de, jemné trubičky s orieškovou náplňou, jemné tru
bičky neplnené, rezy orieškové, tyčinky.

(730) COOP VÝROBA, družstvo, Námestie SNP 19, 
960 41 Zvolen, SK;

(210) 1279-96 
(220) 14.05.1996 
(310)396 07 816.8 
(320)20.02.1996 
(330) DE
(511)9, 16,36,37,38,41,42

(540) Deutsche Telekom

(510)9 - Elektrické, elektronické, optické, meracie, sig
nálne, kontrolné a učebné prístroje a nástroje; prí
stroje na záznam, prenos, spracovanie á reprodukciu 
zvuku, obrazu alebo dát; magnetické alebo optické 
nosiče dát; predajné automaty, mechanizmy a prí
stroje ovládané mincou alebo známkou; vybavenie 
na spracovanie dát a počítače.

16 - Tlačoviny; učebné a výučbové materiály (s vý
nimkou prístrojov); kancelárske potreby (s výnim
kou nábytku).
36 - Finančné služby; služby v oblasti nehnuteľnos
tí.
37 - Konštrukčné služby; inštalácia, údržba a opra
va zariadení na telekomunikácie.
38 - Telekomunikačné služby; prenájom zariadení v 
oblasti telekomunikácií.
41 - Výučbové a zábavné služby; organizácia Špor
tových a kultúrnych akcií; vydávanie tlačovín a 
publikačná činnosť.
42 - Služby báz dát, najmä prenájom prístupového a 
prevádzkového času počítača; požičiavanie vybave
nia na spracovanie dát a počítačov; projektovanie a 

plánovanie pre vybavenie telekomunikácií.
(730) Deutsche Telekom AG, Friedrich - Ebert - Allee 

140, D-53113 Bonn, DE;

(210)1280-96 
(220) 14.05.1996 
(511)5

ZEFLOX
(540)
(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky, antíbakteriálne 

prípravky.
(730) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., No 2-9, Kanda 

Tsukasa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;

(210) 1286-96 
(220) 14.05.1996 
(511)25

(540) RIDERS

(510)25 - Odevy, najmä džínsy, nohavice, košele, krátke 
nohavice, saká, bundy.

(730) THE H.D. LEE COMPANY, INC., Concord Pla
za, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware, 
US;

(210) 1287-96 
(220) 14.05.1996 
(511)7, 11, 37 
(540)

(510) 7 - Potravinárske stroje a zariadenia.
11 - Zariadenia vykurovacie, na výrobu pary, na va
renie, chladenie, sušenie a vetranie.
37 - Servisné a opravárenské služby.



(730) REVENT, s. r. o., Sinkulova 83, 140 00 Praha 4, 
CZ;

(210) 1289-96
(220) 14.05.1996
(511)29, 30, 42

(540) PHILLY CONNECTION
(510) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; 

konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie 
a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády; vajcia, mlie
ko a iné mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; ovoc
né zaváraniny, nakladaná zelenina, konzervačné te
kutiny.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia; chlieb, 
sucháre, biskvity, keksy, sušienky, koláče, torty, 
cukrárske výrobky a cukrovinky, zmrzliny; med, si
rupy; kvasnice, prášok do pečiva; soľ, horčica, ocot, 
omáčky, korenia; ľad.
42 - Reštauračné služby; služby spojené s hotovým 
jedlom donášaným domov; zásobovacie služby; zá
sobovanie hotovými jedlami; poradenská činnosť a 
franchising v oblasti reštaurácií.

(730) THE PHILLY FRANCHISING COMPANY, 120 
Interstate North Parkway East, Atlanta, Georgia 
30339-2103, US;

(210) 1290-96 
(220) 14.05.1996 

(511) 29, 30, 42 
(540)

(510) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; 
konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie 
a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády; vajcia, mlie
ko a iné mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; ovoc
né zaváraniny, nakladaná zelenina, konzervačné te
kutiny.
30 - Káva, Čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, 
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia; chlieb, 
sucháre, biskvity, keksy, sušienky, koláče, torty-, 
cukrárske výrobky a cukrovinky, zmrzliny; med, si
rupy; kvasnice, prášok do pečiva; soľ, horčica, ocot, 
omáčky, korenia; ľad.
42 - Reštauračné služby; služby spojené s hotovým 
jedlom donášaným domov; zásobovacie služby; zá
sobovanie hotovými jedlami; poradenská činnosť a 
franchising v oblasti reštaurácií.

(730) THE PHILLY FRANCHISING COMPANY, 120 
Interstate North Parkway East, Atlanta, Georgia 
30339-2103, US;

(210) 1292-96 
(220) 14.05.1996 
(511)41 
(540)

(510)41 - Odborné vzdelávanie v oblasti informatiky a 
informačných technológii.

(730) Inštitút informatiky a štatistiky, Dúbravská cesta 
3, 842 21 Bratislava, SK;

(210)1293-96 
(220) 14.05.1996 
(511)41

(540) NOVI . SR
(510)41 - Odborné vzdelávanie v oblasti informatiky a 

informačných technológií.
(730) Inštitút informatiky a štatistiky, Dúbravská cesta 

3, 842 21 Bratislava, SK;

(210) 1294-96 
(220) 14.05.1996 
(511)41

(540) AMBI. SR
(510)41 - Odborné vzdelávanie v oblasti informatiky a 

informačných technológií.
(730) Inštitút informatiky a štatistiky, Dúbravská cesta 

3, 842 21 Bratislava, SK;

(210) 1351-96 
(220) 16.05.1996 
(511)9, 11 

(540)

ELCOM spol. s r.a

(510)9 - Elektroinštalačný materiál pre silnoprúd aj sla- 
boprúd, a to káble, vodiče, káblové žľaby, inštalač
né lišty, škatule pod vypínače, zásuvky, vypínače, 
spínacie prvky, spínacie jednotky, relé, stý kače, 
ističe, poistky, rozvádzače, rozvodné skrine, štarté

ry.
11 - Žiarovky, žiarivky, výbojky, žiarivkové trubice, 

svietidlá bytové a priemyselné.
(730) ELCOM, spol. s r. o., Galvaniho 14, 821 04 Brati

slava, SK;

(210)1352-96 
(220) 16.05.1996 
(511)9, 11

(540) ELCOM, spol. s r. o.



(510)9 - Elektroinštalačný materiál pre silnoprúd aj sla- 
boprúd, a to káble, vodiče, káblové žľaby, inštalač
né lišty, škatule pod vypínače, zásuvky, vypínače, 
spínacie prvky, spínacie jednotky, relé, stýkače, 
ističe, poistky, rozvádzače, rozvodné skrine, štarté

ry.
11 - Žiarovky, žiarivky, výbojky, žiarivkové trubice, 

svietidlá bytové a priemyselné.
(730) ELCOM, spol. s r. o., Galvaniho 14, 821 04 Brati

slava, SK;

(210) 1356-96 
(220) 17.05.1996 
(511) 1
(540)LACIDOFIL

(510) I - Kyselina mliečna.
(730) INSTITUT ROSELE INC./ROSELL INSTITU

TE INC. a Canada corporation, 8480 Boulevard 
St-Laurent, H2P 2M6 Montreal, Quebec, CA;

(210)1357-96 
(220) 17.05.1996 
(511)32

(540) AQUA MARIA
(5 10) 32 - Minerálne vody a iné nealkoholické nápoje. 

(730) Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s., Masaryko
va 22, 353 29 Mariánské Lázně, CZ;

(540)HIPPOKRATES

(510)9 - Softvér.
37 - Servisné služby spojené s výpočtovou techni
kou a softvérom.
42 - Programovanie, vývoj softvéru.

(730) EMEL BRATISLAVA, s. r. o., Jakubovo nám. 14, 
811 09 Bratislava, SK;

(210) 1364-96 
(220) 17.05.1996 
(591) červená 
(511)6, 9, 20 
(540)

<o
(510)6 - Trezory.

9 - Skartovače.
20 - Kancelársky nábytok.

(730) AIKO Bratislava, spol. s r. o., Cukrová 14, 811 08 
Bratislava, SK;

(210) 1365-96 
(220) 17.05.1996 
(511)29 
(540)

(210) 1358-96 
(220) 17.05.1996 
(511) 1, 5

(540) FALCON
(510) 1 - Chemické výrobky pre poľnohospodárstvo, zá

hradníctvo a lesníctvo vrátane moridiel používa
ných pri siatí.
5 - Prípravky na ničenie buriny a hubenie hmyzu, 
insekticídy, herbicídy, fungicidy.

(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 
DE;

(210)1359-96
(220) 17.05.1996
(511)9

(540) DOCS OPEN
(510) 9 - Počítačové programy na riadenie ukladania, vý

beru, zálohovania a uchovávania elektronických sú
borov, najmä obrazu, tabuliek, textových dokumen
tov, audioobjektov a/alebo videoobjektov a prísluš
ných inštrukčných návodov.

(730) PC DOCS Inc., 124 Marriott Drive, Suite 203, 
Tallahassee, Florida 32301, US;

(210) 1361-96 
(220) 17.05.1996 
(511)9, 37, 42

(510)29 - Mliečne výrobky.
(730) Liptovská mliekareň, a. s., 1. mája 124, 031 80 

Liptovský Mikuláš, SK

(210) 1366-96 
(220) 17.05.1996
(591) biela, modrá, červená, zelená, čierna, oranžovohne- 

dá, sivožltá 

(511)29 
(540)

TUptovskA 
iMUekireňix
uL 1. máj* m

JASNÁ
(510) 29 - Syry.
(730) Liptovská mliekareň, a. s., I. mája 124, 031 80 

Liptovský Mikuláš, SK;

(210) 1367-96 
(220) 17.05.1996
(591) biela, modrá, červená, zelená, čierna, oranžovohne- 

dá, sivožltá 
(511)29



(540)

'Liptovská 
íMliekireňuL
ui. i. máj* 114 ^

'Liptovský
íMikulái

0318«

LIPTOV

(510)29 - Syry.
(730)Liptovská mliekareň, a. s., 1. mája 124, 031 80 

Liptovský Mikuláš, SK;

(210) 1374-96 
(220)20.05.1996 
(511)26, 30

(540) Comforta
(5 10) 26 - Sušená smotana do kávy.

30 - Prášková pochutina do kávy, polievok a omá
čok.

(730) MUKATES, s. r. o., Továrenská štvrť 148, 058 01 
Poprad, SK;

(210) 1376-96
(220) 20.05.1996
(511) 16, 18, 21,24, 41, 42
(540)

®7
SPIUivn SLOVfHSHVCH JDSHVŇ

(510) 16 - Papiernický tovar, plagáty, propagačný materi
ál, písacie potreby, vstupenky, pohľadnice, kalendá
re, skicáre, nálepky', hracie karty, tvarované výrob
ky z papiera a plastov, igelitové tašky, suvení- ry.
1 8 - Drobné výrobky z kože a z imitácie kože, kľú- 

čenky a pod.
21 - Výrobky porcelánové a keramické, reklamné a 
spomienkové predmety, suveníry.
24 - Textilné výrobky, tričká.
41 - Edičná a publikačná činnosť zameraná na o- 
chranu, výskum a dokumentáciu jaskýň.
42 - Sprievodcovská činnosť v jaskyniach, ochrana, 
prevádzka a využívanie sprístupnených a sprístup
ňovaných jaskýň, poskytovanie občerstvenia.

(730) Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 
Liptovský Mikuláš, SK;

(210) 1385-96
(220)21.05.1996
(310)75/030.381
(320) 06.12.1995
(330) US
(511)9
(540)
(510)9 - Počítačový softvér a instruktážně materiály s

COSMO
ním ako jeho jednotka.

ná podľa štátu Delaware, 2011 North Shoreline 
Boulevard, Mountain View, California 94039-7311, 
US;

(2)0) 1386-96 
(220)21.05.1996 
(511) 25, 35, 40 
(540)
(510)25 - Odevy a odevné súčasti

35 - Obchodné riadenie obchodov s odevami.
40 - Krajčírske služby.

(730) LEVI STRAUSS & CO., Levi’s Plaza, 1155 Batte
ry Street, San Francisco, California 94111, US;

(210) 1396-96 
(220)21.05.1996 
(511) 16, 35, 41 
(540)
(510) 16 - Tlačoviny.

35 - Reklamná činnosť.
41 - Vydavateľská činnosť.

(730) PK62, s. r. o., J. Pauleho 4/2/324, 971 01 Prievidza, 
SK;

(210) 1397-96
(220)21.05.1996
(511)5

(540) UNIMAX
(510)5 - Farmaceutické látky- a prípravky.
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Vastra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sôdertälje, SE;

(210) 1398-96
(220)21.05.1996
(511)17

(540) Q - LOOP
(510) 17 - Živicová páska na tkanie alebo bez nej, použí

vaná na spojenie zriaseného materiálu pri výrobe 
pánskeho a dámskeho ošatenia.

(730) QST Industries, Inc., 231 South Jefferson Street, 
Chicago, Illinois 60661-5693, US;

(210) 1399-96
(220)22.05.1996
(511)29

(730) SILICON GRAPHICS, INC., spoločnosť zriade- (540) EGRETTA



(510) 29 - Mrazený krém (potravina).
(730) CENTROGEL, s. r. o., Francúzskych partizánov 4, 

036 08 Martin, SK;

(210) 1400-96
(220)22.05.1996
(511)5

(540)INTEGRILIN

(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a sanitárne prí
pravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske ú- 
čely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie hmy
zu; fungicidy, herbicídy.

(730) Cor Therapeutics, Inc., 256 East Grand Avenue, 
South San Francisco, California 94080, US;

(210) 1401-96
(220)22.05.1996
(511)5

(540)APEREXIN

(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a sanitárne prí
pravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske ú- 
čely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový mate
riál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie hmy
zu; fungicidy, herbicídy.

(730) Cor Therapeutics, Inc., 256 East Grand Avenue, 
South San Francisco, California 94080, US;

(210) 1408-96
(220)23.05.1996
(511)25

(540) PLAYTEX PREMIER
(510) 25 - Podprsenky, nohavičky, odevy a šaty.
(730) Playtex Apparel, Inc., spoločnosť organizovaná a 

existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 700 
Fairfield Avenue, Stamford, Connecticut 06904, 
US;

(210) 1409-96 
(220)23.05.1996 
(511) 5,20, 29, 30, 32 
(554)
(510)5 - Dietetické látky na použitie v lekárstve, výživa

pre batoľatá a malé deti.
20 - Nádoby z plastických hmôt.
29 - Konzervované a zavárané ovocie a zelenina, 
želé, marmelády, lekváre, mliečne výrobky alebo 
vedľajšie mliečne produkty, mliekarenské výrobky

vo všetkých ich formách, najmä maslo, maslová 
smotana, margarín, sladká smotana, syr, syrová 
smotana, smotanový dezert, pudingy, múčniky, pe
ny, tvaroh, mliečne nápoje a všetky druhy jogurtov, 
pričom všetky tieto výrobky môžu byť buď prírod
né alebo aromatizované alebo na báze ovocia, obil
nín, kakaa a/alebo aróm.
30 - Cukrovinky, sladké pečivo, potravinárske 
zmrzliny; med, sirup z melasy; horčica; chuťové o- 
máčky (korenené).
32 - Všetky nealkoholické nápoje.

(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 126-130, 
rue Jules Guesde, 92300 Levallois-Perret, FR;

(210) 1410-96
(220)23.05.1996

(511)9

(540) ZA HORIZONT VAŠICH PREDSTÁV
(510)9 - Elektrické zariadenia a prístroje, bezdrôtové a 

vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia, oboj
smerné rádiové zariadenia, bunkové telefóny, radio
telefony, zariadenia typu osobného digitálneho po
mocníka, prijímače rádiového vyhľadávacieho sys
tému a príslušenstvo, antény, mikrofóny, reproduk
tory, batérie, batériové nabíjače; puzdrá, kryty, svor
ky, príchytky a držiaky upravené na elektronické za
riadenia; počítače, počítačový softvér, polovodiče a 
modemy.

(730) MOTOROLA, INC., spoločnosť organizovaná a e- 
xistujúca podľa zákonov štátu Delaware, 1303 Etist 
Algonquin Road, Schaumburg, Illinois, US;

(210) 1426-96
(220)27.05.1996
(511)1

(540) UCARE
(510) 1 - Polyméry typu umelých živíc na použitie ako in- 

gredienty do výrobkov na osobnú starostlivosť. 
(730) Union Carbide Chemicals & Plastics Technology 

Corporation, 39 Old Ridgebury Road, Danbury, 
Connecticut 06817-0001, US;

(210) 1428-96
(220)27.05.1996
(511)2

(540) SUDEM
(510) 2 - Farby, laky, emaily, fermeže, náterové látky, rie

didlá do náterových látok, zlato laky, tmely, farbivá, 
moridlá, ochranné prostriedky proti hrdzi a hnilobe 
dreva, práškové náterové látky, práškové farby, im
pregnačné prostriedky, moridlá na drevo, elektrofo- 
rézne náterové látky, aditíva do náterových látok, 
nástrčkové hmoty na báze organických spojív a or
ganických plnidiel.

(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole
nice, SK;

(210) 1429-96



(220)27.05.1996
(511)2

(540) KONTA

(510) 2 - Farby, laky, emaily, fermeže, náterové látky, rie
didlá do náterových látok, zlatolaky, tmely, farbivá, 
moridlá, ochranné prostriedky proti hrdzi a hnilobe 
dreva, práškové náterové látky, práškové farby, im
pregnačné prostriedky, moridlá na drevo, elektrofo- 
rézne náterové látky, aditíva do náterových látok, 
nástrekové hmoty' na báze organických spojív a or
ganických plnidiel.

(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole
nice, SK;

(210) 1438-96 
(220)28.05.1996 
(310)39549265.3 
(320)01.12.1995 
(330) DE 
(511)9, 16, 42

(540) JAVASCRIPT

(510) 9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne tr
čely, prístroje a nástroje navigačné, prístroje a ná
stroje určené na prenášanie rozkazov, na meranie a 
všeobecné používanie pri riadení lodí a lietadiel, 
prístroje a nástroje geodetické a elektrické, neob- 
siahnuté v iných triedach, prístroje a nástroje pre 
silnoprúdovú elektrotechniku, najmä na vedenie, 
premenu, uskladnenie, reguláciu a riadenie, prístro
je a nástroje pre slaboprúdovú elektrotechniku, naj
mä telekomunikačná, vysokofrekvenčná a riadiaca 
technika, spotrebná elektronika, prístroje a nástroje 
fotografické, filmové, optické, na meranie, určova
nie hmotnosti, prístroje a nástroje signálne a kon
trolné na účely záchranné a učebné, elektrické spáj
kovačky, elektrické zváračky, elektrické žehličky, e- 
lektricky vyhrievané odevy, elektrické zapaľovače 
do automobilov, elektrické čistiace prístroje pre do
mácnosť, najmä vysávače a podlahové leštiče, elek
trické zatvárače dvier, prístroje na záznam, prenos a 
reprodukciu zvuku, obrazu a dát, magnetické dáto
vé nosiče, gramofónové dosky, kazety, videofilmy, 
videohry, televízory, videokamery a videorekordé
ry, gramofóny, CD prehrávače, automaty uvádzané 
do činnosti vhodením mince alebo známky, zapiso
vač ie pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na 
spracovanie dát a počítače, počítačové periférne za
riadenia, zariadenia na vstup a výstup dát, zariade
nia na ukladanie a prenos dát, účtovnícke stroje, 
fakturačně stroje, počítačové programy a bázy dát 
vrátane počítačového softvéru na použitie v oblasti 
sietí a systémového riadenia, rovnako ako aj na vý
voj ďalšieho softvéru, počítačový hardvér a softvér 
na vstup a vyvolávanie informácií v internete a 
WWW, počítačové programy na použitie v interne
te a WWW, počítačový hardvér a softvér, najmä prí
stup do systémov internetu a na využívanie týchto 
systémov, počítačový hardvér, najmä počítače, pra
covné stanice, mechaniky na diskety, počítačové 
tlačiarne, počítačové klávesnice, myši, joysticky a 
ich súčasti, počítačové monitory, prístroje LCD, zo

brazovacie jednotky, základné dosky (boardy), mo

demy, pomocné obvodové dosky pre počítače, in
tegrované obvody, počítačový softvér (ako je defi
novaný v tr. 9), najmä počítačové operačné systémy, 
užívateľské programy s grafickým rozhraním, gra
fické užívateľské rozhrania pre počítačové obvody, 
dáta uložené na dátových nosičoch, počítače (CPU), 
videokamery a mikrofóny na použitie s počítačový
mi komunikačnými systémami a systémami video- 
konferencií, polovodičové komponenty, elektronic
ké, magnetické a optické pamäte, floppydisky, mag
netické disky, optické dosky, prázdne alebo obsahu
júce zaznamenané informácie, zariadenia na ochra
nu dát, elektrické pamäte na zásuvnej doske, mikro
procesory, prístroje, spojovacie káble a zástrčky na 
spojenie alebo prepojenie prístrojov na spracovanie 
dát telekomunikačného inžinierstva, hasiace prístro
je, projekčné a zväčšovacie prístroje, stojany na fo
tografické prístroje, kopírovacie stroje a prístroje 
(fotografické, elektrostatické, tepelné), elektrické 
káble, drôty, vodiče a ich spojky, spínače a rozvo

dové dosky alebo skrine (elektrina), prístroje a ná
stroje na ovládanie lodí, t.j. prístroje a nástroje na 
meranie a prenášanie rozkazov, elektrické prístroje 
na diaľkové riadenie priemyselných operácií, kan
celárske stroje na spracovanie diernych štítkov, po
čítačové programy a operačné systémy uložené na 
dátových nosičoch (strojový zápis), dátové nosiče 
všetkých druhov s počítačovými programami (stro
jový zápis), prenosné počítačové systémy pozostá
vajúce z operačných systémov, sieťového softvéru a 
obslužných programov, exponované filmy, gramo
fónové ihly, puzdrá na uvedené prístroje a nástroje, 
signalizačné píšťaly vrátane píšťaliek na psov, vý
stražné trojuholníky pre dopravné prostriedky, o- 
chranné odevy vrátane obuvi, špeciálne oblečenie 
na ochranu života, pracovné ochranné tvárové štíty, 
ochranné okuliare a masky pre robotníkov, dýchacie 
prístroje pre potápačov, pásy na plávanie, vodné 
krídla, hasičské striekačky, uhlomery, automatické 
časové spínače, prístroje na zábavu, pripojiteľné k 
televízorom, hracie skrine a automaty na mince, au
tomaty na lístky', automatické váhy, meniče mincí, 
automatické fotografické stroje, časti uvedeného to
varu; Pokyny na prevádzku a používanie počítačov 
a počítačového softvéru, uložené v číslicovej forme, 
najmä na pružných diskoch alebo CD-ROM.
16 - Tlačoviny, návody na prevádzku a použitie, 
manuály a iné písané sprievodné materiály pre po
čítače a počítačový softvér, počítačové programy a 
manuály predávané ako celok.
42 - Obstarávanie počítačových programov v dáto
vých sieťach, najmä v internete a WWW (World
wide Web), zaisťovanie prístupu k bázam dát, on-li- 
ne služby, a to najmä on-line služby v súvislosti s 
počítačovým hardvérom a softvérom, konzultačné 
služby ohľadom počítačov, aktualizácia počítačové
ho softvéru, vývoj počítačového softvéru, prenájom 
počítačového softvéru, vývoj programov na spraco
vanie dát, prenájom vybavenia na spracovanie dát, 
prenájom času na prístup k bázam dát, zaisťovanie 
prístupu do sietí báz dát, najmä do internetu, do ve
rejných diskusií v internete, do WWW a k servero- 
vým službám.

(730) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť orga-



nizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Dela
ware, 2550 Garcia Avenue, Mountain View, Cali

fornia 94043-1100, US;

(210) 1439-96 
(220)28.05.1996 
(511) 10

(540) BIOX

(510) 10 - Lekárske prístroje a zariadenia, najmä pulzný 
oxymeter.

(730) Ohmeda, Inc., spoločnosť organizovaná a existujú
ca podľa zákonov štátu Delaware, 110 Allen Road, 
Liberty Comer, New Jersey 07938, US;

(210)1441-96 
(220)28.05.1996 
(511)25, 30,42

(540) THE CHEESECAKE FACTORY
(510) 25 - Odevy vrátane košieľ a klobúkov.

30 - Pečivo a torty.
42 - Reštauračné služby.

(730) The Cheesecake Factory Incorporated (a Dela
ware corporation), Aqoura Road 26950, Calabasas 
Hills CA 91301, US;

(210) 1445-96 
(220)29.05.1996 

(511) Il

(540) KATKA

(510) 11 - Plynové kachle.
(730) Slavíček Miroslav, Za mlýnem 1544, 594 54 Tiš

nov, CZ;

(210) 1446-96 
(220)29.05.1996 
(511) 11

(540) RODEM

(510) 11 - Zariadenia na prípravu laboratórnej a technic
kej vody.

(730) Slavíček Miroslav, Za mlýnem 1544, 594 54 Tiš
nov, CZ;

(210) 1449-96
(220)29.05.1996
(511)3

(540) MANN

(510) 3 - Kozmetické prípravky (voda po holení, sprcho
vací šampón, šampón na vlasy, dezodorant).

(730) TATRACHEMA, výrobné družstvo. Bulharská 
ul. 40, 917 76 Trnava, SK;

(210) 1451-96
(220)27.06.1997
(511)30

(510)30 - Káva.

(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16, 
058 01 Poprad, SK;

(210) 1459-96 
(220)30.05.1996
(591) slivkovomodrá, žltá, zelená, červená, tyrkysová 

fialová 

(511)30 
(540)
(510)30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,

kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, 
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, me- 
lasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horči
ca; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.

(730) MASPEX, Spólka z o. o., ul. Chopina 10, 34-100 
Wadowice, PL;

(210) 1460-96 
(220)30.05.1996 
(511) 19

(540) MIAKO

(510) 19 - Tehliarsky materiál, tehly z pálenej hliny na 
stropné konštrukcie.

(730) Západoslovenské tehelne, a. s., Moyzesova 2, 902 01 
Pezinok, SK;

(210) 1468-96 
(220)30.05.1996 
(310)204 7533 
(320)05.12.1995 
(330) GB 

(511)5

(540) IMPRO VERA

(510) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) Pharmacia & Upjohn S. A., c/o Credit Europeen, 

52 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, LU;

(210) 1470-96 
(220)31.05.1996 
(310) 110843

(320)29.04.1996



(330) CZ 
(511) 12

(540) FELICIA ATLANTA

(510) 12 - Motorové vozidlá, ich diely, súčasti a príslu
šenstvo.

(730) ŠKODA AUTO, a. s., Tf. Václava Klementa 869, 
293 60 Mladá Boleslav, CZ;

(210) 1473-96 
(220)31.05.1996 
(310)75/042 359 

(320) 11.01.1996 
(330) US 
(511)9

(540) ARPEGGIO

(510)9 - Počítačový softvér.
(730) Wall Data Incorporated, 11332 N. E. 122nd Way, 

Kirkland, Washington 98034-6931, US;

(210) 1478-96 

(220) 04.06.1996 
(310) 960580 
(320) 29.01.1996 
(330) NO 
(511)29 
(540)
(510) 29 - Vajcia, mlieko, syr, mliečne výrobky, oleje a tu

ky.
(730) Nórske Meierier, Breig. 10, Oslo N-0187, NO;

(210)1482-96 
(220) 04.06.1996 
(310)957569 
(320) 04.12.1995 
(330) NO 
(511)5

(540) RORAM

(510) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) NYCOMED PHARMA AS, Slemdalsveien 37, N- 

-0301 Oslo 3, NO;

(210) 1483-96 
(220) 04.06.1996 
(310) 957568 
(320) 04.12.1995 
(330) NO 
(511)5

(540) RECNAC

(510) 5 - Farmaceutické prípravky.

-0301 Oslo 3, NO;

(210) 1484-96
(220)05.06.1996
(511) 17

(540)SCOTCHLITE
(510) 17 - Kaučuk, gutaperča, guma, balata; fólie, dosky, 

najmä svetlo odrážajúce materiály v plochej forme; 
hmoty tesniace, upchávkové, izolačné; azbest, sľu
da a výrobky z nich; hadice (okrem kovových).

(730) Minnesota Mining and Manufacturing Compa
ny, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, 
Minnesota, US;

(210) 1485-96
(220)05.06.1996
(511)5

(540) CERLIT

(510) 5 - Prípravky na hubenie hmyzu, fungicidy, herbicí
dy.

(730) DowElanco, partnerstvo podľa zákonov štátu In
diana, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 
46268, US;

(210) 1486-96
(220)05.06.1996
(511)5

(540) LANCET

(510) 5 - Prípravky na hubenie hmyzu, fungicidy, herbicí
dy.

(730) DowElanco, partnerstvo podľa zákonov štátu In
diana, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 
46268, US;

(210) 1487-96 
(220)05.06.1996 
(511) 1, 9, 10, 16, 42 
(540)
(510) 1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotogra-

+

fiu, najmä zobrazovacie, fotografické, termografic- 
ké, fototermografické vrátane všetkých druhov fil
mov a chemikálií, pevné a kvapalné tonery, farby 
pre vývojky a tlačiarenské pásky, farebné elementy, 
registračné farebné značkovače, čističe laserových 
zobrazovačov, chemikálie na spracovanie filmov, 
tlačiarenské a litografické vývojky, doplňovacie 
roztoky a ustaľovače, leptacie filmy.

(730) NYCOMED PHARMA AS, Slemdalsveien 37, N- 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geode-



tické, elektrické, najmä počítače so všetkým (akým
koľvek) príslušenstvom vrátane náhradných dielov, 
diskety a disketové jednotky, počítačové magnetic
ké pásky, páskové kazety a magnetopáskové jednot
ky, všetky druhy diskov a diskových jednotiek, au
dio- a videokazety, kazety do diktafónov, systémy 
na čistenie hláv počítačových a páskových disketo
vých jednotiek, fotografické, kinematografické, op
tické prístroje a nástroje, najmä všetky rozmnožo
vacie zariadenia, všetky druhy tlačiarní vrátane do
plnkov a náhradných dielov, tlačiarenské a litogra
fické dosky, ultrazvukové a laserové zobrazovače, 
čítače, zariadenia na čítanie kaziet a čiarových kó
dov, skenery, plottre vrátane zariadení na podávanie 
papiera, rovnače, viazače, zariadenia na zostrih fil
mov, pridržiavacie podložky rezačky, držiaky na fil
my, stojany a zásobníky na diskety, zariadenia na 
spracovanie filmov, vývojnice, zobrazovacie, foto
grafické, termografické, fototermografické, kon
venčné a digitálne retušovacie prístroje, elektrické a 
optické káble, výstupné karty, softvér, nástroje na 
váženie, meranie, signalizovanie, na účely kontrol
né, záchranné a na výučbu, automatické prístroje u- 
vádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, 
stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo 
obrazu, zapisovacie pokladne a počítacie stroje, ha
siace prístroje.
IO - Materiály a zariadenia na lekárske, zubolekár- 
ske a veterinárne vyšetrovanie pomocou zobrazova
nia.
16 - Papier, ffankovacie a adresovacie stroje, obaly 
a poistky na ochranu a znemožnenie zápisu na dis
kety, počítačové pásky a zásobníky na počítačové 
pásky, všetky druhy papiera pre zobrazovaciu tech
niku, testovacie formuláre, roztierateľné lepidlá, 
čisté a predtlačené nálepky, bezatramentové materi
ály na odtlačky prstov a stôp, tonery vrátane atra
mentov a nádob na ne, učebné pomôcky, plánovacie 
a inštruktážne materiály.
42 - Tvorba a vývoj softvéru, ukladanie, zálohova
nie a reprodukcia dát, obnovovanie dát vrátane sú
visiacich služieb v tejto oblasti.

