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Dvoj písmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií

AD Andorra
AE Spojené arabské emiráty
AF Afganistan
AG Antigua a Barbuda
AI Anguilla
AL Albánsko
AM Arménsko
AN Holandské Antily
AO Angola
AP Africká regionálna organiz 

cia priemyselného vlastníc
tva

AQ Antarktída
AR Argentína
AS Americká Samoa
AT Rakúsko
AU Austrália
AW Aruba
AZ Azerbajdžan

BA Bosna a Hercegovina
BB Barbados
BD Bangladéš
BE Belgicko
BF Burkina
BG Bulharsko
BH Bahrain
BI Burundi
BJ Benin
BM Bermudy
BN Brunej
BO Bolívia
BR Brazília
BS Bahamy
BT Bhutan
BV Buvetov ostrov
BW Botswana
BX Benelux
BY Bielorusko
BZ Belize

CA Kanada
CC Kokosové ostrovy
CF Stredoafrická republika
CG Kongo
CH Švajčiarsko
CI Pobrežie Slonoviny
CK Cookove ostrovy
CL Chile
CM Kamerun
CN Čína
CO Kolumbia
CR Kostarika
CU Kuba
CV Kapverdy
CX Vianočný ostrov
CY Cyprus
CZ Česká republika

DE Nemecko
DJ Džibutsko
DK Dánsko
DM Dominika
DO Dominikánska republika

DZ Alžírsko

EC Ekvádor
EE Estónsko
EG Egypt
EH Západná Sahara
EP Európsky patentový úrad
ER Eritrea
ES Španielsko
ET Etiópia

FI Fínsko
FJ Fidži
FK Falklandy
FM Mikronézia
FO Faerské ostrovy
FR Francúzsko

GA Gabon
GB Veľká Británia
GD Grenada
GE Gruzínsko
GF Guayaně
GH Ghana
GI Gibraltár
GL Grónsko
GM Gambia
GN Guinea
GP Guadeloupe
GQ Rovníková Guinea
GR Grécko
GS Južná Georgia a južné 

sendvičové ostrovy
GT Guatemala
GU Guam
GW Guinea-Bissau
GY Guyana

HK Hongkong
HM Heardov ostrov a

McDonaldov ostrov
HN Honduras
HR Chorvátsko
HT Haiti
HU Maďarsko

IB Medzinárodný výbor WIPO
ID Indonézia
IE Írsko
IL Izrael
IN India
IO Britské indicko-oceánske 

teritórium
IQ Irak
IR Irán
IS Island
IT Taliansko

JM Jamajka
JO Jordánsko
JP Japonsko

KE Keňa
KG Kirgizsko
KH Kambodža
KI Kiribati
KM Komory
KN Svätý Krištof a Nevis
KP Kórejská ľudovodemokratic

ká republika
KR Kórejská republika
KW Kuvajt
KY Kajmanie ostrovy
KZ Kazachstan

LA Laos
LB Libanon
LC Svätá Lucia
LI Lichtenštajnsko
LK Sri Lanka
LR Libéria
LS Lesotho
LT Litva
LU Luxembursko
LV Lotyšsko
LY Líbya

MA Maroko
MC Monako
MD Moldavsko
MG Madagaskar
MH Marshallove ostrovy
MK Macedónsko
ML Mali
MM Myanmar (Barma)
MN Mongolsko
MO Macao
MP Severné Mariány
MQ Martinique
MR Mauri tánia
MS Montserrat
MT Malta
MU Mauricius
MV Maledivy
MW Malawi
MX Mexiko
MY Malajzia
MZ Mozambik

NA Namibia
NC Nová Kaledónia
NE Niger
NF Norfolk
NG Nigéria
NI Nikaragua
NL Holandsko
NO Nórsko
NP Nepál
NR Nauru
NU Niue
NZ Nový Zéland

ON Omán
OA Africká organizácia dušev

ného vlastníctva



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 Vl 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 Arábia
SB Šalamúnové ostrovy
SC Seychely
SD Súdán
SE Švédsko
SG Singapur
SH Svätá Helena
Sl 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 Syna
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 Udelené patenty podľa zákona č. 527/90 Zb. - kód B6 
č. 527/90 Zb. v znení zákona NR SR č. 90/93 Z. z. 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
FA9A vzdanie sa alebo odvolanie udeľovacieho

konania
FC9A zamietnutie prihlášok vynálezu
FD9A zastavenie konania o prihláškach vynálezu 
FG4A udelené patenty
MA4A zánik patentov vzdaním sa
MA4F zánik autorských osvedčení vzdaním sa
MC4A zrušenie patentov
MC4F zrušenie autorských osvedčení
MF14A čiastočné zrušenie patentov
MF14F čiastočné zrušenie autorských osvedčení
MK4A zánik patentov uplynutím doby platnosti
MK4F zánik autorských osvedčení uplynutím doby 

platnosti

MM4A zánik patentov pre nezaplatenie ročných poplat
kov

MM4F zánik autorských osvedčení pre nezaplatenie 
ročných poplatkov

PA4A zmena autorských osvedčení na patenty
PC9A zmena dispozičných práv na vynálezy
PD4A prevod práv a ostatné zmeny majiteľov paten

tov
QA9A ponuka licencií
SB4A zapísané patenty do registra po odtajení
SB4F zapísané autorské osvedčenia do registra po 

odtajení



Opravy. Zmeny. Rôzne.

Opravy v prihláškach vynálezov

HA9A meno pôvodcov
HB9A 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.
7389-82 C 07K 14/57 1686-97 A61K 31/415 651-98 C 03B 37/05

977-87 C 07D 471/04 1687-97 A61K31/41 657-98 A OlN 43/80
1542-87 F 16H 19/02 1692-97 H OlR 9/22 665-98 A61K31/I9
2304-89 H OlR 4/30 1726-97 A61K38/16 668-98 C 07D 215/52
3308-89 C 07C 271/06 8-98 GOlR 1/20 669-98 C 12N5/08
5961-89 C 07D 295/088 43-98 G 02B 6/44 678-98 B 22D 11/24
7197-89 C 07D 473/06 52-98 A 61K 31/40 679-98 C 07D 213/04

857-90 A61K 31/715 66-98 C 21B 3/04 682-98 C07D 241/44
1917-90 A OlN 43/653 69-98 C 21B 13/00 701-98 C 10G 47/16
2646-90 F 02C 6/00 92-98 G 02B 6/44 711-98 F 16B 7/04
3456-90 F OlK 23/10 128-98 B 22D 41/28 713-98 C IlD 3/37
4524-90 A61K38/00 203-98 C 07K 5/107 714-98 C IlD 3/37
4709-90 A 47G 33/12 225-98 C 07D 417/04 715-98 C IlD 3/37
6125-90 B 65D 81/38 228-98 A 23K 1/00 721-98 C 07D 251/12
6218-90 C 08G 63/695 236-98 C 07K 14/575 722-98 C 12N 15/86
6253-90 AOlN 25/14 274-98 C 07D 401/12 746-98 A 61K 31/445
6588-90 C 08F 4/654 282-98 C 07C 59/64 748-98 F 24J 2/00
3322-92 C 07D 471/10 294-98 C 07H 17/08 763-98 A 23K 3/03
1375-95 C 07D 231/54 309-98 C 07D 213/61 764-98 C 07D 265/06
1686-96 A 23L 1/18 314-98 C 07D 401/12 768-98 C 07D 401/12

65-97 GOlK 17/02 341-98 F 24D 11/00 776-98 B65B43/14
103-97 F 02B 29/00 344-98 C 25D 1/04 785-98 C 12N 15/86
206-97 B 23K 23/00 354-98 C 08J 7/00 821-98 C 07K 5/00
311-97 E02D31/10 402-98 C 21D 11/00 849-98 C 02F 1/50
379-97 C 07D295/32 403-98 C 07C 5/02 851-98 B 65G 35/06
414-97 HOlJ 29/28 434-98 C 12N 1/06 855-98 C 12P 13/04
416-97 G OlN 25/00 443-98 C 21C 5/56 876-98 AOlN 43/56
448-97 A61K31/55 450-98 C 07D 307/58 878-98 C 07D 211/90
579-97 F 03D 5/00 452-98 B 22D 11/00 879-98 A 61K 45/00
601-97 B 22C 1/00 454-98 C07C51/16 880-98 C 07C 251/60
619-97 C 03B 19/10 456-98 B 22F 9/02 885-98 C 07D 493/22
627-97 E 06B 17/20 462-98 COlF 11/02 888-98 C 07D 209/48
659-97 A OlG 9/16 475-98 C 07D 239/38 889-98 C 07D 277/30
662-97 F 24F 3/00 487-98 F 23C 11/02 898-98 C 03C 25/02
694-97 F 16K 1/14 496-98 F 16B 13/06 913-98 A61K7/00
736-97 B 22D 7/06 497-98 C 12P 21/02 919-98 C 21B 13/14
802-97 C 07D 471/10 507-98 A OlN 37/24 934-98 C 07D 487/04
973-97 C 21B 13/12 509-98 A61K9/14 936-98 C 21B 13/00
992-97 G OlN 33/52 512-98 A 61K 47/02 955-98 F 27B 7/33

1094-97 E OlD 21/10 513-98 C 07D 471/10 985-98 C 07D 473/18
1195-97 E 06B 3/22 537-98 A61K9/20 989-98 C07D413/2
1199-97 A 61K 38/00 567-98 C 07D 277/56 990-98 A 61K 49/00
1243-97 A 61K 9/00 573-98 C 10K 1/02 1011-98 C 07D 405/12
1249-97 F 16K 17/32 577-98 C IlD 3/00 1012-98 C 23C 16/28
1289-97 C 23C 22/83 579-98 A61K31/41 1013-98 A61K47/18
1321-97 B22C21/00 582-98 B 66B 29/00 1019-98 A OlN 33/04
1336-97 G 02B 1/04 588-98 B 65D 75/58 1040-98 A 61K 9/00
1429-97 A 61K 31/35 589-98 C 07D 473/26 1043-98 C 07D 489/04
1486-97 B 22D 11/16 596-98 G OlN 33/74 1044-98 C 07D 455/04
1536-97 C 22B 3/22 606-98 C 07C 37/68 1052-98 A 61K 35/78
1558-97 E 03F 3/04 608-98 B 26B 21/00 1055-98 A 23P 1/02
1583-97 F 16B 12/04 612-98 C 07D 311/58 1063-98 C 07D 487/04
1587-97 G 02B 6/42 616-98 A 61K 38/05 1093-98 C 07D 249/06
1593-97 G 02B 3/12 617-98 B 65B 1/16 1094-98 C 07D 249/06
1618-97 C 22C 38/00 627-98 A 23L 1/31 1147-98 F 16L9/12
1641-97 A 43B 13/20 647-98 AOlN 25/28 1179-98 B 32B 33/00
1648-97 A61K9/48 648-98 B OlJ 23/44 1201-98 H 05K 9/00
1685-97 A 61K 31/00 650-98 C 03B 37/05 1216-98 C 07D 213/30



Trieda A

6(51) A OlG 9/16
(21) 659-97
(71) GreenStar the Cyclonical Greenhouse Company 

B. V, Hijken, NL;
(72) van Kaam Comelis Jacobus Henricus Maria, 

Bermekom, NL;
(54) Spôsob pestovania rastlín a zariadenie na vy

konávanie spôsobu
(22) 23.05.97
(57) Rastliny (sadenice) sú umiestnené na vegetačnej 

ploche a počas svojho rastu sa presúvajú pomocou 
presúvacích prostriedkov pozdĺž množstva vedľa 
seba umiestnených, pretiahnutých prepravných 
žľabov (kanálov) medzi dodávacou stranou a vy
kladacou stranou týchto prepravných žľabov, 
v ktorých sa od dodávacej strany do vykladacej 
strany prepravných žľabov zvyšuje medziľahlá 
vzdialenosť medzi susednými prepravnými žľab
mi, rovnako ako medzi susednými rastlinami, 
umiestnenými v rovnakom žľabe, v ktorých sa na 
presúvanie rastlín pozdĺž prepravných žľabov po
užíva výrobný výložník, ktorý má tvar mostovej 
konštmkcie překlenuj úcej daný vegetačný po
vrch, ktorá sa pri prevoze pohybuje nad rastlina
mi.

6 (51) A OlN 25/14, 59/26, 57/10
(21) 6253-90
(71) RHONE-POULENC AGROCHIMIE, Lyon, FR;
(72) Hytte Jean-Michel, Lyon, FR; Segaud Christian, 

Genas, FR;
(54) Koncentrovaný fungicídny prostriedok, spôsob 

jeho výroby a jeho použitie
(22) 13.12.90
(32) 14.12.89
(31) 89 16851
(33) FR
(57) Koncentrovaný fungicídny prostriedok na báze 

účinnej látky fosforitanového typu a prípadne 
aspoň jedného ďalšieho kontaktného fungicidu, 
obsahujúci 5 až 95 % spomenutej účinnej látky 
alebo látok, 0,1 až 8 % zmáčadla, 0,3 až 15 % dis- 
pergačného činidla, 0,1 až 50 % nosiča a prípadne 
až 30 % ďalších pomocných prísad. Opisujú sa 
tiež spôsoby výroby týchto granulovaných pros
triedkov a ich použitie na potláčanie húb napáda
júcich rastliny.

6 (51) A OlN 25/28, 57/16, 57/14 // (A OlN 25/28, 
57:16, 57:14)

(21) 647-98
(71) SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH 

CORPORATION, Union, NI, US; ZENECA LI
MITED, Richmond, CA, US;

(72) Meyer Jeffery Alan, Mundelein, IL, US; Penning
ton Robert G., Rayville, MO, US; Scher Herbert 
Benson, Moraga, CA, US;

(54) Suché formulácie pesticídov na kontrolu ekto- 
parazitov na zvieratách

(22) 14.11.96
(32) 17.11.95
(31) 08/560 033
(33) US
(86) PCT/US96/18231, 14.11.96
(57) Suché formulácie organofosfátových insekticídov 

sú použiteľné pri účinnom a pohodlnom ošetrení 
zvierat pred infikáciou blchami a ďalšími ektopa- 
razitmi. Aplikujú sa vo forme mikrokapsúl na ma
lú obmedzenú plochu srsti zvieraťa a nespôsobu
jú vážnejšie nežiaduce reakcie.

6 (51) A OlN 33/04 // (A OlN 33/04, 43:60, 33:12)
(21) 1019-98
(71) BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIO

NAL, INC., Memphis, TN, US;
(72) Del Corral Fernando, Memphis, TN, US; Jaquess 

Percy, Tigrett, TN, US; Oppong David, Cordova, 
TN, US;

(54) Synergicky antimikrobiálny prostriedok obsa
hujúci ionénový polymér a soľ dodecylamínu a 
spôsoby jeho použitia

(22) 06.02.97
(32) 07.02.96
(31) 60/011 290
(33) US
(86) PCTAJS97/01967, 06.02.97
(57) Prostriedky obsahujúce ionénový polymér a soľ 

dodecylamínu sú synergicky účinné v porovnaní 
so zodpovedajúcimi samotnými zložkami pri re
gulácii rastu mikroorganizmov v materiáli alebo 
médiu, alebo na nich. Tiež sú opísané spôsoby re
gulácie rastu mikroorganizmov pomocou týchto 
prostriedkov.

6 (51) A OlN 37/24 // (A OlN 37/24, 61:00,
43:54, 37:50)

(21) 507-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Wagner Oliver, Ludwigshafen, DE; Ammermarm 

Eberhard, Heppenheim, DE; Lorenz Gisela, 
Hambach, DE;

(54) Fungicídna zmes
(22) 18.11.96
(32) 24.11.95
(31) 195 43 746.2
(33) DE
(86) PCT/EP96/05064, 18.11.96
(57) Fungicídna zmes obsahujúca a) derivát p-hydro- 

xyanilínu všeobecného vzorca (I), kde R1 zname
ná H, prípadne substituovaný alkyl, cykloalkyl, 
cykloalkenyl, bicykloalkyl alebo bicykloalkenyl, 
R2 a znamenajú od seba nezávisle halogén, al
kyl, halogénalkyl, alkoxy alebo halogénalkoxy, 
Z znamená H alebo R^-(CO)-, kde R^ je prípadne 
substituovaný alkyl, alkenyl, cykloalkyl, cykloal
kenyl alebo aryl, skupinu OR-\ NR^R', kde R^ a 
R^ sú od seba nezávisle prípadne substituovaný



alkyl, alkenyl, cykloalkyl, cykloalkenyl alebo a- 
ryl, R^ znamená H alebo alkyl, b) účinnú látku
všeobecného vzorca (IIA) alebo (IIB), kde........
znamená dvojitú alebo jednoduchú väzbu, a výz
nam jednotlivých substituentov a indexov je vy
svetlený v opise, v synergicky účinnom množstve. 
Ďalej je opísané použitie zmesi na ničenie škodli
vých húb.

6 (51) A OlN 43/56 // (A OlN 43/56, 47:36, 43:90, 
43:80, 43:64, 43:50, 37:40, 35:08, 35:02)

(21) 876-98
(71) BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIO

NAL, INC., Memphis, TN, US;
(72) King Vanja M., Memphis, TN, US; Zhou 

Xiangdong, Memphis, TN, US;
(54) Synergické antimikrobiálne prostriedky obsa

hujúce 1-hydroxymetylpyrazol a ochranné či
nidlo

(22) 27.12.96
(32) 29.12.95
(31) 08/580 739
(33) US
(86) PCT/US96/20340, 27.12.96
(57) Prostriedky, ktoré obsahujú zlúčeninu všeobecné

ho vzorca (I), v ktorom R a R' sú nezávisle vy
brané z atómu vodíka a alkylovej skupiny s 1 až 4 
atómami uhlíka, R" znamená skupinu vybranú zo 
skupiny, ktorá pozostáva z a) atómu vodíka, b) a- 
tómu halogénu vybraného zo skupiny pozostáva
júcej z atómu fluóru, chlóru, brómu a jódu a c) 
nitroskupiny alebo hydrochloridovej soli uvede
nej zlúčeniny, a aspoň jedno ochranné činidlo, 
ktoré sú synergicky účinné pri regulácii a/alebo 
znížení rastu mikroorganizmov v materiáli alebo 
médiu, alebo na materiáli alebo médiu. Opisujú sa 
tiež spôsoby regulácie a/alebo zníženia rastu mik
roorganizmov a zabránenie ničenia spôsobeného 
mikroorganizmami použitím prostriedkov podľa 
predloženého riešenia.

RN R

CHaOH (!)

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

(54)

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

A OlN 43/653 
1917-90
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, BE;
Valcke Alex Raymond Albert, Weche Iderzande, 
BE;
Fungicídne kompozície, spôsob potlačovania 
plesní a spôsob ochrany dreva a iných biode- 
gradovateľných materiálov
18.04.90
19.04.89
8908794.4
GB
Fungicídne kompozície, ktoré obsahujú tebucona- 
zol alebo jeho soľ, propiconazol alebo jeho soľ, 
stereoizomér alebo stereoizomému zmes a nosič v 
množstve, ktoré vyvoláva synergický fungicídny 
účinok. Spôsob potlačovania plesní, pri ktorom sa 
na rastliny alebo ich stanoviště, na drevo, dřevo
vinu pre papierenský priemysel alebo na biode- 
gradovateľné materiály pôsobí súčasne, oddelene 
alebo postupne účinným množstvom týchto sy- 
nergických fungicídnych kompozícií.

6 (51) A OlN 43/80 // (A OlN 43/80, 33:22)
(21) 657-98
(71) RHONE-POULENC AGRO, Lyon, FR;
(72) Leroux Bernard, Chazay, Lozanne, FR; Ronssin 

Sylvie, Lyon, FR;
(54) Herbicidne prostriedky obsahujúce 4-benzoy- 

lizoxazoly a aclonifen a spôsob ničenia burín
(22) 13.11.96
(32) 20.11.95
(31) 9523724.4
(33) GB
(86) PCT/EP96/04966, 13.11.96
(57) Prostriedky obsahujúce: a) 4-benzoylizoxazol 

všeobecného vzorca (I), kde R je atóm vodíka 
alebo skupina -CO2R , R^ je cyklopropyl, R^ je 
vybrané zo skupiny zahŕňajúcej atóm halogénu, 
skupinu -S(G)pMe a alkylovú skupinu s 1 až 6 
atómami uhlíka alebo halogénalkylovú skupinu, n 
je dve alebo tri, p je nula, jedna alebo dve, R^ je 
alkylová skupina s 1 až 4 atómami uhlíka a b) 2- 
-chlór-6-nitro-3-fenoxyanilín, čo je aclonifen, a 
ich použitie ako herbicídov.



6 (51) A 23K 1/00, 3/00, A 23L 3/3454, 3/3508
(21) 228-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Brôckel Ulrich, Freinsheim, DE; Miischen Hans, 

Maxdorf, DE; Meyer Joachim, Maxdorf, DE; 
Salvador Beate, Linkenheim-Hochstetten, DE; 
Käsler Bruno, Ludwigshafen, DE;

(54) Zmáčateľný granulát na báze organických ky
selín, postup jeho výroby a jeho použitie

(22) 26.08.96
(32) 30.08.95
(31) 195 31 782.3
(33) DE
(86) PCT/EP96/03757, 26.08.96
(57) Zmáčateľný granulát skladajúci sa z jadra a oba

lu, pričom jadrový materiál obsahuje organickú 
kyselinu, pórovitý nosič a obal, látku slúžiacu na 
vytvorenie krycej vrstvy rozpustnú alebo napučia- 
vajúcu vo vode pri 20 °C. Ďalej je opísaný postup 
výroby granulátu a jeho použitie.

6(51) A23K3/03
(21) 763-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha

fen, DE;
(72) Käsler Bruno, Ludwigshafen, DE; Gaus Giinter, 

Biblis, DE; Pahlow Giinter, Wendeburg, DE;
(54) Použitie chloridu draselného na silážovanie ze

leného krmiva
(22) 02.12.96
(32) 11.12.95
(31) 195 46 200.9
(33) DE
(86) PCT/EP96/05331,02.12.96
(57) Použitie bežne známych silážovacích prostried

kov v kombinácii s účinným množstvom chloridu 
draselného na silážovanie zeleného krmiva.

6(51) A23L1/18
(21) 1686-96
(71) Horvát František, Ing., Zlaté Moravce, SK;
(72) Horvát František, Ing., Zlaté Moravce, SK;
(54) Zariadenie na výrobu nekukuričných pukan

cov a tieto pukance
(22) 27.12.96
(57) Zariadenie na výrobu nekukuričných pukancov 

pozostávajúce z násypníka, ktorý je napojený na 
potrubie vedené cez tepelný zdroj do zásobníka 
a nekukuričné pukance tvoriace zmes vypuka
ných a nevypukaných zŕn.

6 (51) A 23L 1/31, 1/10, A 23 J 3/26
(21) 627-98
(71) Bernard Matthews Plc., Norwich, Norfolk, GB;
(72) Matthews Bernard Trevor, Norwich, GB; Joll 

David John, Norfolk, GB; Roberts Peter Elywn, 
Norfolk, GB; Wilson David Norman, Norfolk, 
GB; Barker John Harry, Norfolk, GB;

(54) Potravinársky výrobok skrutkovitej konfigu
rácie

(22) 07.05.98
(32) 09.05.97
(31) 9709460.1
(33) GB
(57) Potravinársky výrobok, pozostávajúci z jedného 

alebo niekoľkých tvárnych potravinových sub
strátov vytvarovaných do skrutkovitej konfigurá
cie a opatrený povlakom kvapalného činidla proti 
zlepovaniu, ktoré pôsobí ako prostriedok na za
bránenie vzájomného spájania navzájom priľah
lých závitov uvedeného výrobku zlepovaním. 
Takýmto kvapalným činidlom proti zlepovaniu 
môže byť rastlinný pokrmový olej, napríklad hyd- 
rogenovaný rastlinný olej, sójový olej, repkový 
olej, slnečnicový olej, saflorový olej, podzemni- 
cový olej alebo ich zmes. Konfigurácia potravi
nárskeho výrobku môže byť charakterizovaná 
jednoduchou alebo niekoľkochodovou skrutkov- 
nicou, napríklad dvojchodovou alebo trojchodo- 
vou skrutkovnicou. Predložené riešenie ďalej na
vrhuje spôsob a zariadenie na zhotovovanie také
hoto potravinárskeho výrobku skrutkovitej konfi
gurácie.

6 (51) A 23P 1/02, A 23D 9/05
(21) 1055-98
(71) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S. A., 

Vevey, CH;
(72) Reimerdes Emst H., Cully/Villette, CH;
(54) Spôsob výroby voľne prúdiaceho a rýchlo dis- 

pergovateľného a/alebo rozpustného granulo
vaného potravinového produktu

(22) 06.02.97
(32) 07.02.96
(31) 96810080.0
(33) EP
(86) PCT/EP97/00530, 06.02.97
(57) Spôsob výroby prúdiaceho a rýchlo dispergova- 

teľného a/alebo rozpustného potravinového pro
duktu, ktorý zahŕňa prípravu zmesi oleja alebo tu
kov a práškových uhľohydrátov a/alebo materiá
lov bohatých na proteiny v pretláčacom stroji, 
plastifikovanie zmesi v pretláčacom stroji a tvaro
vanie zmesi do granúl pretláčaním plastifikovanej 
zmesi do vlákien a nasekaním týchto vlákien.



6 (51) A 43B 13/20, B 29C 63/00, B 29D 22/00,
23/00, B 32B 27/04, 27/42, C 08F 8/30

(21) 1641-97
(71) NIKE INTERNATIONAL, LTD., Beaverton, OR, 

US; TETRA PLASTICS, INC., St. Charles, MO, 
US;

(72) Bonk Henry W., Wallingford, CT, US; Goldwas- 
ser David, Chesterfield, MO, US;

(54) Membrány na báze polyuretánových materiá
lov, obsahujúce polyesterpolyoly

(22) 06.06.96
(32) 07.06.95, 12.12.95
(31) 08/475 275,08/571 160
(33) US, US
(86) PCT/US96/09188, 06.06.96
(57) Membrána (28) na báze polyuretánových materiá

lov obsahuje polyesterpolyoly, pričom má pre du
sík mieru priepustnosti plynu 15,0 alebo menšiu. 
Membrána (28) má priemernú hrúbku 20,0 mil 
(=508 pm). Membrány (28) môžu obsahovať 
zmesi jedného alebo viac termoplastických uretá- 
nov na báze polyesterpolyolu a jeden alebo viac 
bariérových materiálov. Membrány môžu byť po
užívané buď ako jednovrstvové (30A) alebo viac- 
vrstvové lamináty (28A).

6(51) A47G33/12
(21) 4709-90
(71) Krirmer Klaus, Strasskirchen, DE;
(72) Krinner Klaus, Strasskirchen, DE;
(54) Stojan, predovšetkým na vianočný stromček
(22) 27.09.90
(32) 28.09.89
(31) P 39 32 473.7
(33) DE
(57) Stojan pozostáva z podlahovej časti, na ktorej je 

vytvorená prijímacia časť. Okolo strednej osi pri
jímacej časti je vytvorených viacero pridržiava- 
cích prvkov, ktoré sú otočné v rovine medzi voľ
nou polohou a pridržiavacou polohou. Tieto rovi
ny sa pretínajú v uvedenej strednej osi a v koneč
nej polohe súčasne na všetky pôsobí nastavenou 
pridržiavacou silou prevodový prvok, ktorý je pri
pojený na jediné napínacie zariadenie. Podstatou 
stojana je, že silový prevodový prvok (48) je vy
tvorený vo voľnej polohe ako silovo voľný, 
vzhľadom na všetky pridržiavacie prvky (14, 16, 
18, 20), pričom každý pridržiavací prvok (14, 16, 
18, 20) je pripojený k tomuto silovému prevodo
vému prvku (48) nezávisle.
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6(51) A61K7/00
(21) 913-98
(71) HANS SCHWARZKOPF GMBH & CO.KG, 

Hamburg, DE;
(72) Akram Mustafa, Hamburg, DE; WolE Wolfgang, 

Bargteheide, DE; Rohweder Sandra, Hamburg, 
DE; Schwartz Stephan, Wedel, DE;

(54) Tuhý prostriedok na farbenie vlasov a zmes na 
použitie, obsahujúca tento prostriedok

(22) 19.12.96
(32) 05.01.96
(31) 196 00 221.4
(33) DE
(86) PCT/EP96/05714, 19.12.96
(57) Tuhý prostriedok na farbenie vlasov v práškovej 

alebo granulovanej forme, ktorým sa dosahujú 
výborné výsledky v oblasti farbenia vlasov, čo 
znamená prekrytie šedivých vlasov, ako aj nepo
škodenie vlasovej štruktúry, obsahuje aspoň jeden 
medziprodukt oxidačnej farbiacej látky, aspoň je
den oxidačný prostriedok, obvyklé kozmetické 
prísady a aspoň jedno rastlinné farbivo alebo 
Hermu neutral, a ďalej vynález zahŕňa zmes na 
použitie, ktorá obsahuje tuhý prostriedok, ktorý sa 
pred použitím zmieša s vodou a nanesie sa na vla
sy.

6 (51) A 61K 9/00, A 61F 5/41, A 61M 31/00
(21) 1243-97
(71) VIVUS INCORPORATED, Menlo Park, C A, US;
(72) Place Virgil A., Kawaihae, HI, US;
(54) Vazoaktivne činidlo, farmaceutický prípravok, 

ktorý ho obsahuje, súprava pomôcok a spôsob 
jej zostavenia

(22) 07.03.96
(32) 14.03.95
(31) 08/403 333
(33) US
(86) PCT/US96/03086, 07.03.96



(57) Použitie vazoaktívneho činidla a farmaceutického 
prípravku na prevenciu erekčnej nespôsobilosti, 
najmä vaskulámej impotencie u mužov, spočíva v 
tom, že sa účinná látka a dávkovací režim zvolia 
tak, aby sa dosiahol pravidelne zvýšený tok krvi 
do penisu, a zároveň sa predíde arteriálnej oklúzii 
a vaskulámemu poškodeniu sliznicových vlákien 
v tomto priestore, ako i kolagénových vlákien ka- 
vemózneho tkaniva.

6 (51) A 61K 9/00
(21) 1040-98
(71) ALZA CORPORATION, Palo Alto, CA, US;
(72) EckenhofF James B. /zomrel/; Peery John R., 

Stanford, CA, US; Dionne Keith E., Cambridge, 
MA, US; Landrau Felix A., Punta Gorda, FL, US; 
Lautenbach Scott D., San Mateo, CA, US; 
Magruder Judy A., Mountain View, CA, US; 
Wright Jeremy C., Los Altos, CA, US;

(54) Trvalé dodávanie aktívneho činidla s využitím 
implantabilného systému

(22) 15.01.97
(32) 02.02.96
(31) 08/595 761
(33) US
(86) PCT/US97/00722, 15.01.97
(57) Zariadenie na dodávanie preparátu s aktívnym či

nidlom počas vopred určeného času podávania je 
tvorené nepriepustným zásobníkom rozdeleným 
na komoru obsahujúcu vodou napúčajúce činidlo 
a na komoru obsahujúcu preparát aktívneho činid
la. Kvapalina z prostredia je nasávaná cez polo- 
priepustnú zátku do komory obsahujúcej vodou 
napúčajúce činidlo a preparát aktívneho činidla je 
uvoľňovaný cez výtokový otvor spätnej difúznej 
regulácie.

6 (51) A 61K 9/14, 9/19, 47/26, 47/18 
(21) 509-98
(71) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, Mann

heim, DE;
(72) Mattem Markus, Heppenheim, DE; Winter Ger

hard, Dossenheim, DE;

(54) Spôsob stabilizácie biologických materiálov 
a prípravky na vykonávanie tohto spôsobu

(22) 24.10.96
(32) 25.10.95
(31) 195 39 574.3
(33) DE
(86) PCT/EP96/04627, 24.10.96
(57) Spôsob výroby suchých, čiastočne amorfných 

produktov, obsahujúcich biologický, najmä tera
peuticky aktívny materiál, ktoré predstavujú mak
roskopický homogénne zmesi substancií, pričom 
tieto zmesi substancií sú zvolené tak, že obsahujú 
aspoň po jednej substancii zo skupiny (i) sacharid 
alebo amfotémy ión s polárnym zvyškom a ich 
deriváty a (ii) amfotémy ión s nepolárným zvyš
kom a jeho deriváty, spočíva v príprave roztoku 
biologického alebo terapeuticky aktívneho mate
riálu a substancií (i) a (ii). Tento roztok sa suší pri 
teplote produktu vyššej ako je teplota mrazu roz
toku. Zmesi substancií, ktoré sa získajú uvede
ným spôsobom, sú použiteľné v diagnostických 
alebo terapeutických metódach.

6(51) A61K9/20
(21) 537-98
(71) EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Budapest, HU;
(72) Fekete Pál, Budapest, HU; Pálfi Zoltánné, 

Budapest, HU; Krisztián Mária, Budapest, HU; 
Góra Lászlóné, Isaszeg, HU; Lady Blanka, 
Budapest, HU; Szentgróti Pálné, Budapest, HU;

(54) Kaptoprilové tablety
(22) 10.10.97
(32) 10.09.96
(31) P 96 02470
(33) HU
(86) PCT/HU97/00051, 10.10.97
(57) Kaptoprilové tablety obsahujúce plnivo a spojivo, 

rozvoľňovadlo, mazadlo a klznú látku, kde plni
vom a spojivom je zmes laktózy a mikrokryštalic- 
kaj celulózy v hmotnostnom pomere 1,5 ; 1 - 1 : 1 
a celkové množstvo uvedenej zmesi je 60 % 
hmotnostných až 80 % hmotnostných z celkovej 
hmotnosti tablety. Kaptoprilové tablety sú veľmi 
stabilné, môžu sa ľahko vyrábať a smerodajná 

' odchýlka obsahu aktívnej zložky jednotlivých 
tabliet a tiež časti tabliet rozlomených na dve ale
bo štyri časti je veľmi nízka.

6(51) A61K9/48 
(21) 1648-97
(71) R.P. Scherer Corporation, Troy, MI, US;
(72) Sundararajan Mani R., Halesite, NY, US; Young

blood Elizabeth, Valrico, FL, US; Rodrigues 
Gilbert T., Tampa, FL, US; Walker David J., St. 
Petersburg, FL, US; Beke Peter, Tarpon Springs, 
FL, US; Stroud Norman S., Safety Harbor, FL, 
US;



(54) Želatínová kapsula, spôsob jej výroby, spôsob 
zabránenia migrácie z náplňového materiálu 
a kompozitný film

(22) 06.06.96
(32) 07.06.95
(31) 08/472 895
(33) US
(86) PCTAJS96/09145, 06.06.96
(57) Želatínová kapsula vyrobená spôsobom s rotač

nou hlavicou obsahuje puzdro, majúce vonkajšiu 
vrstvu a bariérovú vrstvu, a čerpateľný náplňový 
materiál, umiestnený v puzdre, kde bariérová vrst
va je umiestnená medzi vonkajšou vrstvou a nápl
ňovým materiálom. Náplňový materiál obsahuje 
hydrofilnú zložku, hydrofóbnu zložku, amfifilnú 
zložku alebo ich zmesi. Vonkajšia vrstva obsahu
je želatínu. Spôsob výroby želatínovej kapsuly 
schopnej niesť náplňový materiál zahŕňa tvorbu 
želatínovej pásky, ktorá má vonkajšiu vrstvu 
obsahujúcu želatínu a bariérovú vrstvu odolnú 
proti migrácii hydrofilných alebo hydrofóbnych 
materiálov; prípravu náplňového materiálu a za
puzdrenie náplňového materiálu do želatínovej 
pásky pri použití zapuzdrovacieho zariadenia s ro
tačnou hlavicou. Spôsob zabránenia migrácie ma
teriálov z náplňového materiálu želatínovej vrstvy 
a kompozitný film, ktorý obsahuje želatínovú 
vrstvu a bariérovú vrstvu.

6(51) A 6IK 31/19, 9/00
(21) 665-98
(71) THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham, GB;
(72) Barrett David Michael, Nottingham, GB; Smith 

Carl Simon, Nottingham, GB; Thurgood David 
Michael, Nottingham, GB;

(54) Použitie flurbiprofénu na prípravu liečiva na 
liečenie bolesti v krku

(22) 21.11.96
(32) 22.11.95
(31) 9523833.3
(33) GB
(86) PCT/EP96/05208, 21.11.96
(57) Je opísané použitie flurbiprofénu na prípravu lie

čiva na liečenie bolesti v krku, ktoré zahŕňa podá
vanie farmaceutického prostriedku v tuhej dávko
vej forme na žuvanie alebo cmúľanie alebo vo 
forme spreja obsahujúceho terapeuticky účinné 
množstvo flurbiprofénu, ktorý uvoľňuje flurbi- 
profén do ústnej dutiny, aby sa flurbiprofén dostal 
na povrch bolestivého miesta v krku pacientov, 
ktorí túto liečbu potrebujú.

6(51) A 61K 31/35, 31/40 
(21) 1429-97
(71) ASTRA AKT1EBOLAG, Sôdertälje, SE;
(72) Evenden John, Stockholm, SE; Thorberg Seth 

Olov, Jäma, SE;

(54) Kombinácia inhibítora absorpcie 5-HT so se
lektívnou protilátkou 5-HT

(22) 23.04.96
(32) 27.04.95
(31) 9501567-3
(33) SE
(86) PCT/SE96/00526, 23.04.96
(57) Je opísaná kombinácia prvej zložky a, ktorou je 

inhibitor spätnej absorpcie 5-HT, a druhej zložky 
b, ktorou je selektívna protilátka 5-HTvše
obecného vzorca (I), v ktorom R* predstavuje n- 
-propyl alebo cyklobutyl, R^ znamená izopropyl, 
terciámy butyl, cyklobutyl, cyklopentyl alebo 
cyklohexyl, R^ predstavuje vodík, R1* znamená 
vodík alebo metyl, ako (R)-enantiomér vo forme 
voľnej zásady alebo ich farmaceuticky prijateľ
ných solí, jej príprava, farmaceutická formulácia 
obsahujúca uvedené kombinácie a jej použitie na 
liečenie emočných porúch, ako sú depresie, poci
ty úzkosti a utkvelých nutkavých porúch.

6 (51) A 61K 31/40, 31/19, 31/195, 31/54, 31/12, 31/34
(21) 52-98
(71) Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, US; Merck 

Frosst Canada Inc., Kirkland, Quebec, CA;
(72) Kargman Stačia, Kirkland, Quebec, CA; Evans 

Jilly, Kirkland, Quebec, CA; Simon Thomas J., 
Rahway, NJ, US;

(54) Použitie NSAID na výrobu liečiva na spomale
nie alebo zabránenie transformácie adenómu 
hrubého čreva na adenokarcinóm

(22) 15.07.96
(32) 19.07.95, 19.02.96
(31) 60/001 240,9603470.7
(33) US, GB
(86) PCT/US96/11761, 15.07.96
(57) Je opísané použitie nesteroidného protizápalové- 

ho prostriedku na spomalenie alebo zabránenie 
transformácie adenómu hrubého čreva na adeno- 
karcinón hrubého čreva, podaním netoxického te
rapeuticky účinného množstva NSAID pacientovi 
s anamnézou FAP alebo pacientovi s jedným ale
bo viacerými adenómami, kde uvedené množstvo 
účinne inhibuje PGHS-2 v uvedenom adenóme.



6(51) A61K31/41
(21) 1685-97
(71) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, OH, 

US;
(72) Camden James Berger, West Chester, OH, US;
(54) Farmaceutický prostriedok na liečenie rakovi

ny a vírusových ochorení
(22) 22.05.96
(32) 07.06.95
(31) 08/473 819
(33) US
(86) PCT/US96/07444, 22.05.96
(57) Je opísaný farmaceutický prostriedok, ktorý spo

maľuje rast nádorov a rakoviny u cicavcov, obsa
hujúci 1H-1,2,4-triazolové deriváty všeobecného 
vzorca (I), kde Z je alky lén vybraný zo skupiny, 
ktorá pozostáva z CH2-CH2-, -CH2-CH2-CH2-, 
-CH(CH3)-CH(CH3)- a -CH2-CH(alkyl), kde 
uvedený alkyl má jeden až desať atómov uhlíka, 
a Ar je vybraný zo skupiny, ktorú tvoria fenyl, 
substituovaný fenyl, tienyl, halogéntienyl, nafty] 
a fluórenyl. Uvedené zlúčeniny sú vhodné aj na 
liečenie vírusových infekcií.