(730) Imation Corp., Oakdale, Minnesota 55128, US;

(210) 1488-96 
(220) 05.06.1996 
(511) 1,9, 10, 16,42

(540) IMATION
(510) 1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotogra

fiu, najmä zobrazovacie, fotografické, termografic
ké, fototermografické vrátane všetkých druhov fil
mov a chemikálií, pevné a kvapalné tonery, farby 
pre vývojky a tlačiarenské pásky, farebné elementy, 
registračné farebné značkovače, čističe laserových 
zobrazovačov, chemikálie na spracovanie filmov, 
tlačiarenské a litografické vývojky, doplňovacie 
roztoky a ustaľovače, Ieptacie filmy.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, geode
tické, elektrické, najmä počítače so všetkým (akým
koľvek) príslušenstvom vrátane náhradných dielov, 
diskety a disketové jednotky, počítačové magnetic
ké pásky, páskové kazety a magnetopáskové jednot
ky, všetky druhy diskov a diskových jednotiek, au
dio- a videokazety, kazety do diktafónov, systémy

na čistenie hláv počítačových a páskových disketo
vých jednotiek, fotografické, kinematografické, op
tické prístroje a nástroje, najmä všetky rozmnožo
vacie zariadenia, všetky druhy tlačiarní vrátane do
plnkov a náhradných dielov, tlačiarenské a litogra
fické dosky, ultrazvukové a laserové zobrazovače, 
čítače, zariadenia na čítanie kaziet a čiarových kó
dov, skenery, plottre vrátane zariadení na podávanie 
papiera, rovnače, viazače, zariadenia na zostrih fil
mov, pridržiavacie podložky rezačky, držiaky na fil
my, stojany a zásobníky na diskety, zariadenia na 
spracovanie filmov, vývojnice, zobrazovacie, foto
grafické, termografické, fototermografické, kon
venčné a digitálne retušovacie prístroje, elektrické a 
optické káble, výstupné karty, softvér, nástroje na 
váženie, meranie, signalizovanie, na účely kontrol
né, záchranné a na výučbu, automatické prístroje u- 
vádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, 
stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo 
obrazu, zapisovacie pokladne a počítacie stroje, ha

siace prístroje.
10 - Materiály a zariadenia na lekárske, zubolekár- 
ske a veterinárne vyšetrovanie pomocou zobrazova
nia.
16 - Papier, frankovacie a adresovacie stroje, obaly 
a poistky na ochranu a znemožnenie zápisu na dis
kety, počítačové pásky a zásobníky na počítačové 
pásky, všetky druhy papiera pre zobrazovaciu tech
niku, testovacie formuláre, roztierateľné lepidlá, 
čisté a predtlačené nálepky, bezatramentové materi
ály na odtlačky prstov a stôp, tonery vrátane atra
mentov a nádob na ne, učebné pomôcky, plánovacie 
a inštruktážne materiály.
42 - Tvorba a vývoj softvéru, ukladanie, zálohova
nie a reprodukcia dát, obnovovanie dát vrátane sú
visiacich služieb v tejto oblasti.

(730) Imation Corp., Oakdale, Minnesota 55128, US;

(210) 1491-96 
(220) 05.06.1996 
(511)33

(540)MRS PUCKER’S
(510) 33 - Alkoholické nápoje; ovocné nápoje s obsahom 

alkoholu; paradajkové nápoje s obsahom alkoholu; 
koncentráty a sirupy na prípravu takýchto nápojov. 

(730) Thornlodge Limited, 5 Shepherd’s Place, Upper 
Brook Street, London WlY 3RU, GB;

(210) 1492-96 
(220) 05.06.1996 
(310) 2057665 
(320) 22.02.1996 
(330) GB 
(511)33

(540)MAC’N ERNIE’S ALCO-COLA
(510) 33 - Alkoholické nápoje; kolové nápoje s obsahom 

alkoholu; koncentráty a sirupy na prípravu takýchto 
nápojov.

(730) Thornlodge Limited, 5 Shepherd’s Place, Upper 
Brook Street, London WlY 3RU, GB;

(210) 1493-96



(220) 05.06.1996
(511)25

(540)HORNBILL

(510)25 - Oblečenie, odevy a ošatenie, najmä vrchné, 
športové a oblečenie na voľný čas; košele, tričká, 
teplákové bundy, tielka, tepláky, oblečenie na džo- 
ging, nohavice, krátke nohavice; pokrývky hlavy 
vrátane čiapok a klobúkov; obuv, najmä topánky, 
športová obuv, vychádzková obuv a čižmy.

(730) P. T. Bima Dongin Sports, 12-15th FI. Eka Life 
Building, JĽ. M.T. Haryono Kav. 62, Jakarta 12780, 

ID;

(210) 1495-96 
(220) 06.06.1996 
(310)107619 
(320) 12.01.1996 
(330) CZ 
(511)7 
(540)
(510)7 - Obrábacie stroje, najmä nástrojové hlavy, držia-

Ddrijvm
IDEI

ky a iné príslušenstvo k týmto strojom.
(730) DORIAN TOOL INTERNATIONAL, Houston, 

Texas, US;

(210) 1498-96 
(220) 06.06.1996 

(511)9, 11, 12, 16 
(540)
(510)9 - Zariadenia na zábavu prispôsobené na použitie s

ALPS
televíznymi prijímačmi; zábavné automaty a prí
stroje uvádzané do činnosti vhodením mince alebo 
žetónu; bezpečnostné poplašné zariadenia; čítacie 
zariadenia čiarového kódu; obaly a kazety na pruž
né disky; elektroluminiscenčné panely a zariadenia; 
LC displeje; magnetické dekodéry; magnetické pás
kové jednotky; optické prístroje a nástroje; optické 
šošovky a objektívy; kompaktné disky vrátane CD- 
-V a CD-ROM; budiče, meniče a podávacie zásob
níky CD; počítače; počítačové rozhrania; klávesni
ce k počítačom; počítačové pamäte; nahraný počíta
čový softvér; vstupné jednotky; koncové zariade
nia; tlačiarne; DTjednotky; zariadenia na spracova
nie údajov vrátane myší; optické snímače znakov; 
zariadenia na diaľkové ovládanie; magnetické hla
vy; elektrické zámky; vysielače; snímače elektric
kých signálov; telekomunikačné vysielacie zariade
nia; elektrické spojky a prípojky; konertory; BS an
tény; BS televízne konvektory; BS televízne prijí
mače; CATV koncové stanice; elektrické zatvárače 
a otvárače dverí (elektrický vrátnik); FM a AM rá
dioprijímače; odnímateľné predné panely; frekven
čné ústredne; vysokofrekvenčné modulátory; kaná
lové voliče; přerušovače; televízne prijímače; tran- 
sceivery (faxové zariadenia); nízkofrekvenčné prijí
mače a modulátorové jednotky; videorekordéry;

magnetofóny; faxy; nabíjačky batérií; invertory; pá
kové ovládače; rezistory; snímače všetkých druhov 
vrátane senzorov fluidnej vrstvy, tlakových senzo
rov, snímačov polohy škrtiacej klapky atd’.; ovláda
če tlmičov; riadiace panely; prepínače svetiel; elek
trické vypínače, spínače a prepínače; meniče.
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia dopravných 
prostriedkov vrátane svetelných kontrolných zaria
dení a ich častí pre indikátory prístrojových dosiek; 
klimatizačné zariadenia a ich časti pre dopravné 
prostriedky; vetracie zariadenia a ich časti pre do
pravné prostriedky.
12 - Bezpečnostné zariadenia, smerové signalizačné 
zariadenia a spätné zrkadlá, všetko pre dopravné 
prostriedky; rotačné konektory (pre airbagové sys
témy), snímače a spínače pre dopravné prostriedky; 
ovládače tlmičov.

16 - Atramentové pásky do tlačiarní a textových 
procesorov; štítky a etikety do tlačiarní a textových 
procesorov.

(730) ALPS ELECTRIC CO., LTD., 1-7, Yukigaya 
Ohtsuka-cho, Ohta-ku, Tokyo, JP;

(210) 1499-96 
(220)06.06.1996 
(511)33 
(540)
(510)33 - Alkoholické nápoje.
(730) TWELVE ISLANDS SHIPPING COMPANY

MiV
LIMITED, 1 York Gate, Regents Park, London 
NWl 4PU, GB;

(210) 1682-96 
(220) 24.06.1996 

(511) H 
(540)
(510) 11 - Vodné fdtračné zariadenia do domácností vrá

tane náhradných súčiastok a iné zariadenia na roz-

Amway
vod vody.

(730) Amway Corporation, 7575 Fulton Street, East, 
Ada, Michigan 49355, US;



(511)3, 5

(540) DUSEPT

(510) 3 - Dezinfekčné a čistiace prostriedky.
5 - Dezinfekčné prostriedky s výnimkou prostried
kov patriacich do tr. 3.

(730) DUSLO, a. s., 927 03 Šaľa, SK;

(210)1692-96
(220) 16.04.1996
(511)6^7, 8, 12, 17, 19, 20, 27,35, 37,39,41,42 
(540) ČSAD

(510)6 - Stavebný materiál z kovu, prenosné stavby z ko
vu, kovové kanvice, spojovací materiál z kovu.
7 - Stroje a zariadenia (okrem strojov a zariadení 
pre pozemné vozidlá), motory (okrem motorov pre 
pozemné vozidlá), častí a náhradné diely strojov a 
motorov (okrem častí a náhradných dielov strojov a 
motorov pre pozemné vozidlá).
8 - Ručné a strojové náradie a nástroje.
12 - Dopravné prostriedky, motory a hnacie stroje 
pre pozemné vozidlá, súkolesia a prevody pre po
zemné vozidlá, náhradné diely a príslušenstvo do
pravných prostriedkov, motorov a hnacích strojov 
pre pozemné vozidlá, pneumatiky, duše.
17 - Tesnenia, tesniace materiály, izolačné materiá
ly, gumené obruče, spojovacie materiály, čalúnnic- 
ké materiály a materiály na vypchávanie z gumy a- 
Iebo plastov, náhradné diely z gumy, gumené ro
hožky a koberce.
19 - Drevený stavebný materiál ako stavebné drevo 
opracované, dosky, trámy, deliace steny, panely, ob
klady, podlahy, parkety, podhľady, okná, dvere; te
lefónne búdky s výnimkou kovových; drevené pre
nosné stavby; drevené domy; obkladačky; dlaždice; 
nekovové obklady; vonkajšie plášte s výnimkou ko
vových; obklady stien a priečok s výnimkou kovo
vých; interiérové a exteriérové dizajnérske, archi
tektonické a reklamné prvky z dreva, betónu, kame
ňa, mramoru.
20 - Lavičky, regály, zábradlia, odpadové nádoby. 
27 - Koberce, podlahové krytiny, rohože, rohožky. 
35 - Služby technických odborníkov v oceňovaní a 
odhade hodnôt obchodných podnikov, dopravných 
prostriedkov, vedenie mzdovej a personálnej agen
dy v počítačoch.
37 - Rekonštrukcie, renovácie, opravy a údržba do
pravných prostriedkov, strojov a zariadení, náhrad
ných dielov, príslušenstva a pomocného materiálu 
na prevádzku dopravných prostriedkov, zariadení 
nádraží a garáží, napr. regálov, lavíc, ručného a stro
jového zariadenia a nástrojov, kanistrov, tesniacich 
a spojovacích materiálov a pod., údržba, opravy, re
konštrukcie, výstavba budov a stavieb.
39 - Doprava osôb a nákladov, odborné služby v od
bore dopravy, skladovanie zásielok, taxislužba, pre
nájom dopravných prostriedkov, skladovanie do
pravných prostriedkov, náhradných dielov, príslu
šenstva, stavebného materiálu a pomocného materi
álu, zasielateľská činnosť, špedičné kancelárie, 
služby cestovnej kancelárie v oblasti dopravy, pre
pravy a sprevádzania, rezervácia miesteniek, infor
mácie o preprave.
41 - Výučba vodičov a špecialistov v oblasti dopra

vy, rekreačné služby.
42 - Konštrukčná a projektová činnosť, služby ces
tovných kancelárii v oblasti ubytovania, stravova
nia, ubytovacie a stravovacie služby, vyhotovovanie 
odborných posudkov a vystavovanie protokolov, 
stanice technickej kontroly, psychologické laborató
rium.

(730) Združenie užívateľov kolektívnych ochranných 
známok, Rožňavská 2, 830 00 Bratislava, SK;

(094) Zoznam členov majiteľa kolektívnej ochrannej znám- 

ky:
ČSAD hl. m. Prahy, s. p., Hybernská 32, 111 21 Praha 
1, CZ; ČSAD ÚAN Praha - Florenc, a. s., Knižikova 
4-6, 186 00 Praha 8 - Karlín, CZ; ČSAD České Bu
dějovice, Jeronýmova 19, 370 27 České Budějovice, 
CZ; ČSAD autobusy Plzeň, a. s., V Malé Doubravce 
27, 312 78 Plzeň, CZ; ČSAD Hradec Králové, s. p., 
Horova 180, 501 66 Hradec Králové, CZ; ČSAD 

Bmo holding, a. s., Opuštěná 4, 656 25 Brno, CZ; 
ČSAD Ostrava, a. s., Vítkovická 2, 709 19 Ostrava - 

- Moravská Ostrava, CZ; Slovenská autobusová do
prava Bratislava, štátny podnik, Rožňavská 2, 830 00 
Bratislava, SK; Slovenská autobusová doprava, Ban
skobystrická dopravná spoločnosť, štátny podnik, Čs. 

armády 24, 974 00 Banská Bystrica, SK; Slovenská 
autobusová doprava, Košická dopravná spoločnosť, 
štátny podnik, Staničné nám. 9, 041 46 Košice, SK; 
Slovenská automobilová doprava Dolný Kubín, štát
ny podnik, Nábrežie Oravy 534/6, 026 83 Dolný 
Kubín, SK;

(210) 1788-96 
(220) 08.07.1996 
(511)5, 29, 30

(540) BENECOL

(510) 5 - Diétne potraviny prispôsobené na lekárske úče
ly (na ľudské použitie).
29 - Jedlé oleje a tuky.
30 - Sušienky, keksy, sucháre, jemné pečivo, čoko
láda, zmrzliny, miisli tyčinky, zákusky a malé ob
čerstvenia, napr. vo forme tyčiniek, šalátové dres- 
singy a omáčky, chuťové prísady.

(730) Raision Tehtaat Oy Ah, Raisionkaari 55, 21200 
Raisio, FI;

(210) 1806-96 
(220) 10.07.1996 

(511) 1 
(540)
(510) 1 - Chemické výrobky na priemyselné účely; orga

nické rozpúšťadlá, nepoškodzujúce životné prostre-

QXSOL
die, na použitie pri výrobe atramentu, tlačiaren
ských farieb, povlakov, nánosov, lepidiel a spojív, 
ako aj na použitie pri studenom čistení a na vše
obecné priemyselné použitie.

(730) Occidental Chemical Corporation, 360 Rainbow 
Boulevard South, Niagara Falls, New York 14303, 
US;



(511)5

(540) ZIRACIN

(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky a výrobky; dietetické látky prispôsobené 
na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, ob
väzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a 
zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na 
ničenie hmyzu; fungicidy, herbicídy.

(730)SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;

(210) 1816-96
(220) 11.07.1996

(511)9
(540)IMAGINECARD

(510) 9 - Karty rozhraní pre PC, rozširujúce karty pre PC, 
karty PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association), karty na pripojenie peri
férnych zariadení (hlavne modemov, sieťových a- 
daptérov a pevných diskov) k prenosným počíta
čom.

(730) INFORMIX SOFTWARE, INC., 4100 Bohannon 
Drive, Menlo Park, CA 94025, US;

(210) 1817-96
(220) 11.07.1996
(511) 17, 19

(540) ICOPAL

(510) 17 - Plastické hmoty vo forme fólií (netextilných), 
blokov, tyčí alebo rúr na priemyselné účely, výrob
ky z plastických hmôt, baliace, upchávacie a izolač
né materiály.
19 - Nekovové stavebné materiály, stavebné diely 
(nezahrnuté v iných triedach), rúry zhotovené úplne 
či hlavne z nekovových materiálov na účely staveb
níctva a stavebného inžinierstva, nekovové materiá
ly na stavbu ciest, najmä asfalt, smola a živice.

(730) ICOPAL A/S, Mileparken 38, 2730 Herlev, DK;

(210)2487-96
(220)20.09.1996
(511) 9, 21, 42

(540) VESEC

(510)9 - Diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych, 
prístroje na reprodukciu obrazu aj zvuku, indikáto
ry, gramofónové prenosky, elektrické zariadenia na 
diaľkové ovládanie priemyselných procesov, elek
trické vodiče, elektrické regulátory, meracie prístro
je, merače elektrických strát, elektrické meracie za
riadenia, elektrické káble, elektrické svorky, elek
trické relé, vysielače elektronických signálov, tele
komunikačné vysielacie zariadenia, prístroje na čis
tenie gramofónových platní, prístroje na čistenie 
zvukových diskov, meradlá, poistky, plynomery, rá
dio- a videoprijímače, rýchlomery, tachometre, za
riadenia na spracovanie údajov, optické lampy, me
racie pomôcky, optické prístroje a nástroje, svetelné 
alebo mechanické signalizačné panely, televízne za
riadenia, regulátory otáčok pre gramofóny, regulá
tory napätia pre automobily, voltmetre, poistkový

drôt, elektrické dverové zvončeky, optické vlákna, 
monitory, optické čítače, optické disky.
21 - Misky, misy, fľaše, keramika na použitie v do
mácnosti, porcelánové ozdodby, dekorácie, poháre, 
výrobky z krištáľového skla, likérové súpravy, por
celán, vázy s výnimkou váz z drahých kovov, sochy 
z porcelánu, terakoty alebo skla, čaše s výnimkou 
čiaš z drahých kovov, poháriky s výnimkou pohári
kov z drahých kovov, džbány s výnimkou džbánov 
z drahých kovov, sošky z porcelánu, terakoty alebo 
skla.
42 - Výskum a vývoj meracích a mechanických prí
strojov a prístrojov a zariadení na automatickú re
guláciu a meranie.

(730) DELLAM, spol. s r. o., Lehotská cesta 2, 971 80 
Prievidza, SK;

(210)2808-96 
(220)25.10.1996 
(310)39619888.0 
(320)27.04.1996 
(330) DE 
(511) 12

(540) TREND
(510) 12 - Motorové vozidlá a ich súčasti.
(730) Daimler-Benz AG, Eppelestrasse 225, 50546 Stutt

gart, D E;

(210)3364-96 
(220) 16.12.1996
(511) 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 25, 35, 41 
(540)
(510) 1 - Priemyselné chemikálie, hasiace zmesi, chladia

ce prípravky, prípravky na čistenie komínov.

VPO
2 - Ochranné náter)', moridlá.
3 - Odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov 
na priemyselné využitie.
6 - Nádrže kovové, rúry kovové, obalové nádoby z 
kovu, bezpečnostné (kovové) pokladnice a schrán

ky-
7 - Čerpadlá, pumpy, generátor)' prúdu, prúdové 

zdroje.
8 - Ručné náradie a nástroje.
9 - Hasiace prístroje, filtre na dýchacie masky, o- 
chranné štíty na tvár, ochranné oblečenie, ochranné 
masky, helmy, plachty, plášte a rukavice, radiotele
fonně zariadenia, sirény, snímače dymu.
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia.
12 - Motorové vozidlá a ich súčasti vrátane špeciál
ne upravených požiarnych vozidiel.
16 - Papierenský tovar, vrecká z papiera, papierové 
filtre, utierky', karty, podložky, fólie.
17 - Hadice s výnimkou kovových, hadice požiarne, 
nekovové vystužovacie materiály na potrubie, ne
kovové spojky na potrubie, tesnenie na potrubie, az
bestové zásteny pre požiarnikov, azbestové tkaniny,



tesniace tmely.
25 - Obuv, uniformy, čiapky, klobúky.

35 - Reklamná a inzertná činnosť, propagačná čin

nosť.
41 - Vydávanie kníh a časopisov, organizovanie kul
túrnych, spoločenských, športových a zábavných 
podujatí, semináre, výstavy a veľtrhy (nie komerč

né).
(730) Vaváček Imrich, Saratovská 15, 841 02 Bratislava, 

SK;

(210)3547-97
(220)02.12.1997
(511)9, 35,41

(540) Zlatá muzika
(510) 9 - Nabraté zvukové alebo zvukovo-obrazové nosi

če, videokazety, audiokazety, nosiče dát, nosiče s 
audiovizuálnymi dielami.
35 - Reklamná a propagačná činnosť.
41 - Agentúrna činnosť v oblasti kultúry, vydávanie 
a rozširovanie umeleckých diel v oblasti hudby, vy
dávanie zvukových a zvukovo-obrazových zázna
mov na všetkých druhoch nosičov, organizovanie a 
usporadúvanie koncertov orchestra ľudovej hudby, 
umeleckých súťaží a iných hudobných vystúpení, 
organizovanie kultúrnych akcií, výchovná a zábav
ná činnosť, tvorba umeleckých programov.

(730) Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK), 
Balkánska 31, 853 08 Bratislava -Rusovce, SK;

(210)3777-97 
(220)29.12.1997 
(511)6, 9, 11, 19, 30 
(540)
(510) 6 - Kovové koncové svorky; kovové laná; podložky, 

kovové platničky; kovové objímky; meď surová a-

OC ALFEX"
lebo ako polotovar; medené krúžky; drôt; kovové 
signalizačné panely s výnimkou svetelných a me
chanických; drôty na spájkovanie a zváranie; kovo
vé svorky na káble a rúry; kovové spojovacie skrut
ky na káble; medený drôt neizolovaný; kovové ob
ruče, spojky.
9 - Elektrické cievky; elektrické hlásiče; anódy; an
tény; skriňové rozvádzače (elektrina); signalizačné 
požiarne zariadenie; skrinky, škatule na reprodukto
ry; elektrické kolektory; rozvodné skrine, spínacie 
skrine; elektrické vodiče; elektroinštalačné rúry; 
spínače; rozvodné panely; elektrické kontakty; e- 
lektrické meniče; zásuvky, zástrčky a iné elektrické 
spojky; reproduktory, amplióny; vypínače; elektric
ké káble; riadiace panely; elektrické spojky; elek
trické svorky; elektrické relé; zváracie elektródy; e- 
lektrické drôty; poistky; značkovacie vlákna na e- 
lektrické drôty; automatické časové spínače; svetel
né alebo mechanické signalizačné panely; blesko
zvody; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické 
zariadenia; telefónne prístroje; reostaty; elektrické 
zváračské prístroje; telegrafné drôty; poistkový 
drôt; bzučiaky; materiály na elektrické vedenie; ob
jímky elektrických káblov.

11 - Mikrovlnné rúry; osvetľovacie zariadenia pre 
vzdušné dopravné prostriedky; zapaľovače plynu; 
žiarovky; elektrické lampy; objímky na svietidlá; 
bicyklové svietidlá; ražne; ventilátory; vykurovacie 
telesá; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariade
nia; ohrev teplej vody (bojler), kúrenie teplovodné; 
elektrické vykurovacie telesá; vykurovacie články; 
ponorné ohrievače; sušičky ako prístroje; vodovod
né zariadenia; varné prístroje a zariadenia; zriadenia 
na sušenie; zásuvky na elektrické svetlá; osvetľova
cie prístroje a zariadenia; lustre; ohrievače; pece, 
sporáky, piecky; chladiace zariadenia a stroje; ply
nové bojlery; chladničky; grily; držiaky na lampy a 
svietidlá; lampáše, svietidlá; žiarivky; baterky 
(svietidlá); variče; osvetľovacie zariadenia na do
pravné prostriedky; vetracie zariadenia; tienidlá na 
lampy; automobilové reflektory; elektrické kávova

ry; kozuby; ohrievadlá.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového.
30 - Nekysnutý chlieb; sušienky, sucháre, keksy, 
biskvity; oblátky; zákusky, koláče; cukrovinky; pu
kance; palacinky; perníky, medovníky; cestá na ko
láče; chlieb; rezance; koláče s plnkou; sendviče; 
jemné pečivo; pečivo; pizza; špagety; mandľové 
cukrovinky; arašídové cukrovinky.

(730) ALFEX, spol. s r. o., Zvolenská cesta 5, 974 01 
Banská Bystrica, SK;

(210)758-98 
(220)25.03.1998 
(511)7,9, 16,35,37,39, 42 
(540)
(510) 7 - Tlačiarenské stroje na termopotlač.

9 - Čítače čiarového kódu, čipy ako mikroproceso

rové doštičky, čítacie zariadenia (informatika), kó
dovacie zariadenia, kódované magnatické karty, tla
čiarne k počítačom.
16 - Karty (nie hracie), karty na technické účely.
35 - Poradenstvo, služby v obchodnej činnosti, po
radenstvo odborné ekonomické a v strojárstve, 
sprostredkovanie reklamných činností, účtovníctvo. 
37 - Inštalácia, montáž, opravy a servis tlačiaren
ských strojov na termotlač, tlačiarní k počítačom, 
čítacích a kódovacích zariadení.
39 - Prenájom automobilov.
42 - Tlač, tlačenie vzorov, potlač, termopotlač, pre
nájom elektronických čítacích zariadení, čítačov 
čiarového kódu, poradenstvo v stojárstve.

(730) MÉTA Slovensko, s. r. o., Znievska 6, 851 01 Bra
tislava, SK;



(511) 33, 41, 42 
(540)
(510)33 - Víno.

41 - Prevádzkovanie múzea, organizovanie kultúr-

MÚZEUM VÍN
nych a vzdelávacích výstav, organizovanie prehlia
dok vín, organizovanie seminárov.
42 - Ochutnávka vín.

(730) Hažír Dušan, Ing., Višňová 5, 080 01 Prešov, SK;

(210) 1424-98
(220)01.06.1998
(511)3, 35

(540) GRECIAN FORMULA

(510)3 - Vlasové vody, vlasové prípravky, farby a tóno- 
vače na vlasy, prípravky na kučeravenie vlasov, 
šampóny, odfarbovače, kozmetické prípravky do 
kúpeľov, kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné 
účely.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru v 
rozsahu predmetu činnosti, dovozná a vývozná a- 
gentúra.

(730) Lyžičiar Gustáv VOGUS, Wilsonovo nábr. 70, 
949 01 Nitra, SK;

(210)974-98
(220) 17.04.1998
(591) žltá, zelená, červená
(511)3

(540)
(5 10) 3 - Čistiaci prášok.

(730) Šuliman Juraj, Š plus, M. Bela 1, 920 01 Hloho

vec, SK;

(210) 1302-98 
(220) 18.05.1998 
(511)7, 8, 35,42 
(540)
(510)7 - Drevoobrábacie stroje, ako sú dlabačky, frézy, 

hobľovačky, lúpačky, nástrojové brúsky, píly, sú-

HOFLEX
struhy, vŕtačky; nože ako časti strojov, pílové listy, 
vrtáky ako rezné nástroje; pomocná mechanika, ako 
sú sponkovacie pištole, skrutkovačky, ručné elek
trické vŕtačky, uťahovačky, ručné elektrické brúsky, 
ručné elektrické kotúčové píly.
8 - Ručné mechanické vŕtačky, brúsky ako ručné ná
radie.
35 - Reklama, sprostredkovanie obchodu s tovarmi 
uvedenými v triede 7.
42 - Sprostredkovanie technického poradenstva, 
technické poradenstvo.

(210) 1564-98 
(220) 15.06.1998 
(511)35, 37 

(540)
(510) 35 - Sprostredkovanie obchodných operácií s tova-

Obchodný sewer R.í. A.
rom s aplikáciou softvéru.
37 - Sprostredkovanie obchodných služieb, ako do
dávka zariadení obchodov, deratizácia obchodných 
a skladových priestorov, opravy obchodných a skla
dových priestorov s aplikáciou softvéru.

(730) Baláž Roman, Pribišova 8, 841 05 Bratislava, SK;

(210) 1596-98 
(220) 16.06.1998 
(511) 16 
(540)
(510) 16 - Papier ofsetový, laserový, tabelačný, zošitový,

Maestro
kopírovací a písací.

(730) SEVEROSLOVENSKÉ CELULÓZKY A PA

PIERNE, a. s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružom
berok, SK;

(210)2715-94 
(220) 17.01.1994 
(511)30

(540) FZZY CHEWITS

(510) 30 - Čokolády a čokoládové výrobky, cukrárske vý

robky a cukrovinky bez liečivých účinkov.
(730) LEAF UNITED KINGDOM LIMITED, Carlyle 

Road, Greenbank, Bristol, GB;

(210) 1281-96 
(220) 14.05.1996 
(511)29

(540) MAJOSKA

(730) HOFLEX, s. r. o., Piiska 9, 955 13 Topoľčany, SK;
(510) 29 - Tepelne spracované, konzervované mäso vráta

ne hydinového, mäsové konzervy, nátierky a pašté-



ty v konzervách.
(730) TRECO, spol. s r. o., Cukrovarská 41, 075 01 Tre

bišov, SK;

(210) 1282-96
(220) 14.05.1996

(511)29

(540) MORČA DELLA
(510) 29 - Tepelne spracované, konzervované mäso vráta

ne hydinového, mäsové konzervy, konzervované 
mäsové a mäsovo-zeleninové zmesi na prípravu je
dál, najmä cestovín, nátierky a paštéty v konzer
vách.

(730) TRECO, spol. s r. o., Cukrovarská 41, 075 01 Tre
bišov, SK;

(210) 1923-98 
(220) 17.07.1998 
(511)30,35 
(540)
(510) 30 - Cestoviny, výrobky z obilnín.

35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.

Melinda
(730) Matyisová Magdaléna, Preseľany 86, 936 01 Šahy, 

SK;

(210)2216-98
(220)25.08.1998
(591) modrá, oranžová, biela, čierna
(51 1) 31, 32, 35, 39
(540)
(510)31 - Citróny, citrusové ovocie, čakanka, čakankové 

hľuzy, čerstvá zelenina, čerstvé hľuzovky, čerstvé

ovocie, čerstvé šampiňóny, kokosové orechy, lies
kové oriešky, mandle, olivy čerstvé, orechy, poma
ranče, uhorky.
32 - Nápoje z nealkoholických štiav, nealkoholické 
výťažky z ovocia, ovocné šťavy, sirupy na výrobu 
nápojov, zeleninové šťavy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, kancelá
rie zaoberajúce sa dovozom a vývozom.
39 - Automobilová preprava, prenájom skladov, 
prenájom chladiacich zariadení, skladovanie, spro
stredkovanie prepravy.

(730) Borioca, s. r. o., Radvanská 15, 974 05 Banská By
strica, SK;

(591) oranžová, modrá, biela, čierna
(511) 31, 32, 35, 39
(540)
(510) 31 - Citróny, citrusové ovocie, čakanka, čakankové 

hľuzy, čerstvá zelenina, čerstvé hľuzovky, čerstvé

BORIOCA
ovocie, čerstvé šampiňóny, kokosové orechy, lies
kové oriešky, mandle, olivy čerstvé, orechy, poma
ranče, uhorky.
32 - Nápoje z nealkoholických štiav, nealkoholické 
výťažky z ovocia, ovocné šťavy, sirupy na výrobu 
nápojov, zeleninové šťavy.

35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, kancelá
rie zaoberajúce sa dovozom a vývozom.
39 - Automobilová preprava, prenájom skladov, 
prenájom chladiacich zariadení, skladovanie, spro
stredkovanie prepravy.

(730) Borioca, s. r. o., Radvanská 15, 974 05 Banská By
strica, SK;

(210)2218-98 
(220)25.08.1998 
(511) 31, 32, 35, 39

(540) BORIOCA
(510)31 - Citróny, citrusové ovocie, čakanka, čakankové 

hľuzy, čerstvá zelenina, čerstvé hľuzovky, čerstvé 
ovocie, čerstvé šampiňóny, kokosové orechy, lies
kové oriešky, mandle, olivy čerstvé, orechy, poma
ranče, uhorky.
32 - Nápoje z nealkoholických štiav, nealkoholické 
výťažky z ovocia, ovocné šťavy, sirupy na výrobu 
nápojov, zeleninové šťavy.

35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, kancelá
rie zaoberajúce sa dovozom a vývozom.
39 - Automobilová preprava, prenájom skladov, 
prenájom chladiacich zariadení, skladovanie, spro
stredkovanie prepravy.

(730) Borioca, s. r. o., Radvanská 15, 974 05 Banská By
strica, SK;

(210)2090-98 
(220) 06.08.1998 
(511)6, 9, 11 
(540)
(510) 6 - Kovový stavebný materiál.

9 - Bleskozvody a ich časti, elektrické káble, elek-

HAGARD CZ



troinštalačný materiál patriaci do triedy 9, skriňové 
rozvádzače, spínače, elektrické vodiče, zásuvky, zá
strčky a iné elektrické spojky.
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia, žiarivky, 
žiarovky, svietidlá, osvetľovacie telesá.