I O CJI v Z
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6(51) A61K31/41
(21) 1687-97
(71) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, OH, 

US;
(72) Camden James Berger, West Chester, OH, US;
(54) Farmaceutický prostriedok na liečenie rakovi

ny, nádorových a vírusových ochorení
(22) 22.05.96
(32) 07.06.95
(31) 08/473 818
(33) US
(86) PCT/US96/07446, 22.05.96
(57) Je opísaný farmaceutický prostriedok, ktorý spo

maľuje rast nádorov a rakoviny u cicavcov, obsa
hujúci fungicid, ktorým je derivát 1,3-bis-triazo- 
lyl-2-propanolu, všeobecného vzorca (I), kde R* 
je prípadne substituovaný alkyl, cykloalkyl, aryl, 
halogénaryl alebo aralkyl a jeho soli a kovové 
komplexy a jeho étery alebo estery, a netoxické, 
farmaceuticky prijateľné adičné soli, tak s orga
nickými, ako aj s anorganickými kyselinami. 
Uvedené zlúčeniny sú vhodné aj na liečenie víru
sových infekcií.

6 (51) A 61K 31/41, 31/57, 31/675
(21) 579-98
(71) Angelini Ricerche S.p.A. Societá Consortile, S. 

Palomba-Pomezia (Roma), IT;
(72) Guglielmotti Angelo, Roma, IT; Dionisio Paolo, 

Roma, IT;
(54) Farmaceutický prípravok na ošetrovanie po

rúch autoimunity
(22) 26.10.96
(32) 31.10.95
(31) MI95A002242
(33) IT
(86) PCT/EP96/04672, 26.10.96
(57) Opisuje sa farmaceutický prípravok, obsahujúci 

protizápalové liečivo schopné potlačovať produk
ciu cytokínov (CSAID), imunosupresívnu látku 
a farmaceuticky prijateľný expicient. Zlúčenina 
CSAID je vybraná zo skupiny zahŕňajúcej pento- 
xyfyllin, vinigrol, suramin, talidomid, bindarit 
a podobne. Ako imunosupresívna látka sa používa 
cyklosporín, azatioprin, kortizol, betametazón, 
kortizón, prednizón a podobne.

6(51) A 61K 31/415
(21) 1686-97
(71) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, OH, 

US;
(72) Camden James Berger, West Chester, OH, US;
(54) Farmaceutický prostriedok na liečenie leuké

mie
(22) 22.05.96
(32) 07.06.95
(31) 08/473 817
(33) US
(86) PCT/US96/07445, 22.05.96
(57) Je opísaný farmaceutický prostriedok na liečenie 

leukémie u ľudí, obsahujúci fungicid, ktorým je 
benzimidazolový derivát všeobecného vzorca (I), 
kde X je vodík, halogén, alkyl s menej ako 7 ató
mami uhlíka alebo alkoxyskupina s menej ako 
7 atómami uhlíka, n je kladné celé číslo menšie 
ako 4, Y je vodík, chlór, nitroskupina, metyl alebo 
etyl, a R je vodík alebo alkylová skupina s 1 až 8 
atómami uhlíka a R2 je 4-tiazolyl alebo NHCO- 
ORj, kde Rj je alifaticky uhľovodík s menej ako 
7 atómami uhlíka alebo jeho farmaceuticky prija
teľné adičné soli s anorganickými alebo organic
kými kyselinami.



6 (51) A 61K 31/445, 31/415, C 07C 257/00,
C 07D 235/04, 235/06, 235/10, 235/12,
235/24, 235/28, 401/12

(21) 746-98
(71) BERLEX LABORATORIES, INC, Richmond, 

CA, US;
(72) Amaiz Damian O., Hercules, CA, US; Griedel 

Brian D., Richmond, CA, US; Sakata Stephen T., 
Richmond, CA, US; Shaw Kenneth J., San 
Rafael, CA, US; Zhao Zuchan, El Sobrante, CA, 
US;

(54) Nafty !-substituované benzimidazolové derivá
ty pôsobiace ako anti-koagulačné činidlá, far
maceutický prostriedok obsahujúci tieto látky 
a použitie týchto látok

(22) 05.12.96
(32) 08.12.95
(31) 08/570 057
(33) US
(86) PCT/1B96/01496, 05.12.96
(57) Naftyl-substituované benzimidazolové deriváty 

všeobecného vzorca (I), v ktorom n je 0 až 3, A je 
alkylénová skupina s rozvetveným alebo pria
mym reťazcom, skupina -C(O) alebo 8(0)2 a R*, 
R-, R^ a R** majú význam uvedený v opisnej čas
ti, ktoré majú inhibičný účinok voči ľudskému 
faktoru Xa alebo Ha a sú vhodné na liečenie sta
vov choroby, ktoré sú sprostredkové faktorom Xa 
alebo IIa. Ďalej sú opísané antikoagulačné pros
triedky obsahujúce tieto naftyl-substituované ben
zimidazolové zlúčeniny a ich použitie na inhibo- 
vanie ľudského faktora Xa alebo IIa.

6 (51) A 61K 31/55, C 07D 487/06 // (C 07D 487/06, 
243:00, 209:00)

(21) 448-97
(71) Institut de Recherche Jouveinal (I.R.J.), Fresnes 

Cedex, FR;
(72) Pascal Yves, Rueil-Malmaison, FR; Moodley 

lndres, Guateng Craighall, ZA; Calvet Alain, 
L'Hay-les-Roses, FR; Junien Jean-Louis, Sevres, 
FR; Dahl Svein G., Gig sur Yvette, FR;

(54) Deriváty diazepinoindolov, spôsob ich prípra
vy, ich použitie na prípravu liečiva a ich far
maceutické kompozície

(22) 13.10.95
(32) 14.10.94
(31) 94.12282
(33) FR
(86) PCT/FR95/01354, 13.10.95

(57) Sú opísané deriváty diazepinoindolov vzorca (I), 
v ktorom R je vodík, nižší alkyl alebo nižšia alko- 
xyskupina a A je jedenkrát až trikrát substituova
ný aryl alebo heteroaryl obsahujúci dusík alebo sí
ru, spôsob ich prípravy, farmaceutický prostrie
dok s ich obsahom a ich použitie na úpravu stavu 
vyžadujúceho terapiu s použitím inhibítora fosfo- 
diesterázy IV.

6 (51) A 61K 31/715, 33/30, C 08B 37/08
(21) 857-90
(71) RICHTER GEDEON VEGYÉSZETI GYÁR

R.T., Budapest, HU;
(72) Burger Kálmán, Dr., Budapest, HU; Takácsi Nagy 

Géza, Dr., Budapest, HU; Réthey Iván, Budapest, 
HU; Illés János, Ing., Budapest, HU; Steťkó Béla, 
Dr., Budapest, HU; Neszmélyi Erzsébet, Ing., Bu
dapest, HU; Gebhardt István, Dr. Ing., Budapest, 
HU; Rácz István, Dr., Budapest, HU; Király 
Gyôngyvér, Budapest, HU; Várkonyi Viktória, 
Dr., Budapest, HU;

(54) Asociáty deprotonovanej kyseliny hyaluróno- 
vej, spôsob ich prípravy, farmaceutický a koz
metický prostriedok s ich obsahom

(22) 22.02.90
(32) 24.02.89
(31) 891/89
(33) HU
(57) Asociáty deprotonovanej kyseliny hyalurónovej 

so zinočnatými alebo kobaltnatými iónmi sa pri
pravujú reakciou vodného roztoku obsahujúceho 
zinočnaté alebo kobaltnaté soli s vodným rozto
kom soli kyseliny hyalurónovej, alebo rozpuste
ním asociátov kyseliny hyalurónovej s kvartémou 
amóniovou soľou v dvojici rozpúšťadiel, ktorá 
obsahuje vodný roztok zinočnatého alebo kobalt- 
natého iónu a rozpúšťadlo čiastočne miešateľné 
s vodou, a nasledovným vyzrážaním. Farmaceu
tický a kozmetický prostriedok obsahujúci tieto 
asociáty ako účinnú zložku sa používa na urých
lenie epitelizácie povrchových epiteliálnych efek
tov a podporu regenerácie kože.

6 (51) A 61K 35/78, 31/195, 31/495
(21) 1052-98
(71) INSTITUT MALGACHE DE RECHERCHES 

APPL1QUEES, Antananarivo, MG; RHONE- 
-POULENC RORER S.A., Antony, FR;

(72) Rakoto Ratsimamanga Albert, Antananarivo, 
MG; Rakoto Ratsimamanga Suzanne, Antanana
rivo, MG; Rasoanaivo Philippe, Antananarivo, 
MG; Leboul Jean, Gometz-Ia-Ville, FR; Provost 
Jean, Monts, FR; Reisdorf Daniel, Thiais, FR;



(54) Zmesi izolovateľné zo semien Eugenia Jambo- 
Iana Lamarck, spôsob ich prípravy a použitie 
týchto zmesí a niektorých z ich zložiek ako lie
čivo

(22) 03.02.97
(32) 06.02.96
(31) 96/01389
(33) FR
(86) PCT/FR97/00207, 03.02.97
(57) Opisujú sa zmesi izolovateľné zo semien ovocnej 

dreviny Eugenia Jambolana Lamarck, ich prípra
va, liečivo obsahujúce tieto zmesi alebo zložky 
týchto zmesí a použitie týchto zmesí a zložiek na 
prípravu liečiva.

6 (51) A 61K 38/00, C 07K 14/00
(21) 4524-90
(71) SENETEK, PLC, St Louis, MO, US;
(72) Gerstenberg Thomas, Frederiksberg, DK; Fahren- 

krug Jan, Hellerup, DK; Ottesen Bent, Frederiks
berg C, DK;

(54) Kompozícia fyziologicky prijateľná pre mužov 
na vyvolanie erekcie

(22) 17.09.90
(32) 18.09.89
(31) 408 754
(33) US
(57) Kompozícia na báze neuropeptidu je zo súboru, 

ktorý zahŕňa vazoaktívny intestinálny peptid 
a peptid histidínmetionín, alfa-adrenergického 
blokátora a farmakologicky vhodného riedidla na 
vyvolanie erekcie u mužov trpiacich impotenciou, 
ktorá je spôsobená ťažkou aterosklerózou, pričom 
nedochádza k deštrukcii tkanív ako v prípade pe- 
nisového implantátu, dosiaľ jediného známeho ú- 
činného prostriedku na liečenie impotencie ate- 
rosklerotického pôvodu.

6(51) A 61K 38/00, C 07K 5/12
(21) 1199-97
(71) University of Hawaii, Honolulu, HI, US; Wayne 

State University, Detroit, MI, US;
(72) Moore Richard E., Honolulu, HI, US; Tius 

Marcus A., Kailua, HI, US; Barrow Russell A., 
Honolulu, HI, US; Liang Jian, Honolulu, HI, US; 
Corbett Thomas H., Grosse Point, Ml, US; 
Valeriote FrederickA., Shelby Township, Ml, US; 
Hemscheidt Thomas K., Honolulu, HI, US; 
Trimurtulu Galakoti, Honollulu, HI, US;

(54) Kryptofycínové zlúčeniny, spôsob ich výroby 
a farmaceutické prostriedky na ich báze

(22) 07.03.96
(32) 07.03.95,07.06.95
(31) 08/400 057,08/482 141
(33) US, US
(86) PCT/US96/03246, 07.03.96

(57) Kryptofycínové zlúčeniny všeobecného vzorca
(1), kde Ar je metyl, fenyl alebo jednoduchá ne- 
substituovaná alebo substituovaná aromatická 
alebo heteroaromatická skupina; R* je atóm halo
génu, merkapto, amino, monoalkylamino, dialky- 
lamino, trialkylamónium, alkyltio, dialkylsulfó- 
nium, sulfátová alebo fosfátová skupina; R- je 
hydroxy alebo merkapto; alebo R* a R^ brané do
hromady tvoria epoxidový, aziridínový, episulfi- 
dový, sulfátový alebo monoalkylfosfátový kruh; 
alebo R a R^ brané dohromady tvoria dvornú väz
bu medzi uhlíkovými atómami C^ a C , R^ je 
nižší alkvl; R^ a R^ predstavujú atómy vodíka; 
alebo R^ a R-’ brané dohromady tvoria dvojnú 
väzbu medzi uhlíkovými atómami aC^; R^ 
je benzyl, hydroxybenzyl, alkoxybenzyl, halogén- 
hydroxybenzyl, dihalogenhydroxybenzyl, halogé- 
nalkoxybenzyl alebo dihalogénalkoxybenzyl; R^, 
R^, R9aR,0je každý nezávisle atóm vodíka ale
bo nižší akyl; a X a Y je každý nezávisle atóm 
kyslíka, imino alebo alkylamino. Spôsob výroby 
kryptofycínových zlúčenín, substituovaného E-al- 
kénu; prešmyk alylicky substituovaného E-alkénu 
pri použití stereošpecifického Wittigovho pre- 
šmyku; premenenie tejto zlúčeniny na prvú 5-a- 
minokyselinu alebo 5-hydroxykyselinu; kopulá
ciu prvej kyseliny s druhou a-aminokyselinou za 
vzniku prvej podjendotky; kopuláciu tretej [!-ami
nokyseliny so štvrtou a-hydroxykyselinou alebo 
a-aminokyselinou za vzniku druhej podjednotky; 
a kopuláciu prvej podjednotky s druhou podjed- 
notkou za vzniku krypofycínu. Farmaceutický 
prostriedok, ktorý je užitočný na inhibíciu prolife- 
rácie hyperproliferatívnej cicavčej bunky na báze 
zlúčenín všeobecného vzorca (I).

,O HN

Y HN

6(51) A 61K 38/05, 31/44
(21) 616-98
(71) VITA-INVEST, S.A., Sant Joan Despí, ES;
(72) Cánovas Soler Pedro, Barcelona, ES; Delgadillo 

Duarte Joaquin, Mataro, ES; Micheto Escuder 
Luis Manuel, Sant Feliu De Llobregat, ES;

(54) Spojenia fixnej dávky inhibítora angiotenzín 
konvertujúceho enzýmu a antagonistu vápní
kového kanálu, spôsob ich prípravy a použitie 
v liečbe kardiovaskulárnych ochorení

(22) 11.05.98
(32) 13.05.97
(31) 9701017
(33) ES



(57) Spojenie obsahuje dávku (a) enalaprilu alebo jeho 
farmaceuticky prijateľnej soli a inú dávku (b) nit- 
rendipínu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej so
li, v galenickej forme jednej dávky. Spôsob prí
pravy zahŕňa a) rozpustenie enalaprilmeleátu vo 
vode s anorganickou soľou; b) zmiešanie mikro- 
nizového nitrodipínu s frakciou dezintegrujúcou 
prísady, so zvlhčujúcim činidlom, čiastočne rie
diacim činidlom, aglutinačným činidlom, čiastoč
ne riediacim činidlom, aglutinačným činidlom, 
a s vopred presiatym plastickým riediacim činid
lom; c) granuláciu produktov homogenizovaných 
v sekcii (b) s roztokom získaným v sekcii (a); d) 
sušenie granulovej hmoty; e) inkorporovanie klz
ného činidla a zvyšnej frakcie dezintegrujúcich či
nidiel a homogenizáciu kalibrovaného granulátu; 
ť) stlačenie granulátu. Použitie uvedeného spoje
nia na výrobu lieku na liečbu ochorení kardiovas
kulárneho systému.

6(51) A61K38/16
(21) 1726-97
(71) AMBl INC., Tarrytown, NY, US;
(72) Blackburn Peter, New York, NY, US; Goldstein 

Beth R, Tarrytown, N Y, US;
(54) Spôsob kontroly antibiotický rezistentnej 

grampozitívnej baktérie a liečenia infekcie, 
ktorú táto baktéria spôsobuje

(22) 21.06.96
(32) 23.06.95
(31) 60/000 435
(33) US
(86) PCT/US96/10756, 21.06.96
(57) Opisujú sa spôsoby ničenia antibiotický rezistent

nej patogénnej baktérie, ktorá vyvoláva choroby 
u ľudí a zvierat. Tento spôsob používa ako bakte- 
ricídne činidlo lanthocin, napríklad nizín.

6 (51) A 61K 45/06
(21) 879-98
(71) ASTRA Aktiebolag, Sôdertälje, SE;
(72) Fändriks Lars, Askim, SE; Pettersson Anders, 

Kóde, SE;
(54) Medicínske použitie ACE-inhibítora na liečbu 

symptómov poruchy trávenia
(22) 20.12.96
(32) 15.01.96
(31) 9600120-1
(33) SE
(86) PCT/SE96/01733, 20.12.96
(57) Je opísané použitie ACE-inhibítorov na výrobu 

farmaceutického prostredia na profylaxiu a liečbu 
symptómov poruchy trávenia neznámeho pôvodu.

6 (51) A 61K 47/02, 47/12 
(21) 512-98
(71) Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, US;
(72) Gelotte Karl M., Rahway, NJ, US;

(54) Farmaceutický prostriedok a jeho použitie
(22) 23.10.96
(32) 27.10.95,22.02.96
(31) 60/005 907,9603721.3
(33) US, GB
(86) PCT/US96/17193, 23.10.96
(57) Farmaceutický prostriedok na intravenózne poda

nie, ktorý vyvoláva inhibíciu agregácie krvných 
doštičiek u cicavcov vrátane človeka, obsahuje 
ako svoju účinnú zložku zlúčeninu všeobecného 
vzorca (1), v ktorom jednotlivé symboly majú 
význam uvedený v hlavnom patentovom nároku, 
spolu s citrátovým pufrom na úpravu pH na far
maceuticky prijateľnú hodnotu a s látkou na úpra
vu osmotického tlaku na izotonický tlak s biolo
gickým systémom chorého.

R5 (D

6 (51) A 61K 47/18, 47/26
(21) 1013-98
(71) SCHERlNG AKT1ENGESELLSCHAFT, Berlin, 

DE;
(72) Speck Ulrich, Berlin, DE; Schuhmann-Giampieri 

Gabriele, Berlin, DE; Muschick Peter, Ladeburg, 
DE; Krause Werner, Berlin, DE;

(54) Zdokonalené koncentrované injekčné a infúz- 
ne roztoky na intravazálne použitie

(22) 27.01.97
(32) 25.01.96
(31) 196 04 095.7
(33) DE
(86) PCT/DE97/00170, 27.01.97
(57) Injekčné a difúzne roztoky obsahujú prísady, kto

ré zabraňujú alebo zmierňujú akútne alebo one
skorené reakcie z precitlivenosti, ako prísady sú 
použité fyziologicky prijateľné deasociujúce elek
trolyty v koncentrácii od 2 do 2000 mMól/1.

6(51) A61K49/00
(21) 990-98
(71) Sobering Aktiengesellschaft, Berlin, DE;
(72) Platzek Johannes, Berlin, DE; Niedballa Ulrich, 

Berlin, DE; Radiichel Bemd, Berlin, DE; Schlec
ker Wolfgang, Berlin, DE; Weinmann Hans- 
-Joachim, Berlin, DE; Frenzel Thomas, Berlin, 
DE; Misselwitz Bemd, Berlin, DE; Ebert Wolf
gang, Berlin, DE;

(54) Perfluoralkylové skupiny obsahujúce kovové 
komplexy, spôsob ich výroby, prostriedky tieto 
látky obsahujúce a ich použitie v NMR-dia- 
gnostike

(22) 16.01.97
(32) 19.01.96
(31) 196 03 033.1
(33) DE
(86) PCT/EP97/00209, 16.01.97



(57) Monomérne, perfluóralkylsubstituované para- 
magnetické kovové komplexy a komplexné soli 
všeobecného vzorca R^-L-A, v ktorom majú sub- 
stituenty významy uvedené v opisnej časti. 
Farmaceutické prostriedky tieto zlúčeniny obsa
hujúce, použitie týchto komplexov ako kontrast
ných činidiel v *H-NMR-diagnostike a spektros
kopii, rontgenovej diagnostike, rádiodiagnostike 
a rádioterapii, ako i spôsobu výroby týchto zlúče
nín a prostriedkov.

Trieda B

6 (51) B OlJ 23/44, 23/46, 23/72
(21) 648-98
(71) SUD CHEMIE MT S.r.l., Milano, IT;
(72) Malentacchi Marinella, Castiglion Fiorentino, 1T; 

Cavalli Luigi, Novara, IT; Rubini Carlo, San 
Fermo Della Battaglia, IT;

(54) Hydrogenačné katalyzátory, spôsob ich výroby 
a ich použitie

(22) 15.05.98
(32) 19.05.97
(31) MI97AOOl 161
(33) IT
(57) Hydrogenačné katalyzátory s obsahom paládiové- 

ho kovu na aktívnom uhlí ako nosiči, kde menej 
ako 50 hmotn. % paládia sa nachádza v povrcho
vej vrstve do hrúbky 50 mikrometrov, zvyšok je 
lokalizovaný vo vrstve s hrúbkou od 50 do 400 
mikrometrov. Katalyzátory možno použiť najmä 
pri purifikácii kyseliny tereftálovej získanej oxi
dáciou p-xylénu.

6 (51) B 22C 1/00
(21) 601-97
(71) ALCOA CHEMIE GmbH, Ludwigshafen/Rhein, 

DE;
(72) Kriechbaum Gangolf W., Frankfurt, DE; Gnauck 

Volker, Frankfurt, DE;
(54) Ukladateľná žiaruvzdorná kompozícia a spô

sob jej výroby
(22) 13.05.97
(32) 07.02.97
(31) 08/797 377
(33) US
(57) Ukladateľná žiaruvzdorná kompozícia obsahuje 

50 až 90 obj. % hrubého časticového materiálu 
s veľkosťou častíc približne od 1 do 60 mm a 10 
až 40 obj. % jemného plnidlového materiálu, roz
ložením veľkosti častíc od 0,0001 do 3 mm. Pri 
výrobe sa vyplní forma suchým časticovým mate
riálom kvôli vytvoreniu suchého telesa obsahujú
ceho 50 až 90 obj. % hrubého časticového mate
riálu s veľkosťou častíc od 1 do 60 mm a vytvo
rené suché teleso sa infiltruje tekutou kompozí
ciou obsahujúcou spojivo, vodu a jemné plnidlo- 
vé materiály.

6(51) B22C21/00
(21) 1321-97
(71) Přerovské strojírny, a. s., Přerov, CZ;
(72) Hrabina David, Přerov, CZ;
(54) Univerzálne modelové dosky
(22) 29.09.97
(32) 16.12.96
(31) PV 3687-96
(33) CZ
(57) Univerzálne modelové dosky na výrobu foriem na 

kovové aj nekovové odliatky, sú vytvorené 
z dvoch rámov na výrobu spodku a vŕšku formy, 
a to tak, že spodný rám modelovej dosky má po 
obvode vytvorenú rovinu, ktorá prechádza k vnú
tornému okraju vo vyvýšenú deliacu rovinu, a že 
vrchný rám modelovej dosky má po vnútornom 
obvode vytvorenú rovinu prechádzajúcu do tvaro
vej deliacej roviny, a že na rovinách je po obvode 
urobené kovanie.

6(51) B22D7/06
(21) 736-97
(71) Alusuisse Technology & Management AG, 

Neuhausen am Rheinfal 1, CH;
(72) Carrupt Bertrand, Ing., Chamoson, CH; Constan

tin Maurice, Sion, CH; Seppey Jean-Píerre, Ing., 
Champlan, CH;

(54) Regulovateľná kokila na odlievanie liatiny, po
užitie tejto kokily a spôsob liatinového odlieva
nia ingotov pomocou tejto kokily

(22) 09.06.97
(32) 14.06.96
(31) Č. 96810396.0
(33) EP
(57) Regulovateľná kokila na odlievanie liatiny (60), 

určená na výrobu odlievaných liatinových ingo
tov (54) rôznych veľkostí, ktorá obsahuje kokilo
vý rám (62) s dvojicou proti sebe ležiacich ne
hybných bočných stien (20) a s dvojicou oproti 
sebe ležiacich čelných stien (10), pričom aspoň 
jedna čelná stena (10) je posuvne uložená a pri
čom každá bočná stena (20) a čelná stena (10) má 
prvú komoru na chladiace médium (80) a väčší 
počet prvých kanálov na chladiace médium (88), 
ktoré sú v spojení s prvou komorou na chladiace 
médium (80), a ktoré sú určené na ostrekovanie 
odlievaného liatinového materiálu chladiacim 
médiom. Posúvacie čelné steny (10) majú druhú 
komoru na chladiace médium (90) a väčší počet 
druhých kanálov na chladiace médium (94), ktoré 
sú v spojení s druhou komorou na chladiace mé
dium (90) a ktoré slúži k ďalšiemu ostrekovaniu 
odlievaného liatinového materiálu chladiacim 
médiom, pričom druhé kanály na chladiace mé
dium (94) sú umiestnené takým spôsobom, že 
chladiace médium vychádzajúce z druhých kaná
lov na chladiace médium (94), dopadá na odlieva
ný liatinový materiál v smere prúdenia odlievané
ho liatinového materiálu až ako druhé za chladia
cim médiom, ktoré vychádza z prvých kanálov na 
chladiace médium (88).



6(51) B22D11/00
(21) 452-98
(71) NORSK HYDRO ASA, Oslo, NO;
(72) Steen Idar Kjetil, Sunndals0ra, NO;
(54) Zariadenie na plynulé alebo poloplynulé odlie

vanie kovov
(22) 07.04.98
(32) 14.04.97
(31) 971713
(33) NO
(57) Zariadenie na plynulé alebo poloplynulé odlieva

nie kovov s priamym chladením kovu, najmä na 
odlievanie predvalkov alebo predvýrobkov hliní
ka, zahŕňa dutú časť (4) s vtokom (2), ktorý je 
otvorený smerom hore, medziľahlú časť s previ
som, ktorý sleduje vnútorný obvod formy a je te
pelne izolovaný (hot-top, (7)) a výstup s podporou 
(5), ktorá sa môže vertikálne posúvať, ako aj pros
triedok (10) na prívod vody na chladenie roztave
ného kovu. Stena dutej formy je celá alebo iba 
sčasti z priepustného materiálu a prívod oleja 
a/alebo plynu sú/je riešený tak, že sa privádzajú 
priepustným materiálom tak, aby sa medzi kovom 
a stenou formy vytvárala olejová a/alebo plynová 
vrstva, ktorá chráni kov od priameho styku so ste
nou formy. Najmenej časť steny formy (12), kde 
sa privádza olej do dutej časti uvedenej formy, je 
vyrobená z rovnakého žiaruvzdorného materiálu 
ako horná časť hlavy (hot-top, (7)) a tvorí integ
rovanú súčasť uvedenej hornej časti hlavy (hot- 
top, (7)).

1

6(51) B22D11/16
(21) 1486-97
(71) USINOR SACILOR (Société Anonyme), Pute- 

aux, FR; THYSSEN STAHL AKTIENGESELLS- 
CHAFT, Duisburg, DE;

(72) Damasse lean-Michel, Metz, FR; Salvado Olivier, 
Thorigny, FR;

(54) Spôsob spojitého liatia medzi vaice
(22) 04.11.97
(32) 07.11.96
(31) 96 13777
(33) FR
(57) Spôsob zisťovania porúch v priebehu spojitého 

liatia medzi valce, kde sa v priebehu liatia sníma 
signál, ktorý je závislý od sily odďaľovania val
cov (RSF - rolls separating force), signál sa rozlo
ží do jednotlivých harmonických zložiek, výsle
dok porovnania takto získaných harmonických 
zložiek s referenčnými harmonickými zložkami 
zodpovedá poruchovému stavu valcov, poruchový 
stav valcov umožňuje definovanie rôznych pravi
diel riadenia lejacieho spôsobu. Vhodný zvlášť na 
spojité liatie tenkých oceľových pásov medzi val
ce.

6(51) B22D11/24
(21) 678-98
(71) USINOR, Puteaux, FR;
(72) Paradis Philippe, Gresy sur lsére, FR; Martin 

Philippe, Aire sur la Lys, FR;
(54) Spôsob výroby tenkého pásu z feritickej nehr

dzavejúcej ocele a tenký pás takto získaný
(22) 21.05.98
(32) 29.05.97
(31) 97 06 576
(33) FR
(57) Predmetom vynálezu je spôsob výroby pásu z fe

ritickej nehrdzavejúcej ocele, podľa ktorého pás z 
nehrdzavejúcej feritickej ocele, typu obsahujúce
ho max. 0,012 % uhlíka, max. 1 % mangánu, max. 
1 % kremíka, max. 0,040 % fosforu, max. 
0,030 % síry a medzi 16 až 18 % chrómu, tuhne 
priamo z roztaveného kovu medzi dvoma tesne 
usporiadanými vnútorne chladenými, oproti sebe 
rotujúcimi valcami s vodorovnými osami, ktorý je 
charakteristický tým, že uvedený pás sa potom 
ochladzuje alebo nechá ochladzovať tak, aby sa



zabránilo jeho zotrvaniu v oblasti transformácie a- 
ustenitu na ferit a karbidy, pričom pás sa navíja pri 
teplote medzi 600 °C a teplotou martenzitickej 
transformácie Ms, pričom navíjaný pás sa nechá 
ochladzovať na teplotu medzi 200 0C a teplotou 
okolia maximálnou rýchlosťou 300 °C/hod. a pri
čom uvedený pás sa potom žíha v uzavretej peci. 
Predmetom vynálezu je tiež pás z feritickej nehr
dzavejúcej ocele s obsahom max. 0,012 % uhlíka, 
max. 1 % mangánu, max. 1 % kremíka, max. 
0,040 % fosforu, max. 0,030 % síry a medzi 16 až 
18 % chrómu, ktorý je charakteristický tým, že sa 
dá získať uvedeným spôsobom.

6(51) B 22D 41/28
(21) 128-98
(71) Vesuvius Crucible Company, Wilmington, DE, 

US;
(72) Richard Francis Noel, Nancy, FR; King Patrick 

D., Ran toul, IL, US;
(54) Sústava dosky ventilu odolnej proti praskaniu 

na riadenie prúdu roztaveného kovu v posúva- 
čovom stavidlovém ventile

(22) 02.08.95
(86) PCT/US95/09495, 02.08.95
(57) Sústava dosky ventilu obsahuje žiaruvzdornú dos

ku ventilu, ktorá má otvor umiestnený pozdĺž svo
jej pozdĺžnej osi a zrezané rohy na sústredenie 
upínacej sily smerom k osí v blízkosti uvedeného 
otvoru s cieľom zabrániť vytvoreniu a rozširova
niu prasklín. Uhlová orientácia každého zrezané
ho rohu sa mení s ohľadom na polohu otvoru po
zdĺž pozdĺžnej osi. Každý zo zrezaných rohov je 
kolmý na os prechádzajúcu od dotyčnicového bo
du s menovaným otvorom cez os a cez priesečník 
osí prechádzajúcich paralelne ku zbiehajúcim sa 
okrajom na dĺžku a šírku dosky, ktorý je rozmiest
nený od týchto okrajov vo vzdialenosti rovnajúcej 
sa jednej polovici priemeru otvoru, s ktorým mô
že doska efektívne pracovať.
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6(51) B22F9/02
(21) 456-98
(71) Crucible Materials Corporation, Syracuse, NY, 

US;
(72) Pinnow Kenneth E., Pittsburgh, PA, US; Stasko 

William, West Homestead, PA, US;
(54) Práškovou metalurgiou za studená vyrobené 

predmety s odolnosťou proti oderu, s vysokou 
rázovou húževnatosťou z nástrojovej ocele 
a spôsob ich výroby

(22) 09.04.98
(32) 09.04.97
(31) 08/826 393
(33) US
(57) Predmety z nástrojovej ocele sa pripravujú kon

trolou množstva, zloženia a veľkosti primárnych 
karbidov kvôli tomu, že v podstate všetky primár
ne karbidy, ktoré zostali po tvrdení a temperova
ní, sú na vanád bohaté karbidy typu MC. 
Predmety sa vyrábajú za horúca izostatickým stla
čením dusíkom rozprášených práškových čiasto
čiek.

6(51) B 23K 23/00
(21) 206-97
(71) Janíčko Štefan, Ing., CSc., Bratislava, SK; Janíč

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

ková Katarína, Ing., Bratislava, SK;
(54) Lejacia dýza na automatický odpich zvarového 

kovu z téglika
(22) 13.02.97
(57) Do kužeľového otvoru dna reakčného téglika pred 

vsypáním AT dávky sa vsúva lejacia dýza. Po re
akcii AT dávky v tégliku, kde za vysokej teploty 
prebieha metalurgický proces, legovanie, rafiná
cia ocele v niektorých sekundách, po upokojení 
varu musí dýza uvoľniť lejací otvor a kov vytečie 
do formy. Podstata automatického odpichu ocele 
je v zadržaní liatia ocele z téglika v priebehu re
akcie a niekoľkých sekúnd po jej ukončení v pres
nom opakujúcom sa intervale, keď všetky proce
sy v kove sa ukončili. Mechanizmus zadržania



liatia je v konštrukčnej zostave lejacej dýzy 
a v závislosti od tepelného obsahu vyprodukova
ného kovu. Experimentálne bolo zistené, že od 
okamihu vznietenia dávky po upokojenie varu 
ocele uplynie 16-26 sekúnd. Meraním pri nie
koľko sto pokusoch v sériách sa zistilo, že vyre- 
dukovaná oceľ od vznietenia dávky vytečie auto
maticky po 18-28 sekundách, čo praktickému 
aluminotermickému zváraniu a kvalite zvaru ko
ľajníc vyhovuje.

6(51) B26B21/00
(21) 608-98
(71) THE GILLETTE COMPANY, Boston, MA, US;
(72) Brown Frank Edward, Maidenhead, Berkshire, 

GB; Oldroyd Brian, Calcot, Reading, Berkshire, 
GB;

(54) Rezná holiaca jednotka
(22) 08.11.96
(32) 10.11.95
(31) 9523040.5
(33) GB
(86) PCT/US96/18192, 08.11.96
(57) Rezná holiaca jednotka holiaceho strojčeka má 

optimalizovaný tvar a rozmery na holenia tela, 
najmä oblasti podpazušia. Obsahuje najmenej jed
no podlhovasté ostrie, majúce priamočiaru naos
trenú hranu a kontaktnú plochu s kožou, obklopu
júcu reznú hranu alebo hrany a obsahujúcu chrá- 
nidlovú a kryciu plochu na navzájom opačných 
stranách reznej hrany alebo hrán. Stranový pomer 
dĺžky k šírke kontaktnej plochy s kožou je v roz
medzí od 1 do 4, pričom kontaktná plocha s kožou 
je v reze rovinou kolmou na reznú hranu alebo 
hrany konvexná, celková dĺžka reznej jednotky v 
kontaktnej ploche s kožou je najviac 60 mm, kon
taktná plocha s kožou má opísaný obvod, vyme
dzujúci stopovú plochu najmenej 450 mm^, vý
hodne 600 až 750 mm^ a opísaný obvod je tvaro
vaný tak, že stopová plocha vymedzovaná týmto 
obvodom má kruhovitosť nie menšiu ako nižšia 
hodnota z (a) 65 % a (b) kruhovitosť v podstate 
obdĺžnikovej plochy, ktorá má rovnakú dĺžku a 
šírku ako stopová plocha kontaktnej plochy s ko
žou a polomery zaoblenia rohov 30 % uvedenej 
šírky, pričom okraj reznej jednotky priľahlý ku 
chránidlovej ploche má prosté ostro zalomené ro
hy.

6(51) B 32B 33/00, 27/20 
(21) 1179-98
(71) TElCH AKT1ENGESELLSCHAFT, Obergrafen- 

dorf, AT;

(72) Zuser Wilhelm, St. Poltěn, AT; Nekula Lambert, 
Hofstetten, AT; Reiterer Franz, Neustift-Inner- 
manzing, AT;

(54) Baliaci prvok a jeho použitie
(22) 07.05.97
(32) 17.12.96
(31) A 2200/96
(33) AT
(86) PCT/AT97/00091, 07.05.97
(57) Opisuje sa baliaci prvok (1), ktorý pozostáva 

z nosného materiálu (5), ktorý je na svojej od ba
leného tovaru odvrátenej strane (2) vybavený 
vrstvou (4) s potlačou a na svojej k balenému to
varu privrátenej strane (3) vybavený povrstvením 
(6) s hrubým povrchom. Zdrsnenie má hĺbku 
v rozsahu 1 až 100 pm a môže byť dosiahnuté prí
sadou zrnitého spojiva (7). Baliaci prvok je vhod
ný najmä na výrobu vrchnáčikov na tégliky s jo
gurtom a na výrobu etikiet na hrdlá fliaš.

6 (51) B 65B 1/16, G OlF 11/24
(21) 617-98
(71) Merck Patent GmbH, Darmstadt, DE;
(72) Griffin David Peter, Cambridge, GB;
(54) Spôsob plnenia kontajnerov časticovým mate

riálom a zariadenie na vykonávanie tohto spô
sobu

(22) 14.11.96
(32) 17.11.95
(31) 9523555.2
(33) GB
(86) PCT/GB96/02794, 14.11.96
(57) Kontajner (12) s niekoľkými priehradkami sa plní 

radom dávok práškového liečiva tak, že objem 
každej dávky je menší než objem príslušnej prie
hradky, v ktorej je dávka obsiahnutá. Príslušný 
výčnelok ja zasunutý do každej priehradky, ktorá 
je potom naplnená liečivom (90), potom sa vý
čnelok vyberie. Kontajner môže mať tvar doštič
ky s otvormi a plniaca operácia môže byť usku
točnená umiestením kontajnera (12) na pórovitú 
podložku a v spojení s násypníkom (80) častico
vého materiálu preháňaním plynu násypníkom 
(80) otvormi v kontajnari (12) a pórovitou pod
ložkou. Zariadenie na uskutočňovanie uvedeného 
spôsobu pozostáva z násypníka (80) časticového 
materiálu a z privádzacích prostriedkov na vnáša
nie časticového materiálu z násypníka do priehra
diek, pričom privádzacie prostriedky majú vý
čnelky zasúvateľné do priehradiek na zníženie 
objemu priehradiek. Veľkosť dávok sa môže ria
diť vhodnou voľbou rozmerov výčnelkov a napl
nený kontajner tvaru doštičky sa môže ľahko 
utesniť, napríklad laminovanou fóliou.



6(51) B 65B 43/14
(21) 776-98
(71) PICSOU S.A.H. société anonyme holding, 

Luxembourg, LU;
(72) Augello Nicola, Settimo Torinese, IT;
(54) Prístroj na prenos vriec opatrených ventilom k 

plniacemu stroju
(22) 21.11.96
(32) 15.12.95, 14.10.96
(31) T095A001011, T096A000839
(33) IT, IT
(86) PCT/EP96/05201,21.11.96
(57) Prístroj na automatický prenos vriec (2) opatre

ných ventilom, upravených v stohu (1) k stroju na 
plnenie vriec tekutým materiálom, pričom prístroj 
zahŕňa prostriedok (3, 60) na zdvihnutie jedného 
vreca (2) v danom okamihu zo stohu (1); doprav
ník (4) zahŕňa množstvo prijímačov (5), uprave
ných na prijatie vreca, odobratého zo stohu (1) 
prostredníctvom zdvíhacieho prostriedku (3); 
a prvé prenosové zariadenie (6) a druhé prenoso
vé zariadenie (7) na prenos vreca (2) k plniacemu 
stroju so správnou orientáciou na jeho plnenie. 
Zdvíhacie zariadenie (60) môže zahŕňať sacie 
miskové prvky (62) trvalo spojené s priestorom 
(66) udržovaným na tlaku nižšom ako je atmosfe
rický tlak.

6(51) B 65D 75/58, 30/24 
(21) 588-98
(71) C ARAPAK B RA INTRUST NV, Curacao, AN;
(72) Risgalla Eric, Prévessin-Moéns, FR; de Saint- 

-Sauveur Xavier, Femey-Voltaire, FR;

(54) Nepriepustný kontajner a spôsob plnenia teku
tiny do tohto kontajnera

(22) 13.11.96
(32) 16.11.95, 04.04.96, 29.08.96
(31) 95/13826, PCT/IB96/00288, 2126/96
(33) FR, WO, CH
(86) PCT/IB96/01214, 13.11.96
(57) Tento nepriepustný kontajner zahŕňa štyri vrstvy 

(1, 2, 3, 4) poukladané na seba. Vrstva (1) obsa
huje predrezané uško (5) privarené (13) k časti 
vrstvy (2). Medzi vrstvami (2) a (3) je vytvorený 
priechod (10), ktorý funguje ako ventil medzi 
vnútrom a vonkajším priestorom nepriepustného 
kontajnera vytvoreného medzi vrstvami (1, 4). 
Rez (9a) vo vrstvách (2, 3) umožňuje priechodu
(10) dostať sa do styku s vnútrom kontajnera vy
tvoreného medzi vrstvami (1, 4). Potiahnutím za 
uško (5) je stena priechodu (10) tvorená vrstvou 
(2) porušená a tento priechod sa dostane do styku 
s okolím.