(730) HAGARD:HAL, a. s., Novozámocká 89, 949 01 
Nitra, SK;

(210)2196-98
(220)20.08.1998

(511)3

(540) VOUX
(510)3 - Mydlá.
(730) PALMA - TUMYS, a. s., Račianska ul. 36, 836 04 

Bratislava, SK;



181 164
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181 166
181 167
181 168
181 169
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181 171
181 172
181 173
181 174
181 175
181 176
181 177
181 178
181 179
181 180
181 181
181 182
181 183
181 184
181 185
181 186
181 187
181 188
181 189
181 190
181 191
181 192
181 193
181 194
181 195
181 196
181 197
181 198
181 199
181 200
181 201
181 202
181 203
181 204
181 205
181 206
181 207
181 208
181 209
181 210
181 211
181 212
181 213
181 214
181 215
181 216
181 217
181 218
181 219
181 220
181 221
181 222
181 223
181 224
181 225
181 226

Zapísané ochranné známky bez zmeny

181 227 181 290 181 353
181 228 181 291 181 354
181 229 181 292 181 355
181 230 181 293 181 356
181 231 181 294 181 357
181 232 181 295 181 358
181 233 181 296 181 359
181 234 181 297 181 360
181 235 181 298 181 361
181 236 181 299 181 362
181 237 181 300 181 363
181 238 181 301 181 364
181 239 181 302 181 365
181 240 181 303 181 366
181 241 181 304 181 367
181 242 181 305 181 368
181 243 181 306 181 369
181 244 181 307 181 370
181 245 181 308 181 371
181 246 181 309 181 372
181 247 181 310 181 373
181 248 181 311 181 374
181 249 181 312 181 375
181 250 181 313 181 376
181 251 181 314 181 377
181 252 181 315 181 378
181 253 181 316 181 379
181 254 181 317 181 380
181 255 181 318 181 381
181 256 181 319 181 382
181 257 181 320 181 383
181 258 181 321 181 384
181 259 181 322 181 385
181 260 181 323 181 386
181 261 181 324 181 387
181 262 181 325 181 388
181 263 181 326 181 389
181 264 181 327 181 390
181 265 181 328 181 391
181 266 181 329 181 392
181 267 181 330 181 393
181 268 181 331 181 394
181 269 181 332 181 395
181 270 181 333 181 396
181 271 181 334 181 397
181 272 181 335 181 398
181 273 181 336 181 399
181 274 181 337 181 400
181 275 181 338 181 401
181 276 181 339 181 402
181 277 181 340 181 403
181 278 181 341 181 404
181 279 181 342 181 405
181 280 181 343 181 406
181 281 181 344 181 407
181 282 181 345 181 408
181 283 181 346 181 409
181 284 181 347 181 410
181 285 181 348 181 411
181 286 181 349 181 412
181 287 181 350 181 413
181 288 181 351 181 414
181 289 181 352 181 415



181 416 181 423
181 417 181 424
181 418 181 425
181 419 181 426
181 420 181 427
181 421 181 428
181 422 181 429

(111)181 164 
(220) 12.05.1997 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 12.05.2007
(730) Eckhardtová Lýdia, JUDr., Hviezdoslavovo nám.

20, 813 43 Bratislava, SK;
(210) 1281-97

(111) 181 165 
(220) 22.08.1997 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 22.08.2007
(730) Chemko, a. s., Strážske, Priemyselná 720, 072 22 

Strážske, SK;
(210)2381-97

(111) 181 166 
(220) 30.10.1997 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 30.10.2007
(730) Matadorfix, s. r. o., Kopčianska cesta 22, 852 58 

Bratislava, SK;
(210)3209-97

(111) 181 167 
(220)22.10.1997 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)22.10.2007
(730) Zmajkovič Jozef, Ing., Dolná 54, 900 01 Modra, 

SK;
(210)3094-97

(111) 181 168 
(220)22.10.1997 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 22.10.2007
(730) Zmajkovič Jozef, Ing., Dolná 54, 900 01 Modra, 

SK;
(210)3095-97

181 430 181 437
181 431 181 438
181 432 181 439
181 433 181 440
181 434 181 441
181 435 181 442
181 436 181 444

(730) N. V. MASTER FOODS, S. A., Brussels, BE; 
(210) 59182

(111)181 170 
(220) 17.06.1997 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 17.06.2007
(730) Asics Corporation, 1-1 Minatojima- Nakamachi 7- 

-chome, Chuo-ku, Kobe, JP;
(210) 65240

(111) 181 171 
(220) 18.03.1992 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 18.03.2002
(730) TRANS-TECHNIK, spol. s r. o., Hnčvkovského 

65, 617 00 Brno, CZ;
(210) 67316

(111) 181 172 
(220) 03.09.1992 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)03.09.2002
(730) RINGIER ČR, a. s., Domažlická 11, Praha 3, CZ; 
(210)71516

(111)181 173 
(220) 03.09.1992 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)03.09.2002
(730) RINGIER ČR, a. s., Domažlická 11, Praha 3, CZ; 
(210)71517

(111) 181 174 
(220) 26.10.1992 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 26.10.2002
(730) Klub vodních sportů, spol. s r. o., Slovinská 1, 

101 00 Praha 10, CZ;
(210) 72545



(180)30.06.2003
(730) VIKA, a. s., Národná 17, 010 01 Žilina, SK; 
(210)1102-93

(111) 181 176 
(220)30.06.1993 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.06.2003
(730) VIKA, a. s., Národná 17, 010 01 Žilina, SK; 
(210) 1103-93

(111) 181 177 
(220)01.10.1993 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)01.10.2003
(730) Book-of-the-Month Club, Inc., spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu New York, 1271 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10020, US; 

(210) 1776-93

(111) 181 178 
(220) 12.01.1994 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 12.01.2004
(730) L. B. S. spol. s r. o., Drieňová 7, 821 01 Bratislava, 

SK;
(210)50-94

(111) 181 179 
(220)31.01.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)31.01.2004
(730) NORCO spol. s r. o., Střešovická 49, 162 00 Praha 

6 - Střešovice, CZ;
(210)242-94

(111) 181 180 
(220) 08.02.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 08.02.2004
(730) TRECO, spol. s r. o., Cukrovarská 41, 075 01 Tre

bišov, SK;
(210)314-94

(111) 181 181 
(220) 08.02.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)15.07.1998 
(180) 08.02.2004
(730) The NutraSweet Company, 1751 Lake Cook Road, 

Deerfield, Illinois, US;
(210)315-94

(111) 181 182 
(220) 07.03.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 07.03.2004
(730) BAMBO A/S, Egelund 37, Aabenraa, DK; 
(210)557-94

(111) 181 183 
(220) 08.03.1994 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 08.03.2004
(730) B. T. Exportadora de Aceitunas, S. A., Salado 7, 

Sevilla, ES;
(210)569-94

(111) 181 184 
(220) 18.03.1994 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 18.03.2004
(730) CAPIO, spol. s r. o., Ke spravedlnosti 979, 675 51 

Jaroměřice nad Rokytnou, CZ;
(210)642-94

(111) 181 185 
(220)28.03.1994 
(310) 1555975 
(320) 06.12.1993 
(330) GB 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)28.03.2004
(730) Montell Technology Company B. V., Hoeksteen 

66, 2132 MS Hoofddorp, NL;
(210) 703-94

(111)181 186 
(220)30.03.1994 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.03.2004
(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings, 

Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu De
laware, Louisville, Kentucky, US;

(210) 723-94

(111) 181 187 
(220)30.03.1994 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.03.2004
(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings, 

Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu De
laware, Louisville, Kentucky, US;

(210) 724-94



(111)181 188 
(220)30.03.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.03.2004
(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings, 

Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu De
laware, Louisville, Kentucky, US;

(210) 725-94

(111) 181 189 
(220)30.03.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.03.2004
(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings, 

Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu De
laware, Louisville, Kentucky, US;

(210)726-94

(111) 181 190 
(220)30.03.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.03.2004
(730) W. R. Grace and Co. - Conn., 1114 Avenue of the 

Americas, New York, New York 10036, US; 
(210)742-94

(111) 181 191 
(220)05.05.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)05.05.2004
(730) CABLETRON SYSTEMS, INC., 35 Industrial 

Way, Rochester, NH 03867, US;
(210) 1069-94

(111) 181 192 
(220)05.05.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)05.05.2004
(730)Boďa Ivan, Topoľčianska 25, 851 05 Bratislava, 

SK;
(210) 1070-94

(111) 181 193 
(220)27.05.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)27.05.2004
(730) iMi TRADE, s. r. o., Radlinského 21, 010 01 Žili

na, SK;
(210) 1219-94

(111) 181 194
(220)30.05.1994
(442)08.04.1998

(151) 15.07.1998 
(180)30.05.2004
(730) KONEX, s. r. o., Milosrdenstva 30, 040 01 Košice, 

SK;
(210) 1238-94

(111) 181 195 
(220)01.06.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)01.06.2004
(730) Haramia Stanislav, Ing., Ľ. Zúbka 1178/3, 901 01 

Malacky, SK;
(210) 1290-94

(111) 181 196 
(220)01.06.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)01.06.2004
(730) JPM (Automatic Machines) Limited, Hadfield 

Road, Leckwith Trading Estate, Cardiff, CFl 8AQ, 
GB;

(210) 1293-94

(111) 181 197 
(220) 06.06.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)06.06.2004
(730) MATADORFIX, s. r. o., Kopčianska cesta 22, 

852 01 Bratislava, SK;
(210) 1322-94

(111) 181 198 
(220)27.06.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)27.06.2004
(730) Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost,

Výstaviště 1, 660 91 Brno, CZ;
(210) 1476-94

(111) 181 199 
(220)29.06.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 29.06.2004
(730) American Institute For Foreign Study (UK) Ltd.,

London, GB;
(210) 1498-94



(730) American Institute For Foreign Study (UK) Ltd., 
London, GB;

(210) 1499-94

(111) 181 201 
(220) 30.06.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.06.2004
(730) MARS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, McLean, Virginia, US;
(210) 1509-94

(111) 181 202 
(220) 03.10.1997 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 03.10.2007
(730) KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ; 
(210) 1965-94

(111)181 203 
(220) 09.09.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 09.09.2004
(730) PPG INDUSTRIES, INC., spoločnosť podľa zá

konov štátu Pennsylvania, Pittsburgh, Pennsylva
nia, US;

(210)2038-94

(111) 181 204 
(220) 14.11.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 14.11.2004
(730) INTERPUKKY, spol. s r. o., Vajanského 30, 

917 00 Trnava, SK;
(210) 2693-94

(111) 181 205 
(220) 14.11.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 14.11.2004
(730) Barták Peter, Miletičova 43, 821 08 Bratislava, 

SK;
(210)2700-94

(111) 181 206 
(220) 14.11.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 14.11.2004
(730) Sládek Jaroslav, Kůrková 1206/14, Praha 8 - Ko

bylisy, CZ;
(210)2710-94

(111) 181 207 
(220) 02.12.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 02.12.2004
(730) HYDROSTOP, s. r. o., Karpatská 15, 058 01 Po

prad, SK;
(210)2888-94

(111) 181 208 
(220) 09.01.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 09.01.2005
(730) KRAFT FOODS, INC., Three Lakes Drive, North- 

field, Illinois 60093, US;
(210)55-95

(111) 181 209 
(220) 10.01.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 10.01.2005
(730) BISON CLUB A/S (KFS Holding Bredsten A/S), 

Ballevej 118, Bredsten, DK;
(210)59-95

(111) 181 210 
(220) 11.01.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 11.01.2005
(730) BAHLSEN KG, Podbielski strasse 289, D-30665 

Hannover, DE;
(210)68-95

(111) 181 211 
(220) 19.01.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 19.01.2005
(730) KINEX, a. s., Ul. 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, SK; 
(210) 138-95

(111) 181 212 
(220)31.01.1995 
(310) 95 502 
(320) 19.12.1994 
(330) CZ 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)31.01.2005
(730) Léčiva a. s., Dolní Měcholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(210)238-95



(151) 15.07.1998 
(180)08.02.2005
(730) BAT Cigarettenfabriken GmbH, Alsterufer 4, 

2000 Hamburg 36, DE;
(210)315-95

(111) 181 214 
(220)08.02.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)08.02.2005
(730) BAT Cigarettenfabriken GmbH, Alsterufer 4, 

2000 Hamburg 36, DE;
(210)316-95

(111) 181 215 
(220)08.02.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 08.02.2005
(730) BAT Cigarettenfabriken GmbH, Alsterufer 4, 

2000 Hamburg 36, DE;
(210)320-95

(111) 181 216 
(220) 15.02.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 15.02.2005
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04 Smole

nice, SK;
(210) 447-95

(111) 181 217 
(220) 15.02.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 15.02.2005
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04 Smole

nice, SK;
(210)448-95

(111) 181 218 
(220) 15.02.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 15.02.2005
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04 Smole

nice, SK;
(210) 449-95

(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04 Smole
nice, SK;

(210)450-95

(111) 181 220 
(220) 07.03.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 07.03.2005
(730) MCA RECORDS, INC., 70 Universal City Plaza, 

Universal City, California 91608, US;
(210)700-95

(111) 181 221 
(220)07.03.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 07.03.2005
(730)Bébr Radek, Za mlýnem 1568/37, 147 00 Praha 4, 

CZ;
(210)703-95

(111)181 222 
(220)08.03.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 08.03.2005
(730) NOVATEX GmbH Gnmmi- und Plastikwaren,

Joharm-EgestorfT-Str. 8a, 30982 Pattensen, DE; 
(210)706-95

(111) 181 223 
(220)08.03.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 08.03.2005
(730) Blimpie (Slovakia) Associates, New York part

nership (obeh. spoloč.), založená podľa zákonov 
USA, 740 Broadway, Suite 602, New York, New 
York 10003, US;

(210)708-95

(111) 181 224 
(220)08.03.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 08.03.2005
(730) CONCORDIA Trading, spol. s r. o., Kolárska 8, 

814 99 Bratislava, SK;
(210)719-95

(111) 181 225 
(220)08.03.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 08.03.2005



(730) CONCORDIA Trading, spol. s r. o., Kolárska 8, 
814 99 Bratislava, SK;

(210) 720-95

(111) 181 226 
(220) 16.03.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 16.03.2005
(730) Sršeň Ján, Ing., Na Hôrky 13, 034 06 Ružombe

rok - Čemová, SK;
(210) 792-95

(111) 181 227 
(220)23.03.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)15.07.1998 
(180) 23.03.2005
(730) UNI-VICTOR INTERNATIONAL CORPORA

TION, IF., 6-10, Guang Shing Road, Guang Long 
Tsun, Taiping Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, CN; 

(210)854-95

(111) 181 228 
(220) 24.03.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 24.03.2005
(730) PepsiCo, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu North Carolina, Purchase, New York, US; 
(210) 874-95

(111) 181 229 
(220) 24.03.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)15.07.1998 
(180) 24.03.2005
(730) DowElanco, partnerstvo podľa zákonov štátu In

diana, Indianapolis, Indiana, US;
(210)875-95

(111) 181230 
(220)27.03.1995 
(310) 74/579522 
(320) 28.09.1994 
(330) US 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)27.03.2005
(730) Digital Equipment Corporation, spoločnosť pod

ľa zákonov štátu Massachusetts, 111 Powdermill 
Road, Maynard, Massachusetts 01754-1499, US; 

(210)879-95

(111) 181 231 
(220) 27.03.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 27.03.2005

(730) Tommy Hilfiger Licensing, Inc., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, 913 N. Market 
Street, Wilmington, Delaware 19801, US; 

(210)881-95

(111) 181232 
(220)27.03.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)15.07.1998 
(180)27.03.2005
(730) Tommy Hilfiger Licensing, Inc., spoločnosť zria

dená podľa zákonov štátu Delaware, 913 N. Market 
Street, Wilmington, Delaware 19801, US; 

(210)882-95

(111) 181 233 
(220) 27.03.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)27.03.2005
(730) FRUIT OF THE LOOM, INC., One Fruit of the 

Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, US; 
(210)885-95

(111) 181 234 
(220) 29.03.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 29.03.2005
(730) KRKA, to varna zdravil, p. o., Cesta herojev 45, 

Novo mesto, SI;
(210) 889-95

(111) 181 235 
(220)29.03.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)29.03.2005
(730) CLINIQUE LABORATORIES INC., spoločnosť 

organizovaná podľa zákonov štátu Delaware, 767 
Fifth Avenue, New York, New York 10153, US; 

(210) 893-95

(111) 181 236 
(220)29.03.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)29.03.2005
(730) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 

Commander Blvd., Agincourt, Ontario MlS 3K9, 
CA;

(210) 894-95



(730) VERTIGO, s. r. o., Neubuz 70, 763 15 Slušovice, 
CZ;

(210) 934-95

(111) 181 238 
(220) 08.05.1995 
(310)98901 
(320) 04.04.1995 
(330) CZ 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)08.05.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad La

bem, CZ;
(210) 1251-95

(111) 181 239 
(220) 08.05.1995 
(310)98900 
(320) 04.04.1995 
(330) CZ 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)08.05.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad La

bem, CZ;
(210) 1252-95

(111) 181 240 
(220)08.05.1995 
(310)98899 
(320)04.04.1995 
(330) CZ 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 08.05.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100,401 29 Ústí nad La

bem, CZ;
(210) 1253-95

(111) 181 241 
(220) 12.05.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 12.05.2005
(730) Marin Mountain Bikes, Inc., 16 Mary Street, San 

Rafael, California 94901, US;
(210)1330-95

(111)181 242 
(220) 12.05.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 12.05.2005
(730) LDV LIMITED, Common Lane, Washwood 

Heath, Birmingham B8 2UP, GB;
(210) 1332-95

(111) 181 243 
(220) 19.05.1995 
(310) 74/602 525 
(320) 23.11.1994 
(330) US 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 19.05.2005
(730) Office Depot, Inc. a Delaware Corporation, 2200 

Old Germantown Road, Delray Beach, Florida 
33445, US;

(210) 1384-95

(111) 181 244 
(220)30.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.05.2005
(730) WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2, 

695 01 Hodonín, CZ;
(210)1514-95

(111) 181 245 
(220)30.05.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.05.2005
(730) WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2, 

695 01 Hodonín, CZ;
(210) 1515-95

(111)181 246 
(220)30.05.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.05.2005
(730) WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2, 

695 01 Hodonín, CZ;
(210)1516-95

(111) 181 247 
(220)30.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.05.2005
(730) WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2, 

695 01 Hodonín, CZ;
(210) 1517-95

(111)181 248 
(220)30.05.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.05.2005
(730) WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2, 

695 01 Hodonín, CZ;
(210) 1520-95



(111) 181 249 
(220)30.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.05.2005
(730) ASTONISH PRODUCT LTD., Valley Mills, Mean- 

wood Road, Leeds LS7 2JL, GB;
(210) 1522-95

(111) 181 250 
(220)30.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.05.2005
(730) WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2, 

695 01 Hodonín, CZ;
(210) 1523-95

(111) 181 251 
(220)30.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.05.2005
(730) WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2, 

695 01 Hodonín, CZ;
(210) 1524-95

(111) 181 252 
(220) 09.06.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 09.06.2005
(730) PENNZOIL PRODUCTS COMPANY, spoloč

nosť podľa zákonov štátu Nevada, Houston, Texas, 
US;

(210) 1632-95

(111) 181 253 
(220) 12.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)12.06.2005
(730) CONCORDIA Trading, spol. s r. o., Kolárska 8, 

814 99 Bratislava, SK;
(210) 1639-95

(111) 181 254 
(220) 20.07.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 20.07.2005
(730) FLEXI-STAKOL, s. r. o., 053 06 Bijacovce 31, 

SK;
(210)2073-95

(180) 20.07.2005
(730) FLEXI-STAKOL, s. r. o., 053 06 Bijacovce 31, 

SK;
(210)2074-95

(111) 181 256 
(220)19.09.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 19.09.2005
(730) BEECHAM GROUP P. L. C., Four New Hori

zons, Court Harlequin Avenue, Brentford, Middle
sex TW8 9EP, GB;

(210) 2627-95

(111)181 257
(220)21.12.1995
(310)101611
(320)28.06.1995
(330) CZ
(442)08.04.1998
(151)15.07.1998
(180)21.12.2005
(730) Aktiebolaget Nynäs Petroleum, S-121 29 Stock

holm, SE;
(210)3612-95

(111) 181 258 
(220) 17.11.1997 
(310) 1555976 
(320)6.12.1993 
(330) GB 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 17.11.2007
(730) Monteli Technology Company B. V., Hoeksteen 

66, 2132 MS Hoofddorp, NL;
(210)3380-97

(111) 181 259 
(220)20.06.1991 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)20.06.2001
(730) Hornby Hobbies Limited, Kent, GB; 
(210)62287

(111) 181 260 
(220) 03.10.1991 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 03.10.2001
(730) Chicles Canel's, S. A. De C. V., General I. Marti

nez 500, 780 40 San Luis Potosí, S. L. P., MX; 
(210) 63961

(111) 181 261 
(220) 11.05.1992 
(442) 08.04.1998



(151) 15.07.1998 
(180) 11.05.2002
(730) TaG NUMIC, v. o. s., Okružní 17, 638 00 Brno, 

CZ;
(210)68440

(111) 181 262 
(220) 26.05.1992 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)26.05.2002
(730) AXON, spol. s r. o., Holekova 3, 811 06 Bratislava, 

SK;
(210)68794

(111) 181 263 
(220) 17.07.1992 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180) 17.07.2002
(730) Religious Technology Center, Los Angeles, Cali

fornia, US;
(210) 70349

(111) 181 264 
(220)30.09.1992 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.09.2002
(730) HARLEQUIN BOOKS S. A., Route de Beaumont 

6, CH-1700 Fribourg, CH;
(210)71996

(111) 181 265 
(220) 24.06.1993 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)24.06.2003
(730) ZEOCEM Bystré, a. s., 094 34 Bystré, SK; 
(210)1043-93

(111) 181 266 
(220)28.06.1993 
(442) 08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)28.06.2003
(730) The Organizing Committee for the XVIII Olym

pic Winter Games, Nagano 1998, 688-2 Aza Ha- 
bashita, Oaza Minami Nagano, Nagano City, JP; 

(210) 1075-93

(730) Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr.
arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, SK; 

(210) 1088-93

(111) 181 268 
(220)30.11.1993 
(442)08.04.1998 
(151) 15.07.1998 
(180)30.11.2003
(730) Hrivnák Jozef, Ul. Novosady 920, 962 12 Detva, 

SK;
(210) 2207-93

(111) 181 269 
(220) 10.02.1998 
(442)08.04.1998 
(151)16.07.1998 
(180) 10.02.2008
(730) Králiček Pavol, Ing., Tupolevova 1009/6B, 851 01 

Bratislava, SK;
(210)319-98

(111) 181 270 
(220)23.02.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)23.02.2004
(730) Henkel Austria GmbH, Erdbergstrasse 29, 1030 

Wien, AT;
(210)432-94

(111) 181 271 
(220) 23.02.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)23.02.2004
(730) Henkel Austria GmbH, Erdbergstrasse 29, 1030 

Wien, AT;
(210)433-94

(111) 181 272 
(220)23.02.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 23.02.2004
(730) Henkel Austria GmbH, Erdbergstrasse 29, 1030 

Wien, AT;
(210)437-94

(111) 181 273 
(220) 18.03.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 18.03.2004
(730) CAPIO, spol. s r. o., Ke spravedlnosti 979, 675 51 

Jaroměřice nad Rokytnou, CZ;
(210)641-94



(111) 181 274 
(220)23.03.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)23.03.2004
(730) UNILEVER BELGIUM NV, Montoyerstraat 51, 

Brussels, BE;
(210)667-94

(111)181 275 
(220)23.03.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)23.03.2004
(730) UNILEVER BELGIUM NV, Montoyerstraat 51, 

Brussels, BE;
(210)668-94

(111) 181 276 
(220)11.04.1994 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 11.04.2004
(730) EARTH RESOURCES, s r. o., Segnáre 34, 841 03 

Bratislava, SK;
(210)847-94

(111) 181 277 
(220) 18.04.1994 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 18.04.2004
(730) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower Bldg., 

645 Fifth Avenue, New York, US;
(210) 894-94

(111) 181 278 
(220)18.04.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 18.04.2004
(730) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower Bldg., 

645 Fifth Avenue, New York, US;
(210)895-94

(111) 181 279 
(220)18.04.1994 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 18.04.2004
(730) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower Bldg., 

645 Fifth Avenue, New York, US;
(210) 896-94

(730) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower Bldg., 
645 Fifth Avenue, New York, US;

(210) 897-94

(111) 181 281 
(220)18.04.1994 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 18.04.2004
(730) NBA PROPERTIES, INC., Olympic Tower Bldg., 

645 Fifth Avenue, New York, US;
(210)898-94

(111) 181 282 
(220) 18.04.1994 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)18.04.2004
(730) Harmanecké papierne, akciová spoločnosť,

976 03 Harmanec, SK;
(210) 899-94

(111) 181 283 
(220)18.04.1994 
(442)08.04.1998 
(151)16.07.1998 
(180) 18.04.2004
(730) Harmanecké papierne, akciová spoločnosť, 

976 03 Harmanec, SK;
(210)900-94

(111)181 284 
(220)18.04.1994 
(442)08.04.1998 
(151)16.07.1998 
(180) 18.04.2004
(730) Harmanecké papierne, akciová spoločnosť,

976 03 Harmanec, SK;
(210)903-94

(111) 181 285 
(220)18.04.1994 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 18.04.2004
(730) Harmanecké papierne, akciová spoločnosť,

976 03 Harmanec, SK;
(210) 904-94

(111) 181 286 
(220)23.05.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)16.07.1998 
(180)23.05.2004
(730) Olympus Kogaku Kogyo Kabushiki Kaisha, also 

trading as Olympus Optical Co., Ltd., 43-2, 2- 
-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JP; 

(210)1188-94



(111) 181 287 
(220) 16.06.1994 
(310) 74/470.518 
(320) 17.12.1993 
(330) US 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 16.06.2004
(730) NWM Management, Inc., 1013 Centre Road, 

Wilmington, Delaware 19805, US;
(210) 1399-94

(111) 181 288 
(220) 16.06.1994 
(310) 74/470.520 
(320) 17.12.1993 
(330) US 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 16.06.2004
(730) NWM Management, Inc., 1013 Centre Road, Wil

mington, Delaware 19805, US;
(210) 1400-94

(111) 181 289 
(220) 03.10.1997 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 03.10.2007
(730) KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ; 
(210) 1961-94

(111) 181 290 
(220) 05.10.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)05.10.2004
(730) DANUBIAPRINT, a. s., Medená 22, 815 80 Brati

slava, SK;
(210)2311-94

(111) 181 291 
(220)05.10.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)05.10.2004
(730) DANUBIAPRINT, a. s., Medená 22, 815 80 Brati

slava, SK;
(210)2312-94

(111) 181 292 
(220) 19.10.1994 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 19.10.2004
(730) CREDAT, spol. s r. o., Ul. V. Palkovicha 19, 946 03 

Kolárovo, SK;
(210) 2473-94

(111) 181 293 
(220)20.10.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 20.10.2004
(730) NOVASOL HOLDING A/S, Tesch Alle 7, 2840 

Holte, DK;
(210) 2488-94

(111) 181 294 
(220) 20.10.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)20.10.2004
(730) NOVASOL HOLDING A/S, Tesch Alle 7, 2840 

Holte, DK;
(210) 2489-94

(111) 181 295 
(220)25.10.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)25.10.2004
(730) NRC, spol. s r. o., Legionárska 31,911 01 Trenčín, 

SK;
(210)2518-94

(111) 181296 
(220)25.10.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)25.10.2004
(730) PALABA, a. s., Netovická 875, 274 44 Slaný, CZ; 
(210)2531-94

(111) 181 297 
(220)27.10.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)27.10.2004
(730) British Gas pic., Rivermill House, 152 Grosvenor 

Road, London, SWlV 3JL, GB;
(210)2559-94

(111)181 298 
(220)21.12.1994 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)21.12.2004
(730) Drahovský Jozef, Scherera 6, 921 01 Piešťany, SK; 
(210)3062-94



(730) Petrovič Peter, Ing., Royova 22, 831 03 Bratislava, 
SK;

(210)3100-94

(111) 181 300 
(220)11.01.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)16.07.1998 
(180) 11.01.2005
(730) Price Waterhouse - Audit, s. r. o., Námestie SNP 

21, 811 01 Bratislava, SK;
(210)69-95

(111)181 301 
(220)12.01.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 12.01.2005
(730) SCHOLL INTERNATIONAL B. V., Worldtrade 

Center Tower B, Strawinskylaan, Amsterdam, NE; 
(210) 79-95

(111)181 302 
(220)18.01.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 18.01.2005
(730) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation,

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, 
US;

(210) 128-95

(111) 181 303 
(220) 07.02.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 07.02.2005
(730) Media Consult S. A., 16, rue N.S. Pierret, L-2335 

Luxembourg, LU;
(210)276-95

(111) 181 304 
(220) 08.02.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)08.02.2005
(730) BAT Cigarettenfabriken GmbH, Alsterufer 4, 

2000 Hamburg 36, DE;
(210)321-95

(111) 181305 
(220)21.02.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)21.02.2005
(730) Víno, štátny podnik, Hviezdoslavova 2, 042 89 

Košice, SK;
(210)515-95

(111)181 306 
(220)21.02.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)21.02.2005
(730) Víno, štátny podnik, Hviezdoslavova 2, 042 89 

Košice, SK;
(210)516-95

(111)181 307 
(220)21.02.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)21.02.2005
(730) Víno, štátny podnik, Hviezdoslavova 2, 042 89 

Košice, SK;
(210)518-95

(111) 181 308 
(220)21.02.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)21.02.2005
(730) Víno, štátny podnik, Hviezdoslavova 2, 042 89 

Košice, SK;
(210)519-95

(111) 181 309 
(220)21.02.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)21.02.2005
(730) Víno, štátny podnik, Hviezdoslavova 2, 042 89 

Košice, SK;
(210)521-95

(111) 181 310 
(220)21.02.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)21.02.2005
(730) Víno, štátny podnik, Hviezdoslavova 2, 042 89 

Košice, SK;
(210)522-95

(111) 181 311 
(220)21.02.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)21.02.2005
(730) Víno, štátny podnik, Hviezdoslavova 2, 042 89 

Košice, SK;
(210)523-95



(730) Víno, štátny podnik, Hviezdoslavova 2, 042 89 
Košice, SK;

(210) 524-95

(111) 181 313 
(220)08.03.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180) 08.03.2005
(730) BNDW, s. r. o., Nádražní 2013/4, 767 01 Kroměříž, 

CZ;
(210)717-95

(111) 181 314 
(220) 08.03.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 16.07.1998 
(180)08.03.2005
(730) BNDW, s. r. o., Nádražní 2013/4, 767 01 Kroměříž, 

CZ;
(210)718-95

(111)181 315 
(220) 15.05.1995 
(310) 2004379 
(320) 07.12.1994 
(330) GB 
(442)08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 15.05.2005
(730) Arjo Limited, St. Catherine Street, Gloucester 

GLl 2SL, GB;
(210) 1334-95

(111) 181 316 
(220) 15.05.1995 
(310)2004378 
(320)07.12.1994 
(330) GB 
(442)08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 15.05.2005
(730) Arjo Limited, St. Catherine Street, Gloucester 

GLl 2SL, GB;
(210) 1335-95

(111) 181 317 
(220) 15.05.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 15.05.2005
(730) Zemědělské družstvo Dolní Cerekev, družstvo,

588 45 Dolní Cerekev, CZ;
(210) 1339-95

(180) 16.05.2005
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, Parkstrasse 51, 22605 
Hamburg, DE;

(210) 1341-95

(111) 181 319 
(220) 16.05.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 16.05.2005
(730) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

NL;
(210) 1344-95

(111) 181 320 
(220)17.05.1995 
(310)2016541 
(320)05.04.1995 
(330) GB 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 17.05.2005
(730) SMITHKLINE BEECHAM P. L. C., New Hori

zons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB; 
(210) 1360-95

(111) 181 321 
(220)17.05.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 17.05.2005
(730) SMITHKLINE BEECHAM P. L. C., New Hori

zons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB; 
(210)1361-95

(111) 181 322 
(220) 17.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 17.05.2005
(730) SMITHKLINE BEECHAM P L. C., New Hori

zons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB; 
(210) 1362-95

(111)181323 
(220) 17.05.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 17.05.2005
(730) Ace Hardware Corporation, 2200 Kensington 

Court, Oak Brook, Illinois 60521, US;
(210) 1370-95



(730) Ace Hardware Corporation, 2200 Kensington 
Court, Oak Brook, Illinois 60521, US; 

(210)1371-95

(111) 181 325 
(220) 18.05.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 18.05.2005
(730) COMBITRADING, s. r. o., Rašínovo nábř. 56, 

120 00 Praha 2, CZ;
(210)1375-95

(111) 181 326 
(220) 18.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 18.05.2005
(730) Mira Lanza S. p. A., Milano, IT; 
(210) 1376-95

(111) 181 327 
(220) 18.05.1995 
(310)74/608.145 
(320)07.12.1994 
(330) US 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 18.05.2005
(730) Riker Laboratories, Inc., spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, Wilmington, Dela
ware, US;

(210) 1377-95

(111) 181 328 
(220) 19.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 19.05.2005
(730) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT Berlin, 

Miillerstrasse 178, D-13353 Berlín, DE;
(210) 1383-95

(111) 181 329 
(220) 19.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 19.05.2005
(730) TORENO, spot, s r. o„ UL Míru 22/11, 337 01 

Rokycany, CZ;
(210) 1387-95

(730) TRIPOL, s. r. o., Ul. Míru 22/11, 337 01 Rokycany, 
CZ;