6 (51) B 65D 81/38, A 47J 41/00
(21) 6125-90
(71) Perlác Ján, Ing., Zvolen, SK;
(72) Perlác Ján, Ing., Zvolen, SK;
(54) Nádoba na ohrievanie alebo ochladzovanie po

krmov alebo tekutín
(22) 10.12.90
(57) Nádoba na ohrievanie alebo ochladzovanie pokr

mov alebo tekutín má medzi obvodovým plášťom 
(2) s medzipriestorom (5) vyplneným trvalou 
vrstvou tepelnoizolačného materiálu, vzduchom 
alebo iným plynom a vnútornými obvodovými 
stenami (1) dutinu (8), ktorá je pri zohrievaní na
plnená vzduchom a pri ochladzovaní vodou alebo 
iným chladiacim médiom. Tepelne vodivé dno do
sadá pri ohrievaní na zdroj tepla. Vynález je mož
né využiť pri výrobe varných nádob určených na 
prípravu a zohrievanie pokrmov alebo nápojov vo 
veľkokapacitných alebo domácich kuchyniach 
alebo pri výrobe nádob určených na priamu kon
zumáciu nápojov v reštauráciách a domácnos
tiach.



6(51) B 65G 35/06
(21) 851-98
(71) CPM S.p.A., Torino, IT;
(72) Bellezza Massimo, Rivoli, IT;
(54) Dopravník systému dopravujúceho náklad
(22) 20.12.96
(32) 29.12.95
(31) T095A001065
(33) IT
(86) PCT/IT96/00263, 20.12.96
(57) Dopravník zahŕňa vozík (2), ktorý je pohyblivý na 

štyroch podvozkových kolesách (15) vo vede
niach (3) nosnej konštrukcie (4). Vozík (2) je sme
rovo vedený ďalšími dvoma kolesami (16), zabe
rajúcimi s vodiacou stopou alebo kanálom a je vy
bavený klznicou (45, 46), upravenou na trecí zá
ber s pásom (24) pohyblivým v rovnobežnom 
smere s vedeniami (3). Tieto vedenia môžu byť 
usporiadané na zemi, môžu spočívať na podlahe, 
alebo môžu byť zavesené. Sú vytvorené ako mo
dulové diely (8), ktoré môžu byť spojené rôznymi 
spôsobmi tak, že vytvoria priame horizontálne 
trate s nahor alebo dolu sklonenými úsekmi a so 
zatáčkami. Pás (24) je pritom napnutý medzi dvo
ma kladkami (25, 26) umiestnenými na koncoch 
každého modulu (8), z ktorých jedna je poháňaná 
a je spojená s vlastným elektrickým motorom u- 
miestneným na module (8). Vozík (2) nesie pripo- 
jovacie prvky na pripojenie dopravnej palety ale
bo na nesenie nákladu. Na dosiahnutie bezpečné
ho záberu medzi klznicou a pásom môže byť pás 
(24) ozubený, rovnako ako klznica (45, 46). 
Najmä na dlhé a ťažké náklady má vozík pozdĺž
ny tvar a je na svojich koncoch vybavený dvoma 
klznicami.

6 (51) B 66B 29/00, G OlV 8/20
(21) 582-98
(71) O & K ROLLTREPPEN GMBH & CO. KG, 

Hattingen, DE;
(72) Búscher Hans-Wemer, Unna, DE; Maletzki 

Christian, Waltrop, DE; Lange Dirk, Dortmund, 
DE; Tautz Andreas, Waltrop, DE;

(54) Zariadenie na opätovné uvedenie do prevádz
ky osobného prepravného zariadenia

(22) 06.11.96
(32) 07.11.95
(31) 195 41 410.1
(33) DE
(86) PCT/EP96/04839, 06.11.96

(57) Zariadenie na opätovné uvedenie do prevádzky 
osobných prepravných zariadení, konkrétnejšie 
pohyblivých schodov alebo chodníka, obsahujúce 
viaceré svetelné bariéry, pozostávajúce zo žiari
čov (4) a prijímačov (5), usporiadaných v blíz
kosti schodového alebo paletového pása v obru- 
bovej oblasti, ktorých signály sa dodávajú do naj
menej jedného elektronického analyzátora (2), 
ktorý automaticky obnoví stav pripravenosti na 
zapnutie osobného prepravného zariadenia po 
stlačení núdzového tlačidla "Vypni”, ktoré zahŕňa 
spojenie uvedených jednotlivých žiaričov (4) 
a prijímačov (5) do reťazca svetelných bariér, 
usporiadanie uvedených žiaričov (4) a prijímačov 
(5) viac-menej oproti sebe s danými odstupmi, 
umiestnenie žiaričov (4) a prijímačov (5) alebo 
naopak striedavo na každej strane (a, b) uvedené
ho osobného prepravného zariadenia, a vytvore
nie kabeláže uvedených jednotlivých žiaričov (4) 
a prijímačov (5) na každej strane (a, b) uvedené
ho osobného prepravného zariadenia bez spojenia 
s uvedenými prijímačmi (5) a uvedenými žiaričmi 
(4), umiestnenej na priľahlej strane (b, a) pomo
cou prípojok (10).

Trieda C

6(51) C OlF 11/02
(21) 462-98
(71) Lhoist Recherche et Developpement S.A., Ottig- 

nies-Louvain-La-Neuve, BE;
(72) Langelin Henri René, Carriers, FR; Poisson Ré- 

gis, Neuilly, FR; Laudet Alain, Namur, BE; Fran- 
?oisse Oliver, Chastre, BE;

(54) Častice hydroxidu vápenatého, ich výroba 
a použitie

(22) 18.10.96
(32) 19.10.95
(31) 9500870
(33) BE
(86) PCT/BE96/00111, 18.10.96



(57) Vysušené častice hydroxidu vápenatého majú ob
sah vlhkosti pod 2 % hmotnostné, špecifický po
vrch väčší ako 30 m^/g, totálny objem pórov de- 
sorbujúcich dusík najmenej 0,1 cnv/g, s obsahom 
CO2 pod 2 %, pričom objem dusík desorbujúcich 
pórov, ktoré majú priemer 100 až 400 Ä, je väčší 
ako 0,06 cm^/g. Uvedené častice hydroxidu vápe
natého sa používajú na zachytávanie plynných od
padov ako je SO2, HCL

6 (51) C02F1/50
(21) 849-98
(71) BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIO

NAL, INC., Memphis, TN, US;
(72) Glover Daniel E., Brighton, TN, US; Steelham- 

mer Joe C., West Point, MS, US; Bryant Stephen 
D., Bartlett, TN, US;

(54) Prostriedok a spôsob regulácie biologického 
znečistenia pomocou fluorovaných povrchovo 
aktívnych činidiel

(22) 26.12.96
(32) 27.12.95
(31) 08/579 365
(33) US
(86) PCT/US96/20804, 26.12.96
(57) Opisuje sa spôsob a prostriedok na inhibovanie 

prilípania baktérií na ponoriteľnom povrchu. 
Ponoriteľný povrch sa privedie do styku s takým 
množstvom aspoň jedného fluorovaného po
vrchovo aktívneho činidla, ktoré je účinné na in
hibovanie prilípania baktérií na ponoriteľnom po
vrchu. Opisuje sa tiež spôsob regulácie biologic
kého znečistenia vodného systému. Podľa tohto 
spôsobu sa pridá také množstvo aspoň jedného 
fluorovaného povrchovo aktívneho činidla, ktoré 
je účinné na inhibovanie prilipnutia baktérií na 
povrchu ponorenom vo vodnom systéme. Týmto 
spôsobom sa účinne reguluje biologické znečiste
nie bez podstatného ničenia bakteriálnych znečis
ťujúcich organizmov. Fluorované povrchovo 
aktívne činidlo, ktoré sa používa, je vybrané 
z aniónových alebo neiónových fluorovaných po
vrchovo aktívnych činidiel vybraných z: 
RfCH2CH2-SCH7CH2CO2Li, (RfCH2CH2O)P- 
(O)(ONH4)2, (RfCH2CH2O)7P(O)(ONH4), (Rf_ 
CH2CH20)P(0)(0H)2, (RfCH7CH2O)2P(O)- 
(OH), Rf-CH2CH2O(CH2CH2O)xH, RfCH2. 
CH20(CH2_CH20)yH, RfCH2CH2SO3H alebo 
ich zmesí. Skupina Rf znamená skupinu 
F(CF2CF7)3_g, x znamená číslo od 2 do 20 
a y znamená číslo od 2 do 20.

6(51) C 03B 19/10 
(21) 619-97
(71) Jalovičiar Vladimír, Ing., Trenčín, SK; Surovec 

Ján, Ing., Nová Dubnica, SK;
(72) Jalovičiar Vladimír, Ing., Trenčín, SK; Surovec 

Ján, Ing., Nová Dubnica, SK;
(54) Spôsob výroby sklovitého expandovaného gra

nulátu

(22) 16.05.97
(57) Anorganický sklovitý matrix sa zmieša so speňo- 

vacím prostriedkom a s inhibitorem redukčných 
reakcií a potom sa vodou alebo vodným roztokom 
inhibítora redukčných reakcií zo skupiny solí kys- 
líkatých kyselín síry, chlóru, dusíka, mangánu a/a
lebo peroxidov alkalických kovov, a/alebo oxidu 
manganičitého granuluje, pričom sa na čerstvo 
vytvorený granulát nabaľuje antispekavá vrstva 
na báze jemnej práškovej tuhej látky, s následným 
tepelným spracovaním a expandáciou granúl, kto
rá sa uskutočňuje pri teplote minimálne o 50 °C 
nižšej ako vzťažný viskozitný bod, definovaný 
ako bod tečenia pre použitý anorganický sklovitý 
matrix v priebehu času neprekračujúceho o viac 
ako trojnásobok čas počiatku expandácie granulá
tu, a následným riadeným ochladením na teplotu 
okolia. Expandované granuly sú guľovitého, ale
bo približne guľovitého tvaru, s veľkosťou častíc 
0,25 až 40 mm a sypná hmotnosť tohto expando
vaného granulám je 120 až 430 kg.m"^, pričom 
memá špecifická hmotnosť je 180 až 680 kg.m'-ú

6 (51) C 03B 37/05, C 03C 25/02, 1/00, 1/02
(21) 650-98
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehu- 

sene, DK;
(72) Clausen Anders Ulfi Koge, DK;
(54) Produkty zo syntetických sklenených vlákien a 

ich použitie v systémoch protipožiarnej ochra
ny

(22) 29.11.96
(32) 01.12.95
(31) 9524606.2
(33) GB
(86) PCT/EP96/05300, 29.11.96
(57) Produkty sú tvorené vzduchom položenou štruk

túrou z minerálnych vlákien, v ktorej je v podsta
te rovnomerne rozdelený časticový endotermický 
materiál, ktorý má priemernú veľkosť častíc len 
5 pm, je viazaný k minerálnym vláknam štruktú
ry a je materiálom ktorým je uhličitan a/alebo 
hydrát a je tepelne stabilný pri teplote do 200 °C 
a endotermický sa rozkladá pri teplote nad 
200 °C. Produkty sú určené na ochranu pred po
žiarom a vysokou teplotou.



6 (51) C 03B 37/05, C 03C 25/02, 1/02
(21) 651-98
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehu- 

sene, DK;
(72) Tender Flemming Weiss, Jyderup, DK; Clausen 

Anders Ulf, Koge, DK;
(54) Spôsob výroby produktov zo syntetických skle

nených vlákien
(22) 29.11.96
(32) 01.12.95
(31) 9524608.8
(33) GB
(86) PCT/EP96/05301, 29.11.96
(57) Spôsob zahŕňa aplikáciu minerálnej taveniny do 

otáčajúceho sa zvlákňujúce rotora a týmto vrhanie 
tejto taveniny z rotora ako vlákien a formovanie 
v podstate prstencového oblaku vlákien, strieka
nie spojivového prostriedku do prstencového ob
laku vlákien, unášanie vlákien axiálne z rotora 
smerom ku zbieraciemu povrchu a zbieranie tých
to vlákien na kolektorovom povrchu ako rúno. 
Tento postup obsahuje striekanie do v podstate 
prstencového oblaku vlákien kaše, ktorá má mer
nú váhu na aspoň 1,1, prednostne aspoň 1,2 a kto
rá zahŕňa v podstate stabilnú tekutú disperziu čas
ticového materiálu vo vodnom spojivovom pros
triedku.
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6 (51) C 03C 25/02, C 08J 5/08
(21) 898-98
(71) VETROTEX FRANCE S.A., Chambéry, FR;
(72) Gonthier Michel, Jacob-Bellecombette, FR;
(54) Sklenené vlákno povlečené lubrikačnou kom

pozíciou, lubrikačná kompozícia, spôsob jej 
výroby a spôsob výroby kompozitného mate
riálu

(22) 29.10.97
(32) 29.10.96
(31) 96/13174
(33) FR
(86) PCT/FR97/01938, 29.10.97

(57) Sklenené vlákna povlečené lubrikačnou kompozí
ciou, ktorá sa získava hlavne z vodného roztoku 
a ktorá obsahuje ako spoj i vo vé filmotvomé činid
lo kombináciu najmenej jedného polyvinylacetátu 
A s nízkou molekulovou hmotnosťou a najmenej 
jedného teplom samozosieťujúceho kopolyméru 
polyvinylacetátu B, v hmotnostnom pomere A/B 
väčšom ako 1 alebo rovnajúcom sa L

6 (51) C 07C 5/02, 5/10, 5/11, 13/16, 13/18, 13/19
(21) 403-98
(71) Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha, Osaka, J P;
(72) Ashida Keita, Okayama, JP; Iwasaki Mineyuki, 

Okayama, JP;
(54) Spôsob výroby cykloolefínu a cykloalkánu
(22) 27.03.98
(32) 02.04.97
(31) 9-84187
(33) JP
(57) Výroba cykloolefínu a cykloalkánu zahŕňa: stu

peň hydrogenácie monocyklických aromatických 
uhľovodíkov v kyslých podmienkach v prítom
nosti katalyzátorovej zmesi, (i) kde uvedenou ka
talyzátorovou zmesou je suspenzia, ktorá sa skla
dá z ruténiového katalyzátora, vody a síranu zi- 
nočnatého. Suspenziaje pred použitím v hydroge- 
načnej reakcii uchovávaná za vysokej teploty a 
vysokého tlaku vodíkovej atmosféry (100 až 200 
°C, 1 až 100 atm) jednu hodinu alebo dlhšie, a (ii) 
kde sa uvedená hydrogenačná reakcia vykonáva 
pri riadenom tlaku a fázy zostávajú v oddelenom 
stave: a) olejová fáza obsahuje ako hlavné zložky 
východiskové materiály a produkty a b) vodná fá
za obsahuje vodu ako hlavnú zložku. Týmto spô
sobom sa riadi molámy pomer tvorby cykloolefí
nu a cykloalkánu, ktoré sú produkované.

6 (51) C 07C 37/68, 37/74, 39/04, 39/06, 39/18
(21) 606-98
(71) Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka, 

JP;
(72) Ikimi Kiyoshi, Oita-shi, Oita-ken, JP; Tsukada 

Susumu, Oita-shi, Oita-ken, JP; Toma Masaaki, 
Kashihara-shi, Nara-ken, JP;

(54) Spôsob separácie a čistenia izoméru t-butyl- 
-metylfenolu

(22) 07.05.98
(32) 13.05.97
(31) 122243/1997
(33) JP
(57) Opisuje sa spôsob separácie 4M2B a 3M6B (ag

rochemikálie) zo zmesi t-buty!krezolov, skladajú
cich sa z 2-t-butyl-4-metylfenolu (4M2B), 2-t-bu- 
tyl-5-metylfenolu (3M6B), zo zlúčenín s nižšou 
teplotou varu ako má 4M2B a zo zlúčenín s vyš
šou teplotou varu ako má 3M6B. Tieto zlúčeniny 
sú odvodené zo zmesi m,p-krezolov.



6 (51) C 07C 51/16, 51/21, 51/215, 51/23, 51/245
(21) 454-98
(71) RHODIA FIBER AND RESIN INTERMEDIA

TES, Courbevoie, FR;
(72) Costantini Michel, Lyon, FR; Fache Eric, Caluire 

et Cuire, FR;
(54) Spôsob oxidácie uhľovodíkov, alkoholov a/ale

bo ketónov
(22) 08.04.98
(32) 10.04.97
(31) 97 04637
(33) FR
(57) Opisuje sa spôsob oxidácie uhľovodíkov, alkoho

lov a/alebo ketónov na karboxylové kyseliny s po
užitím kyslíka alebo plynu obsahujúceho kyslík, 
v kvapalnej fáze v rozpúšťadle vybranom z polár
nych protických rozpúšťadiel a polárnych aprotic- 
kých rozpúšťadiel v prítomnosti katalyzátora roz
pustného v reakčnom prostredí, pričom katalyzá
tor obsahuje aspoň jednu rozpustnú zlúčeninu ko
baltu a rozpustnú zlúčeninu chrómu.

6 (51) C 07C 59/64, A 61K 31/19, C 07C 57/30,
57/38, C 07D 257/04, C 07C 255/00

(21) 282-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Amberg Wilhelm, Friedrichsdorf, DE; Kling 

Andreas, Mannheim, DE; Klinge Dagmar, Hei
delberg, DE; Riechers Hartmut, Neustadt, DE; 
Unger Liliane, Ludwigshafen, DE; Raschack 
Manfred, Weisenheim, DE; Hergenrôder Stefan, 
Mainz, DE; Elger Bemd, Neustadt, DE; Schult 
Sabine, Speyer, DE;

(54) Deriváty karboxylových kyselín, spôsob ich vý
roby a ich použitie

(22) 29.08.96
(32) 07.09.95
(31) 195 33 025.0
(33) DE
(86) PCT/EP96/03793, 29.08.96
(57) Opísané sú deriváty karboxylových kyselín vzor

ca (1), kde R^ je tetrazolová skupina, nitrilová 
skupina, skupina -COOH alebo skupina, ktorá je 
na -COOH hydrolyzovateľná, a ostatné substitu- 
enty sú špecifikované v opisnej časti.

/Rl
r5----C----- CH

R3-/ ^ (CH2)n----- R4 (!)

6 (51) C 07C 251/60, A OlN 37/50
(21) 880-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha

fen, DE;
(72) Grote Thomas, Schifľerstadt, DE; Sauter Hubert, 

Mannheim, DE; Kirstgen Reinhard, Neustadt, 
DE; Bayer Herbert, Mannheim, DE; Muller Ruth, 
Friedelsheim, DE; Muller Bernd, Frankenthal, 
DE; Oberdorf Klaus, Heidelberg, DE; Gramme-

nos Wassilios, Ludwigshafen, DE; Gotz Norbert, 
Worms, DE; Rack Michael, Heidelberg, DE; Har- 
reus Albrecht, Ludwigshafen, DE; Rohl Franz, 
Schifferstadt, DE; Ammermann Eberhard, Hep- 
penheim, DE; Harries Volker, Frankenthal, DE; 
Lorenz Gisela, Hambach, DE; Strathmann Sieg
fried, Limburgerhof, DE;

(54) Deriváty kyseliny iminooxyfenyloctovej, spô
sob a medziprodukty na ich prípravu a ich po
užitie

(22) 16.12.96
(32) 27.12.95, 09.02.96, 04.06.96
(31) 195 48 370.7, 196 04 732.3, 196 22 332.6
(33) DE, DE, DE
(86) PCT/EP96/05642, 16.12.96
(57) Sú opísané deriváty kyseliny 2-iminooxyfenyloc- 

tovej všeobecného vzorca (1), v ktorom majú sub- 
stituenty a indexy významys definované v paten
tových nárokoch, ich soli, spôsob a medziproduk
ty na ich prípravu a ich použitie.

6 (51) C 07C 271/06, 271/26
(21) 3308-89
(71) Chemickotechnologická fakulta STU, Bratislava, 

SK;
(72) Macho Vendelín, prof. Ing., DrSc., Partizánske, 

SK; Lapidus Aľbert Ľvovič, prof. Ing., DrSc., 
Moskva, RU; Schmidtová Mária, Ing., Prievidza, 
SK; Jakuš Vladimír, PharmDr., CSc., Hradiště pri 
Partizánskom, SK;

(54) Spôsob výroby alkyl-N-arylkarbamátov a/ale
bo dialkyl-N-aryldikarbamátov

(22) 01.06.89
(57) Výroba sa uskutočňuje konverziou aromatických 

nitrozlúčenín alebo dinitrozlúčenín s alifatickými, 
cykloalifatickými alebo ary !alifatickými alkohol
mi s počtom uhlíkov v molekule 1 až 10 s oxidom 
uhoľnatým s prísadami kyslíka a ďalších plynov 
pri teplote 70 až 240 °C a tlaku 0,1 až 30 MPa, za 
katalytického účinku síry alebo selénu a ich zlú
čenín, prítomných v množstve 0,1 až 15 % hmotn. 
na aromatické zlúčeniny. Ďalším komponentom je 
promótor na báze oxidu vanadičného a prípadne 
oxidov železa. Kokatalyzátorom j e oxid, hydroxid 
alebo alkoholát alkalického kovu alebo zeminy, 
v množstve 0,1 až 15 % hmotn. na aromatické nit- 
rozlúčeniny. Najvhodnejšie sú alkoholáty alkalic
kých kovov s alkoholmi s počtom uhlíkov v mo
lekule 1 až 5.