(210) 1390-95

(111) 181331 
(220) 19.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 19.05.2005
(730) Amway Corporation, spoločnosť organizovaná a 

existujúca podľa zákonov štátu Michigan, 7575 
East Fulton Road, Ada, Michigan 49355, US;

(210) 1391-95

(111) 181 332 
(220)22.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180)22.05.2005
(730) Varga Jaroslav, Ing., CSc., Bukurešťská 12, 040 13 

Košice, SK;
(210) 1392-95

(111) 181333 
(220)22.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 22.05.2005
(730) SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION, 

One Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania, 
US;

(210) 1397-95

(111) 181 334 
(220)23.05.1995 
(442)08.04.1998 
(151)17.07.1998 
(180) 23.05.2005
(730) KONTUR, spol. s r. o., Lotyšská 10, 821 06 Brati

slava, SK;
(210)1400-95

(111) 181 335 
(220)30.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180)30.05.2005
(730) WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2, 

695 01 Hodonín, CZ;
(210) 1525-95

(111) 181336 
(220)30.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17i07t*998 
(180)30.05.2005



(730) WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2, 
695 01 Hodonín, CZ;

(210) 1527-95

(111) 181 337 
(220)30.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180)30.05.2005
(730) WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2, 

695 01 Hodonín, CZ;
(210) 1528-95

(111) 181338 
(220)30.05.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180)30.05.2005
(730) WS Teleshop International, s. r. o., Perunská 2, 

695 01 Hodonín, CZ;
(210) 1529-95

(111) 181 339 
(220)31.05.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180)31.05.2005
(730) INGEO a. s. ŽILINA, Bytčická 16, 010 01 Žilina, 

SK;
(210)1539-95

(111)181 340 
(220) 07.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180)07.06.2005
(730) PepsiCo, Inc., spoločnosť organizovaná a existujú

ca podľa zákonov štátu North Carolina, Purchase, 
New York, US;

(210) 1601-95

(111)181 341 
(220) 07.06.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 07.06.2005
(730) International Business Machines Corporation,

spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New 
York, Old Orchard Road, Armonk, New York 
10504, US;

(210) 1602-95

(730) THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower 
Building, Boston, Massachusetts 02199, US;

(210) 1605-95

(111) 181 343 
(220)08.06.1995 
(442)08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180)08.06.2005
(730) THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower 

Building, Boston, Massachusetts 02199, US;
(210) 1606-95

(111) 181 344 
(220)08.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180)08.06.2005
(730) CCC ACQUISITION CORP., 6040 Bandini Bou

levard, Los Angeles, California 90040, US;
(210) 1607-95

(111)181 345 
(220) 09.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180)09.06.2005
(730) IBD Group, Inc., spoločnosť podľa zákonov štátu 

Illinois, Mount Prospect, Illinois, US; 
(210)1631-95

(111) 181 346 
(220) 09.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 09.06.2005
(730) ASTRID T.M., a. s., U průhonu 10, 170 04 Praha 

7, CZ;
(210)1635-95

(111) 181 347 
(220) 12.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 12.06.2005
(730) Dubecky Peter, Ing., Wilsonovo nábr. 170, 949 01 

Nitra, SK;
(210) 1640-95

(111) 181 348 
(220) 26.09.1995 
(442) 08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180) 26.09.2005
(730) ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY, 600 

Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
US;

(210)2733-95



(111) 181 349 
(220)09.07.1997 
(442)08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180)09.07.2007
(730) ELIT PRODUKT, s. r. o., Markušovská cesta 

9507, 052 01 Spišská Nová Ves, SK;
(210)1942-97

(111)181 350 
(220) 30.10.1997 
(442)08.04.1998 
(151) 17.07.1998 
(180)30.10.2007
(730) TOPIK, s. r. o., Lučenecká 73, 990 01 Veľký Krtíš, 

SK;
(210) 3205-97

(111) 181 351
(220)30.10.1991
(442)08.04.1998
(151)20.07.1998
(180)30.10.2001
(730) D. A. M. Deutsche Angelgeräte Manufaktur 

Hellmuth Kuntze GmbH & Co. KG, Industrie- 
strasse 7, D-8820 Gunzenhausen, DE;

(210)64429

(111) 181 352
(220)30.10.1991
(442)08.04.1998
(151)20.07.1998
(180)30.10.2001
(730) D. A. M. Deutsche Angelgeräte Manufaktur 

Hellmuth Kuntze GmbH & Co. KG, Industrie- 
strasse 7, D-8820 Gunzenhausen, DE;

(210)64430

(111) 181 353 
(220)30.10.1991 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180)30.10.2001
(730) D. A. M. Deutsche Angelgeräte Manufaktur 

Hellmuth Kuntze GmbH & Co. KG, Industrie- 
strasse 7, D-8820 Gunzenhausen, DE;

(210)64431

(111) 181 354 
(220) 30.09.1992 
(442)08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180)30.09.2002
(730) HARLEQUIN BOOKS S. A., Route de Beaumont 

6, CH-1700 Fribourg, CH;
(210)71995

(111) 181 355
(220)03.06.1993
(442)08.04.1998
(151)20.07.1998
(180)03.06.2003
(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA - 

- pod obchod, menom: Nissan Motor Co., Ltd.,
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, JP;

(210)863-93

(111) 181 356 
(220)03.06.1993 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180)03.06.2003
(730) NISSAN HDOSHA KABUSHIKI KAISHA - 

- pod obchod, menom: Nissan Motor Co., Ltd.,
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, JP;

(210) 865-93

(111) 181 357 
(220) 15.07.1993 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180)15.07.2003
(730) FUN RADIO, združenie Bratislava, Leškova 5, 

811 04 Bratislava 1, SK;
(210) 1200-93

(111) 181 358 
(220) 15.07.1993 
(442)08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180) 15.07.2003
(730) FUN RADIO, združenie Bratislava, Leškova 5, 

811 04 Bratislava 1, SK;
(210)1201-93

(111)181 359 
(220) 15.07.1993 
(442)08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180)15.07.2003
(730) FUN RADIO, združenie Bratislava, Leškova 5, 

811 04 Bratislava 1, SK;
(210)1202-93

(111) 181 360
(220)28.07.1993
(442)08.04.1998
(151)20.07.1998
(180)28.07.2003
(730) The Body Shop International Plc., Watersmead, 

Littlehampton, West Sussex, BN17 6LS, GB;
(210) 1257-93



(111) 181 361 
(220) 07.01.1994 
(442)08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180) 07.01.2004
(730) Kováč Gabriel, Sládkovičova 7, 934 01 Levice, 

SK;
(210)18-94

(111) 181 362 
(220) 24.01.1994 
(442) 08.01.1998 
(151)20.07.1998 
(180) 24.01.2004
(730) Adámek Tibor, Panská dolina 44, 949 01 Nitra, 

SK;
(210) 137-94

(111) 181 363 
(220) 24.01.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180)24.01.2004
(730) Kováčová Ľudmila, Kurská 20, 040 01 Košice, 

SK;
(210) 138-94

(111) 181 364 
(220) 10.02.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180) 10.02.2004
(730) GCE Autogen, s. r. o., Žižkova 381, 583 14 Chotč- 

boř, CZ;
(210)349-94

(111)181 365 
(220) 22.02.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180)22.02.2004
(730) RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invali

dov, Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská So
bota, SK;

(210)418-94

(111) 181366 
(220) 15.03.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180) 15.03.2004
(730) Bristol-Myers Squibb Company, spoločnosť or

ganizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Dela
ware, 345 Park Avenue, New York, New York, US; 

(210)613-94

(151)20.07.1998 
(180) 15.03.2004
(730) Bristol-Myers Squibb Company, spoločnosť or

ganizovaná a existujúca podľa zákonov štátu, Dela
ware, 345 Park Avenue, New York, New York, US; 

(210)614-94

(111) 181 368 
(220) 15.03.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180) 15.03.2004
(730) Bristol-Myers Squibb Company, spoločnosť or

ganizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Dela
ware, 345 Park Avenue, New York, New York, US; 

(210)615-94

(111) 181 369 
(220) 03.10.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180) 03.10.2004
(730) PeWas, spol. s r. o., Rybničná 57 A, 831 07 Brati

slava, SK;
(210) 1266-94

(111) 181 370 
(220)02.06.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180) 02.06.2004
(730) DETOX, s. r. o., Majerská 48, 974 01 Banská Bys

trica, SK;
(210) 1296-94

(111) 181 371 
(220) 20.06.1994 
(442)08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180)20.06.2004
(730) Čuraj Ondrej, Ing., - FITR - JUVEN, Karloveská 

43, 841 04 Bratislava, SK;
(210) 1428-94

(111) 181 372 
(220) 20.06.1994 
(442)08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180) 20.06.2004
(730) Čuraj Ondrej, Ing., - FITR - JUVEN, Karloveská 

43, 841 04 Bratislava, SK;
(210) 1429-94



(730) SLOVENSKÁ ARMATtRKA MYJAVA, a. s., 
907 16 Myjava, SK;

(210) 1456-94

(111) 181 374
(220)28.06.1994
(442)08.04.1998
(151)20.07.1998
(180)28.06.2004
(730) KVASNICA, spol. s r. o., Štefanovičova 14, 811 04 

Bratislava, SK;
(210) 1478-94

(111)181 375 
(220)28.06.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180)28.06.2004
(730) AM GENERAL CORPORATION A DELAWA

RE CORPORATION, 105 North Niles Avenue, 
South Bend, Indiana 46634, US;

(210) 1488-94

(111) 181 376
(220)29.06.1994
(442)08.04.1998
(151)20.07.1998
(180)29.06.2004
(730) Porubán Miloš, 911 01 Trenčianske Stankovce 

278, SK;
(210) 1490-94

(111) 181 377 
(220)29.06.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180)29.06.2004
(730) MELLI Slovakia, spol. s r. o., Grôsslingova 9, 

811 09 Bratislava, SK;
(210)1494-94

(111) 181 378 
(220)29.07.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180)29.07.2004
(730) Krajčík Július, D. Jurkoviča 2366/14, 955 01 To

poľčany, SK;
(210)1706-94

(111) 181 379 
(220) 12.09.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180) 12.09.2004
(730) MIKROCHEM, spol. s r. o., Mamateyova 3, 

851 04 Bratislava, SK;
(210) 2050-94

(111)181 380 
(220)06.10.1994 
(442)08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180) 06.10.2004
(730) AGROS, spol. s r. o., Dlhá č. 4, 950 50 Nitra, SK; 
(210) 2323-94

(111) 181 381 
(220)27.10.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180)27.10.2004
(730) SLOVCEM, spol. s r. o., Zámocká 13, 901 01 Ma

lacky, SK;
(210)2558-94

(111) 181 382
(220)27.10.1994
(442)08.04.1998
(151)20.07.1998
(180)27.10.2004
(730) British Gas pic., Rivermill House, 152 Grosvenor 

Road, London, SWlV 3JL, GB;
(210)2560-94

(111)181 383
(220)27.10.1994
(442)08.04.1998
(151)20.07.1998
(180)27.10.2004
(730) British Gas pic., Rivermill House, 152 Grosvenor 

Road, London, SWlV 3JL, GB;
(210)2561-94

(111) 181 384 
(220) 27.10.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180)27.10.2004
(730) British Gas pic., Rivermill House, 152 Grosvenor 

Road, London, SWlV 3JL, GB;
(210)2562-94

(111) 181 385 
(220) 10.11.1994 
(442)08.04.1998 
(151)20.07.1998 
(180) 10.11.2004
(730) TRANSPETROL TRADING, a. s., Šumavská 38, 

821 08 Bratislava, SK;
(210)2664-94



(730) ARRICCI - Ing. Milan Sokol, Nám. SNP č. 2, 
814 99 Bratislava, SK;

(210)2808-94

(111) 181 387 
(220) 02.12.1994 
(442)08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)02.12.2004
(730) Cementárny a vápenky Prachovice, a. s., 538 04

Prachovice, CZ;
(210) 2900-94

(111) 181 388 
(220) 07.12.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 07.12.2004
(730) Mita Industrial Co., Ltd., No. 2-28, 1-chome, Ta- 

matsukuri, Chuo-ku, Osaka, JP;
(210)2952-94

(111) 181 389 
(220) 07.12.1994 
(442)08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 07.12.2004
(730) Pořádek Ivan - PP- Market, Juraja Slottu 5, 

917 00 Trnava, SK;
(210)2958-94

(111) 181 390 
(220) 07.12.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 07.12.2004
(730) Pořádek Ivan - PP- Market, Juraja Slottu 5, 

917 00 Trnava, SK;
(210) 2959-94

(111) 181 391
(220)21.12.1994
(442)08.04.1998
(151)21.07.1998
(180)21.12.2004
(730) Hokejový klub Dukla Trenčín, príspevková or

ganizácia, Považská 34, 911 01 Trenčín, SK; 
(210)3052-94

(111) 181 392 
(220)21.12.1994 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)21.12.2004
(730) PRO LUK, spol. s r. o., Kubranská cesta 623, 

911 01 Trenčín, SK;
(210)3053-94

(111) 181 393
(220)22.12.1994
(442)08.04.1998
(151)21.07.1998
(180)22.12.2004
(730) CODUS, spol. s r. o., ČSA č. 25, 974 01 Banská 

Bystrica, SK;
(210)3092-94

(111) 181 394 
(220) 03.01.1995 
(442)08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 03.01.2005
(730) Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth Avenue, 

New York, New York, US;
(210) 7-95

(111) 181 395
(220)27.01.1995
(442)08.04.1998
(151)21.07.1998
(180)27.01.2005
(730) ABRASIV-DRONCO, akciová společnost, 293 01

Mladá Boleslav, CZ;
(210)222-95

(111) 181 396
(220)27.01.1995
(442)08.04.1998
(151)21.07.1998
(180)27.01.2005
(730) ABRASIV-DRONCO, akciová společnost, 293 01

Mladá Boleslav, CZ;
(210)223-95

(111) 181 397 
(220)31.01.1995 
(310)95503 
(320) 19.12.1994 
(330) CZ 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)31.01.2005
(730) INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hořátev, CZ; 
(210)236-95

(111) 181 398 
(220)31.01.1995 
(310)0-95 504 
(320) 19.12.1994 
(330) CZ 
(442)08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)31.01.2005
(730) INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hořátev, CZ; 
(210)237-95



(111) 181 399 
(220) 20.02.1995 
(310) 1582457 
(320) 20.08.1994 
(330) GB 
(442)08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)20.02.2005
(730) PSINet Inc., 220 70 Herndon, US; 
(210) 501-95

(111) 181 400 
(220)20.02.1995 
(310) 1582458 
(320)20.08.1994 
(330) GB 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 20.02.2005
(730) PSINet Inc., 220 70 Herndon, US; 
(210)502-95

(111) 181 401 
(220)20.02.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)20.02.2005
(730) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

NL;
(210)503-95

(111) 181 402 
(220)20.02.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 20.02.2005
(730) SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 Taka- 

tsuka-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoa-ken, JP; 
(210)504-95

(111) 181 403 
(220)20.02.1995 
(310) 775.326 
(320) 13.02.1995 
(330) CA 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 20.02.2005
(730) CANADIAN AGRA CORPORATION, Kincardi

ne, Ontario, CA;
(210)505-95

(730) TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 
ul. 40, 917 76 Trnava, SK;

(210) 507-95

(111) 181 405 
(220)21.02.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)21.02.2005
(730) TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 

ul. 40, 917 76 Trnava, SK;
(210)508-95

(111) 181 406 
(220)21.02.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)21.02.2005
(730) TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská 

ul. 40, 917 76 Trnava, SK;
(210)509-95

(111) 181 407 
(220) 08.03.1995 
(442)08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 08.03.2005
(730) Spirig AG Pharmazeutische Praeparate, Fro- 

schacker 434, CCH-4622 Egerkingen, CH; 
(210)710-95

(111) 181 408
(220)08.03.1995
(442)08.04.1998
(151)21.07.1998
(180)08.03.2005
(730) SEGA ENTERPRISES, LTD., 2-12, Haneda 1- 

-chome, Ohta-ku, Tokyo 144, JP;
(210)711-95

(111) 181 409 
(220) 08.03.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 08.03.2005
(730) Schweppes International Limited, 25 Berkeley 

Square, Londýn WlX 6HT, GB;
(210)712-95

(111) 181 410 
(220) 08.03.1995 
(442)08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)08.03.2005
(730) Weber Viktor, Clementisa 13, Skalica, SK; 
(210)714-95



(111) 181 411 
(220) 08.03.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 08.03.2005
(730) Weber Viktor, Clementisa 13, Skalica, SK; 
(210)715-95

(111) 181 412 
(220) 08.03.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 08.03.2005
(730) Weber Viktor, Clementisa 13, Skalica, SK; 
(210)716-95

(111) 181 413 
(220) 16.03.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 16.03.2005
(730) AutoCont, spol. s r. o., Nemocniční 12, 701 00 

Ostrava, CZ;
(210)787-95

(111) 181 414 
(220)21.04.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)21.04.2005
(730) DaMak-Copaline, s. r. o., Dolná 1, 974 01 Banská 

Bystrica, SK;
(210) 1077-95

(111) 181 415 
(220)30.05.1995 
(442)08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 30.05.2005
(730) WS TELESHOP INTERNATIONAL, spol. s r.

o., Perunská 2, 695 01 Hodonín, CZ;
(210) 1513-95

(111) 181 416 
(220)08.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)08.06.2005
(730) CCC ACQUISITION CORP., 6040 Bandini Bou

levard, Los Angeles, California 90040, US;
(210) 1608-95

(730) CCC ACQUISITION CORP., 6040 Bandini Bou
levard, Los Angeles, California 90040, US;

(210) 1609-95

(111) 181 418 
(220)08.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 08.06.2005
(730) Smithers-Oasis W.Germany GmbH+Co. KG, 

Robert-Bosch-Str. 2, D-67269 Griinstadt, DE;
(210) 1610-95

(111) 181 419 
(220)08.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 08.06.2005
(730) SP VRACHOS, s. r. o., Šmeralova 1, 794 01 Kr

nov, CZ;
(210) 1611-95

(111) 181 420 
(220) 08.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 08.06.2005
(730) SP VRACHOS, s. r. o., Šmeralova 1, 794 01 Kr

nov, CZ;
(210) 1612-95

(111) 181 421 
(220)08.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 08.06.2005
(730) KLINGE FOODS LIMITED, 7 Albion Way, 

Kelvin Industrial Estate, East Kilbride, Glasgow 
G75 OSL, GB;

(210) 1613-95

(111) 181 422 
(220) 09.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)09.06.2005
(730) CCA INDUSTRIES, INC., East Rutherford, New 

Jersey 07073, US;
(210) 1620-95

(111) 181 423 
(220)27.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)27.06.2005
(730) FMC Corporation, 1735 Market Street, Philadel

phia, Pennsylvania 19103, US;
(210) 1801-95



(111) 181 424
(220)28.06.1995
(442)08.04.1998
(151)21.07.1998
(180)28.06.2005
(730) NITRAFROST, a. s., Novozámocká 226, 949 81 

Nitra, SK;
(210) 1811-95

(111) 181 425 
(220)28.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)28.06.2005
(730) NITRAFROST, a. s., Novozámocká 226, 949 81 

Nitra, SK;
(210) 1812-95

(111) 181 426 
(220)28.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)28.06.2005
(730) NITRAFROST, a. s., Novozámocká 226, 949 81 

Nitra, SK;
(210) 1819-95

(111) 181 427
(220)28.06.1995
(442)08.04.1998
(151)21.07.1998
(180)28.06.2005
(730) NITRAFROST, a. s., Novozámocká 226, 949 81 

Nitra, SK;
(210) 1820-95

(111) 181 428 
(220)28.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)28.06.2005
(730) NITRAFROST, a. s., Novozámocká 226, 949 81 

Nitra, SK;
(210) 1823-95

(111) 181 429
(220)28.06.1995
(442)08.04.1998
(151)21.07.1998
(180)28.06.2005
(730) NITRAFROST, a. s., Novozámocká 226, 949 81 

Nitra, SK;
(210) 1824-95

(730) NITRAFROST, a. s., Novozámocká 226, 949 81 
Nitra, SK;

(210) 1825-95

(111) 181 431 
(220)28.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)28.06.2005
(730) NITRAFROST, a. s., Novozámocká 226, 949 81 

Nitra, SK;
(210) 1826-95

(111)181 432 
(220)28.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)28.06.2005
(730) NITRAFROST, a. s., Novozámocká 226, 949 81 

Nitra, SK;
(210) 1828-95

(111) 181 433 
(220)28.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)28.06.2005
(730) NITRAFROST, a. s., Novozámocká 226, 949 81 

Nitra, SK;
(210) 1830-95

(111) 181 434
(220)28.06.1995
(442)08.04.1998
(151)21.07.1998
(180)28.06.2005
(730) NITRAFROST, a. s., Novozámocká 226, 949 81 

Nitra, SK;
(210) 1835-95

(111) 181 435 
(220)28.06.1995 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)28.06.2005
(730) NITRAFROST, a. s., Novozámocká 226, 949 81 

Nitra, SK;
(210) 1837-95

(111) 181 436 
(220) 05.12.1994 
(442)08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)05.12.2004
(730) KIA MOTORS CORPORATIONS, 992-28, 

Siheung-dong, Guro-ku, Seoul, KR;
(210)2912-94



(111) 181 437 (730) Slovnaft, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(220) 17.03.1997 (210) 1614-95
(442)08.04.1998
(151)21.07.1998
(180) 17.03.2007
(730) Vatraľová Mária - MIRABEL, Družstevná 19,

044 42 Rozhanovce, SK;
(210)789-97

(111) 181 438 
(220) 17.03.1997 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 17.03.2007
(730) Vatraľová Mária - MIRABEL, Družstevná 19, 

044 42 Rozhanovce, SK;
(210) 790-97

(111) 181 439 
(220) 12.05.1997 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 12.05.2007
(730) Eckhardtová Lýdia, JUDr., Hviezdoslavovo nám.

20, 813 43 Bratislava, SK;
(210) 1279-97

(111) 181 440 
(220) 12.05.1997 
(442)08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 12.05.2007
(730) Eckhardtová Lýdia, JUDr., Hviezdoslavovo nám.

20, 813 43 Bratislava, SK;
(210) 1280-97

(111) 181 441 
(220) 25.04.1997 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180)25.04.2007
(730) ROKO, a. s., Majakovského 9, 811 04 Bratislava, 

SK;
(210) 1146-97

(111) 181 442 
(220)25.04.1997 
(442) 08.04.1998 
(151)21.07.1998 
(180) 25.04.2007
(730) ROKO, a. s., Majakovského 9, 811 04 Bratislava, 

SK;
(210) 1145-97



Zapísané ochranné známky so zmenou

181 443 
181 445 
181 446

(111) 181 443
(220) 27.03.1995
(442)08.04.1998
(151)23.07.1998
(180)27.03.2005
(540)

HAYES WHEELS
(730) Hayes Lemmerz International, Inc., 38481 Huron 

River Drive, Romulus, Michigan 48174, US;
(510) 9 - Elektronické brzdové řadiče na vleky.

12 - Kolesá na pozemné vozidlá.
(511) 9, 12 
(210)884-95

(111) 181 445
(220) 24.03.1994
(442)04.02.1998
(151)28.07.1998
(180)24.03.2004
(540)

(730) I. M. Computer, a. s., Kopčianska 65, 850 00 Bra
tislava, SK;

(510) 9 - Elektrické a elektronické výrobky, najmä výpoč
tová technika a jej komponenty, počítače a ich prí
slušenstvo, počítačové siete, počítačové systémy a 
siete CAD, počítačové moduly, zariadenia a systé
my v oblasti výrobných riadiacich technológií, skla
dového hospodárstva, systémy na báze čiarkového 
kódu, grafické stanice, softvér; elektrické kopírova
cie stroje.
16 - Kancelárska technika, ako sú elektrické písacie 
stroje.
35 - Sprostredkovanie prác a služieb v oblasti ob
chodu s výpočtovou technikou, reklamná, propa
gačná a akvizičná (ponuková) činnosť.
37 - Kompletovanie a servis kancelárskej techniky.
41 - Školiteľská činnosť v oblasti výpočtovej tech
niky.
42 - Projektovanie, asembláž (spájanie hardvéru do 
celkov), inštalácia, kompletovanie a servis výpočto
vej techniky, počítačových systémov, CAD systé
mov, konzultačná a analytická činnosť v oblasti vý
počtovej techniky skladového hospodárstva a systé
mov na báze čiarkového kódu.

(511) 9, 16, 35, 37, 41, 42 
(210) 675-94

(111) 181 446 
(220) 24.03.1994 
(442)04.02.1998 
(151)28.07.1998 
(180) 24.03.2004 
(540)

COMPUTERS
INTERNATIONAL

(730)1. M. Computer, a. s., Kopčianska 65, 850 00 Bra
tislava, SK;

(510) 9 - Elektrické a elektronické výrobky, najmä výpoč
tová technika a jej komponenty, počítače a ich prí
slušenstvo, počítačové siete, počítačové systémy a 
siete CAD, počítačové moduly, zariadenia a systé
my v oblasti výrobných riadiacich technológií, skla
dového hospodárstva, systémy na báze čiarkového 
kódu, grafické stanice, softvér; elektrické kopírova
cie stroje.
16 - Kancelárska technika, ako sú elektrické písacie 
stroje.
35 - Sprostredkovanie prác a služieb v oblasti ob
chodu s výpočtovou technikou, reklamná, propa
gačná a akvizičná (ponuková) činnosť.
37 - Kompletovanie a servis kancelárskej techniky.
41 - Školiteľská činnosť v oblasti výpočtovej tech
niky.
42 - Projektovanie, asembláž (spájanie hardvéru do 
celkov), inštalácia, kompletovanie a servis výpočto
vej techniky, počítačových systémov, CAD systé
mov, konzultačná a analytická činnosť v oblasti vý
počtovej techniky skladového hospodárstva a systé
mov na báze čiarkového kódu.

(511) 9, 16, 35, 37, 41, 42 
(210) 676-94



Obnovené ochranné známky

88 233 153 395 158 548 163
88 902 153 398 158 549 163
88 935 153 412 158 578 163
89 435 153 420 158 678 163
89 986 153 436 158 697 163
90 124 153 471 158 747 163
91 336 153 512 158 789 163
91 472 153 514 158 831 163
92 479 153 562 158 868 164
92 854 153 588 158 871 164
93 193 154 208 158 874 164
95 123 156 800 158 875 166
96 804 156 866 158 876 166
98 579 156 976 159 514 166
99 032 156 989 159 774 166
99 471 157 000 159 911 166

100 329 157 001 160 571 166
100 555 157 039 161 081 166
100 674 157 064 161 308 166
100 953 157 081 161 375 166
101 048 157 107 161 389 166
101 137 157 143 161 396 166
101 165 157 221 161 406 166
101 166 157 242 161 409 166
101 176 157 261 161 422 166
101 519 157 262 161 462 166
101 603 157 287 161 488 166
101 715 157 314 161 573 166
102 301 157 332 161 590 166
102 420 157 333 161 699 166
102 606 157 334 161 721 166
102 650 157 360 161 771 166
104 415 157 377 161 772 167
104 419 157 378 161 774 167
106 274 157 426 161 797 167
109 098 157 427 161 896 167
109 099 157 429 161 964 167
109 685 157 487 162 484 167
113 613 157 947 162 699 167
120 058 158 112 162 736 167
151 084 158 116 162 790 167
152 346 158 145 162 896 167
152 489 158 171 162 944 167
152 557 158 229 163 018 167
152 813 158 272 163 102 167
152 845 158 274 163 118 167
152 846 158 349 163 175 167
152 847 158 350 163 378 167
152 848 158 505 163 428 168
153 129 158 546 163 453
153 332 158 547 163 454

559
571
756
758
764
903
944
945
010
031
097
317
348
354
360
385
403
450
519
520
521
554
555
577
618
667
738
739
777
888
957
986
072
075
092
127
135
180
205
225
236
258
366
480
481
525
721
722
016



(111)88 233 
(220) 12.02.1926 
(151)12.02.1926 
(180) 12.02.2006
(540)SALOXYLUM
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Lékárensko - chemické prípravky.
(511) 5 
(210)6384

(111) 88 902 
(220) 16.01.1946 
(151)16.01.1946 
(180) 16.01.2006
(540) Nikoflavin
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Liečivé prípravky.
(511) 5 
(210)6258

(111)88 935 
(220) 04.01.1946 
(151)04.01.1946 
(180)04.01.2006 
(540)

Swift’s
(730) Swift - Eckrich, Inc., spoločnosť zriadená podľa 

zákonv štátu Delaware, 2001 Butterfield Road, 
Downers Growe, Illinois 60515, US;

(510) Čerstvé hovädzie a bravčové mäso, pripravované, 
sušené, solené, údené a v konzervových plechov
kách a poravinové výrobky z neho odvodené, oleo- 
margarín a bravčová masť.

(511) 29 
(210) 6216

(111)89 435 
(220) 19.03.1946 
(151) 19.03.1946 
(180) 19.03.2006 
(540)

WEBSTER'S

(730) MERRIAM-WEBSTER, Incorporated, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
Springfield, Massachusetts, US;

(510) Knihy, hlavne občas uverejňované slovníky.
(511) 16 
(210)5592

(111)89 986
(220)01.03.1946
(151)01.03.1946
(180)01.03.2006
(540)

Stewart
(730) SUNBEAM PRODUCTS, INC., spoločnosť podľa 

zákonov štátu Delaware, 2100 New River Center, 
200 East, Las Olas Boulevard, Ft. Lauderdale, 
Florida 33301-2100, US;

(510) Stroje na strihanie alebo pristrihovanie zvierat.
(511) 8 
(210)6098

(111)90 124 
(220)30.07.1936 
(151)30.07.1936 
(180)30.07.2006
(540) Luteodyn
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Liečivá.
(511) 5 
(210)7174

(111)91336 
(220) 07.01.1913 
(151)07.01.1913 
(180) 07.01.1923
(540) Carborundum
(730) CARBORUNDUM-ELECTRITE, spojené závo

dy Benátky nad Jizerou, Benátky nad Jizerou, CZ;
(510) Brúsiace prostriedky všetkých druhov.
(511) 3 
(210) 146

(111)91 472 
(220) 25.03.1925 
(151)25.03.1925 
(180) 25.03.2005
(540) Ethyl
(730) Ethyl Corporation, spoločnosť podľa zákonov štá

tu Virginia, Richmond, Virginia, US;
(510) Spaľovacie oleje do motorov.
(511) 4 
(210)4624

(111)92 479 
(220) 28.12.1926 
(151)28.12.1926 
(180) 28.12.2006
(540) Craven
(730) Carreras Limited, Londýn, GB;
(510) Spracovaný tabak.
(511) 34 
(210) 8764



(111) 92 854 
(220) 09.12.1946 
(151)09.12.1946 
(180) 09.12.2006 
(540)

(730) TIME, INC., New York, New York, US;
(510) Týždenník.
(511) 16 
(210)7896

(111) 93 193 
(220)30.12.1946 
(151)30.12.1946 
(180)30.12.2006
(540) ARENCO
(730) ARENCO AKTIEBOLAG, Sôdra Vägen 30, Kal

mar, SE;
(510) Stroje, počítajúc do toho zápalkové stroje, pracovné 

stroje a obrábacie stroje, ako vŕtacie stroje, frézova
cie a brúsiace stroje, tabakové stroje, ako stroje na 
výrobu cigár, krátkych cigár a cigariet, obaľovacie a 
baliace stroje, ako stroje na balenie práškových 
hmôt, cigár, krátkych cigár, cigariet a iných tabako
vých výrobkov, plniace stroje na tekuté, práškové, 
zrnité a iné hmoty, stroje pre potravinársky priemy
sel, zahŕňajúc do toho stroje pre konzervárenský 
priemysel a stroje na spracovanie, napr. na vyvrho- 
vanie rýb, stroje na výrobu streliva, stroje na viaza
nie a pripevňovanie pečatných stužiek, etikiet, uza
tváracích viečok, stroje na obálky a vrecia, stroje na 
plnenie a čistenie fliaš, pletacie stroje, stroje na 
spracovanie a úpravu papiera, lepenky a podobných 
hmôt, litografické stroje, stroje na škatule, sústavy a 
zariadenia na údenie alebo iné spracovanie rýb, sú
stavy a zariadenie pre konzervárenský priemysel, 
sústavy na spracovanie tabaku, napr. zahrievaním, 
chladením, vlhčením, sušením, rozkladaním, čiste
ním alebo pridávaním iných látok, nástroje, optické, 
akustické prístroje a pomôcky, napr. počúvacie prí
stroje a pomôcky, zememeračské a plavecké prístro
je a pomôcky, navigačné pomôcky na plavbu a lie
tanie, pozorovacie pomôcky, výškomery a diaľko- 
mery, prístroje a pomôcky na váženie, zapisovanie 
váh, dávanie návěsti, meranie a fotografovanie, skú- 
šacie prístroje a pomôcky, pomôcky na počítanie, 
diaľkové záznamové prístroje a ich príslušenstvá, 
diaľkové prenášače, počítače obrátok a rýchlomery, 
prístroje na záznam, prenos a integráciu meraných 
hodnôt, prístroje na dávkovanie tekutých, práško
vých, zrnitých alebo podobných hmôt, prístroje a 
pomôcky pre kovoobrábací, strojársky, zápalkový, 
tabakový, textilný, obalový a muničný priemysel, 
strelné zbrane a iné zbrane a strelivo na vojenské ú

čely, pomôcky na protilietadlovú obranu a iné delo
strelecké príslušenstvo, ako pomôky na pozorova
nie a na riadenie paľby, skúšobné a cvičné prístroje 
pre uvedené zbrane a pomôcky pre delostrelecké 
príslušenstvo a pre diaľkomery, obalové a baliace 
hmoty z papiera, lepenky, priesvitných fólií, dreva, 
skla, kovu a bakelitu alebo z kombinácie týchto 
hmôt.

(511) 1, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17
(210)8342

(111) 95 123 
(220) 11.02.1938 
(151) 11.02.1938 
(180) 11.02.2008
(540) Cuprinin
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Chemické výrobky na priemyselné, vedecké, foto

grafické, poľnohospodárske a lesnícke účely; kon
zervačné prípravky. Voňavky, kozmetické príprav
ky, éterické oleje, mydlá. Liečivá, chemické výrob
ky na lekárske a hygienické účely, farmaceutické 
drogy a preparáty; dezinfekčné prípravky; príprav
ky na ničenie rastlín a živočíšnych škodcov, prí
pravky na ochranu rastlín a živočíchov; dietetické 
živiny, dietetické prípravky.

(511) 1, 3, 5 
(210) 1112

(111) 96 804
(220)27.05.1908
(151)27.05.1908
(180)27.05.2008
(540)

(730) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 
NL;

(510) Obyčajné mydlá.
(511) 3 
(210)15616

(111) 98 579 
(220)28.11.1927 
(151)28.11.1927 
(180)28.11.2007
(540) Sistonal
(730) Léčiva, a. s., Dolní Mécholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(510) Chemikálie na liečebné, hygienické, priemyselné, 

vedecké a fotografické účely; liečivá, farmaceutické 
prípravky a drogy, dezinfekčné prostriedky, pro
striedky na ničenie zvierat a rastlín, konzervačné 
prostriedky; živice, dietetické živiny, kozmetické 
prostriedky, éterické oleje, mydlá, pracie a bieliace 
prostriedky, škrob, škrobové prípravky.

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 16, 17, 29, 30 
(210)1829



(111) 99 032 
(220) 06.09.1934 
(151)06.09.1934 
(180) 06.09.2004 
(540)

(730) Universal City Studios, Inc., spot, podľa zákonov 
štátu Delaware, 100 Universal City Plaza, 91608 
Universal City, CA 91608, US;

(510) Filmy.
(511) 9 
(210) 1685

(111) 99 471 
(220) 03.02.1938 
(151)03.02.1938 
(180) 03.02.2008
(540) Sklerophyllin
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Chemické výrobky; kozmetické výrobky; lekárnic

ké výrobky.
(511) 1, 3, 5 
(210)14585

(111) 100 329 
(220)22.06.1938 
(151)22.06.1938 
(180) 22.06.2008
(540) Aurisit
(730) DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 100 31 Praha 

10, CZ;
(510) Liečivé a lekárnické prostriedky a prípravky, prí

pravky na zubnú prax, drogy, chemické výrobky na 
lekárske a vedecké účely, dezinfekčné prostriedky, 
dietetické a výživné prostriedky a prípravky.

(511) 5, 10 
(210) 16473

(111) 100 555 
(220) 15.02.1938 
(151) 15.02.1938 
(180) 15.02.2008
(540) Cinopin
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Chemicko-lekámické prípravky.
(511) 5 
(210)14587

(111) 100 674 
(220) 03.02.1938 
(151)03.02.1938 
(180) 03.02.2008

(540)

(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Chemické prípravky na vedecké účely.

Liečivá, chemické výrobky na lekárske a zdravot
nícke účely, farmaceutické drogy, náplasti a obväzy, 
dezinfekčné prostriedky, dietetické živiny, žriedlové 
kúpeľové soli. Obväzové látky. Minerálne vody s 
výnimkou prírodných minerálnych vôd.

(511) 1, 5, 24, 32 
(210) 14588

(111) 100 953 
(220)05.02.1938 
(151)05.02.1938 
(180)05.02.2008
(540) Antacidan
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Liečivo.
(511) 5 
(210) 14589

(111)101 048 
(220)10.02.1948 
(151) 10.02.1948 
(180) 10.02.2008
(540) Alsumid
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, prípravky 

na konzervovanie. Liečebné mydlá, prípravky na 
čistenie, vonné a kozmetické prípravky, látky pre 
kozmetiku a parfumériu, éterické oleje, extrakty, 
výťažky, esencie. Liečivá, drogy, farmaceutické prí
pravky humánne a veterinárne, organopreparáty, oč
kovacie látky, séra, výrobky z krvi, chemické vý
robky pre lekárstvo, hygienu a farmáciu, prípravky 
baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné 
prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky na ni
čenie buriny a hubenie živočíšnych škodcov, prí
pravky posilňujúce a dietetické, prípravky na ošet
rovanie zubov a ústnej dutiny, zubné výplne, ná
plasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu, 
diagnostiká, jedy. Zubné výplne a protézy, šijací 
materiál pre chirurgiu. Minerálne vody s výnimkou 
prírodných minerálnych vôd.

(511) 1, 3, 5, 10, 32 
(210) 14591

(111) 101 137 
(220) 19.02.1948 
(151) 19.02.1948 
(180) 19.02.2008
(540) Folistin
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;



(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, prípravky 
na konzervovanie. Liečebné mydlá, prípravky na 
čistenie, vonné a kozmetické prípravky, látky pre 
kozmetiku a parfumériu, éterické oleje, extrakty, 
výťažky, esencie. Liečivá, drogy, farmaceutické prí
pravky humánne a veterinárne, organopreparáty, oč
kovacie látky, séra, výrobky z krvi, chemické vý
robky pre lekárstvo, hygienu a farmáciu, prípravky 
baktericídne, fúngicídne, insekticídne, dezinfekčné 
prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky na ni
čenie buriny a hubenie živočíšnych škodcov, prí
pravky posilňujúce a dietetické, prípravky na oše
trovanie zubov a ústnej dutiny, zubné výplne, ná
plasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu, 
diagnostiká, jedy. Zubné výplne a protézy, šijací 
materiál pre chirurgiu. Minerálne vody s výnimkou 
prírodných minerálnych vôd.

(511) 1, 3, 5, 10, 32
(210) 10485

(111)101 165 
(220) 23.02.1948 
(151)23.02.1948 
(180)23.02.2008
(540) Silexil
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Chemické výrobky; kozmetické výrobky; farmace

utické, liečivé a dezinfekčné výrobky.
(511) 1, 3, 5 
(210)4159

(111) 101 519 
(220)30.03.1918 
(151)30.03.1918 
(180)30.03.2008
(540) Aga
(730) AGA Aktiebolag, Lidingô, SE;
(510) Nádržky na acetón, nádržky na komprimovaný 

plyn, ako kyslíkový plyn a kyselinu uhličitú, regu
látory tlaku, elektromagnetické ventily, plynové prí
stroje na zváranie a plynové prístroje na rezanie s 
príslušnými horákmi a ostatnou výzbrojou, plynové 
horáky, vyvinovače plynu s príslušnými vyvíjajúci
mi prístrojmi, injektory, kompresory s prílušnou vý
zbrojou, manometre, ventily, pórovité hmoty na u- 
chovanie plynu, prostriedky na sušenie plynu.

(511) 6, 7, 9, 11, 12, 19,21 
(210) 14755

(IIl) 101 603 
(220) 18.12.1925 
(151) 18.12.1925 
(180) 18.12.2005
(540) Kia-Ora
(730) Schweppes International Limited, Londýn W2, 

GB;
(510) Jemné likéry a nápoje, okrem čaju, kávy a hovä

dzích výťažkov, polievok, mlieka a pod. tovaru.
(511) 32, 33 
(210) 6042

(111) 101 166 
(220)23.02.1948 
(151)23.02.1948 
(180)23.02.2008
(540) EsOXil
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Chemické výrobky; kozmetické výrobky; farmace

utické, liečivé a dezinfekčné výrobky.
(511) 1, 3, 5 
(210)4160

(111) 101 176 
(220) 23.02.1948 
(151)23.02.1948 
(180)23.02.2008 
(540)

(730) Warner - Lambert Company, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, 201 Tabor Road, 
Morris Plains, New Jersey, US;

(510) Žuvacia guma.
(511) 30 
(210)13271

(111) 101 715 
(220) 08.04.1948 
(151)08.04.1948 
(180)08.04.2008 
(540)

Siporex
(730) lnternationella Siporex Aktiebolag, Stockholm, 

SE;
(510) Izolačné obloženie stien, stavebné dosky, stavebné 

tehly, stavebné kamene, stavebné trámy, koly, pilie
re a stĺpy, cementové tehly, škridly, materiál na po
krytie striech, stavebné trámové, cementové rúry a 
odkvapy.

(511) 19, 20
(210) 15623

(111) 102 301 
(220) 13.05.1948 
(151) 13.05.1948 
(180) 13.05.2008 
(540)
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(730) BROWN & WILLIAMSON TOBACCO COR
PORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov 
štátu Delaware, Louisville, Kentucky, US;

(510) Spracovaný tabak.
(511) 34 
(210) 16061

(111) 102 420 
(220) 25.05.1948 
(151)25.05.1948 
(180)25.05.2008
(540) B. V. D.
(730) The B. V. D. Licensing Corporation, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, New York, 
US;

(510) Šatstvo pre mužov: bielizeň z tkaných a textilných 
látok, najmä košele, spodky, jednotné kombinézy, 
šortky a bielizeň pre lyžiarov, pyžamá, športové 
dresy, totiž košele a spodky pre športovcov, krátke 
nohavice, kombinované pásy a pletené nohavice, dl
hé plavky a krátke plavky, vreckovky, svetre a ple
tené košele; odevy pre ženy: kúpacie odevy, plážo
vé odevy, dlhé nohavice, košele a krátke nohavice, 
pláštenky, šály a šatky na krk, športové košele, svet
re, domáce kabáty, pyžamá, pletené lyžiarske koše
le a šortky, jednotné obleky, župany, vreckovky; o- 
devy pre deti: bielizeň, kúpacie odevy a plavky, det
ské kazajky, bavlnený tovar.

(511) 25 
(210) 13461

(111) 102 606 
(220) 09.06.1948 
(151)09.06.1948 
(180) 09.06.2008
(540) Spasmoveralgin
(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 920 27 

Hlohovec, SK;
(510) Farmaceutické špeciality.
(511) 5 
(210)1223

(111) 102 650 
(220) 10.06.1948 
(151) 10.06.1948 
(180) 10.06.2008
(540) Spofacryl
(730) DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 100 31 Praha 

10, CZ;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky, chemické 

výrobky pre priemysel, lekárstvo, hygienu, farmá
ciu a vedu; prípravky baktericídne, prípravky dezin
fekčné, prípravky proti nákaze; vonné a kozmetické 
prípravky, prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny 
ústnej; zubné výplne a protézy; chirurgický materi
ál; nástroje, laboratórne potreby.

(511) 1, 3, 5, 10, 11 
(210)4426

(111) 104 415 
(220) 13.01.1913 
(151) 13.01.1913 
(180) 13.01.2003
(540) Pioneer
(730) Koh - i - noor, spojené kovoprůmyslové závody, 

národní podnik, Praha - Vršovice, CZ;
(510) Drobný tovar z kovu a z plastických hmôt, všetkých 

druhov, najmä spínadlá a iné súčasti a príslušenstvá 
odevov a obuvi, tovar krátky, galantérny a ihlársky, 
drobné kancelárske potreby, písacie, športové, faj
čiarske, kadernícke a kozmetické, drobné potreby 
pre krajčírov, obuvníkov, sedlárov a čalúnnikov, 
spony, kovanie, zámky a iné uzávery; stroje a ná
stroje slúžiace na výrobu a na použie týchto výrob
kov.

(511) 6, 7, 8, 16, 17, 20, 21, 26, 28, 34 
(210)27649

(111) 104 419 
(220) 04.02.1913 
(151)04.02.1913 
(180) 04.02.2003
(540) Style
(730) KOH-I-NOOR, a. s., Vršovická 51, 101 15 Praha 

10, CZ;
(510) Drobný tovar z kovu a plastických hmôt všetkých 

druhov, najmä spínadlá a iné súčasti a príslušenstvá 
odevu a obuvi, tovar krátky, galantérny a ihlársky, 
drobné potreby kancelárske, písacie, športové, faj
čiarske, kadernícke a kozmetické, drobné potreby 
pre krajčírov, obuvníkov, sedlárov a čalúnnikov, 
spony, kovania, zámky a iné uzávery; stroje a ná
stroje súžiace na výrobu a na použitie týchto výrob
kov.

(511) 6, 7, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 34 
(210) 27650

(111) 106 274 
(220) 20.02.1936 
(151)20.02.1936 
(180)20.02.2006
(540) Salamander
(730) THE MORGAN CRUCIBLE COMPANY PLC, 

Windsor, GB;
(510) Tégliky všetkých druhov vrátane téglikov z mine

rálnej tuhy a grafitu; ohňovzdorný tovar; pórovité 
články a dosky pre galvanické batérie (ktoré nie sú 
z kovu alebo uhlíka).

(511) 9, 17 
(210)6041

(111) 109 098 
(220) 02.05.1918 
(151)02.05.1918 
(180) 02.05.2008



(540)

(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad La
bem, CZ;

(510) Voňavky všetkých druhov, mydlá všetkých druhov, 
kozmetické a iné toaletné prostriedky všetkých dru
hov.

(511) 3
(210)5844

(111) 109 099 
(220) 18.05.1918 
(151) 18.05.1918 
(180) 18.05.2008 
(540)

(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad La
bem, CZ;

(510) Mydlá a voňavky všetkých druhov, kozmetika, pú
der a iné toaletné prostriedky.

(511) 3 
(210)5842

(111)109 685 
(220)27.04.1918 
(151)27.04.1918 
(180)27.04.2008
(540)NOCTURNO
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad La

bem, CZ;
(510) Hospodárske produkty; pekársky tovar všetkých 

druhov, maslo, tuky a tukové výrobky všetkých dru
hov, tukoviny, tukové náhradky (tukové surogáty), 
rybie konzervy všetkých druhov, mäso všetkých 
druhov, čerstvé, sušené, trvale pripravené, konzervy 
z mäsa všetkých druhov a s prísadou mäsa vyrába
né živiny a požívatiny; ovocná zaváranina (marme
lády) všetkých druhov, ovocné šťavy kvasené a ne
kvasené (alkoholické a nealkoholické) všetkých 
druhov; plody, krmivo, záhradnícke produkty; lie
hové nápoje (špiritusy) všetkých druhov (likéry, pá
lenka, rozoliš); zelenina čerstvá, sušená a priprave
ná (konzervovaná) všetkých druhov a s prísadou ze
leniny vyrábané požívatiny; požívatiny, nápoje 
všetkých druhov; obilie, výrobky z obilia a s prísa
dou obilia vyrábané živiny a požívatiny; korenie 
všetkých druhov, ovsené výrobky všetkých druhov 
okopaniny všetkých druhov a s prísadou okopanín 
vyrábané požívatiny; med, medové prípravky všet
kých druhov a medové náhradky (surogáty), struko
viny všetkých druhov; káva a kávové náhradky (ká
vové surogáty) všetkých druhov, kakao; koloniálny

tovar; umelý jedlý tuk, poľnohospodárske výrobky, 
mlynské výrobky, slad, sladové výrobky všetkých 
druhov, sladové prípravky; margarín a margarínové 
výrobky; múky a výrobky z múky všetkých druhov, 
požívatiny s prísadou múky; mlieko čerstvé, kon
denzované, konzervované, sušené a mliečne prí
pravky všekých druhov; minerálne vody prírodné a 
umelé všetkých duhov; potraviny, živiny; ovocie 
všetkých druhov, ovocné prípravky, výrobky všet
kých duhov, čerstvé, konzervované a sušené ovocie 
všetkých druhov, živiny a požívatiny s prísadou o- 
vocia; oleje všetkých druhov, rastlinné tuky, rastlin
né výrobky; soli žriedlové, kúpeľové a minerálne 
soli všetkých duhov; masť všetkých druhov; čoko
lády, čokoládové výrobky všetkých druhov; lahôd- 
karský tovar; syrob a syrobové prípravky všetkých 
duhov a s prísadou syrobu vyrábané živiny a poží
vatiny; loj všetkých druhov; čaj; cestový tovar; ži
vočíšne výrobky, zažívanie podporujúce (dietetic
ké) prostriedky; vína všetkých druhov; liehové lát
ky (esencie); cukor a cukrový tovar všetkých dru
hov, cukrové pečivo (sucháre všetkých druhov). 
Prostriedky na leštenie, čistenie a konzervovanie, 
prostriedky proti hrdzi, masti, šlichtovacie prostried
ky, mazadlá, mazadlá na obuv (krémy), čierna farba 
na obuv; mydlo obyčajné, pre domácnosť, na drhnu
tie, toaletné, čistiace, na zuby, medicinálne a iné 
mydlá v pevnej, mäkkej, tekutej, práškovitej a inej 
forme; Pracie, čistiace prostriedky a prostriedky na 
drhnutie s mydlom a bez mydla, mydlové náhradky.

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 29, 30, 31, 32, 33
(210)15802

(111) 113 613
(220)21.12.1945
(151)21.12.1945
(180)21.12.2005
(540)

(730) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerst- 
nera 3, 371 23 České Budějovice, CZ;

(510) Plniace perá, mechanické ceruzky a atramenty.
(511) 16 
(210) 6008

(111) 120 058 
(220)25.06.1948 
(151)25.06.1948 
(180)25.06.2008
(540) Cholaspan
(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 920 27 

Hlohovec, SK;
(510) Výrobky chemické, farmaceutické a kozmetické, 

dietetické, liečivá humánne a veterinárne, prípravky 
dezinfekčné a na hygienu tela, pre fotografiu, proti 
rastlinným a živočišným škodcom.

(511) 1, 3, 5 
(210) 16482



(111) 151 084 
(220) 08.01.1953 
(151)08.01.1953 
(180) 08.01.2003 
(540)

fttaiňa.

(730) SLAVIA, a. s., 76361 Napajedia, CZ;
(510) Motory všetkých druhov, najmä naftové, benzínové, 

spaľovacie a výbušné, elektromotory, motory pre 
traktory, valce, stroje, strojové zariadenie a vozidlá 
všetkých druhov; dielce a súčasti motorov všetkých 
druhov; hospodárske, poľnohospodárske, stavebné 
a hnacie stroje a motorové vozidlá; traktory, valce a 
pracovné motorové stroje a prístroje všetkých dru
hov, ich súčasti a súčiastky.

(511) 7, 8, 12 
(210)6774

(111) 152 346 
(220) 23.09.1955 
(151)06.10.1955 
(180) 23.09.2005
(540) PAREXYL
(730) Slovakofarma, a. s., Železničná 12, 920 27 Hloho

vec, SK;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a 

veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra, 
výrobky z krvi, chemické výrobky pre priemysel, 
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky bak- 
tericídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prí
pravky; prípravky proti nákaze; prípravky na kon
zervovanie; prostriedky na ničenie škodcov a niče
nie rastlín; čistiace prostriedky, liečebné mydlá, éte
rické oleje, výťažky, extrakty a esencie; prípravky 
posilňujúce a dietetické; prípravky na ošetrovanie 
zubov a ústnej dutiny; zubné výplne a protézy; ná
plasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu; 
diagnostiká; jedy a sýtené minerálne vody,

(511) 1, 3, 5, 10, 32 
(210)5740

(111) 152489
(220) 15.12.1955
(151)24.12.1955
(180) 15.12.2005
(540) __________

f NORTONt
(730) Norton Company, Worcester, Massachusetts, US; 
(510) Brúsne výrobky, najmä brúsne lapovacie a leštiace 

prášky, brúsne kamene, brúsne pilníky, brúsne 
kvádre, brúsne segmenty, brúsne, lapovacie, ostria
ce a leštiace kotúče a brúsne výrobky s brúsivom 
naneseným na povrchu, najmä ohybné brúsne kotú
če, brúsne papiere a plátna, taktiež i brúsne výrobky 
z nich urobené, olejové brúsy, ostriace kamene, brú
sy na kosy, brúsy na nástroje, brúsy na sekery, jem
né brúsky, brúsy nahrubo a na leštenie a olejové 
brúsne kotúče.

(511) 3, 7, 8 
(210) 6249

(111) 152 557 
(220) 15.02.1956 
(151)02.03.1956 
(180) 15.02.2006
(540) MOBIL
(730) Mobil Oil Corporation, 3225 Gallows Road, Fair

fax, Virginia 22037-0001, US;
(510) Mazacie oleje a tuky, petrolejové spaľovacie desti

láty v podobe gazolínu, pohonných hmôt dieselo
vých motorov, olejov do kúreniska a pod. výrobkov.

(511) 4 
(210) 6600

(111) 152 813 
(220) 20.11.1956 
(151)07.12.1956 
(180) 20.11.2006
(540)MOLLACRYL
(730) DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 100 31 Praha 

10, CZ;
(510) Mäkká syntetická živica na tvárové protézy.
(511) 1 
(210)8503

(111) 152 845 
(220) 19.12.1956 
(151)28.01.1957 
(180) 19.12.2006
(540)PROGRESSO
(730) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerst- 

nera 3, 371 23 České Budějovice, CZ;
(510) Grafitové, snímacie a farebné pastelové ceruzky a 

tuhy všetkých druhov v dreve a bez dreva, biele, 
čierne a farebné kriedy kresliace, retušovacie, znač
kovacie, voskové, rudkové a bridlicové všetkých 
druhov v dreve a bez dreva, mechanické ceruzky 
všetkých druhov, násadky na perá, držadlá, predlžo- 
vadlá, chrániče a závesy (klipsy) ceruziek a túh, 
strúhadlá, hrotidlá ceruziek a túh, puzdrá, schránky 
a škatuľky na ceruzky a tuhy, prírodné a umelé uh
le, písacie tabuľky a stieracie gumy všetkých dru
hov, ako aj ostatné potreby na písanie, kreslenie a 
maľovanie.

(511) 16 
(210)8722

(111)152 846 
(220) 19.12.1956 
(151)26.01.1957 
(180) 19.12.2006
(540) NEGRO
(730) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerst- 

nera 3, 371 23 České Budějovice, CZ;
(510) Grafitové, snímacie a farebné pastelové ceruzky a 

tuhy všetkých druhov v dreve a bez dreva, biele, 
čierne a farebné kriedy kresliace, retušovacie, znač



kovacie, voskové, rudkové a bridlicové všetkých 
druhov v dreve a bez dreva, mechanické ceruzky 
všetkých druhov, násadky na perá, držadlá, predlžo- 
vadlá, chrániče a závesy (klipsy) ceruziek a túh, 
strúhadlá, hrotidlá ceruziek a túh, puzdrá, schránky 
a škatuľky na ceruzky a tuhy, prírodné a umelé uh
le, písacie tabuľky a stieracie gumy všetkých dru
hov, ako aj ostatné potreby na písanie, kreslenie a 
maľovanie.

(511)16
(210)8723

(111) 152 847 
(220) 19.12.1956 
(151)26.01.1957 
(180) 19.12.2006
(540) KOH-I-NOOR
(730) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerst- 

nera 3, 371 23 České Budějovice, CZ;
(510) Grafitové, snímacie a farebné pastelové ceruzky a 

tuhy všetkých druhov v dreve a bez dreva, biele, 
čierne a farebné kriedy kresliace, retušovacie, znač
kovacie, voskové, rudkové a bridlicové všetkých 
druhov v dreve a bez dreva, mechanické ceruzky 
všetkých druhov, násadky na perá, držadlá, predlžo- 
vadlá, chrániče a závesy (klipsy) ceruziek a túh, 
strúhadlá, hrotidlá ceruziek a túh, puzdrá, schránky 
a škatuľky na ceruzky a tuhy, prírodné a umelé uh
le, písacie tabuľky a stieracie gumy všetkých dru
hov, ako aj ostatné potreby na písanie, kreslenie a 
maľovanie.

(511) 16 
(210)8724

(111) 152 848 
(220) 19.12.1956 
(151)26.01.1957 
(180) 19.12.2006
(540) MEPHISTO
(730) KOH-I-NOOR HARDTMUTH, a. s., F. A. Gerst- 

nera 3, 371 23 České Budějovice, CZ;
(510) Grafitové, snímacie a farebné pastelové ceruzky a 

tuhy všetkých druhov v dreve a bez dreva, biele, 
čierne a farebné kriedy kresliace, retušovacie, znač
kovacie, voskové, rudkové a bridlicové všetkých 
druhov v dreve a bez dreva, mechanické ceruzky 
všetkých druhov, násadky na perá, držadlá, predlžo- 
vadlá, chrániče a závesy (klipsy) ceruziek a túh, 
strúhadlá, hrotidlá ceruziek a túh, puzdrá, schránky 
a škatuľky na ceruzky a tuhy, prírodné a umelé uh
ly, písacie tabuľky a stieracie gumy všetkých dru
hov, ako aj ostatné potreby na písanie, kreslenie a 
maľovanie.

(511) 16 
(210) 8725

(111) 153 129 
(220) 04.09.1957 
(151)08.10.1957 
(180)04.09.2007

(730) Palma - Tumys, a. s., Račianska 76, 836 04 Brati
slava, SK;

(510) Mydlá, pracie a čistiace prostriedky.
(511) 3 
(210)12640

(111) 153 332 
(220)20.02.1958 
(151)31.03.1958 
(180) 20.02.2008
(540) Jesenka
(730) Mlékárna Hlinsko, spol. s r. o., Kouty 53, 539 17 

Hlinsko v Čechách, CZ;
(510) Kondenzovaná sladená smotana v tubách.
(511) 29 
(210)14848

(111) 153 355 
(220)04.04.1958 
(151) 15.04.1958 
(180) 04.04.2008 
(540)

Skoda
(730) ŠKODA, a. s., Tylova 57, 316 00 Plzeň, CZ;
(510) Hutnícke výrobky: odliatky, výkovky, výlisky; 

Stroje a zariadenia na valcovanie plechu: valcovacie 
stolice; zariadenia na manipuláciu a dopravu valco
vaných výrobkov (vývalkov): chladnice, navíjačky, 
zvinovačky, rozvinovačky; zariadenia na úpravu 
vývalku: nožnice, píly, baličky; stroje a zariadenia 
pre bane: ťažné stroje, ťažné lanové kotúče, ťažné 
klietky, brzdové stroje, zariadenia jám a ťažných 
veží, zariadenia staníc a vozíkových obehov, do
pravné zariadenia pre bane, skipové stanice; stroje a 
zariadenia na úpravu uhlia a rúd: práčky uhlia a rúd, 
triediarne uhlia a rúd, zavádzacie zariadenia prie
myselných pecí, priemyselné pece; stroje a zariade
nia na drvenie, mletie a triedenie: drviče, mlyny, 
granulátory, molekulátory, vibrátory, miešačky, trie
diče, dopravníky; vysokotlakové stroje a zariadenia: 
hydraulické lisy, akumulátory hydropneumatické, 
multiaplikátory tlaku, expandery rúr, zdviháky, 
zdvíhacie plošiny a stoly, armatúry vysokotlakové a 
špeciálne, nádoby vysokotlakové, autoklávy, reku- 
perátory expanzívne (piestové), kotly, kotly stacio
nárne; stroje pre chemický a potravinársky priemy
sel: cukrovary, pivovary, liehovary, plynárne, kysli
kárne, extrahovne, elektrolyzéry, stroje a zariadenia 
na výrobu papiera, mlyny, holendre, miešadlá, zá
sobné nádrže, zahusťovacie bubny, filtre, uzolníky, 
lapače piesku, fortrapy, hydropulpery, hydrofinory, 
vysokotlakové nádoby, triasadlá, valce, prevádzače, 
regulátory, automatické mokrolisy, kalandre, rezač
ky, navinovačky a previnovačky; sklárske stroje: 
automaty na výrobu fľašiek, automaty na výrobu 
žiarovkových baniek, automaty na opukávanie žia
rovkových baniek, automaty na výrobu sklenených 
guliek, lisy na sklenené predmety, stroje na výrobu 
tabuľového skla, stroje na výrobu liateho skla, taba
kové a cigaretové stroje; tlačiarenské stroje a zaria



denia, tlačiarenské rotačky, zariadenia na stereoty- 
piu, viazacie stroje, baliace stroje, triediace stroje, 
skúšobné stroje, meracie stroje; obrábacie stroje; 
sústruhy, sústruhy revolverové, vyvrtávačky vodo
rovné, frézky, drevoobrábacie stroje; frézy, závitní
ky, závitové čeľuste, závitorezné hlavy a prístroje, 
výstružníky, výhrubníky, preťahováky, záhlbníky, 
vrtáky tvarové, vŕtavie hlavy, nástroje na tvárnenie; 
upínacie náradie: upínacie časti, upínacie prístroje, 
rozpínacie tŕne, puzdrá, krúžky, zveráky, unášače, 
vodiace čapy a vložky, strediace vložky a čapy, re
dukčné puzdrá a vložky, vŕtacie puzdrá, deliace prí
stroje, stoly, stojany, prístroje na ostrenie, brúsenie, 
vŕtanie, pákové lisy (montážne); všeobecné strojové 
časti a zariadenia: zalomené hriadele, prevodové sú- 
kolia (skrine), ozubené kolesá, pružiny; motory spa
ľovacie s výnimkou motorov pre osobné automobi
ly, dieselove motory, turbíny. Rezné nástroje: nože. 
Meradlá: pravítka, meradlá, uholníky, šablóny, ka
libre, medzné krúžky, medzné tŕne, primeriavacie 
dosky, primeriavacie hranoly, urovnávacie dosky, 
rysovacie náradie, meracie a kontrolné náradie a 
kontrolné prístroje, vodováhy; elektronické stroje a 
zariadenia: elektrické generátory, turbogenerátory, 
elektrické motory, transformátory, reaktory, tlmiv- 
ky, vypínače, spínače, stýkače, prepínače, spúšťače, 
odpojovače, obmedzovače rýchlosti, kopírovacie 
prístroje, derivačné regulátory, regulátory otáčok 
komutátorových motorov, odpory, filtre, relé, bre- 
menové magnety, krúžkové zberače, silové rozvá
dzače, rozvodne, radarové prístroje, prístroje zame
riavacie a povelové. Kondenzačně zariadenia, čer
padlá, ohrievače, kompresory, turbokompresory, 
turbodúchadlá; Vozidlá: lokomotívy, nákladné auto
mobily, autobusy, automobily na zvláštne účely, 
traktory, podvalníky, trolejbusy, cestné valce; rý
padlá, motorové drapáky, žeriavy, posuvne, točne, 
hriadele, plavidlá, lodné súčasti, lietadlá.

(511)6, 7, 8, 9, 11, 12, 13
(210) 15774

(111)153 395 
(220) 24.04.1958 
(151)20.05.1958 
(180) 24.04.2008
(540) NACET
(730) Gillette U. K. Limited, Isle worth, Middlesex, GB;
(510) Nožiarsky tovar.
(511) 8 
(210) 15885

(111) 153 398 
(220)24.03.1958 
(151)04.06.1958 
(180) 24.03.2008
(540) Dispersol
(730) ZENECA LIMITED, Imperial Chemical House, 9 

Millbank, Londýn SWlP 3JF, GB;
(510) Chemické látky používané v priemysle pri spraco

vávaní textílií a prírodnej gumy, nie však uhľová 
čerň a nie výrobky rovnakého opisu ako uhľová 
čerň; farby, nie minerálne a nie na toaletné účely,

farbivá. 
(511) 1, 2 
(210) 15625

(111) 153 412 
(220)07.05.1958 
(151)25.06.1958 
(180) 07.05.2008
(540) MEXPHALTE
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, Shell Centre, Londýn SEl TNA, GB;
(510) Nekovové materiály na stavbu budov a ciest, asfalt, 

decht, živice a živicové emulzie (nie ako nátery).
(511) 19 
(210) 16035

(111) 153 420 
(220) 16.05.1958 
(151)30.06.1958 
(180) 16.05.2008 
(540)

(730) Keramické závody, a. s., Průmyslová 14, 670 01 
Znojmo, CZ;

(510) Kameninové tovary.
(511) 21 
(210) 16085

(111) 153 436 
(220)21.05.1958 
(151)23.07.1958 
(180)21.05.2008
(540)SOLSAPON
(730) ZENIT, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, 

CZ;
(510) Mydlá, parfumériové výrobky, kozmetické výrobky 

všetkých druhov, pracie, umývacie a bieliace pro
striedky a pasty, prostriedky a pasty na odstraňova
nie škvŕn.