6 (51) C 07D 209/48, A 61K 31/40, C 07D 209/46 
(21) 888-98
(71) Celgene Corporation, Warren, NJ, US;
(72) Muller George W., Bridgewater, NJ, US; Shire 

Mary, North Plainfield, NJ, US;
(54) Imidy, farmaceutický prostriedok s ich obsa

hom a ich použitie



(22) 24.12.96
(32) 26.12.95
(31) 08/578 738
(33) US
(86) PCT/US96/20616, 24.12.96
(57) lmidy všeobecného vzorca (1), v ktorom substitu- 

enty sú definované v patentových nárokoch, sú 
účinné ako inhibitory TNFa a fosfodiesterázy 
a môžu sa použiť na boj s kachexiou, endotoxíno- 
vým šokom, replikáciou retrovírusov, astmou 
a zápalovými stavmi. Typickým uskutočnením je 
3-ftalimido-3-(3-cyklopentyloxy-4-metoxyfe- 
nyl)-propánamid.

:------ N------CH------ (CnH2n)-------Y

6(51) C 07D 211/90
(21) 878-98
(71) ASTRA Aktiebolag, Sôdertälje, SE;
(72) Gustavsson Anders, Nykvam, SE; Källstrom Áke, 

Sôdertälje, SE; Palmér Sven, Sôdertälje, SE;
(54) Spôsob výroby felodipínu
(22) 13.12.96
(32) 10.01.96
(31) 9600086-4
(33) SE
(86) PCT/SE96/01649, 13.12.96 
(57) Spôsob výroby felodipínu reakciou dichloroben- 

zylidénu a e ty 1-3 -aminokrotonátu použitím alko
holu ako rozpúšťadla.

6(51) C 07D 213/04, 213/16, 213/24
(21) 679-98
(71) American Cyanamid Company, Parsippany, NJ, 

US;
(72) Maier Thomas, Mainz, DE; Scheiblich Stefan, 

Mainz, DE; Baltruschat Helmut Siegfried, 
Schweppenhausen, DE;

(54) 3,5-Difluórpyridíny a ich použitie ako herbicí
dov

(22) 22.05.98
(32) 30.05.97
(31) 08/866 772
(33) US
(57) 3,5-Difluórpyridíny so všeobecným vzorcom (I), 

kde A znamená prípadne substituovanú arylovú 
skupinu alebo prípadne substituovanú 5- alebo 6- 
-člennú heteroaromatickú skupinu s atómom dusí
ka ako členom kruhu alebo difluórbenzodioxylo- 
vú skupinu, R" znamená prípadne substituovanú 
fenylovú alebo tienylovú skupinu, R znamená 
atóm halogénu alebo prípadne substituovanú 
alkylovú, alkenylovú, alkinylovú, alkoxylovú, 
alkoxyalkylovú, alkyltiovú, alkylamínovú, dial- 
kylamínovú, alkylsulfinylovú, alkylsulfonylovú

skupinu alebo nitroskupinu, hydroxylovú, amíno- 
vú, haloalkylovú, haloalkoxylovú, haloalkyltiovú 
skupinu alebo skupinu SF5 a X znamená atóm 
kyslíka alebo atóm síry.

R

6 (51) C 07D 213/30, A 61K 31/395, C 07D 413/10, 
405/10, 271/12

(21) 1216-98
(71) NOVARTIS AG, Basel, CH;
(72) Manley Paul William, Arlesheim, CH;
(54) Triarylové zlúčeniny, spôsob ich prípravy a ich 

použitie
(22) 07.03.97
(32) 08.03.96
(31) 9604926.7
(33) GB
(86) PCT/EP97/01157, 07.03.97
(57) (4-Oxy-3-(aryl)fenyl)-azarylové zlúčeniny alebo 

(4-oxy-3-(aryl)fenyl)-arylkarbonyloxyzlúčeniny 
vo voľnej forme alebo vo forme kyslej adičnej so
li sú vhodné ako liečivá na liečbu a profylaxiu zá
palu, najmä zápalových a obštrukčných ochorení 
dýchacích ciest, napríklad na liečbu astmy. 
Výhodnými zlúčeninami sú nové bifenylpyridíny, 
bifenylbenzamidy a bifenylfenylkarboxylové zlú
čeniny. Zlúčeniny sú selektívnymi inhibítormi 
aktivity izoenzýmu PDE 4 a tiež znižujú alebo 
inhibujú uvoľňovanie TNF-a.

6 (51) C 07D 213/61, 213/26, A OlN 43/40
(21) 309-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha

fen, DE;
(72) Schäfer Peter, Ottersheim, DE; Hamprecht Ger

hard, Weinheim, DE; Heistracher Elisabeth, 
Mannheim, DE; Menke Olaf, Altleiningen, DE; 
Zagar Cyrill, Ludwigshafen, DE; Rack Michael, 
Heidelberg, DE; Gotz Norbert, Worms, DE; Har- 
reus Albrecht, Ludwigshafen, DE; Westphalen 
Karl-Otto, Speyer, DE; Walter Helmut, Obrig- 
heim, DE; Misslitz U If, Neustadt, DE;

(54) Substituované 2-fenylpyridíny a herbicídny 
prostriedok s ich obsahom

(22) 09.09.96
(32) 18.09.95
(31) 195 34 466.9
(33) DE
(86) PCT/EP96/03949, 09.09.96
(57) Sú opísané 2-fenylpyridíny vzorca (I) a ich soli, 

kde n je 0 alebo 1, R1 je halogén alebo C)-C4-ha- 
logénalkyl, R^, R8 sú vždy H alebo halogén, R^ 
je kyano alebo halogén, R8 je -CO-0-(C | -C4- 
-alkylén)-CO-OR6, -CO-0-(C, -C4-alkylén)-CO- 
-N(R7)R8, -0-(C j-C4-alkylén)-CO-0-(C j-C4- 
-alkylén)-CO-OR^, -0-(Cj -C4-alkylén)-CO-0- 
-(C, -C4-alkylén)-CO-N(R7)R8, -S-(C) -C4alky-



lén)-C0-0-(C j -C4-alkylén)-CO-OR^ alebo -S- 
-(C j-Chalky lén)-C0-0-(C j -C4-alkylén)-CO- 
-N(R7)R8, R6 je H, C1-C4-Blkyl- CrC4-alkoxy, 
C1-C4^alkyl, C2-C4-alkenyl alebo CyC4-Blki- 
nyl, PU je H, C1-C4-Blkyl, karboxy- C ] -C4-BlkyL 
(C j -C4-alkoxy)karbonyl- C1-C4-Blkyl a R8 je H 
alebo C1-C4-Blkyl. Tieto zlúčeniny sú použiteľné 
ako herbicídy, desikanty alebo defolianty rastlín.

R3 d<

6 (51) C 07D 215/52, 401/12, 487/04, 401/06,
A 61K 31/47

(21) 668-98
(71) SmithKline Beecham S.p.A., Baranzate di Bolla- 

te, Milano, IT;
(72) Giardina Guiseppe Amaldo Maria, Baranzate di 

Bollate, Milano, IT; Grugni Mario, Baranzate di 
Bollate, Milano, IT; Raveglia Luca Francesco, 
Baranzate di Bollate, Milano, IT; Farina Carlo, 
Baranzate di Bollate, Milano, IT;

(54) Chinolín-4-karboxamidové deriváty, spôsob 
ich výroby, farmaceutický prostriedok s ich 
obsahom a ich použitie

(22) 22.11.96
(32) 24.11.95, 02.08.96
(3 1) M195A002462, MI96A001688
(33) IT, IT
(86) PCT/EP96/05207, 22.11.96
(57) Opisujú sa chinolín-4-karboxamidové deriváty 

všeobecného vzorca (I), ich soli alebo ich solváty, 
spôsob ich výroby a ich použitie ako terapeuticky 
účinnej látky. Význam substituentov R, R*, R71 
R^, R4 a Ar je definovaný v patentových náro
koch.

(54) Medziprodukty a spôsob prípravy antrapyra- 
zolónových protinádorových činidiel

(22) 29.04.94
(32) 05.05.93, 25.10.93
(31) 08/057 035, 08/142 635
(33) US, US
(86) PCT/US94/04506, 29.04.94
(57) Je opísaný 5-chlór-2-[2-[[(4-metylfenyl)sulfo- 

nyl]oxy]etyl]-7-[2,4,6-trimetylfenyl)metoxy]an- 
tra[ 1,9-cd]pyrazol-6(2H)-ón a jeho analógy vše
obecného vzorca (1), ktoré sú užitočné ako medzi- 
produkty na prípravu antrapyrazolónových proti
nádorových činidiel vrátane lozoxantrónu. Tiež sa 
opisuje spôsob prípravy antrapyrazolónových 
protinádorových činidiel vrátane lazoxantrónu.

n------n'^x-/'Y

6 (51) C 07D 239/38, 239/22, 239/48, 239/46,
A 61K 31/505

(21) 475-98
(71) EGlS GYÓGYSZERGYÁR RT., Budapest, HU;
(72) Jákoczi Iván, Monor, HU; Bózsing Dániel, 

Budapest, HU; Rátzné Simonek Ildikó, Budapest, 
HU; Gacsáliy István, Budapest, HU; Szénási 
Gábor, Budapest, HU; Schmidt Eva, Budapest, 
HU; Miklósné Kovács Anikó, Budapest, HU; 
Bilkei-Gorzó András, Budapest, HU; Blaskó 
Gábor, Budapest, HU; Gyertyán István, Budapest, 
HU; Németh Gábor, Budapest, HU; Simig Gyula, 
Budapest, HU; Tihanyi Károly, Budapest, HU; 
Egyed András, Budapest, HU;

(54) PiperazinyIaIkyItiopyrimidínové deriváty, far
maceutické zmesi obsahujúce tieto deriváty 
a spôsob prípravy nových zlúčenín

(22) 25.10.96
(32) 31.10.95
(31) P 95 03099
(33) HU
(86) PCT/HU96/00061, 25.10.96
(57) Piperazinylalkyltiopyrimidínové deriváty vzorca 

(I) sú vhodné pri liečbe chorôb spôsobených hlav
ne patologickými zmenami centrálneho nervové
ho systému, farmaceutické zmesi obsahujúce uve
dené deriváty a spôsob prípravy nových zlúčenín.

6 (51) C 07D 231/54 
(21) 1375-95
(71) The Du Pont Merck Pharmaceutical Company, 

Wilmington, DE, US;
(72) Zhang Lin-Hua, Wilmington, DE, US; Auerbach 

Joseph, Brooklyn, NY, US; (D



6 (51) C 07D 241/44, C 07F 9/6509, C 07D 403/06,
A 61K 31/495

(21) 682-98
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin, 

DE;
(72) Huth Andreas, Berlin, DE; Kriiger Martin, Berlin, 

DE; Ottow Eckhard, Berlin, DE; Seidelmann 
Dieter, Berlin, DE; Neuhaus Roland, Berlin, DE; 
Schneider Herbert, Berlin, DE; Turski Lechoslaw, 
Berlin, DE;

(54) Deriváty chinoxalindiónu, spôsob ich výroby 
a ich použitie v liečivách

(22) 15.11.96
(32) 24.11.95
(31) 195 45 251.8
(33) DE
(86) PCT/DE96/02227, 15.11.96
(57) Deriváty chinoxalindiónu všeobecného vzorca (1), 

v ktorom majú substituenty významy uvedené 
v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitie 
v liečivách.

,7' - 'N^O

i
H (D

6(51) C 07D 249/06
(21) 1094-98
(71) NOVARTIS AG, Basel, CH;
(72) Portmann Robert, Pratteln, CH; Hofmeier Urs 

Christoph, Pantaleon, CH; Burkhard Andreas, 
Basel, CH; Scherrer Walter, Rheinfelden, CH; 
Szelagiewicz Martin, Munchenstein, CH;

(54) Modifikácia l-(2,6-difluórbenzyl)-lH-l,2,3-tri- 
azol-4-karboxamidu, farmaceutické príprav
ky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

(22) 08.06.98
(32) 10.06.97
(31) 1404/97
(33) CH
(86) PCT/EP98/03428, 08.06.98
(57) Kryštálové modifikácie BaC l-(2,6-difluórben- 

zyl)-lH-l, 2,3-triazol-4-karboxamidu vzorca (I), 
spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické 
prípravy, ktoré tieto kryštálové modifikácie obsa
hujú.

6 (51) C 07D 249/06
(21) 1093-98
(71) NOVARTIS AG, Basel, CH;
(72) Portmann Robert, Pratteln, CH; Hofmeier Urs 

Christoph, Pantaleon, CH; Burkhard Andreas, 
Basel, CH; Scherrer Walter, Rheinfelden, CH; 
Szelagiewicz Martin, Munchenstein, CH;

(54) Modifikácia l-(2,6,-difluórbenzyl)-lH-l,2,3- 
-triazol-4-karboxamidu, farmaceutické prí
pravky, ktoré ich obsahujú, a ich použitie

(22) 08.06.98
(32) 10.06.97
(31) 1404/97
(33) CH
(86) PCT/EP98/03427, 08.06.98
(57) Kryštalická modifikácia A alebo A’ l-(2,6-diflu- 

órbenzy 1)-1H-1,2,3-triazol-4-karboxamidu vzorca 
(1), spôsob jej prípravy, jej použitie a farmaceutic
ké prípravky, ktoré túto kryštálovú modifikáciu 
obsahujú.
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6 (51) C 07D 251/12, 251/18
(21) 721-98
(71) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel, 

CH;
(72) Tomei Marco, Lucca, IT;
(54) Spôsob prípravy polytriazínových produktov 

obsahujúcich 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidylové 
skupiny

(22) 28.05.98
(32) 30.05.97
(31) MI97A001273
(33) IT
(57) Spôsob prípravy produktu zodpovedajúceho vše

obecnému vzorcu (1), kde n je číslo od 2 do 50, 
zvyšky R * sú napríklad 2,2,6,6-tetrametyl-4-pipe- 
ridyl, R" je napríklad hexametylén a E je naprí
klad terc-oktylaminokyskupina, ktorý spočíva 
v tom, že sa a) nechá reagovať zlúčenina vše
obecného vzorca (A) so zlúčeninou všeobecného 
vzorca (B) v molámom pomere od 1 : 1,7 do 1 : 4, 
a b) nechá reagovať produkt získaný v stupni a) so 
zlúčeninou všeobecného vzorca (C), čím sa získa 
produkt zodpovedajúci všeobecnému vzorcu (I), 
pričom molámy pomer zlúčeniny všeobecného 
vzorca (C) k zlúčenine všeobecného vzorca (A) je 
2 : 1 až 1 : 5, reakčné stupne a) a b) sa uskutoč
ňujú v organickom rozpúšťadle v prítomnosti 
anorganickej bázy a v inertnej atmosfére.

F (!)
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6 (51) C 07D 265/06, 413/06, 417/06, 413/04,
A OlN 43/86

(21) 764-98
(71) RHONE-POULENC AGRICULTURE LIMI

TED, Ongar, Essex, GB;
(72) Cramp Michael Colin, Ongar, Essex, GB; Usui 

Yoshihiro, Ryugasaki-shi, Ibaraki-ken, JP; Kudo 
Sachio, Inashiki-gun, Ibaraki-ken, J P;

(54) l,3-Oxazin-4-ónové deriváty, spôsob ich prí
pravy, herbicídne kompozície tieto deriváty 
obsahujúce a spôsob kontroly burín

(22) 04.12.96
(32) 11.12.95, 13.11.96
(31) 9525265.6,9623641.9
(33) GB, GB
(86) PCT/EP96/05404, 04.12.96
(57) Opisujú sa 1,3-oxazin-4-ónové deriváty všeobec

ného vzorca (I), v ktorom Q znamená -C(=0)-, 
-CH(OH)- alebo -C(ORu) (OR6 * * * * 11)-, kde R11 
znamená nižšiu alkylovú skupinu alebo dve sku
piny -OR11 tvoria spoločne s uhlíkovým atómom, 
ku ktorému sú viazané, 5- alebo 6-člennú cyklic
kú ketálovú skupinu a význam ďalších substituen- 
tov je uvedený v opise, spôsob ich prípravy a ich 
použitie ako herbicídov.

6 (51) C 07D 277/30, A 61K 31/425, C 07D 213/55,
307/54, 239/26, 333/24, 241/12, 417/12

(21) 889-98
(71) ZAMBON GROUP S.P.A., Vicenza, IT;
(72) Pellacini Franco, Milano, IT; Fantucci Mario, 

Milano, IT; Norcini Gabriele, Vizzola Ticino, IT;
Romagnano Stefano, Buccinasco, IT; Santangelo

Francesco, Milano, IT; Semeraro Claudio, Bresso, 
IT;

(54) Tiolové deriváty, spôsob ich výroby, farmaceu
tická zmes s ich obsahom a ich použitie

(22) 17.12.96
(32) 28.12.95
(31) MI95A002773
(33) IT
(86) PCT/EP96/05663, 17.12.96
(57) Tiolové deriváty so vzorcom (I), kde R , R1, R^ a 

R^ majú významy uvedené v patentových náro
koch, spôsob ich prípravy a farmaceutické zmesi, 
ktoré ich obsahujú ako aktívne zložky. Látky so 
vzorcom (!) majú zmiešanú ACE-inhibičnú a 
NEP-inhibičnú aktivitu a sú užitočné na liečenie 
kardiovaskulárnych chorôb.

R1

R-CH2-CH-CONH-CH-COOR2

CH2-R3 (O

6(51) C 07D 277/56, A 61K 31/425
(21) 567-98
(71) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia, 

PA, US;
(72) 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; Oh 
Hye-Ja, Exton, PA, US; Thompson Scott Kevin, 
Phoenixville, PA, US; Veber Daniel Frank, 
Ambler, PA, US; Yamashita Dermis Shinji, King 
of Prussia, PA, US; Yen Jack Hwekwo, Malvern, 
PA, US;

(54) Inhibitory proteázy, farmaceutický prostrie
dok s ich obsahom a ich použitie

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

17.05.96, 17.05.96, 22.07.96, 07.08.96, 20.03.96
(31) 60/008 108, 60/007 473, 60/008 992, 60/013 748, 

60/013 764, 60/017 455, 60/017 892, 60/022 047, 
60/023 494, 60/013 747

(33) US, US, US, US, US, US, US, US, US, US
(86) PCT/US96/18000, 30.10.96
(57) Zlúčeniny na inhibíciu proteázy vrátane katepsínu 

K, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich 
použitie na výrobu liečiva na liečenie ochorení 
spojených s nadmerným úbytkom kostnej hmoty 
alebo chrupavky, alebo s degradáciou kostného 
matrixu vrátane osteoporózy; ďasnových ochore
ní vrátane gingivitídy a periodontitídy; artritídy, 
bližšie osteoartitídy a reumatoidnej artritídy; 
Pagetovej choroby; hyperkaciemickej malignacie 
a metabolického kostného ochorenia.



6 (51) C 07D 295/088, A 61K 31/445
(21) 5961-89
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, Frank

furt am Main, DE;
(72) Bal-Tembe Swati, Dr., Bombay, IN; Blumbach 

Jurgen, Dr., Bombay, IN; Dohadwalla Alihussein 
Nomanbhai, Dr., Bombay, IN; Lal Bansi, Dr., 
Bombay, IN; Punekar Narayan Sudhindra, Dr., 
Belgaum, IN; Rajgopalan Ramanujam, Dr., Bom
bay, IN; Rupp Richard Helmut, Dr., Konig-ste- 
in/Taunus, DE; Bickel Martin, Dr., Bad Homburg, 
DE;

(54) Alkylestery 2-[4-(2-piperidinoetoxy)benzoylJ- 
benzoovej kyseliny s rozvetveným reťazcom, 
spôsob ich výroby a ich použitie ako spazmoly- 
tických prostriedkov

(22) 20.10.89
(32) 21.10.88
(31) 88117521.0
(33) EP
(57) Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (111), 

v ktorom substituenty Rz* a R-’ majú rovnaký ale
bo rozdielny význam a znamenajú C j _4alkyl a R^ 
znamená vodík alebo Cj^alkyl, ako i ich farma
ceutický použiteľné soli. Tieto zlúčeniny sa pri
pravujú reakciou zlúčeniny vzorca (IV), v ktorom 
substituent R znamená skupinu -C(R4)(R5)(R6) 
s 2-piperidinoetylderivátom, ktorý obsahuje dob
re odštiepiteľnú skupinu, alebo esterifikáciou zlú
čeniny vzorca (Vl) pôsobením alkoholu HO- 
-C(R4)(R5)(R6). Vyrábané zlúčeniny majú spaz- 
molytické účinky a sú použiteľné ako liečivá.