(511) 3 
(210)16175

(111) 153 471 
(220) 15.05.1958 
(151)09.09.1958 
(180) 15.05.2008
(540) EPIKURE
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, Shell Centre, Londýn SEl 7NA, GB;
(510) Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely, 

adhezívne látky používané v priemysle; farby, náte
ry (iné ako izolačné nátery), laky, ochranné pro
striedky proti hrdzi a proti kazeniu dreva, prostried
ky proti korózii.



(511) 1, 2 
(210) 16080

(111) 153 512 
(220) 07.05.1958 
(151)26.09.1958 
(180)07.05.2008
(540)CAPSICOLLE
(730) CHEMOPHARMA, a. s., Jateční 34, 400 51 Ústí 

nad Labem, CZ;
(510) Chemické výrobky pre hygienu a vedu, prípravky 

na konzervovanie. Čistiace prostriedky. Liečivá, 
drogy, farmaceutické prípravky humánne a veteri
nárne, chemické výrobky pre medicínu a farmáciu, 
prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne, 
dezinfekčné prípravky, prostriedky na hubenie živo
číšnych škodcov a ničenie buriny, náplasti, obväzo
vý materiál, jedy.

(511) 1, 3, 5 
(210) 16040

(111) 153 514 
(220)07.05.1958 
(151)26.09.1958 
(180)07.05.2008
(540)DITUSTAT
(730) Galena, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komá

rov, CZ;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a 

veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra 
a výrobky z krvi, chemické výrobky pre lekárstvo, 
hygienu, farmáciu, vedu; prípravky baktericídne, 
fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prípravky, 
prípravky proti nákaze; prípravky na konzervova
nie; prostriedky na ničenie škodcov a ničenie rast
lín; čistiace prostriedky, liečebné mydlá; prípravky 
posilňujúce a dietetické, prípravky na ošetrovanie 
zubov a dutiny ústnej; zubné výplne a protézy; ná
plasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu; 
diagnostiká; jedy a sýtené vody minerálne.

(511) 1, 3, 5, 10, 32 
(210) 16042

(111) 153 562 
(220) 07.05.1958 
(151) 17.10.1958 
(180) 07.05.2008
(540) CALXYD
(730) DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 100 31 Praha 

10, CZ;
(510) Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu 

a vedu. Čistiace prostriedky, liečebné mydlá. Lieči
vá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a vete
rinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a vý
robky z krvi, prípravky baktericídne, fungicídne, in
sekticídne; dezinfekčné prípravky; prípravky proti 
nákaze; prípravky na konzervovanie; prostriedky na 
hubenie škodcov a ničenie rastlín, jedy, prípravky 
posilňujúce a dietetické, prípravky na ošetrovanie 
zubov a ústnej dutiny, diagnostiká. Zubné výplne a 
protézy, náplasti, obväzový a šijací materiál pre chi

rurgiu. Sýtené vody minerálne. 
(511) 1, 2, 3, 5, 10, 32 
(210) 16038

(111) 153 588 
(220) 09.09.1958 
(151) 17.10.1958 
(180) 09.09.2008
(540)THIODIFEN
(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 920 27 

Hlohovec, SK;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a 

veterinárne; organopreparáty, očkovacie látky, séra 
a výrobky z krvi; chemické výrobky pre lekárstvo, 
hygienu, farmáciu a vedu; prípravky baktericídne, 
fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prípravky; 
prípravky proti nákaze; prípravky na konzervova
nie; prostriedky na ničenie škodcov a ničenie rast
lín; čistiace prostriedky, liečebné mydlá; prípravky 
posilňujúce a dietetické; prípravky na ošetrovanie 
zubov a dutiny ústnej; zubné výplne a protézy; ná
plasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu; 
diagnostiká; jedy a sýtené vody minerálne.

(511) 1, 3, 5, 10, 32 
(210)17375

(111)154 208 
(220) 17.05.1958 
(151)30.03.1960 
(180) 17.05.2008 
(540)

(730) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(510) Odkvapové zvody pozinkované, odkvapové žľaby 

pozinkované, kolená zvodové, kolená výtokové, há
ky žľabové, nákovky, drôtené pletivá, bránky a brá
ny, stĺpy na ploty, kovové zárubne, ventily a kohúti
ky, kovové školské tabule, osvetľovacie stožiare, 
článkované vyhrievacie telesá s príslušenstvom. 
Elektrické rozvádzače, mechanické lopaty, pojazd
né hydinárne z dreva, plastu a celokovové, poťaho- 
vé vozy, valníky, zberové stroje zeleného krmu, 
napr. obracače a zhrňovače sena, samozbemé vozy, 
drviče hnojív, strihacie stroje na trávu s vlastným 
náhonom, podvozkové kladky, čpavkovače, injekto
ry. Navijaky, ručné vozíky. Zásobovacie cisterny, 
stavebné cestné stroje, pojazdné hydinárne. Sta
vebné stroje, ukladače drviny, pojazdné hydinárne, 
stĺpy a stožiare na umiestnenie dopravných značiek, 
svetelných ampúl a reklamných tabúľ. Kŕmidlá jed
nostranné z plastu, knižné regály jednostranné a o- 
bojstranné.

(511) 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20 
(210)16084

(111) 156 800 
(220) 24.03.1966 
(151)01.07.1966 
(180) 24.03.2006



(730) Henkel Slovensko, s pol. s r. o., Bratislava, SK;
(510) Pracie prostriedky rôzneho druhu, čistiace pro

striedky rôzneho druhu.
(511) 3 
(210)36804

(111) 156 866 
(220) 02.06.1966 
(151)26.07.1966 
(180) 02.06.2006
(540) LOVEX
(730) SYNTHESIA, a. s., 532 17 Pardubice - Semtín, 

CZ;
(510) Poľovnícke strelivo a poľovnícky prach.
(511) 13 
(210)37630

(111) 156 976 
(220)28.05.1966 
(151)04.10.1966 
(180)28.05.2006
(540) CAPEVET
(730) BIOTIKA, a. s., Príboj 335, 976 13 Slovenská 

Ľupča, SK;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a 

veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra 
a výrobky z krvi, chemické výrobky pre lekárstvo, 
hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne, 
fungicídne, insekticídne, dezinfekčné prípravky, 
prípravky proti nákaze, prípravky na konzervova
nie, prostriedky na hubenie škodcov a ničenie rast
lín, čistiace prostriedky, liečivé mydlá, prípravky 
posilňujúce a dietetické, prípravky na ošetrovanie 
zubov a dutiny ústnej, zubné výplne a protézy, ná
plasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu, 
diagnostiká, jedy a upravené minerálne vody.

(511) 1, 3, 5, 10, 32 
(210)37570

(730) SYNTHESIA, a. s., 532 17 Pardubice - Semtín, 
CZ;

(510) Výrobky z plastických hmôt na báze derivátov ce
lulózy, tvrdených bielkovín a iných syntetických ži
víc.

(511) 1, 20 
(210)38393

(111) 157 001 
(220) 23.09.1966 
(151) 18.10.1966 
(180) 23.09.2006 
(540)

(730) SYNTHESIA, a. s., 532 17 Pardubice - Semtín, 
CZ;

(510) Chemické výrobky na báze derivátov celulózy, tvr
dených bielkovín, a iných syntetických živíc.

(511) 1 
(210)38394

(111) 157 039 
(220) 12.08.1966 
(151)26.10.1966 
(180) 12.08.2006
(540) KOFOLA
(730) Galena, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komá

rov, CZ;
(510) Sirupy a iné prípravky na výrobu povzbudzujúcich 

nápojov, sýtené vody minerálne s vylúčením nápo
jov vyrobených s použitím kakaa alebo čokolády.

(511) 32 
(210)38317

(111) 156 989 
(220) 06.07.1966 
(151)07.10.1966 
(180) 06.07.2006
(540) LAB - TEK
(730) Nunc, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štá

tu Delaware, Naperville, Illinois, US;
(510) Nemocničné a laboratórne zariadenia, vedecké prí

stroje, meracie a skúšobné nástroje.
(511) 9, 10 
(210)37865

(111) 157 000 
(220) 23.09.1966 
(151) 18.10.1966 
(180) 23.09.2006 
(540)

GKBIJT

(111) 157 064 
(220) 11.11.1966 
(151) 14.11.1966 
(180) 11.11.2006
(540) TATRAN
(730) TATRA, a. s., Kopřivnice, CZ;
(510) Šasi, motory a ich súčasti, vozidlá všetkých druhov 

na pozemnú dopravu, vodnú dopravu i dopravu 
vzduchom, motorové vozidlá všetkých druhov vrá
tane jednostopových a ich súčastí, karosérie, želez
ničné vozne, motorové vozy, prívesné vozy, ich sú
časti a dielce, autobusy, trolejbusy a ich súčasti.

(511) 7, 12 
(210)38933

(111) 157 081 
(220) 12.08.1966 
(151)23.11.1966 
(180) 12.08.2006
(540) DELICIA



(730) BOHEMIA MUSICO, spol. s r. o., Na Sklenářce 
795/11, 268 35 Hořovice, CZ;

(510) Hudobné nástroje všetkých druhov a ich súčiastky.
(511) 15 
(210)38315

(111) 157 107 
(220)27.07.1966 
(151)06.12.1966 
(180)27.07.2006
(540) DEXION
(730) Dexion Group PLC, Hemel Hempstead, GB;
(510) Tvarované kovy, matice a skrutky.
(511) 6 
(210)37899

(111)157 143 
(220) 08.11.1966 
(151) 18.01.1967 
(180) 08.11.2006
(540) ELASKON
(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí 

nad Labem, CZ;
(510) Olej na ošetrenie kože a kožených výrobkov, najmä 

odevov, zvlášť v aerosólovom balení.
(511) 4 
(210)38931

(111) 157 221 
(220)21.11.1966 
(151)25.02.1967 
(180)21.11.2006
(540)PALMAKOKOS
(730) Palma - Túmys, a. s., Račianska 76, 836 04 Brati

slava, SK;
(510) Mydlá a pracie prostriedky rôzneho druhu.
(511) 3 
(210)38944

(111) 157 242 
(220)28.07.1966 
(151) 11.03.1967 
(180)28.07.2006 
(540)

(730) ODEON, nakladatelství krásné literatúry a umě
ní, národní podnik v likvidaci, Praha, CZ;

(510) Knihy, časopisy, reprodukcie výtvarných diel, vý
robky drobnej grafiky (pohľadnice, gratulácie, vi
zitky, obtlačky).

(511) 16
(210)38285

(111) 157 261 
(220)28.09.1966 
(151) 13.04.1967 
(180)28.09.2006
(540) SINUTAB
(730) WARNER - LAMBERT COMPANY, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Morris 
Plains, New Jersey, US;

(510) Prášky proti bolestiam hlavy spôsobeným zápalmi v 
dutine čelovej a lícnej.

(511) 5 
(210)38569

(111) 157 262 
(220) 29.09.1966 
(151) 13.04.1967 
(180) 29.09.2006
(540) MANDELAMINE
(730) WARNER - LAMBERT COMPANY, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Morris 
Plains, New Jersey, US;

(510) Liečivá proti bakteriálnym infekciám a ako antisep
tické prostriedky.

(511) 5 
(210)38572

(111) 157 287 
(220) 03.08.1966 
(151)28.04.1967 
(180) 03.08.2006
(540) GUNSTON
(730) American - Cigarette company (Overseas) Limi

ted, Grienbachstrasse 11, Zug, CH;
(510) Tabak v surovom stave, tabakové výrobky, potreby 

pre fajčiarov, zápalky.
(511) 34 
(210)38299

(111) 157 314 
(220) 19.09.1966 
(151) 17.05.1967 
(180) 19.09.2006 
(540)

(730) Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, Tokio,
JP;

(510) Elektrické generátory, najmä prenosné, ich časti a 
príslušenstvo.

(511) 7 
(210)38372



(111) 157 332 
(220)07.12.1966 
(151)25.05.1967 
(180) 07.12.2006
(540) ARNEL
(730) Hoechst Celanese Corporation, Somerville, New 

Jersey, US;
(510) Priadza.
(511) 23 
(210)38981

(111) 157 333 
(220) 07.12.1966 
(151)25.05.1967 
(180) 07.12.2006
(540) ARNEL
(730) Hoechst Celanese Corporation, Somerville, New 

Jersey, US;
(510) Krátkovláknitý umelý hodváb vyrobený úplne ale

bo čiastočne z derivátov celulózy.
(511) 22, 23 
(210)40186

(111) 157 334 
(220) 07.12.1966 
(151)25.05.1967 
(180)07.12.2006
(540) ARNEL
(730) Hoechst Celanese Corporation, Somerville, New 

Jersey, US;
(510) Textilné odevné tovary, dámske, pánske a detské 

nohavice, obleky, šortky, košele, spodná bielizeň, 
kombiné a nočné košele.

(511) 25 
(210) 40187

(111) 157 360 
(220) 17.11.1966 
(151)08.06.1967 
(180) 17.11.2006
(540) NOPCO
(730) Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien (Hen

kel KGaA), Diisseldorf, DE;
(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografic

ký priemysel, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a 
lesníctvo, hasiace zlúčeniny, zlúčeniny izolujúce 
proti vode, apretúry, konzervačné prostriedky na 
kovy a drevo, napúšťacie látky, leptadlá, smoly, bie
liace prípravky a iné látky na pranie, prostriedky na 
čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, mydlá, 
voňavkárske výrobky, oleje, kozmetické prípravky, 
šampóny, prostriedky na umývanie hlavy, prostried
ky na čistenie zubov, priemyselné oleje a tuky s vý
nimkou jedlých olejov a tukov, mazadlá, mäso a po
traviny obsahujúce prípravky založené na vitamí
noch získaných z pečene pre vtákov a zvieratá, kon
centrované vitamíny rozpustné v tukoch, výrobky 
obsahujúce vitamíny na zvýživnenie potravín pre 
ľudí a zvieratá pridaním vitamínu, riboflavin, nia
cin, chlorid cholínu, pantotheanan vápnika a sexuál

ne hormóny.
(511) 1,2,3,4,5, 19, 29 
(210)38941

(111) 157 377 
(220)01.11.1966 
(151) 15.06.1967 
(180)01.11.2006
(540)LINCOCIN
(730) The Upjohn Company, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, Kalamazoo, Michigan, 
US;

(510) Antibiotický prípravok.
(511) 5 
(210)38912

(111) 157 378 
(220)01.11.1966 
(151) 15.06.1967 
(180)01.11.2006
(540) PROVERA
(730) The Upjohn Company, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, Kalamazoo, Michigan, 
US;

(510) Progestačné činidlo.
(511) 5 
(210)38913

(111) 157 426 
(220) 13.10.1966 
(151) 17.07.1967 
(180) 13.10.2006
(540) TETREX
(730) Bristol - Myers Squibb Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, New York, 
US;

(510) Antibiotický prípravok.
(511) 5 
(210)38865

(111) 157 427 
(220) 13.10.1966 
(151) 17.07.1967 
(180) 13.10.2006
(540)PROSTAPHLIN
(730) Bristol - Myers Squibb Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, New York, 
US;

(510) Antibiotický farmaceutický prípravok.
(511) 5 
(210)38866

(111) 157 429 
(220) 13.10.1966 
(151) 17.07.1967 
(180) 13.10.2006



(730) Bristol - Myers Squibb Company, spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, New York, 
US;

(510) Antibiotický farmaceutický prípravok.
(511) 5 
(210)38868

(111) 157 487 
(220) 13.10.1966 
(151)02.08.1967 
(180) 13.10.2006
(540)DICLOCIL
(730) Bristol - Myers Squibb Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, New York, 
US;

(510) Lekárske a farmaceutické prípravky.
(511) 5 
(210)38869

(111) 157 947 
(220) 24.02.1968 
(151) 13.03.1968 
(180)24.02.2008
(540) VARTA
(730) AKUMA, a. s., Nádražní 84, 293 62 Mladá Bole

slav, CZ;
(510) Primáme články, staničné akumulátory, alkalické a- 

kumulátory, akumulátorové príslušenstvo a automo
bilové príslušenstvo.

(511) 9, 12 
(210)41410

(111) 158 112 
(220) 27.03.1968 
(151) 15.05.1968 
(180) 27.03.2008
(540) BUREX
(730) 1STROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05 Brati

slava, SK;
(510) Chemické výrobky všetkých druhov, najmä umelé 

vlákna, trhaviny, prostriedky na ochranu rastlín a 
proti živočíšnym škodcom, gumárenské chemikálie, 
bieliaca hlinka, umelé hnojivá.

(511) 1, 5, 13 
(210)41543

(111) 158 116 
(220)01.11.1966 
(151)21.05.1968 
(180)01.11.2006
(540) MEDROL
(730) The Upjohn Company, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, Kalamazoo, Michigan, 
US;

(510) Hormonálny prípravok na liečbu reumatoidnej artri- 
títy.

(511) 5 
(210)38911

(111)158 145 
(220) 10.12.1966 
(151)23.05.1968 
(180) 10.12.2006 
(540)

A
(730) Metaz, a. s., Týnec nad Sázavou, CZ;
(510) Odliatky, výkovky, výlisky z kovových zliatin, pies

ty do spaľovacích motorov a kompresorov, armatú
ry kovové na vodovodné potrubie a rozvod vody 
(hadicové spojky, priechody), práčky (práčky na 
požiarne hadice), ručné nástroje a náradie (ručné vŕ
tačky), materiál inštalačný (ložný) na elektrické ve
denia (upchávky, vývodky), kohúty kovové (na za
riadenia na dojenie), hliníkový riad.

(511) 6, 7, 8, 9, 11,21 
(210)38991

(111) 158 171 
(220)27.05.1968 
(151)07.06.1968 
(180)27.05.2008
(S40)ANGEL FACE
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter

dam, NL;
(510) Mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, koz

metické výrobky, pleťové krémy a vodičky, vodič
ky na vlasy.

(511) 3 
(210)41753

(111) 158 229 
(220) 17.04.1968 
(151)28.06.1968 
(180) 17.04.2008
(540) BETALOC
(730) Astra Aktiebolag, 151 85 Sôdertälje, SE;
(510) Prostriedky blokujúce beta receptory na liečenie an

gíny pectoris a iných kardiovaskulárnych chorôb.
(511) 5 
(210)41633

(111) 158 272 
(220) 07.06.1968 
(151) 18.07.1968 
(180) 07.06.2008
(S40)ANDOK
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(510) Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tuky 
a éterické oleje), vosky používané v priemysle, ma-



zadlá, palivá a svietidlá. 
(511)4 
(210)41792

(111) 158 274 
(220) 07.06.1968 
(151) 18.07.1968 
(180) 07.06.2008
(540) DRAW-EX
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(510) Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tuky 
a éterické oleje), vosky používané v priemysle, ma
zadlá, palivá a svietidlá.

(511) 4 
(210)41795

(111) 158 349 
(220) 07.06.1968 
(151)28.08.1968 
(180) 07.06.2008
(540) BEACON
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(510) Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tuky 
a éterické oleje), vosky používané v priemysle, ma
zadlá, palivá a svietidlá.

(511) 4 
(210)41794

(111) 158 350 
(220) 07.06.1968 
(151)28.08.1968 
(180) 07.06.2008
(540) CYLESSO
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(510) Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tuky 
a éterické oleje), vosky používané v priemysle, ma
zadlá, palivá a svietidlá.

(511) 4 
(210)41796

(111) 158 505 
(220)29.04.1968 
(151) 13.12.1968 
(180) 29.04.2008 
(540)

(730) SKRUTKAREN, a. s., Továrenská 7/827, 064 17 
Stará Ľubovňa, SK;

(510) Skrutky do dreva a do kovu všetkých druhov.
(511) 6 
(210)41680

(111) 158 546 
(220) 07.06.1968 
(151)21.12.1968 
(180) 07.06.2008
(540) ESTOR
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(510) Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tuky 
a éterické oleje), vosky používané v priemysle, ma
zadlá, palivá a svietidlá.

(511) 4 
(210)41799

(111) 158 547 
(220) 07.06.1968 
(151)21.12.1968 
(180) 07.06.2008
(540) FANOX
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(510) Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tuky 
a éterické oleje), vosky používané v priemysle, ma
zadlá, palivá a svietidlá.

(511) 4 
(210)41800

(111) 158 548 
(220) 07.06.1968 
(151)21.12.1968 
(180) 07.06.2008
(540) Filmo
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(510) Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tuky 
a éterické oleje), vosky používané v priemysle, ma
zadlá, palivá a svietidlá.

(511) 4 
(210)41801

(111) 158 549 
(220) 07.06.1968 
(151)21.12.1968 
(180)07.06.2008
(540) BAYOL
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959



Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(510) Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tuky 
a éterické oleje), vosky používané v priemysle, ma
zadlá, palivá a svietidlá.

(511) 4 
(210)41802

(111) 158 578 
(220)31.10.1966 
(151) 13.01.1969 
(180)31.10.2006
(540) BRIK
(730) AB Tetra Pak, Lund, SE;
(510) Obaly, obalové materiály z kovov vrátane kovových 

fólií na účely balenia; dopravné koše / kovov a ko
vového drôtu; baliace stroje a ich časti; nákupné taš
ky, tašky všetkých druhov, kanistry, kartóny, lepiace 
pásky, pásky, priehľadné fólie, lepenkové škatule, 
ako aj všetky iné obaly a baliace materiály z papie
ra, lepenky, kartónu a plastov. Obaly a obalové ma
teriály z bakelitu, plastov a v kombinácii s týmito 
materiálmi. Obaly a baliace materiály vrátane stla
čiteľných rúr a rúrok z dreva, drevitej vlny a mate
riálov z lisovaných syntetických živíc, dopravné ko
še z dreva a plastov; sklo všetkých druhov na účely 
balenia; sklené obaly. Stavby, inštalácie, údržba a o- 
pravy. Balenie tovaru.

(511) 6, 7, 16, 17, 18, 20,21,37, 39 
(210)38905

(111) 158 678 
(220) 22.06.1966 
(151) 17.02.1969 
(180) 22.06.2006 
(540)

PENTEL
(730) Pentel Kabushiki Kaisha, Tokyo, JP;
(510) Papier, výrobky z papiera a výrobky papierenského 

obchodu, a to papierové výrobky používané v úra
doch a pri obchodnom a súkromnom styku, ako 
kancelárske papiere, obálky, baliace papiere, lepen
ky, albumy, šablóny, rozmnožovacie blany, písacie 
potreby, ako perá, plniace perá, guľôčkové perá, 
špičky, štetce, strojčeky na strúhanie ceruziek, po
treby pre maliarov a dekoratérov, ako pastelky, 
stredný olej, maliarske plátno, ostatné papierenské 
výrobky, ako atrament, tuš, farby na podušky, vy- 
mazávacie prostriedky, pečate, puzdrá na písacie 
potreby, ceruzky a farby. Laky a fermeže na ume
lecké použitie.

(511) 2, 16 
(210)37753

(111)158 697 
(220) 15.03.1968 
(151)24.02.1969 
(180) 15.03.2008

(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 300 
Park Avenue, New York, New York, US;

(510) Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, myd
lo, leštiace prípravky, odmasťovacie prípravky, vý
robky kozmetické, voňavkárske vrátane éterických 
olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky.

(511) 3 
(210)41480

(111)158 747 
(220) 08.05.1968 
(151) 10.03.1969 
(180) 08.05.2008 
(540)

(730) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 
NL;

(510) Mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, koz
metické prípravky, pleťové krémy a lotiony, lotiony 
na vlasy.

(511) 3 
(210)41710

(111) 158 789 
(220)07.06.1968 
(151)21.03.1969 
(180)07.06.2008
(540) KUTWELL
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(510) Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tuky 
a éterické oleje), vosky používané v priemysle, ma
zadlá, palivá a svietidlá.

(511) 4 
(210)41803

(111) 158 831 
(220) 11.06.1968 
(151) 17.04.1969 
(180) 11.06.2008
(540) SORBIFER
(730) Astra Aktiebolag, 151 85 Sôdertälje, SE;
(510) Farmaceutické výrobky.
(511) 5 
(210)41828



(540) FLEXON
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(510) Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tuky 
a éterické oleje), vosky používané v priemysle, ma
zadlá, palivá a svietidlá.

(511) 4
(210)41804

(111)158 871 
(220) 07.06.1968 
(151)07.05.1969 
(180) 07.06.2008
(540) ZERICE
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(510) Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tuky 
a éterické oleje), vosky používané v priemysle, ma
zadlá, palivá a svietidlá.

(511) 4 
(210)41807

(111) 158 874 
(220) 07.06.1968 
(151)07.05.1969 
(180) 07.06.2008
(540) TERESSO
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(510) Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tuky 
a éterické oleje), vosky používané v priemysle, ma
zadlá, palivá a svietidlá.

(511) 4 
(210)41812

(111)158 875 
(220) 07.06.1968 
(151)07.05.1969 
(180) 07.06.2008
(540) PRIMOL
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(510) Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tuky 
a éterické oleje), vosky používané v priemysle, ma
zadlá, palivá a svietidlá.

(511) 4 
(210)41813

(111) 158 876 
(220) 07.06.1968 
(151)07.05.1969 
(180) 07.06.2008
(540) RUST-Ban
(730) Exxon Corporation, spoločnosť organizovaná a e- 

xistujúca podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, 
US;

(510) Priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tuky 
a éterické oleje), vosky používané v priemysle, ma
zadlá, palivá a svietidlá.

(511) 4 
(210)41814

(111)159 514 
(220)01.11.1966 
(151)22.01.1970 
(180)01.11.2006
(540)SPINHALER
(730) Fisons pic, Ipswich, GB;
(510) Lekárske prístroje a nástroje na ústnu terapiu.
(511) 10 
(210)38915

(111) 159 774 
(220) 11.05.1966 
(151)05.06.1970 
(180) 11.05.2006 
(540)

(730) Mead Johnson & Company, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, Evansville, Indiana, 
US;

(510) Prídavky do potravín, obsahujúce vitamíny a/alebo 
minerálne látky určené na užívanie ľuďmi, farma
ceutické prípravky.

(511) 5
(210)44366

(111) 159 911 
(220)08.05.1968 
(151)31.08.1970 
(180) 08.05.2008
(540) NACTON
(730) Beecham Group p. I. c., Four New Horizons Court, 

Harlequin Avenue, Brentford, Middlesex TW8 9EP, 
GB;

(510) Farmaceutické prípravky a substancie.
(511) 5 
(210)41713

(111)160 571 
(220)08.05.1968 
(151) 18.11.1971



(180) 08.05.2008 
(540)

(730) GaDaher Limited, Members Hill, Brooklands Road, 
KT13 OQU Weybridge, Surrey, GB;

(510) Tabak zpracovaný a nespracovaný.
(511) 34 
(210)41712

(111) 161 081 
(220) 18.04.1968 
(151)26.10.1972 
(180) 18.04.2008 
(540)

(540)

Lambert s, Butler

(730) British-American Tobacco Company, Limited,
Londýn SW1, GB;

(510) Tabak spracovaný alebo nespracovaný.
(511) 34 
(210)46747

(111) 161 389 
(220) 02.02.1973 
(151) 10.05.1973 
(180) 02.02.2003 
(540)

(730) Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, Fuchu- 
-cho, Aki-gun, Hiroshima-ken, JP;

(510) Dopravné vozidlá, ich časti a príslušenstvá, totiž po
zemné motorové vozidlá, ich časti a príslušenstvá, 
stroje pre pozemné motorové vozidlá, ich časti a 
príslušenstvá.

FORM
(730) FORM, s. p., Brno, CZ;
(510) Stroje, nástroje a zariadenie z odboru tvárnenia (li

sovanie, kovanie, ohýbanie atd\), inštrukčné a pro
pagačné filmy, fotografie, plány, výkresy, katalógy, 
popisy, návody a iná technická dokumentácia z od
boru tvárnenia vo forme tlačovín. Vedecko-technic- 
ké a ekonomické informácie, študijné správy, refe
ráty, usporadúvanie konferencií, výstav, sympózií,

(511) 12 
(210)41647

exkurzií.
(511)7, 8, 9, 16, 35, 39, 42 
(210)46796

(111)161 308 
(220)29.01.1973 
(151) 12.03.1973 
(180)29.01.2003
(540) KIT KAT
(730) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH;
(510) Čokoláda, čokolády, čokoládové cukrovinky, cuk

rovinky, sucháre a sušienky, žuvacia guma.
(511) 30 
(210) 46791

(111)161 375 
(220) 09.01.1973 
(151)04.05.1973 
(180) 09.01.2003

(111) 161 396 
(220) 19.01.1973 
(151) 10.05.1973 
(180) 19.01.2003
(540) MACHETE
(730) Monsanto Company, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, St. Louis, Missouri, US;
(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravot

nícke; výrobky dietetické pre deti a chorých; ná
plasti, obväzový materiál, hmoty určené na plombo
vanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné pro
striedky; prostriedky na ničenie rastlinných a živo
číšnych škodcov, antiparazitné látky.

(511) 5 
(210)46761



(540)

)£LixoA|
(730) Texas Instruments Incorporated, spoločnosť zria

dená podľa zákonov štátu Delaware, Wilmington, 
New Castle, Delaware, US;

(510) Stroje a obrábacie stroje, motory, súkolesia a hnacie 
remene, poľnohospodárske stroje a liahne, maznice, 
prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely, 
prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje a nástro
je určené na prenášanie rozkazov, na meranie a prí
stroje všeobecne používané na riadenie lodí a lieta
diel, prístroje a nástroje geodetické a prístroje a ná
stroje elektrické, nezačleněné do iných tried, prí
stroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje 
fotografické, kinematografické, optické vrátane pre
mietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov, prístro
je a nástroje na váženie a meranie, prístroje a ná
stroje signalizačné vrátane signalizačných píšťaliek, 
prístroje a nástroje určené na kontrolné účely, prí
stroje a nástroje na účely záchranné a učebné, auto
maty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo 
známky, prístroje na záznam a reprodukciu hovore
ného slova, zapisovacie pokladne a počítacie stroje 
vrátane kancelárskych a dierovacích strojov, hasiace 
prístoje, elektromechanické a elektrotermické prí
stroje a zariadenia, osvetľovacie a vykurovacie za
riadenie a zariadenie na výrobu pary, zariadenie na 
varenie, chladenie, vetranie vrátane klimatizačných 
zariadení alebo zariadení na úpravu vzduchu, zaria
denie na rozvod vody a zariadenia zdravotnícke.

(511) 7, 9, 11
(210)46754

(111) 161 409 
(220) 13.02.1973 
(151) 16.05.1973 
(180) 13.02.2003
(540)HICONCIL
(730) Bristol - Myers Squibb Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, New York, 
US;

(510) Farmaceutické prípravky.
(511) 5 
(210) 46830

(111) 161 422 
(220)27.03.1973 
(151)23.05.1973 
(180) 27.03.2003
(540) XANIDIL
(730) Léčiva, a. s., Dolní Mécholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(510) Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel, u- 

melé a syntetické živice; chemikálie na konzervo
vanie potravín. Výrobky lekárnické, veterinárske a 
zdravotnícke; liečivá pre ľudí a zvieratá; výrobky 
dietetické pre deti a chorých, náplasti, materiál na 
obväzy; hmoty na plombovanie zubov a na odtlač
ky zubov; liečivá pre dentistov; dezinfekčné pro
striedky s výnimkou dezinfekčných prostriedkov na

viazanie prachu; prostriedky na ničenie buriny a 
škodlivých zvierat; medicinálne vína, medicinálne 
nápoje, sirupy na farmaceutické účely. Sýtené vody 
minerálne, nápoje šumivé, nealkoholické osviežujú
ce z ovocia, sirupy na prípravu bezalkoholických 
nápojov.

(511) 1, 5, 32 
(210)46927

(111) 161 462 
(220)30.03.1973 
(151) 13.06.1973 
(180)30.03.2003 
(540)

FUCIDIN
(730) Lovens kemiske Fabriks Handelsaktieselskab, 

Ballerup, DK;
(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravot

nícke; výrobky dietetické pre deti a chorých; ná
plasti, obväzový materiál, hmoty určené na plombo
vanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné pro
striedky na hubenie rastlinných a živočíšnych škod
cov, antiparazitné látky.

(511) 5 
(210) 46967

(111) 161 488 
(220) 09.03.1973 
(151)20.07.1973 
(180) 09.03.2003
(540) JARID
(730) TANEX, a. s., Jaroměř, CZ;
(510) Ozubené kolesá, ložiská; iné tvárnené strojové sú

časti určené pre strojársky a spotrebný priemysel; u- 
mývadlá a vane; plotovary z plastických hmôt na 
báze 6-kaprolaktámu vo forme blokov, rôznych tva
rov a veľkostí na výrobu strojových dielov a rozlič
ných predmetov.