6 (51) C 07D 295/32, 295/205, 211/58, 211/46, 211/34, 
C 07C 279/18, 271/24, A 61K 31/325, 31/155 

(21) 379-97
(71) Arris Pharmaceutical Corporation, South San 

Francisco, CA, US;
(72) Rice Ken D., Palo Alto, CA, US; Dener Jeffrey 

M., Daly City, CA, US; GanglotTAnthony R., San 
Mateo, CA, US; Kuo Elaine Yee-Lin, San 
Francisco, CA, US;

(54) Zlúčenina do aerosólového alebo farmaceutic
kého prípravku na liečenie zápalov

(22) 14.09.95
(32) 23.09.94
(31) 08/312 269
(33) US
(86) PCT/US95/11814, 14.09.95
(57) Zlúčenina vzorca [Z-X1-X2-X3-X4-X5I2Y kto

rej jednotlivé zložky majú význam uvedený v ná
roku 1, alebo zlúčenina vzorca R2-Y-R3, ktorej 
zložky majú význam uvedený v nároku 25, je 
zložkou aerosólového alebo farmaceutického prí
pravku na prevenciu alebo liečenie zápalových 
porúch sprostredkovaných žírnymi bunkami, naj
mä na prevenciu alebo liečenie respiračného sys
tému, a to astmy a alergickej nádchy a iných ty
pov imunitné sprostredkovaných zápalov, ako je 
napr. reumatoidná artritída, konjuktivitída a zápa
lové ochorenie tráviaceho traktu, prípadne rôzne 
kožné defekty. Ďalej majú prípravky podľa tohto 
vynálezu schopnosť liečiť infekcie spôsobené res
piračným syncyciálnym vírusom. Obsahujú účin
né a selektívne inhibitory proteázy tryptázy žír
nych buniek.

6 (51) C 07D 307/58, A 61K 31/365, 31/38,
C 07D 307/60, 307/62, 307/64, 307/66,
307/68, 307/94

(21) 450-98
(71) Merck Frosst Canada Inc., Kirkland, Quebec, CA;
(72) Belley Michel, Quebec, CA; Gauthier Jacques Y, 

Quebec, CA; Grimm Erich, Quebec, CA; Leblanc 
Yves, Quebec, CA; Li Chung-Sing, Quebec, CA; 
Therien Michel, Quebec, CA; Black Cameron, 
Quebec, CA; Lau Cheuk-Kun, Quebec, CA; Pra
sil Petpiboon, Quebec, CA; Roy Patrick, Quebec, 
CA;

(54) (MetyIsulfonyI)fenyI-2-(5H)-furanónové deri
váty, farmaceutický prostriedok s ich obsahom 
a ich použitie

(22) 09.10.96
(32) 13.10.95, 13.02.96, 14.02.96, 18.03.96
(31) 60/005 371, 9602939.2, 60/011 637, 9605645.2
(33) US,GB, US1GB
(86) PCT/CA96/00682, 09.10.96
(57) Deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorých jed

notlivé všeobecné symboly majú význam, uvede
ný v hlavnom nároku, sú látky, ktoré sú účinnými 
inhibítormi cyklooxygenázy a majú protizápaiový 
účinok a je preto možné ich použiť na výrobu far
maceutického prostriedku s uvedeným účinkom, 
ktorý taktiež tvorí súčasť vynálezu.



6 (51) C 07D 311/58, 311/72
(21) 612-98
(71) SmithKline Beecham PLC, Brentford, Middlesex, 

GB;
(72) Bossard Pierre, Basel, CH; Gottsponer Michael, 

Basel, CH; Finney Frances, Harlow, Essex, GB;
(54) Spôsob výroby 2H-l-benzopyránov
(22) 13.08.97
(32) 13.08.96
(31) 1984/96
(33) CH
(86) PCT/EP97/04569, 13.08.97
(57) Spôsob výroby 2H-1 -benzopyránov, všeobecného 

vzorca (1), charakteristický tým, že v prvom re
akčnom kroku reaguje alifatický aldehyd, vše
obecného vzorca (II), s alifatickým alkoholom 
všeobecného vzorca R^OH alebo HOR^OH, 
v prítomnosti dehydratačnej zlúčeniny všeobec
ného vzorca HC(OR^)g a hlinitokremičitého oxi
dového katalyzátora za vzniku alifatického acetá- 
Iu všeobecného vzorca (III), a v druhom reakč
nom kroku sa získaný acetál kondenzuje s feno
lom všeobecného vzorca (IV), v prítomnosti zása
dy v prostredí inertného organického rozpúšťadla, 
čím sa získa konečný produkt všeobecného vzor
ca (I). Význam substituentov R\R^1 R-’, R^ a 
je uvedený v opisnej časti vynálezu.

6 (51) C 07D 401/12, 405/14, 409/14, 401/14, 
453/02, 487/04, A 61K 31/445 

(21) 274-98
(71) Schering Corporation, Kenilworth, NI, US;

(72) Shue Ho-Jane, Pine Brook, NI, US; Shih Neng- 
-Yang, North Caldwell, NI, US; Blythin David J., 
North Caldwell, NI, US; Chen Xiao, Edison, NJ, 
US; Piwinski John J., Lebanon, NJ, US; McCor
mick Kevin D., Edison, NJ, US;

(54) Deriváty piperazínu ako antagonisty neuroki
nin u

(22) 29.08.96
(32) 31.08.95, 01.05.96, 14.06.96
(31) 60/003 084, PCTAJS96/05660, 08/663 880
(33) US, CA, US
(86) PCT/IB96/01018, 29.08.96
(57) Látky so všeobecným vzorcom (I), v ktorom Z, 

Rc, y, m, u, Ar2, n, X, Rc-, (I) a A^ sú opísané. 
Tieto látky sú antagonisty neurokinínu a sú využi
teľné pri liečbe chronických ochorení dýchacích 
ciest, ako je napríklad astma.

6 (51) C 07D 401/12, 413/14, A 61K 31/44, 31/535
(21) 314-98
(71) PHARMA PASS L.L.C., Irvine, CA, US;
(72) Seth Pawan, Irvine, CA, US;
(54) Kompozícia obsahujúca acidolabilný omepra- 

zol a spôsob jeho prípravy
(22) 23.09.96
(32) 21.09.95, 07.12.95, 23.02.96, 23.04.96
(31) 95/11094, 95/14492, 96/02265, 96/05082
(33) FR, FR, FR, FR
(86) PCT/IB96/01055, 23.09.96
(57) Kompozícia, špeciálne upravená na orálne podá

vanie, obsahujúca omeprazol a spôsob jej prípra
vy. Kompozícia neobsahuje zásadito reagujúce 
zlúčeniny a skladá sa zo stredu, ktorý je tvorený 
jadrami a benzimidazolom, pričom jadrá a benzi- 
midazol sú zlisované dohromady, ďalej z medzi- 
vrstvy a enterickej vrstvy.

6(51) C 07D 401/12
(21) 768-98
(71) ASTRA Aktiebolag, Sôdertälje, SE;
(72) Gustavsson Anders, Nykvam, SE; Källstrseôm 

Áke, Sôdertälje, SE;
(54) Spôsob syntézy benzimidazolových zlúčenín
(22) 05.12.96
(32) 15.12.95
(31) 9504503-5
(33) SE
(86) PCT/SE96/01603, 05.12.96



(57) Spôsob prípravy omeprazolu z pyrmety!alkoholu 
cez pyrmety !chlorid a pyrmetazol, ktorý spočíva 
v tom, že celý reakčný postup je uskutočňovaný 
bez akejkoľvek izolácie alebo čistenia medzipro- 
duktov. Reakciaje uskutočňovaná v hlavnom roz- 
púšťadlovom systéme, ktorý je spoločný pre celý 
reakčný postup a inertný proti reaktantom vytvo
reným počas postupu. Spôsob môže tiež zahŕňať 
dodatočný purifikačný krok.

6 (51) C 07D 405/12, A 61K 31/44
(21) 1011-98
(71) SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin, 

DE;
(72) Klar Ulrich, Berlin, DE; Neef Giinter, Berlin, DE; 

Graf Hermann, Freiburg im Breisgau, DE;
(54) Taxánové deriváty obsahujúce pyridylom sub

stituovaný bočný reťazec, obsahujúci trinásť 
uhlíkových atómov, spôsob ich prípravy a ich 
použitie ako protinádorových látok

(22) 31.01.97
(32) 31.01.96
(31) 196 05 024.3
(33) DE
(86) PCT/EP97/00440, 31.01.97
(57) Taxány všeobecného vzorca (I), v ktorom Sk má 

význam (i), R^ predstavuje vodík alebo Cj-Cjq 
acylovú skupinu, R^ predstavuje a-OH skupinu 
alebo P-OH skupinu, predstavuje Cj-Cjq 
alkylovú skupinu, X-substituovanú fenyIovú sku
pinu alebo Cj-Cjq alkoxyskupinu, X predstavuje 
vodíkový atóm, atóm halogénu, skupinu -N3 ale
bo -CN skupinu, pričom voľné hydroxylové sku
piny vo všeobecnom vzorci (I) môžu byť funkčne 
modifikované procesom éterifikácie alebo esteri- 
fikácie; a-, P- a y-cyklodextrínklatráty odvodené 
od uvedených zlúčenín všeobecného vzorca (I) 
a zlúčeniny všeobecného vzorca (I) zapuzdrené 
s lipozómami, spôsob ich prípravy a použitie na 
liečebné účely. V porovnaní s taxolom prejavujú 
zlúčeniny všeobecného vzorca (I) podľa vynálezu 
výhodne zmenený profil aktivity. Okrem preuká
zateľne zlepšenej stabilizácie mikrotubúl tieto 
zlúčeniny majú vplyv aj na polymerizáciu tubulí- 
nu.

6(51) C 07D 413/2
(21) 989-98
(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverku

sen, DE;
(72) Heinemann Ulrich, Leichlingen, DE; Gayer 

Herbert, Monheim, DE; Gerdes Peter, Aachen, 
DE; Kruger Bernd-Wieland, Bergisch Gladbach, 
DE; Gallenkamp Bemd, Wuppertal, DE; Stelzer 
Uvve, Burscheid, DE; Marhold Albrecht, Leverku
sen, DE; Tiemann Ralf, Leverkusen, DE; Dutz- 
mann Stefan, Hilden, DE; Hänssler Gerd, Lever
kusen, DE; Stenzel Klaus, Dtisseldorf, DE;

(54) Halogénpyrimidíny, spôsob ich výroby, medzi- 
produkty na ich výrobu a ich použitie na niče
nie škodcov

(22) 15.01.97
(32) 22.01.96
(31) 196 02 095.6
(33) DE
(86) PCT/EP97/00151, 15.01.97
(57) Halogénpyrimidíny všeobecného vzorca (I), 

v ktorom majú substituenty významy uvedené 
v opisnej časti, spôsob ich výroby a ich použitia 
ako prostriedkov na ničenie škodcov, ako i no
vých medziproduktov na ich výrobu.

6 (51) C 07D 417/04, A OlN 43/78
(21) 225-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigsha- 

fen, DE;
(72) Heistracher Elisabeth, Mannheim, DE; 

Hamprecht Gerhard, Weinheim, DE; Menke Olaf 
Altlei-ningen, DE; Schäfer Peter, Ottersheim, DE; 
Zagar Cyrill, Ludwigshafen, DE; Westphalen 
Karl-Otto, Speyer, DE; Misslitz Ulf, Neustadt, 
DE; Walter Helmut, Obrigheim, DE;

(54) Derivát substituovaného benztiazolu, spôsob 
jeho prípravy a herbicídny, desikačný a/alebo 
defoliačný prostriedok, ktorý ho obsahuje

(22) 26.08.96
(32) 31.08.95
(31) 195 32 048.4
(33) DE
(86) PCT/EP96/03760, 26.08.96

" (O0C(0)CH0HCH(NHC0R3)—



(57) Derivát substituovaného benztiazolu všeobecného 
vzorca (1), v ktorom x' a X^ znamenajú atóm O 
alebo S, R^ znamená H, aminoskupinu, C | ^alkyl 
alebo halogénC j^alkyl, R- znamená H, halogén, 
C ] _^alk_yl, halogénCj_^alkyl, Cj.^alkytio, C ] _ 
,^alkylsulfmyl alebo C| _^alkylsulfonyl, zna
mená H, halogén alebo C | _^alkyl, R^ znamená H 
alebo halogén, R^ znamená CN, halogén, C ^al
kyl, halogénC [ _^alkyl, C | .^alkoxy alebo halo
géne i _^alkoxyl. Y znamená chemickú väzbu, 
atóm O alebo S, -SO- alebo -SO2-, R** znamená 
H, CN, halogén, Cg.^cykloalkyl, halogénCj.^al
kyl, Cg.^alkenyl, halogénCg.^alkenyl, Cg.^alki- 
nyl alebo C [_galkyl,pričom cykloalkyl, alkyl, 
alkenyl a alkinyl sú prípadne substituované skupi
nou zo súboru zahŕňajúceho CN, C| _^alkoxy, C[_ 
.^alkyltio, C | _galkoxy karbony I, C | ,^alkylamino- 
karbonyl, di(C]_^alkyl)aminokarbonyl, C[_gal- 
kylkarbonyloxy, halogénC | ,^alkoxy, halogénC ] _ 
,^alkyltio alebo Cg.^cykloalkyl, s podmienkou, 
že R" znamená iba vtedy CN, ak Y znamená che
mickú väzbu, atóm O alebo S a R^ znamená iba 
vtedy halogén, ak Y znamená chemickú väzbu 
a jeho poľnohospodársky vhodné soli, ako herbi- 
cídne, desikačne a/alebo defoliačne účinná látka 
a poľnohospodárske prostriedky, ktoré ich obsa
hujú.

6 (51) C 07D 455/04, 215/22, A 61K 31/435
(21) 1044-98
(71) APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOL

DING N. V, Curacao, AN, NL;
(72) GuamaAntonio, Seano, IT; Serio Mario, Bagno a 

Ripoli, IT;
(54) Deriváty benzo(c)chinolizínu, ich príprava 

a použitie ako inhibítorov 5alfa-reduktáz
(22) 07.02.97
(32) 09.02.96
(31) F196A000019
(33) IT
(86) PCT/EP97/00522, 07.02.97
(57) Deriváty benzo(c)chinoIizínu všeobecného vzor

ca (I), ich farmaceuticky prijateľných solí a este- 
rov, spôsobov ich prípravy a farmaceutických 
kompozícií, ktoré ich obsahujú.

6 (51) C 07D 471/04, A 61K 31/44 // (C 07D 471/04, 
207:36, 213:26)

(21) 977-87
(71) SANOFI, Paris, FR;
(72) Gubin Jean, Brussels, BE; Chatelain Pierre, Brus

sels, BE; Descamps Marcel, Wavre, BE; Nisato 
Dino, Saint Georges d'Orques, FR;

(54) Deriváty indolizínu, spôsob ich prípravy a far
maceutická alebo veterinárna kompozícia, kto
rá ich obsahuje

(22) 13.02.87
(32) 14.02.86
(31) 86 02045
(33) FR
(57) Sú opísané deriváty indolizínu všeobecného vzor

ca (I), kde jednotlivé substituenty majú význam u- 
vedený v opise, spôsob ich prípravy, ktorý spočí
va v reakcii l-(4-hydroxybenzénsulfonyl)indoli- 
zínu všeobecného vzorca (II) so zlúčeninou vše
obecného vzorca (III) v prítomnosti zásaditého či
nidla a pri teplote varu. Je tiež opísaná farmaceu
tická alebo veterinárna kompozícia, ktorá obsahu
je ako účinnú zložku deriváty indolizínu všeobec
ného vzorca (I).



6 (51) C 07D 471/10, A 61K 31/445
(21) 3322-92
(71) Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hannover, DE;
(72) Schôn Uwe, Dr., Burgdorf, DE; Heitmann Walter, 

Dr., Burgwedel, DE; Mätzel Uwe, Dr., Burgdorf, 
DE;

(54) Soli kyseliny fumarovej so zlúčeninami 9,9-al- 
ky!én-3,7-diazabicyklo[3,3,l]nonánu, spôsob 
ich výroby a farmaceutický prostriedok s ich 
obsahom

(22) 05.11.92
(32) 03.12.91
(31) P 41 39 763.0
(33) DE
(57) Opísané sú soli kyseliny fumarovej so zlúčenina

mi vzorca (I), v ktorom A znamená alkylénový re
ťazec so 4 až 5 atómami uhlíka a R^ a R^ zname
najú nezávisle od seba alkyIovú skupinu s 3 až 
4 atómami uhlíka s priamym alebo rozvetveným 
reťazcom alebo cyklopropylmetylovú skupinu, 
ktoré obsahujú 1,5 mólu kyseliny fumarovej na 
1 mól bázy, spôsob ich výroby, pri ktorom sa roz
tok bázy všeobecného vzorca (I) a aspoň 1,5-ná
sobné molárne množstvo kyseliny fumarovej 
v Cj_3 alkohole zmieša s menej polárnym orga
nickým rozpúšťadlom vybraným zo skupiny ob
sahujúcej alifatický di-(Cj_4)-alkylketón a alifa
tický otvorený di-(Cj_4)-alkyléter, pričom sa vy
kryštalizovaná soľ obsahujúca 1,5 mólu kyseliny 
fumarovej na 1 mól bázy vzorca (!) oddelí a far
maceutický prostriedok, ktorý obsahuje tieto zlú
čeniny ako účinnú látku a je účinný na srdce.

6 (51) C 07D 471/10, 491/20, 495/20,
A 61K 31/435, 31/55

(21) 802-97
(71) SmithKline Beecham PLC, Brentford, Middlesex, 

GB;
(72) Gaster Laramie Mary, Harlow, Essex, GB; King 

Francis David, Harlow, Essex, GB; Wyman Paul 
Adrian, Harlow, Essex, GB;

(54) Tetracyklické spiro zlúčeniny, spôsob ich výro
by a farmaceutický prostriedok s ich obsahom

(22) 06.12.95
(32) 22.12.94, 24.06.95
(31) 9426029.6, 9512920.1
(33) GB, GB
(86) PCT/EP95/04889, 06.12.95

(57) Opísané sú piperidínové deriváty vzorca (I), spô
sob ich výroby, ktorý zahŕňa reakciu zlúčeniny 
vzorca (II) so zlúčeninou vzorca (III) a farmaceu
tické prostriedky, ktoré ich obsahujú. Tieto zlúče
niny sú vhodné ako liečivá na liečenie porúch 
CNS.

6 (51) C 07D 471/10, A 61K 31/445
(21) 513-98
(71) Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, US;
(72) Draper Jerome P., Rahway, NJ, US; Dubost David 

C., Rahway, NJ, US; Kaufman Michael J., 
Rahway, NJ, US; McCauley James A., Rahway, 
NJ, US; Vandrilla Jennifer L., Rahway, NJ, US; 
Varsolona Richard J., Rahway, NJ, US;

(54) Polymorfné formy N-[l(R)-[(l,2-dihydro-l- 
-metánsulfonyl-spiro[3H-indol-3,4'-piperidínJ- 
-ľ-yl)karbonyl]-2-(fenylmetyloxy)etyl]-2-ami- 
no-2-metyl-propánamid-metánsulfonátu, spô
sob ich výroby, farmaceutický prostriedok 
s ich obsahom a ich použitie

(22) 23.10.96
(32) 27.10.95, 16.02.96
(31) 60/005 900, 9603361.8
(33) US, GB
(86) PCT/US96/16955, 23.10.96
(57) Polymorfné formy N-[ 1 (R)-[(1,2-dihydro- 1-me- 

tánsulfonyl-spiro[3H-indol-3,4'-piperidín]- 
-ľ-yl)karbonyl]-2-(fenylmetyloxy)ety]]-2-ami- 
no-2-metyl-propánamid-metánsulfonátu, ktoré 
podporujú sekréciu rastového hormónu a je mož
né ich použiť na výrobu farmaceutického pros
triedku, ktorý tiež tvorí súčasť vynálezu a je urče
ný na liečenie rôznych ochorení, vyvolaných ne
dostatkom rastového hormónu a tiež na podporu 
rastu a na účinnejší chov hospodárskych zvierat.