(511) 7, 11, 17 
(210) 46900

(111) 161 573 
(220) 22.03.1973 
(151) 14.09.1973 
(180) 22.03.2003
(540) FISHER
(730) Fisher Controls International Inc., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Clayton, 
Missouri, US;

(510) Obyčajné kovy v surovom alebo polospracovanom 
stave a ich zliatiny; kotvy, nákovy, zvony; stavebný 
materiál z valcovaného a liateho kovu, koľajnice a 
iný kovový materiál určený na železničné účely; re
ťaze; kovové káble a drôty; zámočnícke výrobky; o- 
ceľové guľôčky; podkovy, klince a skrutky; stroje a 
obrábacie stroje; motory; súkolesia a hnacie reme
ne; poľnohospodárske stroje a liahne, maznice; prí
stroje a nástroje na vedecké a laboratórne účely; prí
stroje a nástroje navigačné; prístroje a nástroje ur
čené na prenášanie rozkazov, na meranie a prístroje



všeobecne používané na riadenie lodí a lietadiel, 
prístroje a nástroje geodetické a prístroje a nástroje 
elektrické nezačleněné do iných tried, prístroje a ná
stroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografic
ké, kinematografické, optické vrátane premietačiek 
obrazov a zväčšovacích prístrojov; prístroje a ná
stroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje sig
nalizačné vrátane signálnych píšťaliek, prístroje a 
nástroje určené na kontrolné účely, prístroje a ná
stroje na účely záchranné a učebné, automaty uvá
dzané do činnosti vhodením mince alebo známky, 
prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného slo
va, zapisovacie pokladne a počítacie stroje vrátane 
kancelárskych a dierovacích strojov, hasiace prí
stroje, špeciálne puzdrá na uvedené prístroje a ná
stroje, elektromechanické a elektrotermické prístro
je a zariadenia, ručné elektrické zváračky, elektric
ké žehličky; elektricky vyhrievané vankúše, elek
tricky vyhrievané odevy a súčasti odevov, elektric
ké ohrievače nôh, elektrické zapaľovače, elektrické 
vysávače prachu, leštiče parkiet a pod., osvetľova
cie a vykurovacie zariadenie na výrobu pary, zaria
denie na varenie, chladenie, alebo zariadenie na ú- 
pravu vzduchu, zariadenie na rozvod vody a zaria
denia zdravotnícke.

(511)6, 7, 9, 11
(210)46921

(111) 161 590 
(220) 04.05.1973 
(151) 14.09.1973 
(180) 04.05.2003
(540) ARAMIS 900
(730) Aramis Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, US;
(510) Mydlá, voňavky, éterické oleje, kozmetické pro

striedky, vodičky na vlasy.
(511) 3 
(210)47045

(111)161 699 
(220)21.06.1973 
(151) 12.11.1973 
(180)21.06.2003
(540) AVON
(730) AVON PRODUCTS, INC., spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu New York, New York, US; 
(510) Priemyselné oleje a tuky; mazadlá; prostriedky na 

viazanie prachu, palivá, čierne a hnedé uhlie, pali
vové drevo, oleje a pohonné látky, prostriedky na 
svietenie, sviečky, sviece, nočné lampičky a knôty; 
Drahé kovy a ich zliatiny; predmety z drahých ko
vov, ich zliatin alebo z plátovaných (dublovaných ) 
kovov; bižutéria z umelých a plastických hmôt; ho
diny a chronometrické zariadenia vrátane špeciál
nych puzdier; umelecké predmety z bronzu; papier 
a výrobky z papiera; lepenka a kartonážne výrobky; 
tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, výrobky kni
hárske, fotografie; písacie potreby, kancelárske le
pidlá; potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje a 
kancelárske potreby s výnimkou nábytku; učebné 
pomôcky; hracie karty, tlačiarenské písmená; štoč

ky; Koža a náhradky, výrobky z kože a náhradiek, 
pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach, surové 
kože a kožušiny; kufre a cestovné kabely; dáždniky, 
slnečníky a palice; biče, postroje na kone a sedlár
ske výrobky; Drobné náradie a prenosné nádoby na 
domáce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, 
vedrá, plechové misky, misky z plastických alebo i- 
ných hmôt, strojčeky na mletie, sekanie, lisovanie a 
pod.; hrebene a huby na umývanie, toaletné potre
by; kefy, kefársky materiál, pomôcky na upratova
nie, čistiace látky; drôtenky; tovar sklenený vrátane 
okenného skla, výrobky z porcelánu a kameniny, 
ktoré nie sú zaradené v iných triedach; nite; 
Tkaniny (s výnimkou tých, ktoré sú zaradené v tr. 
22 a 26), prikrývky vrátane cestovných prikrývok, 
textilný tovar (pokiaľ nie je obsiahnutý v iných trie
dach); Čipky, výšivky, stuhy, šnúrky; gombíky, stlá- 
čacie gombíky, háčiky; zipsovacie uzávery; umelé 
kvetiny, tovar leonský; hry; hračky, telocvičné a 
športové náradie; športové potreby, pokiaľ nie sú 
zaradené do iných tried, napr.: rybárske potreby; ná
radie na zimné športy, tovar plážový a kúpací; o- 
zdoby na vianočný stromček; Mäso, ryby vrátane 
mäkkýšov a kôrovcov, hydina, zverina; mäsové vý
ťažky, konzervovaná sušená a varená zelenina a o- 
vocie; rôsoly, zaváraniny; vajcia, mlieko a iné 
mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov, jedlé 
oleje a tuky; konzervované potraviny; zelenina na
ložená v octe; káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, 
ságo, kávové náhradky; múka a obilné výrobky ur
čené na ľudskú výživu, napr.rovsené vločky; nápoje 
z kávy, kakaa alebo čokolády; chlieb, sucháre a su
šienky, koláče, jemné pečivo a cukrovinky; zmrzli
na, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva; 
soľ, horčica; čierne korenie, ocot, chuťové omáčky; 
korenie; ľad.

(511) 4, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30
(210)47164

(111) 161 721 
(220)28.06.1973 
(151)26.11.1973 
(180)28.06.2003
(540) COUNTER
(730) American Cyanamid Company, spoločnosť zria

dená podľa zákonov štátu Maine, Wayne, New Jer
sey, US;

(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravot
nícke; výrobky dietetické pre deti a chorých; ná
plasti, obväzový materiál, hmoty určené na plombo
vanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné pro
striedky; prostriedky na ničenie rastlinných a živo
číšnych škodcov, najmä prostriedky na ničenie 
hmyzu, antiparazitné látky.

(511) 5 
(210)47189



(540)

Ä
bCZTu

(730) Fabryka Samochodow Malolitrazowych Bielsko- 
-Biala, PL;

(510) Vozidlá, prívesné vozidlá, podvozky, karosérie, ria
diaci mechanizmus, elektrické vybavenie, ich prí
slušenstvá a súčasti.

(511) 12 
(210)46746

(111) 161 772 
(220)20.04.1973 
(151)07.01.1974 
(180) 20.04.2003
(540) DANFOSS
(730) Danfoss A/S, Elsmark pr. Nordborg, DK;
(510) Termostaty, tepelné regulátory, tepelné relé, inštalá

cia na vykurovanie, vyvodzovanie vodnej pary, va
renie, chladenie, vetranie, sušenie, spracovanie vo
dy, ako aj ich súčasti a príslušenstvá, chladiace a zi- 
motvomé sústavy, chladiace a zimotvomé stroje, 
zariadenia a iné súčasti na chladiace a zimotvomé 
sústavy a chladiace a zimotvomé stroje, kohúty, 
ventily a čerpadlá.

(511) 11 
(210)47027

(111) 161 774 
(220)20.08.1973 
(151)08.01.1974 
(180) 20.08.2003
(540) PAARLAN
(730) DowElanco, spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Indiana, 9002 Purdue Road, 46268 Indiana
polis, Indiana, US;

(510) Chemické výrobky určené pre poľnohospodárstvo, 
lesníctvo a záhradníctvo, herbicídne prostriedky.

(511) 1, 5 
(210) 47279

(111) 161 797 
(220) 19.01.1973 
(151)08.02.1974 
(180) 19.01.2003
(540) USCI
(730) C. R. Bard, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu New Jersey, Murray Hill, US;
(510) Chirurgické, lekárske, zubárske a veterinárne ná

stroje a prístroje na použitie v lekárskej, chirurgic
kej a liečebnej technike ako katétre, bežce, cievne a 
tkanivové náhradky, infúzne čerpadlá, prístroje u- 
možňujúce kontrolu tlaku, chirurgické ihly, zatvá- 
radlá, svorky, pružinové vodidlá, hadice, bioptómy, 
nádobové rozťahovače, Luer-Lockove nasadzova- 
če, adaptéry, katétrové výpusty, ventilové nadstav
ce, uzatváracie kohúty, prípojky, svorkové časti, 
pátracie ihly, sondy, manipulačné držadlá na pruži

nových vodidlách, tvarovky s viacerými hrdlami, 
výklopné oblúkové zachytávače, preplachovače 
striekacích pištolí a katétrové preplachovače, steri- 
lizačné príslušenstvo ako baliace materiály na steri
lizáciu, nylonové a celulózové chrániace poťahy a 
ochranné vrecká, sterilizačný papier na katétre, ka
tétrové pátracie ihly a puzdrá na ne; kardiovaskulár
ne a pulmonáme vyšetrovacie a liečiace prístroje.

(511) 10
(210)46767

(111) 161 896 
(220)05.04.1973 
(151) 19.04.1974 
(180) 05.04.2003 
(540)

(730) The General Tire & Rubber Company, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, Akron, 
Ohio, US;

(510) Pneumatiky.
(511) 12 
(210) 46985

(111) 161 964 
(220) 10.08.1973 
(151) 14.06.1974 
(180) 10.08.2003
(540) SINEMET
(730) Merck & Co., Inc., spoločnosť zriadená podľa zá

konov štátu New Jersey, Rahway, New Jersey, US;
(510) Medicinálne látky na použitie pri liečení nervových 

chorôb.
(511) 5 
(210) 47265

(111) 162 484 
(220) 23.10.1974 
(151)01.08.1975 
(180)23.10.2004
(540) LOCTITE
(730) Loctite Corporation, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, Hartford Square North, 10 
Columbus Boulevard, Hartford, Connecticut 06106, 
US;

(510) Tuhnúce živicové kvapalné zmesi s anaeróbnymi 
vytvrdzovacími vlastnosťami, najmä také, ktoré sa 
zásadne menia z kvapalín na tuhé látky vylúčením 
vzduchu pri uzavretí medzi tesne priliehajúce plo
chy.

(511) 1 
(210)48246



(540) UMANAX
(730) SYNTHESIA, a. s., 532 17 Pardubice - Semtín, 

CZ;
(510) Náterové hmoty a laky.
(511) 2 
(210)48929

(111) 162 736 
(220)04.11.1975 
(151) 10.02.1976 
(180) 04.11.2005
(540) HYVIS
(730) The British Petroleum Company p. 1. c., Londýn, 

GB;
(510) Polybuténové prípravky ako chemické výrobky na 

výrobné účely.
(511) 1 
(210)48985

(111) 162 790 
(220)01.10.1975 
(151) 17.03.1976 
(180)01.10.2005
(540) UMAFORM
(730) SYNTHESIA, a. s., 532 17 Pardubice - Semtín, 

CZ;
(510) Močovinové, melamínové a fenolické živice v roz

toku.
(511) 1 
(210) 48930

(111)162 896 
(220)28.10.1975 
(151)26.05.1976 
(180)28.10.2005
(540) HOLIDAY ON ICE
(730) ENDEMOL International Bookings B. V., Zeve- 

ned 45-4, 1251 LR, Laren, NL;
(510) Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, fotografie, 

výrobky knihárske a papiernické, papier a výrobky 
z papiera, lepenka a kartónové výrobky, učebné po
treby a pomôcky; Odevy; Telocvičné a športové po
treby, pokiaľ patria do triedy 28, hry, hračky; 
Zábavné služby spočívajúce v príprave, uvádzaní a 
dodávaní krasokorčuliarskych produkcií pred ži
vým obecenstvom, prostredníctvom filmu a televí
zie a všetkých ostatných vhodných prostriedkov.

(511) 16,25,28,41 
(210)48966

(111)162 944 
(220)28.08.1975 
(151)09.07.1976 
(180)28.08.2005
(540) OXO
(730) Unilever N. V., Rotterdam, NL;
(510) Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hydina, 

zverina; mäsové výťažky; konzervovaná, sušená a

varená zelenina a ovocie; rôsoly, zaváraniny; vajcia, 
mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych 
nápojov; jedlé oleje a tuky; konzervované potravi
ny; zelenina naložená v octe. Káva, čaj, kakao, cu
kor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; múka a 
obilné výrobky určené na ľudskú výživu, napr. ov
sené vločky a pod.; nápoje z kávy, kakaa alebo čo
kolády; chlieb, sucháre a sušienky, koláče, jemné 
pečivo a cukrovinky; zmrzlina, med, sirup z melasy, 
kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica, korenie, o- 
cot, chuťové omáčky; koreniny, ľad.

(511)29, 30
(210)48844

(111) 163 018 
(220) 20.08.1976 
(151) 11.10.1976 
(180)20.08.2006 
(540)

(730) Dunlop Holdings Limited, BTR House, Carlisle 
Place, London SWlP 1BX, GB;

(510) Odevy, bielizeň, topánky (nad členky), topánky 
(ľahké), šľapky, ťapky (domáce papuče).

(511) 25 
(210) 49537

(111) 163 102 
(220)20.08.1976 
(151) 15.12.1976 
(180)20.08.2006
(540) DUNLOP
(730) Dunlop Holdings Limited, BTR House, Carlisle 

Place, London SWlP 1BX, GB;
(510) Odevy, bielizeň, topánky (nad členky), topánky 

(ľahké), šľapky, ťapky (domáce papuče).
(511) 25 
(210) 49538

(111) 163 118 
(220)27.02.1976 
(151)05.01.1977 
(180) 27.02.2006 
(540)

MduUifa-
(730) Mitutoyo Corporation, 31-19, Shiba 5-chome, Mi- 

nato-ku, Tokyo, JP;
(510) Výškomery, číselníkové meradlá, elektronické me

racie prístroje, optické meracie prístroje, mikromet
re, posuvné meradlá.



(511)9
(210)49223

(111) 163 175 
(220)02.12.1976 
(151) 15.02.1977 
(180)02.12.2006 
(540)

kontrolu teploty mazania a tuku, diely uvedeného 
tovaru a príslušenstvo k tomu, ohrievače ložísk, lo
žiská vozidiel, ložiskové diely a nápravové kryty 
pre pozemné vozidlá; brzdové bubny a disky, zalo
mené hriadele, spojky, prevody, ozubené kolesá a 
prevodové skrine, zdvíhadlá a náboje kolies, všetko 
pre pozemné vozidlá, súčasti kostry lietadla, riadia
ce páky letu a káble, ložiská leteckých motorov, lo
žiská kormidla; kolesá a výkyvné kolieska na po
zemné vozidlá.

(511)4, 6, 7, 8, 9, 11, 12
(210) 49731

(730) Petersen Manufacturing Company, Inc., spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Nebraska, De 
Witt, Nebraska, US;

(510) Vratidlá, ohýbadlá, upínadlá na pridržiavanie spra
covávaného predmetu.

(511) 7 
(210)49685

(111) 163 378 
(220)20.12.1976 
(151) 17.10.1977 
(180)20.12.2006

(111) 163 428 
(220)01.07.1977 
(151) 12.12.1977 
(180)01.07.2007 
(540)

HOUDBX
(730) Holiday Inns, Inc., spoločnosť zriadená podľa zá

konov štátu Tennessee, 3, Ravinia Drive, Atlanta, 
Georgia 30346, US;

(510) Zaisťovanie rezervácií a ubytovanie v hoteloch a 
moteloch pre iných.

(511) 42 
(210)50082(540)

(730) AKTIEBOLAGET SKF, Goteborg, SE;
(510) Mazadlá a tuky, netvámené a čiastočne tvárnené o- 

byčajné kovy a ich zliatiny, najmä železo a oceľ; vl
ky oceľové a z bronzu, odliatky, lanovnice a kladky, 
vypúšťacie zátky, prítužné matice, hladké nátrubky, 
mazacie hlavice, guľkové a valčekové ložiská, klz
né ložiská, hydrostatické ložiská, ich diely a príslu
šenstvo k nim; tesnenie na ložiská, ložiskové puz
drá, brzdové bubny a disky, kužeľové súkolesia, za
lomené hriadele; súčasti strojového zariadenia, ko
lesá, výkyvné kolieska, spojovacie valčeky, tyčové 
odrezky, piestne čapy a piestnice, prídržné krúžky 
na pružiny, pílové listy a perá; kovoobrábacie ná
stroje, najmä vrtáky všetkých druhov, frézy, čelné 
valcové frézy, prerezávacie frézy, výstružníky, závi
tové doštičky; montážne náradie, najmä hydraulické 
vstrekovače oleja, pumpy, hydraulické posúvače, 
hydraulické vyťahováky, tlakové olejové prístroje, 
prístroje na mazanie olejovou hmlou, mazacie sys
témy a pomôcky, diely spomínaného tovaru a prí
slušenstvo k tomu; obrábacie stroje; súčasti textil
ného strojového zariadenia, najmä spriadacie vrete
ná, navádzacie valce, valcovacie stolice, hriadeľové 
valce, výstredníkové valce, vretenové vložky, napí
nacie kladky, kladky pohybujúce sa po vačke, vyva- 
žovacie ramená kyvadla, vrchné valčeky, ložiská 
spodných posunovacích valcov, mazacie prístroje 
na spriadacie vretená, priadzové zásobníky, jednot
ky na bezvretenové spriadanie, ručné nástroje, závi- 
torezné nástroje, kľúče na matice, sťahováky ložísk, 
sťahovacie náradie, prednapínače uzáverov, maza
cie ručné lisy; meracie zariadenia a prístroje, najmä 
mierky, teplomery, nárazové pulzomery, skúšobné 
výstroje, skúšobné prístroje na tuky, prístroje na

(111) 163 453 
(220)01.06.1977 
(151)27.12.1977 
(180)01.06.2007
(540) TYRIL
(730) THE DOW CHEMICAL COMPANY, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Deleware, 
Midland, Michigan 48674, US;

(510) Syntetické živice; plastické hmoty vo forme tekutín, 
pást, práškov a zŕn na priemyselné účely.

(511) 1 
(210)50021

(111) 163 454 
(220)01.06.1977 
(151)27.12.1977 
(180)01.06.2007
(540)DERAKANE
(730) THE DOW CHEMICAL COMPANY, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Deleware, 
Midland, Michigan 48674, US;

(510) Syntetické živice; plastické hmoty vo forme tekutín, 
pást, práškov a zŕn na priemyselné účely.

(511) 1 
(210)50022

(111) 163 559 
(220)20.10.1977 
(151)08.03.1978 
(180)20.10.2007
(540)KOMPADIT-ME



(730) ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05 Brati
slava, SK;

(510) Chemické výrobky všetkých druhov, najmä umelé 
vlákna, trhaviny, prostriedky na ochranu rastlín a 
proti živočíšnym škodcom, gumárenské chemikálie, 
umelé hnojivá, bieliaca hlinka.

(511) 1, 5, 13, 22
(210)50261

(111) 163 571 
(220) 22.02.1977 
(151) 14.03.1978 
(180) 22.02.2007
(540) D. E. R.
(730) THE DOW CHEMICAL COMPANY, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Midland, 
Michigan 48674, US;

(510) Syntetická živica.
(511) 1 
(210) 49829

(111) 163 756 
(220) 24.05.1978 
(151)09.08.1978 
(180)24.05.2008
(540) VISA
(730) Visa International Service Association, 900 Metro 

Center Boulevard, Foster City, California, US;
(510) Služby týkajúce sa cestovných šekov.
(511) 36 
(210)50630

(111) 163 758 
(220) 03.11.1977 
(151) 14.08.1978 
(180) 03.11.2007
(540) DEXAMIN
(730) J. SEIDL a spol., spol. s r. o., Husova 125, Dvůr 

Králové nad Labem, CZ;
(510) Protipožiarna a náterová hmota.
(511) 1, 2 
(210) 50288

(111) 163 764 
(220) 10.03.1978 
(151) 18.08.1978 
(180) 10.03.2008
(540) SURPASS
(730) ICI AMERICAN INC., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, Wilmington, Delaware, 
US;

(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravot
nícke; výrobky dietetické pre deti a chorých; ná
plasti, obväzový materiál, materiály na plombova
nie zubov, materiály na zubné odtlačky; dezinfek
čné prostriedky; prostriedky na ničenie rastlinných

a živočíšnych škodcov; antiparazitné látky. 
(511)5 
(210)50516

(111) 163 903 
(220) 17.01.1978 
(151)05.12.1978 
(180) 17.01.2008
(540) SHAKESPEARE
(730) Shakespeare Company, spoločnosť zriadená pod

ľa zákonov štátu Delaware, Columbia, Južná Karo
lína, US;

(510) Nite z monofilných vlákien, rybárske náradie.
(511) 23,28 
(210)50433

(111) 163 944 
(220) 19.04.1978 
(151) 17.01.1979 
(180) 19.04.2008
(540) CAPOTEN
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville- 
-Princeton Road, Princeton, New Jeresey, NJ;

(510) Liečivé prípravky na ošetrovanie kardiovaskulár
nych chorôb a porúch.

(511) 5 
(210) 50577

(111) 163 945 
(220) 19.04.1978 
(151)09.01.1979 
(180) 19.04.2008 
(540)

NtatDfc
(730) Považské chemické závody, a. s., M. R. Štefánika 

71, 010 39 Žilina, SK;
(510) Plastické okná.
(511) 19 
(210)50581

(111)164 010 
(220)23.02.1978 
(151) 13.03.1979 
(180) 23.02.2008
(S40)BLACK MAGIC
(730) Faher-Castell Corporation, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu New Jersey, Parsippany, New 
Jersey, US;



(510) Tuš.
(511) 16 
(210)50499

(111) 164 031 
(220)25.05.1978 
(151) 11.04.1979 
(180)25.05.2008
(540) PIF PAF
(730)ROUSSEL UCLAF ENVIRONMENTAL HEALTH 

LIMITED, Broadwater Park, North Orbital Road, 
Denham, Uxbridge, Middlesex UB9 5HP, GB;

(510) Zverolekárske prípravky a látky, prostriedky proti 
hmyzu (insekticídy) pre záhradníctvo, priemysel a 
domácnosti, prostriedky proti červom (vermicídy); 
prostriedky na ničenie buriny (herbicídy), prípravky 
na ničenie škodcov rastlín (pesticídy).

(511) 5 
(210)50635

(111) 164 097 
(220)23.05.1978 
(151)22.06.1979 
(180)23.05.2008
(540) RAGU ’
(730) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 

NL;
(510) Potravinárske výrobky vrátane omáčky na špagety, 

paradajkovej omáčky, paradajkového pretlaku, o- 
máčok na varenie a na pečenie, varené zeleninové 
výrobky.

(511) 29 
(210)50620

(180)24.07.2005
(540) HYDROB AN
(730) SLOVLAK, a. s., 018 64 Košeca, SK;
(510) Polystyrénkumarónová náterová hmota na kov, dre

vo, betón, odolná proti vode.
(511) 2 
(210) 54278

(111) 166 360 
(220) 18.09.1985 
(151)15.10.1986 
(180) 18.09.2005
(540) FENDONA
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, Londýn, GB;
(510) Pripravky insekticídne, larvicídne, fungicídne, her- 

bicídne a pesticidně, moluskocídne a hematocídne, 
prípravky na vydymovanie pôdy, látky veterinárne a 
anthelmintické.

(511) 5 
(210)54347

(111) 166 385 
(220) 12.12.1985 
(151)06.11.1986 
(180) 12.12.2005
(540) EPOK
(730) The British Petroleum Company p. 1. c., Londýn, 

GB;
(510) Elastoméme povlakové látky, elastoméme tmely.
(511) 2, 17 
(210) 54444

(111) 166 317 
(220) 07.10.1985 
(151)28.08.1986 
(180) 07.10.2005
(540) KITBITS
(730) Mars Incorporated, spoločnosť zriadená podľa zá

konov štátu Delaware, McLean, Virginia, US;
(510) Krmivá pre zvieratá.
(511) 31 
(210)54359

(111) 166 403 
(220) 26.11.1985 
(151)19.11.1986 
(180)26.11.2005
(540)HUMATROPE
(730) Eli Lilly and Company, spoločnosť zriadená pod

ľa zákonov štátu Indiana, Indianapolis, Indiana, US;
(510) Farmaceutické prípravky a látky.
(511) 5 
(210)54427

(111) 166 348 
(220) 20.11.1985 
(151)10.10.1986 
(180)20.11.2005
(540) TRIPLE LARIOS
(730) Larios S. A., Malaga, ES;
(510) Likéiy.
(511) 33 
(210) 54411

(111) 166 354 
(220) 24.07.1985 
(151) 14.10.1986

(111) 166 450 
(220) 19.11.1985 
(151)03.01.1987 
(180) 19.11.2005 
(540)



(730) BULGARTABAC HOLDING, 62 Graf Ignatiev 
Str., Sofia, BG;

(510) Cigarety.
(511) 34 
(210) 54410

(111) 166 519 
(220) 05.06.1986 
(151) 11.03.1987 
(180)05.06.2006
(540) CYGRO
(730) F. Hoffmann-La Roche AG, CH - 4002 Basle, CH;
(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravot

nícke, najmä kokcidiostaty; výrobky dietetické pre 
deti a chorých; náplasti, obväzový materiál, hmoty 
určené na plombovanie zubov a na odtlačky zubov; 
dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie 
rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné 
látky.

(511) 5 
(210) 54688

(111) 166 520 
(220)05.06.1986 
(151) 11.03.1987 
(180)05.06.2006
(540) AVOTAN
(730) F. Hoffmann-La Roche AG, CH - 4002 Basle, CH;
(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravot

nícke, najmä medikované stimulátory rastu do živo
číšnej potravy; výrobky dietetické pre deti a cho
rých ; náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na 
plombovanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfek
čné prostriedky; prostriedky na ničenie rastlinných 
a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.

(511) 5 
(210) 54689

(111) 166 521 
(220) 11.06.1986 
(151) 11.03.1987 
(180) 11.06.2006
(540)COMPRECIN
(730) WARNER - LAMBERT COMPANY, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Morris 
Plains, New Jersey, US;

(510) Liečebné a farmaceutické prípravky.
(511) 5 
(210)54699

(111) 166 554 
(220) 06.10.1986 
(151) 19.05.1987 
(180) 06.10.2006
(540)CIPROXIN
(730) BayerAktiengesellchaft, Leverkusen, DE; 
(510) Liečivá.

(511)5
(210)54845

(111) 166 555 
(220) 06.10.1986 
(151) 19.05.1987 
(180) 06.10.2006
(540)CIPROBAY
(730) Bayer Aktiengesellchaft, Leverkusen, DE;
(510) Liečivá.
(511) 5 
(210)54846

(111) 166 577 
(220) 18.07.1986 
(151)05.06.1987 
(180) 18.07.2006
(540) JICAL
(730) DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 100 31 Praha 

10, CZ;
(510) Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel, 

syntetické živice, chemické prostriedky na konzer
vovanie potravín. Výrobky farmaceutické, veteri
nárske a zdravotnícke, liečivá pre ľudí a zvieratá, 
medikované kŕmne prípravky, výrobky dietetické 
pre deti a chorých, náplasti, materiál na obväzy, 
hmoty na plombovanie zubov a na odtlačky zubov, 
dezinfekčné prostriedky, prostriedky na hubenie bu
riny a škodlivých zvierat, medicinálne nápoje, siru
py na farmaceutické účely. Chemické krmivá pre 
zvieratá, medikované kŕmne prípravky.

(511) 1, 5, 31 
(210)54738

(111) 166 618 
(220) 24.07.1986 
(151)08.07.1987 
(180) 24.07.2006 
(540)

(730) Twentieth Century - Fox Film Corporation, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
Los Angeles, California, US;

(510) Služby poskytované alebo zariaďované (vybavova
né) v súvislosti s činnosťou vzdelávacou, zábavnou 
alebo rekreačnou.

(511) 41
(210)54743



(111) 166 667 
(220) 18.07.1986 
(151) 18.08.1987 
(180) 18.07.2006
(540)SEPADENTOL
(730) DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 100 31 Praha 

10, CZ;
(510) Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel, 

syntetické živice, chemické prostriedky na konzer
vovanie potravín. Výrobky farmaceutické, veteri
nárske a zdravotnícke, liečivá pre ľudí a zvieratá, 
medikované kŕmne prípravky, výrobky dietetické 
pre deti a chorých, náplasti, materiál na obväzy, 
hmoty na plombovanie zubov a na odtlačky zubov, 
dezinfekčné prostriedky, prostriedky na hubenie bu
riny a škodlivých zvierat, medicinálne nápoje, siru
py na farmaceutické účely. Chemické krmivá pre 
zvieratá, medikované kŕmne prípravky.

(511) 1, 5, 31 
(210)54737

(111) 166 738 
(220) 18.02.1987 
(151)10.11.1987 
(180) 18.02.2007
(540) VORATEC
(730) THE DOW CHEMICAL COMPANY, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Deleware, 
Midland, Michigan 48674, US;

(510) Syntetické živice v surovom stave na použitie pri 
ďalšom spracovaní.

(511) 1 
(210)55028

(111) 166 739 
(220) 18.02.1987 
(151) 10.11.1987 
(180) 18.02.2007
(540)VORALAST
(730) THE DOW CHEMICAL COMPANY, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Deleware, 
Midland, Michigan 48674, US;

(510) Chemické zlúčeniny, ktoré v zmesi tvoria plasty, le
pidlá a nátery na široké použitie v priemysle.

(511) 1 
(210)55029

(111) 166 777 
(220)22.08.1985 
(151) 16.12.1987 
(180) 22.08.2005
(540) WHEELABRATOR
(730) The Wheelabrator Corporation, spločnosť zria

dená podľa zákonov štátu Delaware, 55 Shuman 
Boulevard, Naperville, Illinois 60563, US;

(510) Stroje na vypúšťanie prúdov brúsnych častíc na čis
tenie odliatkov a plechov, vymeniteľné čepele a iné

súčasti týchto strojov. 
(511)7 
(210)54321

(111) 166 888 
(220) 02.12.1985 
(310) 1253413 
(320)31.10.1985 
(330) GB 
(151) 15.04.1988 
(180) 02.12.2005 
(540)

(730) BROWN & WILLIAMSON TOBACCO COR
PORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov 
štátu Delaware, Louisville, Kentucky, US;

(510) Spracovaný a nespracovaný tabak s výnimkou ci
gár, krátkych cigár a cigár zrezaných na obidvoch 
koncoch; potreby pre fajčiarov a zápalky.

(511) 34
(210) 54434

(111) 166 957 
(220)05.11.1987 
(151)21.06.1988 
(180)05.11.2007
(540)SWEETMATE
(730) PFIZER INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, 235 East 42nd Street, New York, 
New York 10017, US;

(510) Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely, 
chemické výrobky určené pre fotografiu, poľnohos
podárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; živice umelé, 
plasty v surovom stave (v prášku, v pastách alebo v 
tekutom stave); pôdne hnojivá prírodné a umelé; ha
siace prostriedky; prostriedky na kalenie a zváranie; 
chemické prostriedky na konzervovanie potravín; 
triesloviny; priemyselné spojivá.

(511) 1 
(210)55362

(111) 166 986 
(220)01.12.1987 
(151) 15.07.1988 
(180)01.12.2007
(540)PARATECT FLEX
(730) PFIZER INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, 235 East 42nd Street, New York, 
New York 10017, US;



(510) Veterinárne prípravky.
(511) 5 
(210)55401

(111) 167 072 
(220)21.12.1987 
(151)19.10.1988 
(180)21.12.2007
(540) B ALAKRYL
(730) Barvy Tebas, spol. s r. o., Poděbradská 7, 190 05 

Praha 9, CZ;
(510) Univerzálna náterová hmota.
(511) 2 
(210)55451

(111) 167 075 
(220)25.04.1988 
(151)27.10.1988 
(180)25.04.2008
(540) KENOSIN
(730) Galena, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komá

rov, CZ;
(510) Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel, 

syntetické živice, chemikálie na konzervovanie po
travín; Zdravotnícke mydlá, výrobky kozmetické, 
éterické oleje, vodičky na umývanie vlasov, pro
striedky na čistenie zubov; Výrobky farmaceutické, 
veterinárne a zdravotnícke, liečivá pre ľudí a zvie
ratá, výrobky dietetické pre deti a chorých, náplasti, 
materiál na obväzy, hmoty na plombovanie zubov a 
na odtlačky zubov, dezinfekčné prostriedky s vý
nimkou dezinfekčných prostriedkov na viazanie 
prachu, prostriedky na ničenie buriny a škodlivých 
zvierat, medicinálne vína, medicinálne nápoje, siru
py na farmaceutické účely.

(511) 1, 3, 5 
(210)55640

(111) 167 092 
(220)25.04.1988 
(151) 10.11.1988 
(180)25.04.2008
(540) JODOGYN SPOFA
(730) Galena, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komá

rov, CZ;
(510) Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel, u- 

melé a syntetické živice, chemikálie na konzervo
vanie potravín; Výrobky kozmetické, éterické oleje, 
zdravotnícke mydlá, prostriedky na čistenie zubov; 
Výrobky farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke, 
liečivá pre ľudí a zvieratá, medikované kŕmne prí
pravky, výrobky dietetické pre deti a chorých, ná
plasti, materiál na obväzy, hmoty na plombovanie 
zubov a na odtlačky zubov, dentálne prípravky, de
zinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie buriny 
a škodlivých zvierat, medicinálne nápoje, sirupy na 
farmaceutické účely; Chemické prísady do krmív.

(511) 1, 3, 5, 31 
(210)55641

(111) 167 127 
(220)05.04.1988 
(151) 12.12.1988 
(180) 05.04.2008
(540)NOBESTOS
(730) Lydall Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Connecticut, Manchester, Connecticut, US;
(510) Dosky, kotúče, zvitky z elastomémych látok na vše

obecné primyselné účely, tesniace hmoty.
(511) 17 
(210)55622

(111) 167 135 
(220) 03.03.1988 
(151)09.12.1988 
(180)03.03.2008
(540) VIKING JOHNSON
(730) Victaulic Public Ltd. CO., 46/48 Wilbury Way, 

Hertfordshire, GB;
(510) Rúry a rúrky, spoje, prípojky a odbočky na rúry a 

rúrky, všetko úplne alebo prevažne z obyčajných 
kovov, súčasti a príslušenstvá týchto výrobkov. 
Rúry a rúrky, spoje, prípojky a odbočky na rúry a 
rúrky, všetko úplne alebo prevažne z plastických 
hmôt, kaučuku alebo syntetického kaučuku, tesnia
ce vložky a tesnenia, súčasti a príslušenstvá týchto 
výrobkov.

(511) 6, 17 
(210)55554

(111)167 180 
(220) 14.03.1988 
(151) 10.02.1989 
(180) 14.03.2008
(540)PRAVACHOL
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC. spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville- 
-Princeton Road, Princeton, New Jeresey, NJ;

(510) Farmaceutické prípravky na použitie pri liečbe hy- 
percholesterolémie.

(511) 5 
(210)55587

(111) 167 205 
(220)27.05.1988 
(151) 10.03.1989 
(180) 27.05.2008
(540) APPLAUD
(730) NIHON NOHYAKU CO., LTD., 2-5, 1-chome, 

Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(510) Chemické výrobky na použitie pri výrobe pesticí

dov používaných v poľnohospodárstve; pesticídy na 
použitie v poľnohospodárstve.

(511) 1,5 
(210)55699



(111) 167 225 
(220)05.04.1988 
(151) 16.05.1989 
(180)05.04.2008 
(540)

PRINCETON 
PHARMACEUTICAL 
PRODUCTS

(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville- 
-Princeton Road, Princeton, New Jeresey, NJ;

(510) Farmaceutické výrobky.
(511) 5 
(210)55625

(111) 167 236 
(220) 04.05.1988 
(310) 1325870 
(320) 04.11.1987 
(330) GB 
(151) 16.05.1989 
(180)04.05.2008
(540) DUREX
(730) LRC Products Ltd., Londýn, GB;
(510) Antikoncepčné a profylaktické prípravky a látky, 

spermicídne gély a krémy, hygienické mastné kré
my, diagnostické prípravky na účely gynekologic
kých testov, všetko, pokiaľ patrí do tr. 5.

(511) 5 
(210)55662

(111)167 258 
(220) 14.03.1988 
(151) 16.05.1989 
(180) 14.03.2008
(540) SONATA
(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 140-2, Ke-Dong, 

Chongro-Ku, Seoul, KR;
(510) Osobné automobily, nákladné automobily, autobu

sy.
(511) 12 
(210)55586

(111) 167 366 
(220)30.05.1988 
(151)24.08.1989 
(180)30.05.2008
(540) DIFLUCAN
(730) Pfizer Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štá

tu Delaware, Brooklyn, New York. N. Y., US;
(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravot

nícke; výrobky dietetické pre deti a chorých; ná
plasti, obväzový materiál, hmoty určené na plombo
vanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné pro
striedky; prostriedky na ničenie rastlinných a živo
číšnych škodcov, antiparazitné látky.

(511)5
(210)55703

(111) 167 480 
(220)12.05.1988 
(151) 15.12.1989 
(180) 12.05.2008
(540) VIRGIN
(730) Virgin Enterprises Limited, Londýn, GB;
(510) Služby poskytované pri obchodných rokovaniach v 

obchodných podnikoch alebo pri vedení obchod
ných podnikov, pri riadení alebo výkone hospodár
skych alebo obchodných funkcií v priemyselnom a- 
Iebo obchodnom podniku, služby propagačné a in
formačné; služby vykonávané pri prevoze alebo 
preprave osôb alebo tovaru a služby súvisiace s 
týmto prevozom alebo prepravou po železnici, diaľ
nici, pri doprave vodnej alebo vzdušnej alebo pri 
transporte pomocou potrubia, služby poskytované 
pri ukladaní tovaru vo verejných skladištiach, služ
by poskytované staničnými spoločnosťami, služby 
vzťahujúce sa na prenajímanie alebo najímanie mo
torových vozidiel určených na prepravu, služby 
spojené s námornou navigáciou, služby vlečných 
lodí, odborné skladanie lodného nákladu, služby 
prístavísk a dokov, služby spojené s výkonom letec
kej dopravy, služby vzťahujúce sa na balenie a Iato- 
vanie tovaru pred dopravou, služby pri poskytovaní 
informácií o pozemnej, leteckej alebo lodnej dopra
ve, poskytované dopravnými sprostredkovateľmi a 
turistickými kanceláriami, inšpekcia dopravných 
prostriedkov a tovaru pred prepravou; služby po
skytované alebo zariaďované v súvislosti s činnos
ťou vzdelávacou, zábavnou alebo rekreačnou; po
skytovanie ubytovania a stravovania v hoteloch, 
penziónoch, táboroch, zruboch, sanatóriách, rekre
ačných zariadeniach a doliečovacích ústavoch, po
skytovanie pripravených jedál a nápojov na bezpro
strednú spotrebu ako služby reštauračné, kaviaren
ské, jedálenské a barové, služby pohrebné a kre
mačně, holičské služby poskytované v salónoch 
krásy, odborné služby v odbore strojárstva, chémie 
a medicíny, služby cestovných kancelárií alebo 
sprostredkovateľov, ktorí zaisťujú hotelové ubyto
vanie pre cestujúcich, služby technických odborní
kov ako oceňovanie a odhad hodnoty, odborné po
sudky a vystavovanie protokolov, služby nákupné, 
skladištné a maloobchodné.

(511) 12 
(210)55673

(111) 167 481 
(220) 12.05.1988 
(151) 15.12.1989 
(180) 12.05.2008 
(540)



(730) Virgin Enterprises Limited, Londýn, GB;
(510) Služby poskytované pri obchodných rokovaniach v 

obchodných podnikoch alebo pri vedení obchod
ných podnikov, pri riadení alebo výkone hospodár
skych alebo obchodných funkcií v priemyselnom a- 
Iebo obchodnom podniku, služby propagačné a in
formačné; služby vykonávané pri prevoze alebo 
preprave osôb alebo tovaru a služby súvisiace s 
týmto prevozom alebo prepravou po železnici, diaľ
nici, pri doprave vodnej alebo vzdušnej alebo pri 
transporte pomocou potrubia, služby poskytované 
pri ukladaní tovaru vo verejných skladištiach, služ
by poskytované staničnými spoločnosťami, služby 
vzťahujúce sa na prenajímanie alebo najímanie mo
torových vozidiel určených na prepravu, služby 
spojené s námornou navigáciou, služby vlečných 
lodí, odborné skladanie lodného nákladu, služby 
prístavísk a dokov, služby spojené s výkonom letec
kej dopravy, služby vzťahujúce sa na balenie a Iato- 
vanie tovaru pred dopravou, služby pri poskytovaní 
informácií o pozemnej, leteckej alebo lodnej dopra
ve, poskytované dopravnými sprostredkovateľmi a 
turistickými kanceláriami, inšpekcia dopravných 
prostriedkov a tovaru pred prepravou; služby po
skytované alebo zariaďované v súvislosti s činnos
ťou vzdelávacou, zábavnou alebo rekreačnou; po
skytovanie ubytovania a stravovania v hoteloch, 
penziónoch, táboroch, zruboch, sanatóriách, rekre
ačných zariadeniach a doliečovacích ústavoch, po
skytovanie pripravených jedál a nápojov na bezpro
strednú spotrebu ako služby reštauračné, kaviaren
ské, jedálenské a barové, služby pohrebné a kre
mačně, holičské služby poskytované v salónoch 
krásy, odborné služby v odbore strojárstva, chémie 
a medicíny, služby cestovných kancelárií alebo 
sprostredkovateľov, ktorí zaisťujú hotelové ubyto
vanie pre cestujúcich, služby technických odborní
kov ako oceňovanie a odhad hodnoty, odborné po
sudky a vystavovanie protokolov, služby nákupné, 
skladištné a maloobchodné.

(511) 12
(210)55674

(111) 167 525 
(220)27.04.1988 
(151) 16.01.1990 
(180)27.04.2008
(540) REEBOK
(730) Reebok International Limited, Chaplin House, 

Widewater Place, Moorhall Road Hare field, Ux-bri- 
dge, Middlesex, GB;

(510) Tašky, kabelky, kabely, kufre, náprsné tašky, aktov
ky, puzdrá na navštívenky, puzdrá na kľúče, dáždni
ky a slnečníky.

(511) 18 
(210)55650

(111) 167 721 
(220)28.04.1988 
(151)24.05.1990 
(180)28.04.2008

(540)

(730) UNCLE BEN'S, INC., spoločnosť zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, Houston, Texas, US;

(510) Ryža a hotové jedlá vyrobené z ryže alebo obsahu
júce ryžu.

(511) 30 
(210)55651

(111)167 722
(220)28.04.1988
(151)24.05.1990
(180)28.04.2008
(540)

(730) UNCLE BEN'S, INC., spoločnosť zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, Houston, Texas, US;

(510) Ryža a hotové jedlá vyrobené z ryže alebo obsahu
júce ryžu.

(511) 30 
(210)55654

(111) 168 016 
(220) 19.10.1985 
(151) 19.11.1990 
(180) 19.10.2005 
(540)

KenHex
(730) Tikkurila Oy, PL 53 01301 Vantaa, Fl;
(510) Ozdobné farby.
(511) 2 
(210)57320



Prevody ochranných známok

Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

104 287 Koh - i - noor, spojené kovoprůmyslové KOH -I- NOOR, a. s., Vršovická 51,
závody, národní podnik, Praha - Vršovice, 101 15 Praha 10, CZ;
CZ;

24.07.98

104 372 Koh - i - noor, spojené kovoprůmyslové KOH -I- NOOR, a. s., Vršovická 51, 
závody, národní podnik, Praha - Vršovice, 101 15 Praha 10, CZ;
CZ;

24.07.98

104 419 Koh - i - noor, spojené kovoprůmyslové KOH -I- NOOR, a. s., Vršovická 51,
závody, národní podnik, Praha - Vršovice, 101 15 Praha 10, CZ;
CZ;

24.07.98

113 613 KOH -1 - NOOR HARDTMUTH, státní
podnik, České Budějovice, CZ;

KOH - I - NOOR HARDTMUTH, a. s., 09.07.98
F. A. Gerstnera 3, 371 30 České Budějovi
ce, CZ;

120 356 TATRA nábytok, a. s., Pravenec, SK; Tatra nábytkáreň Pravenec, a. s., 972 16 10.07.98
Pravenec 271, SK;

152 016 MIKOV, Mikulášovice, CZ; MIKOV, a. s., 407 79 Mikulášovice, CZ; 13.07.98

152 346 Slovakofarma, štátny podnik, Hlohovec, SK; Slovakofarma, a. s., Železničná 12, 920 27 13.07.98
Hlohovec, SK;

152 813 DENTAL, státní podnik, Praha, CZ;

152 845 KOH - I - NOOR HARDTMUTH, státní
podnik, České Budějovice, CZ;

152 846 KOH - I - NOOR HARDTMUTH, státní
podnik, České Budějovice, CZ;

152 847 KOH -1 - NOOR HARDTMUTH, státní
podnik, České Budějovice, CZ;

DENTAL, a. s., Cemokostelecká 84, 100 31 22.07.98 
Praha 10, CZ;

KOH - I - NOOR HARDTMUTH, a. s., 23.07.98
F. A. Gerstnera 3, 371 30 České Budějovi
ce, CZ;

KOH -1 - NOOR HARDTMUTH, a. s., 23.07.98
F. A. Gerstnera 3, 371 30 České Budějovi
ce, CZ;

KOH -1 - NOOR HARDTMUTH, a. s., 23.07.98
F. A. Gerstnera 3, 371 30 České Budějovi
ce, CZ;

KOH - I - NOOR HARDTMUTH, státní 
podnik, České Budějovice, CZ;

KOH -1 - NOOR HARDTMUTH, a. s., 23.07.98
F. A. Gerstnera 3, 371 30 České Budějovi
ce, CZ;



Číslo zápisu

154 135

154 191

154 198

154 199

154 228

154 809

156 866

157 000

157 001

157 039

157 081

157 604

157 705

157 883

Predchádzajúci majiteľ

ISTROCHEM, š. p., Nobelova 34, 836 05 
Bratislava, SK;

FOMA, státní podnik, Hradec Králové, CZ;

FOMA, státní podnik, Hradec Králové, CZ;

FOMA, státní podnik, Hradec Králové, CZ;

ISTROCHEM, š. p., Nobelova 34, 836 05 
Bratislava, SK;

KONŠTRUKTA - Defence, š. p., K výsta
visku 15, 911 90 Trenčín, SK;

Východočeské chemické závody SYNTHE- 
S1A, státní podnik, Pardubice - Semtín, CZ;

Východočeské chemické závody SYNTHE- 
SIA, státní podnik, Pardubice - Semtín, CZ;

Východočeské chemické závody SYNTHE- 
S1A, státní podnik, Pardubice - Semtín, CZ;

SPOFA, a. s., Husinecká 11a, Praha 3, CZ;

DELICIA, státní podnik, Hořovice, CZ;

Parker Pen (Benelux) B. V, Breda, NE;

Parker Pen (Benelux) B. V, Breda, NE;

Parker Pen (Benelux) B. V, Breda, NE;

ISTROCHEM, š. p., Nobelova 34, 836 05 
Bratislava, SK;

Terajší majiteľ

ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05 
Bratislava, SK;

FOMA BOHEMIA, spol. s r. o., Jana Kru- 
šinky, 501 04 Hradec Králové, CZ;

FOMA BOHEMIA, spol. s r. o., Jana Kru- 
šinky, 501 04 Hradec Králové, CZ;

FOMA BOHEMIA, spol. s r. o., Jana Kru- 
šinky, 501 04 Hradec Králové, CZ;

ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05 
Bratislava, SK;

KONŠTRUKTA - Defence, a. s., K výsta
visku 15, 912 50 Trenčín, SK;

SYNTHESIA, a. s., 532 17 Pardubice - 
- Semtín, CZ;

SYNTHESIA, a. s., 532 17 Pardubice - 
- Semtín, CZ;

SYNTHESIA, a. s., 532 17 Pardubice - 
- Semtín, CZ;

GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opa
va - Komárov, CZ;

BOHEMIA MUSICO, spol. s r. o., Na 
Sklenářce 759/11, 268 35 Hořovice, CZ;

PARKER PEN (I. P.) Limited, 101 Syon 
Lane, Isleworth, Middlesex, TW7 5NP, GB;

PARKER PEN (I. P.) Limited, 101 Syon 
Lane, Isleworth, Middlesex, TW7 5NP, GB;

PARKER PEN (I. P.) Limited, 101 Syon 
Lane, Isleworth, Middlesex, TW7 5NP, GB;

ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05 
Bratislava, SK;

S účinnosťou 
od:

23.07.98

22.07.98

22.07.98

22.07.98

23.07.98

13.07.98

22.07.98

13.07.98

13.07.98

24.07.98

20.07.98

21.07.98

21.07.98

21.07.98



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

159 003 ISTROCHEM, š. p., Nobelova 34, 836 05 ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05 23.07.98
Bratislava, SK; Bratislava, SK;

160 141 DeKalb Poultry Research, Inc., spoločnosť DEKALB Genetics Corporation, spoloč- 20.07.98
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, nosť zriadená podľa zákonov štátu Dela- 
DeKalb, Illinois, US; ware, 3100 Sycamore Road, DeKalb, Illi

nois, US;

161 285 Chemosvit, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit, CHEMOSV1T F1BROCHEM, a. s., Stúro- 10.07.98
SK; va 101, 059 21 Svit, SK;

162 484 Loctite Corporation, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Connecticut, Hartford, 
Connecticut, US;

Loctite Corporation, spoločnosť zriadená 10.07.98 
podľa zákonov štátu Delaware, Hartford 
Square North, 10 Columbus Boulevard,
Hartford, Connecticut 06106, US;

162 699 Východočeské chemické závody SYNTHE
SIA, státní podnik, Pardubice - Semtín, CZ;

SYNTHESIA, a. s„ 532 17 Pardubice - Sem- 09.07.98 
tin, CZ;

162 790 Východočeské chemické závody SYNTHE
SIA, státní podnik, Pardubice - Semtín, CZ;

SYNTHESIA, a. s„ 532 17 Pardubice - Sem- 09.07.98 
tin, CZ;

162 896 Holiday on Ice, Inc., 1500 Miami Center,
201 S Biscayne Boulevard, Miami, Flo
rida 331 31, US;

ENDEMOL International Bookings B. V, 09.07.98 
Zevened 45-4, 1251 LR, Larén, NL;

162 944 Brooke Bond Group Limited, Londýn E. C., Unilever N. V, Rotterdam, NL;
GB;

09.07.98

163 559 ISTROCHEM, š. p., Nobelova 34, 836 05 ISTROCHEM, a. s„ Nobelova 34, 836 05 23.07.98
Bratislava, SK; Bratislava, SK;

163 758 SVÚM, a. s., Areál výzkumních ústavů,
190 11 Praha - Běchovice, CZ;

J. SEIDL a spol., spol. s r. o. Husova 125, 13.07.98
544 00 Dvůr Králové nad Labem, CZ;

163 945 Považské chemické závody, štátny podnik, ŽÍLCHEM, a. s., Zámocká 1, 010 03
Žilina, SK; Žilina - Budatín, SK;

02.07.98

164 335 ISTROCHEM, š. p., Nobelova 34, 836 05 ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05 23.07.98
Bratislava, SK; Bratislava, SK;

164 834 KONŠTRUKTA - Defence, š. p., K výsta- KONŠTRUKTA - Defence, a. s., K výsta- 13.07.98
visku 15, 911 90 Trenčín, SK; visku 15, 912 50 Trenčín, SK;

164 913 Považské chemické závody, štátny podnik, ŽILCHEM, a. s., Zámocká 1, 010 03
Žilina, SK; Žilina - Budatín, SK;

02.07.98



Číslo zápisu

164 921

166 354

166 519

166 520

166 577

166 667

168 016

168 206

168 691

169 699

171 571

172 126

172 722

Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

Považské chemické závody, štátny podnik, ŽILCHEM, a. s., Zámocká 1, 010 03 02.07.98
Žilina, SK; Žilina - Budatín, SK;

SLOVLAK, štátny podnik, Košeca, SK; SLOVLAK FALA, a. s., 018 64 Košeca, 10.07.98
SK;

American Cyanamid Company, spoločnosť F. HofFmann-La Roche AG, CH-4002, 24.07.98
zriadená podľa zákonov štátu Maine, Wayne, Basle, CH;
New Jersey, US;

American Cyanamid Company, spoločnosť F. Hoffmann-La Roche AG, CH-4002, 24.07.98
zriadená podľa zákonov štátu Maine, Wayne, Basle, CH;
New Jersey, US;

DENTAL, státní podnik, Praha, CZ; DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 24.07.98
100 31 Praha 10, CZ;

DENTAL, státní podnik, Praha, CZ; DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 24.07.98
100 31 Praha 10, CZ;

Lemminkäinen Oy, Helsinky, FI; Tikkurila Oy, PL 53 01301 Vantaa, FI; 10.07.98

ZTS Pohronské strojárne, štátny podnik, Pohronské strojárne, a. s., Priemyselná 38, 10.07.98 
Hliník nad Hronom, SK; 966 01 Hliník nad Hronom, SK;

UNION CARBIDE CORPORATION, spo- Union Carbide Chemicals and Plastics 21.07.98
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu New Company Inc., Danbury, Connecticut, US;
York, Danbury, Connecticut, US;

Martin Brinkmann Aktiegesellschaft, Bre- Rothmans Cigaretten GmbH, Bremen, DE; 22.07.98 
men, DE;

DANUBIAS ELEKTRIK, elektrické stroje, DANUBIAS ELEKTRIK, a. s., Račianska 22.07.98 
Račianska 22, 832 41 Bratislava, SK; 22, 832 41 Bratislava, SK;

Podpolianske strojárne Detva, a. s., 962 13 PPS Detva Holding, a. s., 962 13 Detva, SK; 10.07.98 
Detva, SK;

ETOP, spol. s r. o., Pod Záhrebom 1578/49, ETOP - TRADING, a. s., Streženická 1023, 02.07.98 
020 01 Puchov, SK; 020 01 Puchov, SK;

Messingschlager Rudolf, Hassbergstr. 45, Centurion Renner KG, Blumenstrasse 49, 23.07.98
Baunach, DE; 711 06 Magstadt, DE;



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

172 997 Chemosvit, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit, Strojchem, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit, 10.07.98
SK; SK;

173 287 Severoslovenské tehelne, a. s., Bytčická 89, Slovenský tehliarsky priemysel, a. s., Byt- 22.07.98
010 99 Žilina, SK; cická 89, 010 99 Žilina, SK;

174 092 PROFIT, a. s., Domažlická 11, Praha 3, CZ; RINGIER ČR, a. s., Domažlická 11, Praha 22.07.98
3, CZ

174 763 ELKO, spol. s r. o., Jinonická 80, 158 00 ELKO HOLDING, a. s., Jinonická 80, 13.07.98
Praha 5, CZ; 150 00 Praha 5, CZ;

174 777 Courtaulds Holdings B. V, Woerden, NE; The Amtico Company Limited, Bath 24.07.98
Road, Bridgwater, Somerset TA6 4PA, GB;

175 126 AVIA GROUP INTERNATIONAL INC.,
16160 S. W. Upper Boones Ferry Road, 
Portland, Oregon, US;

AMERICAN SPORTING GOODS COR- 23.07.98 
poration, 17021 Von Karman Avenue, Irvi
ne, California, US;

177 862 Technopol, akciová spoločnosť Bratislava,
Kutlikova 17, 852 50 Bratislava, SK;

VALDEC, s. r. o., Kutlikova 17, 852 50 10.07.98
Bratislava, SK;

177 960 Technopol, akciová spoločnosť Bratislava, VALDEC, s. r. o., Kutlikova 17, 852 50 10.07.98
Kutlikova 17, 852 50 Bratislava, SK; Bratislava, SK;



Číslo zápisu

88 935

89 986

91 472

93 193

99 032

120 356

152 557

154 517

156 800

157 107

157 242

157 604

157 705

157 883

161 485

161 486

162 314

Zmena v údajoch o majiteľoch ochranných známok

Majiteľ

Swift - Eckrich, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 2001 Butter
field Road, Downers Growe, Illinois 60515, US;

SUNBEAM PRODUCTS, INC., spoločnosť podľa zákonov štátu Delaware, 2100 New 
River Center, 200 East, Las Olas Boulevard, Ft. Lauderdale, Florida 33301 - 2100, US;

Ethyl Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Virginia, Richmond, Virgi
nia, US;

ARENCO AKTIEBOLAG, Sôdra Vägen 30, Kalmar, SE;

Universal City Studios, Inc., spot, zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 100 Univer
sal City Plaza, Universal City, CA 91608, US;

TATRA PRAVEN EC, a. s., 972 16 Pravenec 271, SK;

Mobil Oil Corporation, 3225 Gallows Road, Fairfax, Virginia 22037 - 0001, US;

Henkel Slovensko, spol. s r. o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, SK;

Henkel Slovensko, spol. s r. o., Bratislava, SK;

DEXlON GROUP PLC, Hemel Hempstead, GB;

ODEON, nakladatelství krásné literatury a umění, národní podnik v likvidaci, Praha, CZ;

PARKER PEN PRODUCTS, 101 Syon Lane, lsleworth, Middlesex TW7 5NP, GB;

PARKER PEN PRODUCTS, 101 Syon Lane, lsleworth, Middlesex TW7 5NP, GB;

PARKER PEN PRODUCTS, 101 Syon Lane, lsleworth, Middlesex TW7 5NP, GB;

Henkel Slovensko, spol. s r. o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, SK;

Henkel Slovensko, spol. s r. o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, SK;

Nokia Satellite Systems AB, 591 83 Motola, SE;

S účinnosťou 
od:

13.07.98

13.07.98

09.07.98

24.07.98

10.07.98

10.07.98

20.07.98

22.07.98

23.07.98

15.07.98

20.07.98

21.07.98

21.07.98

21.07.98

22.07.98

22.07.98

22.07.98



Číslo zápisu Majiteľ S účinnosťou 
od:

162 896

163 018

163 102

163 118

163 428

163 758

163 945

164 802

164 913

164 921

166 354

166 450

166 777

166 986

167 525

168 691

168 779

HOLIDAY ON ICE, INC., 1500 Miami Center, 201 S Biscayane Boulevard, Miami, 09.07.98 
Florida 331 31 US;

Dunlop Holdings Limited, BTR House, Carlisle Place, London SWlP 1BX, GB; 15.07.98

Dunlop Holdings Limited, BTR House, Carlisle Place, London SWlP 1BX, GB; 15.07.98

Mitutoyo Corporation, 31-19, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP; 15.07.98

Holiday Inns, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Tennessee, 3, Ravinia Drive, 22.07.98 
Atlanta, Georgia 30346, US;

SVÚM, a. s., Areál výzkumních ústavů, 190 11 Praha 9 - Běchovice, CZ; 13.07.98

Považské chemické závody, a. s., M. R. Štefánika 71, 010 39 Žilina, SK; 02.07.98

Schwan-Stabilo Schwanhäusser GmbH & Co., Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg, DE; 24.07.98 

Považské chemické závody, a. s., M. R. Štefánika 71, 010 39 Žilina, SK; 02.07.98

Považské chemické závody, a. s., M. R. Štefánika 71, 010 39 Žilina, SK; 02.07.98

SLOVLAK, a. s., 018 64 Košeca, SK; 10.07.98

BULGARTABAC HOLDING, 62 GrafIgnatiev Str., Sofia, BG; 10.07.98

The Wheelabrator Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 10.07.98
55 Shuman Boulevard, Naperville, Illinois 60563, US;

Pfizer Inc., spol. zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 235 East 42nd Street, New 23.07.98 
York, New York 10017, US;

Reebok International Limited, Chaplin House, Widewater Place, Moorhall Road Hare- 20.07.98 
field, Uxbridge, Middlesex, GB;

Union Carbide Corporation, Danbury, Connecticut, US; 21.07.98

HAAS & CZJZEK - První porcelánová manufaktura v Čechách, spol. s r. o., Tovární 1, 21.07.98
357 31 Horní Slavkov, CZ;

170 321 TIME, INC., 1271 Avenue of the Americas, New York, New York 10020, US; 21.07.98



Číslo zápisu Majiteľ

174 092 PROFIT, a. s., Domažlická 11, Praha 3, CZ;

174 797 Cussons House, Bird Hall Lane, Stockport, Cheshire SK3 OXN, GB;

S účinnosťou 
od:

22.07.98

23.07.98

Medzinárodne zapísané ochranné známky

(111) 176 992 
(220) 10.07.1991 
(800)692 159 

14.05.1998
DE, AM, AT, AZ, BY, BX, BA, BG, HR, EG, 
ES, MK, RU, FR, HU, IT, KZ, KG, LV, UZ,
PL, PT, MD, RO, SI, TJ, U A, YU, DK, Fl, NO, 
GB, SE

Zaniknuté ochranné známky

Číslo zápisu Dátum zániku Číslo zápisu Dátum zániku

92 380 08.09.1994 161 903 06.11.1995

92 379 08.09.1994 166 000 24.10.1994

93 629 08.09.1994 166 033 24.10.1994

95 335 30.11.1995 166 034 24.10.1994

100 257 08.09.1994 166 051 17.05.1994

100 432 08.09.1994 166 107 13.04.1994

104 818 06.09.1994 166 109 13.04.1994

104 820 06.09.1994 169 669 28.02.1995

107 238 08.09.1994



Ochranné známky zastavené po námietkach

1651- 93
1652- 93 
1922-93 
2326-93

789-94
314-97

Licenčné zmluvy

Číslo zápisu Majiteľ Nadobúdateľ licencie Dátum uzatvorenia 
licenčnej zmluvy

S účinnosťou 
od:

152 346 Slovakofarma, a. s., Želez
ničná 12, 920 27 Hlohovec, 
SK;

PESECO Slovakia, s. r. o., Puškino
va 1, 955 01 Topoľčany, SK;

12.02.96 13.07.98

152 346 Slovakofarma, a. s., Želez
ničná 12, 920 27 Hlohovec, 
SK;

VÝSKUMNÝ ÚSTAV CHEMIC
KÝCH VLÁKIEN, 059 21 Svit,
SK;

27.04.93 13.07.98

172 259 ALEX štúdio, spol. s r. o., 
Brečtanova 1, 833 14 Bra
tislava, SK;

ALEF Film a Media Group, s. r. o. 
Tekovská 7, 821 09 Bratislava, SK;

16.12.97 08.07.98

172 260 ALEX štúdio, spol. s r. o., 
Brečtanova 1, 833 14 Bra
tislava, SK;

ALEF Film a Media Group, s. r. o. 
Tekovská 7, 821 09 Bratislava, SK;

16.12.97 08.07.98

173 287 Severoslovenské tehelne, a. 
s., Bytčické 89, 010 99 Žili
na, SK;

Tehelňa Martin, a. s., Robotnícka 30, 
036 01 Martin, SK;

24.01.96 22.07.98

Ukončenie licenčnej zmluvy

Číslo zápisu Majiteľ Nadobúdateľ licencie Ukončenie práva 
na užívanie OZ

S účinnosťou 
od:

172 259 ALEX štúdio, spol. s r. o., 
Brečtanova 1, 833 14 Bra
tislava, SK;

ALEF Film a Media Group, s. r. o. 
Tekovská 7, 821 09 Bratislava, SK;

27.08.2003 08.07.98

172 260 ALEX štúdio, spol. s r. o., 
Brečtanova 1, 833 14 Bra
tislava, SK;

ALEF Film a Media Group, s. r. o. 
Tekovská 7, 821 09 Bratislava, SK;

27.08.2003 08.07.98



Úradná oprava

(111)98 605
(510) 29 - Mlieko zhustené, vyparované, homogenizova

né, sušené a sladované, zmesi rastlinného oleja s 
mliečnymi súčasťami, zhustená káva, zmesi kávy s 
mliekom a cukrom.
30 - Kakao, karamelky, čokoláda, mliečna čokolá
da.

(510)29, 30

S účinnosťou od: 20.07.98

Oprava

Vo vestníku č. 8/1998 na str. 151 bol nesprávne u- 
vedený zoznam výrobkov a služieb (tr. 42) pri zverejne
nej ochrannej známke č. 1407-98.

Správne znenie:
42 - Usporadúvanie a prevádzkovanie výstav, služby du
ševnej regenerácie.



CAST

OZNAČENIA PÔVODU



Zápis ďalších užívateľov označenia pôvodu

OP Ďalší užívateľ OP: Dátum zápisu: Účinnosť od:

45 Jaroslav Ostrožovič, 076 33, Slovenské Nové Mesto, SK; 14.05.97 23.07.98



CAST

ÚRADNÉ OZNAMY



Nové zmluvné štáty

PCT
Svetová organizácia duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve oznamuje, že od 22. júna 1998 je Grenada /GD/ 97. zmluv

ným štátom PCT. Zmluva nadobudne platnosť 22. septembra 1998.

Parížsky dohovor na ochranu priemyselného vlastníctva

Svetová organizácia duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve oznamuje, že od 22. septembra 1998 sa Grenada a Kambodža 
stanú novými zmluvnými štátmi Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva.