6 (51) C 07D 473/06, A 61K 31/52
(21) 7197-89
(71) Boehringer lngelheim KG, lngelheim am Rhein, 

DE;
(72) Kiifner-Muhl Ulrike, Dr., Mainz, DE; Weber 

Karl-Heinz, Dr., Gau-Algesheim, DE; Walther 
Gerhard, Dr., Bingen, DE; Stránský Werner, Dr., 
Gau-Algesheim, DE; Ensinger Helmut, Dr., 
lngelheim am Rhein, DE; Schingnitz Gunter, Dr., 
Bad Kreuznach, DE; Kuhn Franz Josef, Dr., Gau- 
Algesheim, DE; Lehr Erich, Dr., Waldalgesheim, 
DE;

(54) Xantínové deriváty, spôsob ich výroby, farma
ceutický prostriedok s ich obsahom a ich pou
žitie

(22) 19.12.89
(32) 22.12.88
(31) P 38 43 117.3
(33) DE
(57) Opísané sú xantínové deriváty všeobecného vzor

ca (I), v ktorom význam jednotlivých substituen- 
tov je uvedený v opise, spôsob ich výroby a ich 
použitie ako liečiv. Farmaceutické prostriedky 
s obsahom týchto látok j e možné použiť na liečbu 
ochorení vyvolaných prebytkom adenozínu, naj
mä degeneratívnych ochorení mozgu.

6 (51) C 07D 473/18, 473/32, 473/00, A 61K 31/52
(21) 985-98
(71) MEDJV1R AB, Huddinge, SE;
(72) Engelhardt Per, Stockholm, SE; Hôgberg Marita, 

Tullinge, SE; Zhou Xiao-Xiong, Huddinge, SE; 
Lindborg Bjôm, Bjômlunda, SE; Johansson Nils 
Gunnar, Enhôma, SE;

(54) Acyklické nukleozidové deriváty, spôsob ich 
prípravy a farmaceutické kompozície s ich 
obsahom

(22) 14.02.97
(32) 16.02.96, 16.02.96
(31) 9600613-5, 9600614-3
(33) SE, SE
(86) PCT/SE97/00241, 14.02.97
(57) Sú opísané acyklické nukleozidové deriváty vše

obecného vzorca (I), v ktorom jeden zo substi- 
tuentov R[ a R2 predstavuje skupinu -C(O)CH- 
(CH(CH3)2)NH2 alebo skupinu -C(0)CH(CH- 
(CH3)CH2CH3 )NH2 a druhý zo substituentov Rj 
a R2 predstavuje -C(O)C3-C2J, nasýtený alebo

mononenasýtený, prípadne substituovaný alkyl 
a substituent R3 predstavuje OH skupinu alebo 
atóm vodíka a ich farmaceuticky prijateľné soli, 
ktoré sú účinné ako antivírusové činidlá proti her
pes a retrovírusovým infekciám. Ďalej je opísaný 
spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície 
s ich obsahom.

H,N N

6 (51) C 07D 473/26, 473/40, C 12P 13/00
(21) 589-98
(71) LONZA AG, Gampel/Wallis, CH;
(72) Bernegger Christine, Dr., Munster, CH; Urban 

Eva Maria, Visp, CH; Birch Olwen Mary, Dr., 
Visp1 CH; Burgdorf Kurt, Ried-Brig, CH; Brux 
Frank, Raron, CH; Etter Kay-Sara, Niedergampel, 
CH; Bossard Pierre, Dr., Onex (Kantón Genf), 
CH; Brieden Walter, Dr., Brig-Glis, CH; Duc 
Laurent, Dr., Chermignon, CH; Gordon John, Na- 
ters, CH; O Murchu Colm, Visp, CH; Guggisberg 
Yves, Dr., Sierre, CH;

(54) Spôsob výroby (1S,4R)- alebo (IR,48)-4-(2- 
-amino-6-chlór-9-H-purín-9-yl)-2-cyklopen- 
tén-l-metanolu

(22) 04.05.98
(32) 13.05.97, 27.11.97
(31) 1116/97, 2740/97
(33) CH, CH
(57) Opisuje sa spôsob výroby (1 S, 4R)- alebo (ÍR, 

4S)-4-(2-amino-6-chlór-9-H-purín-9-yl)-2-cyklo- 
pentén-1 -metanolu vzorcov (I) a (11). V prvom 
stupni sa acyluje (±)-2-azabicyklo[2.2. l]-hept-5- 
-en-3-ón vzorca (III) na derivát (±)-2-azabicyk- 
lo[2.2.l]hept-5-en-3-ónu všeobecného vzorca
(IV) , kde r' znamená Cj_4-alkyl, Cj_4-alkoxy, 
aryl alebo aryloxy. Ten sa v druhom stupni redu
kuje na derivát cyklopenténu všeobecného vzorca
(V) , kde R* má uvedený význam, ktorý sa v tre
ťom stupni biotechnologicky premení na (ÍR, 
4A)- alebo (IS, 4R)-1 -amino-4-(hydroxymety 1)- 
-2-cyklopentén vzorcov (VI, VII). V štvrtom stup
ni nastáva ich premena pomocou N-(2-amino-4,6- 
-dichlórpyrimidín)-5-yl)formamidu vzorca (VIII) 
na (IS, 4R)- alebo (ÍR, 4S)-4-[(2-amino-6-chlór- 
-5-formamido-4-pyrimidinyl)-amino]-2-cyklo- 
pentén-1-metanol vzorcov (IX, X) a posledná me
novaná zlúčenina sa v piatom stupni cyklizuje 
známym spôsobom na konečný produkt vzorca (I) 
alebo (II).



6 (51) C 07D 487/04, 233/90, A 61K 31/495,
C 07F 9/6561, 9/6506

(21) 934-98
(71) RHONE- POULENC RORER S.A., Antony, FR;
(72) Aloup Jean-Claude, Villeneuve-le-Roi, FR; Bou- 

querel Jean, Drancy, FR; Damour Dominique, 
Orly, FR; Hardy Jean-Claude, Cergy-Saint-Chris- 
tophe, FR; Jimonet Patrick, Villepreux, FR; Man- 
fre Marco, Limeil-Brevannes, FR; Mignani Serge, 
Chatenay-Malabry, FR; Nemecek Patric, Thiais, 
FR;

(54) Deriváty 5H, 10H-imidazo[l,2-a]indeno[l,2- 
-e]pyrazin-4-ónu, spôsob ich prípravy, medzi- 
produkty na tento spôsob a liečivá obsahujúce 
tieto deriváty

(22) 06.01.97
(32) 10.01.96
(31) 96/00192
(33) FR
(86) PCT/FR97/00019, 06.01.97

(57) Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (1), 
v ktorom R znamená atóm vodíka alebo skupinu 
-COOH, -alk-COOH, -PO3H2, -CH2-P03H2, 
-CH=CH-COOH alebo fenyIovú skupinu substi
tuovanú karboxylovou skupinou, R^ znamená 
skupinu -alk-CN, -alk-COOH, -alk-Het, -alk- 
-PO3H2 alebo -alk-C0-NH-S02R2, R“ znamená 
alkylovú skupinu alebo fenylovú skupinu, alk 
znamená alkylovú skupinu, Het znamená nasýte
nú alebo nenasýtenú mono- alebo polycyklickú 
heterocyklickú skupinu obsahujúcu 1 až 9 uhlíko
vých atómov a jeden alebo niekoľko heteroató- 
mov zvolených z množiny zahŕňajúcej O, SaN, 
pričom heterocyklická skupina je prípadne substi
tuovaná jedným alebo niekoľkými substituentmi 
zvolenými z množiny zahŕňajúcej alkylovú skupi
nu, fenylovú skupinu a fenylalkylovú skupinu, 
pričom ak R znamená atóm vodíka alebo skupinu 
-COOH alebo skupinu -PO3H2, R^ nemôže zna
menať skupinu -alk-COOH, ich izoméry, racemá- 
ty, enantioméry, diasteroméry a ich soli, ako aj 
spôsob ich prípravy, medziprodukty na tento spô
sob a liečivá obsahujúce uvedené zlúčeniny.

6 (51) C 07D 487/04, A 61K 31/495
(21) 1063-98
(71) Janssen Pharmaceutica N.V, Beerse, BE; 

Neurocrine Biosciences Inc., San Diego, CA, US;
(72) Chen Chen, San Diego, CA, US; Webb Thomas 

R., Olivenhain, CA, US; McCarthy James R., 
Solana Beach, CA, US; Moran Terence J., San 
Diego, CA, US; Wilcoxen Keith M., San Diego, 
CA, US; Huang Charles, San Diego, CA, US;

(54) Pyrazolopyrimidiny ako antagonisty CRF re
ceptora

(22) 30.01.97
(32) 07.02.96, 08.10.96
(31) 60/011 279, 60/027 688
(33) US, US
(86) PCT/EP97/00459, 30.01.97
(57) Zlúčeniny so všeobecným vzorcom (I) vrátane 

stereoizomérov a ich foriem farmaceuticky prija
teľných kyslých adičných solí, kde R^ je NR^r5 
alebo Or5; R“ je Cj_galkyl, Cj zalkyIoxyskupi
na alebo C j.galkyltioskupina; R ’ je vodík, C | _ 
_galkyl, Cj.galkylsulfonyl, C ] ,(-,alkylsulfoxysku
pina alebo C j.galkyltioskupina; R^ je vodík, C j. 
.galkly, mono- alebo di(C3_gcykloalkyl)metyl, 
Cj.^cykloalkyl, Cg.^alkenyl, hydroxyCj.galkyl; 
R5 je Cj.galkyl, mono- alebo di(C3_gcykloal- 
kyl)metyl, Ar'CH2, Cj.galkyloxyCj.^alkyl,



hydroxy-Cj.galkyl, C^alkenyl, tienylmety 1, fu- 
ranylmetyl, Cj.galkyItio-Cj_galkyl, morfo- linyl, 
mono- alebo di(C j_galkyl)aminoC]_galkyl, 
di(Cj.galkyl)aminoskupina, Cj .galky!karbony 1- 
Cj.galkyl, Cj.galkyl substituovaný imidazoly- 
lom; alebo radikál so vzorcom -Alk-O-CO-Ar*; 
alebo R^ a R^ dokopy s atómom dusíka, na ktorý 
sú naviazané, môžu tvoriť pyrolidinyl, piperidi- 
nyl, homopiperidinyl alebo orfolinylovú skupinu, 
ktoré majú antagonistické vlastnosti receptora 
C RF, farmaceutických kompozícií obsahujúcich 
tieto zlúčeniny ako aktívnu zložku, spôsobu lieče
nie porúch týkajúcich sa hypersekrécie C RF, ako 
sú depresie, úzkosť, zneužívanie látok podávaním 
účinného množstva zlúčeniny so vzorcom (I).

6 (51) C 07D 489/04, A 61K 31/485
(21) 1043-98
(71) LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME GM

BH, Neuwied, DE;
(72) Asmussen Bodo, Bendorf, DE; Miiller Walter, 

Neuwied, DE; Riess Walter, Ansbach, DE;
(54) Morťínové a diamorfinové soli aniónových ne- 

narkotických analgetík typu substituovaných 
karboxylových kyselín, spôsob ich výroby, ich 
použitia a farmaceutické preparáty tieto soli 
obsahujúce

(22) 15.02.97
(32) 28.02.96
(31) 196 07 395.2
(33) DE
(86) PCT/EP97/00711, 15.02.97
(57) Morfinové a diamorfinové soli aniónových nenar- 

kotických analgetík typu substituovaných karbo
xylových kyselín, hlavne morfinové a diamorfi
nové soli díclofenacu (vzorec 1), spôsob ich výro
by, použitie týchto solí na liečebné účely, farma
ceutické preparáty, ktoré tieto soli obsahujú.

6 (51) C 07D 493/22, A 61K 31/35
(21) 885-98
(71) Donatur Dr. Kerek GmbH, Munich, DE;
(72) Kerek Franz, Dr., Munich, DE;
(54) Makrocyklické zlúčeniny vyrobené zo suboxi- 

dových jednotiek
(22) 30.12.96
(32) 05.01.96
(31) 196 00 301.6
(33) DE
(86) PCT/EP96/05867, 30.12.96
(57) Opisujú sa bioregulačne aktívne zlúčeniny s ma- 

krocyklickým štruktúrnym skeletom, syntetizova
ným zo suboxidu uhlíka, ktorý je fotochemicky 
aktivovaný a/alebo cyklooligomerizovaný. Tieto 
aktívne zlúčeniny sú použité samotné a/alebo ako 
stabilné adukty s inými známymi zlúčeninami. Sú 
opísané tieto aktívne zlúčeniny, rovnako ako ich 
organické a anorganické deriváty, spôsoby ich 
syntetickej produkcie, ich izolácia a čistenie. Tiež 
je opísaná aplikácia týchto aktívnych zlúčenín na 
enzymatickú reguláciu a bioreguláciu, medicínske 
prípravky obsahujúce tieto aktívne zlúčeniny, rov
nako ako ich použitie v diagnostike a terapii.

6 (51) C 07H 17/08
(21) 294-98
(71) Hoechst Marion Roussel, Société Anonyme 

a Directioire et Conseil de Surveillance, Puteaux, 
FR;

(72) Bonnet Alain, Meaux, FR; Delthil Michel, Noisy 
Ie Sec, FR; Mazurie Alain, Vaujours, FR;

(54) Deriváty 5-0-desosaminyl-6-0-metylerytrono- 
Iidu A, spôsob ich prípravy a ich použitie na 
prípravu biologicky aktívnych produktov

(22) 10.09.96
(32) 11.09.95
(31) 95/10601
(33) FR
(86) PCT/FR96/01384, 10.09.96
(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde OR*, OR^ 

a OR-* predstavujú hydroxylové skupiny blokova
né vo forme ľahko odštiepiteľných skupín. 
Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa môžu použiť 
na prípravu antibiotických produktov.



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

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

C 07K 5/00, A 61K 38/55 
821-98
ASTRA AKTIEBOLAG, Sôdertälje, SE; 
Antonsson Thomas, Lindome, SE; Gustafsson 
David, Kullavik, SE; Hoffmann Kurt-Jiirgen, 
Kullavik, SE; Nystrôm Jan-Erik, Lindome, SE; 
Sorensen Henrik, Môlnlycke, SE; Sellén Mikael, 
Goteborg, SE;
Prekurzory inhibítorov trom bin u
17.12.96
21.12.95, 15.02.96 
9526273.9, 9600556-6 
GB, SE
PCT ZSE96/01680, 17.12.96 
Zlúčenina vzorca R 1 O(O)C-C^-(R)CgI-Aze- 
Pag-R^, kde R* predstavuje -r3, alebo 
-AlC(O)N(R4)R5, aleb^-A 1C(O)OR4, A1 pred
stavuje C i ^alkylén, R (ktorý nahrádza jeden 
z H amidínovej jednotky Pab-H) predstavuje OH, 
OC(O)R6, C(O)OR7 alebo C(O)OCH(Rg)- 
OC(O)Rt1, R5 predstavuje H, Cj_ jgalkyl, C | ,3al
ky I feny I, voliteľne substituovaný Čj.galkyl, Cj_ 
„^alkyloxy, NO2 alebo halogén, R4 a R6 predsta
vuje od seba nezávisle H, C | _^alkyl, fenyl, 2-naf- 
tyl, alebo v prípade, keď R1 predstavuje 
-A1C(O)N(R4)R61 spolu s N, na ktorý sú viazané 
pyrolidinyl alebo piperidinyl, R6 predstavuje C j_ 
_ jyalkyl, fenyl, alebo 2-naftyl, ktoré sú všetky vo
liteľne substituované C | „^alkylom alebo halogé
nom, R7 predstavuje 2-naftyl, fenyl, Cj.galkylfe- 
nyl, ktoré sú všetky voliteľne substituované C]„ 
.galkylom, C |_^alkoxy, NO2 alebo halogénom, 
alebo predstavuje Cj.^alkyl voliteľne substituo
vaný C |_^alkoxy, C | ,^acyloxy alebo halogénom, 
R8 predstavuje H, C [.4alkyl, R^ predstavuje 2- 
-naftyl, fenyl, C|_^alkoxy, C[_galkyl voliteľne 
substituovaný halogénom, Cj.^aíkoxy alebo C | _ 
,^acyloxy skupinou s podmienkou, že v prípade, 
keď R1 predstavuje r3, predstavuje r3 benzyl, 
metyl, etyl, n-butyl alebo n-hexyl a R^ predstavu
je C(O)OR7, kde R7 nepredstavuje benzyl, a jej 
farmaceuticky prijateľná soľ je užitočným prokur- 
zorom inhibítorov trypsínových proteáz, ako je 
trombín, predovšetkým na ošetrovanie stavov, 
keď je žiaduca inhibícia trombínu, napríklad 
trombózy alebo ako antikoagulant.

6 (51) C 07K 5/107, A 61K 38/07
(21) 203-98
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sôdertälje, SE;
(72) Wang Wuyi, St-Laurent, Québec, CA;
(54) Opioidné peptidy, spôsob ich prípravy a ich 

použitie na liečbu bolesti
(22) 14.08.96
(32) 18.08.95,07.11.95
(31) 9502877-5,9503924-4
(33) SE, SE
(86) PCT/SE96/01011, 14.08.96

(57) Opisujú sa nové opioidné peptidy určené na lieč
bu bolesti, metódy ich prípravy a farmaceuticky 
prijateľné zložky obsahujúce tieto peptidy. 
Vynález sa týka tiež metód liečby bolesti u pa
cientov užívajúcich látky definované vynálezom a 
použitia spomenutých zlúčenín v prípade liečivé
ho prípravku účinného pri liečbe bolesti. Peptidy 
pripravené opísaným spôsobom majú vysoký stu
peň selektivity k p-opioidným receptorom. Preto 
sú vhodné najmä ako analgetické látky pôsobiace 
prevažne na p-opioidných receptoroch. Pretože 
tieto peptidy pôsobia periférne, vyhýbajú sa pod
statne nežiaducim účinkom normálne vznikajú
cich pri centrálnej analgézii.

6 (51) C 07K 14/57, C 07H 21/04, C 12N 15/23,
C 12P 21/02, C 12N 1/00, 5/00, A 61K 38/21 
// (C 12N 1/00, C 12R 1:045)

(21) 7389-82
(71) GENENTECH, INC., South San Francisco, CA, 

US;
(72) Goeddel David V., Hillsborough, CA, US; Gray 

Patrick W., San Francisco, CA, US;
(54) Ľudský imunitný interferon a jeho derivát, izo- 

lát DNK, replikovateľný expresný vektor, re- 
kombinantný mikroorganizmus alebo bunko
vá kultúra, farmaceutický prípravok a jeho 
použitie

(22) 18.10.82
(32) 19.10.81
(31) 312 489
(33) US
(57) Opísaný je ľudský imunitný interferon a jeho de

rivát bez iného proteinu, izolát DNK obsahujúci 
DNK sekvenciu kódujúcu ľudský imunitný inter
feron, rekombinantný klonovací vektor obsahujú
ci DNK sekvenciu kódujúcu ľudský imunitný in
terferon, ktorý je schopný exprimovať v transfor- 
mantnom mikroorganizme alebo v bunkovej kul
túre túto DNK sekvenciu. Ďalej je opísaný re
kombinantný mikroorganizmus alebo bunková 
kultúra, ktoré sú schopné exprimovať imunitný 
interferon, farmaceutický prípravok určený na lie
čenie tumorových alebo vírusových ochorení ale
bo imunosupresívnych stavov a použitie ľudského 
imunitného interferónu na prípravu farmaceutic
kých prípravkov na liečenie tumorových alebo ví
rusových ochorení alebo imunosupresívnych sta
vov.

6 (51) C 07K 14/575, A 23K 1/165, A 61K 38/22 
(21) 236-98
(71) RURAL PATENT SVENSKA AB, Stockholm, 

SE;
(72) Lônnroth lvar, Môlndal, SE; Lange Stefan, 

Goteborg, SE; Johansson Eva, Môlndal, SE; 
Jennische Eva, Goteborg, SE; Lônnroth Christina, 
Môlndal, SE;



(54) Antisekrečný peptidový faktor regulujúci pa
tologické zmeny permeability

(22) 23.08.96
(32) 24.08.95
(31) 9502936-9
(33) SE
(86) PCT/SE96/01049, 23.08.96
(57) Opisuje sa rekombinantný protein, nazývaný anti

sekrečný faktor (rAF) a jeho homológy a peptido- 
vé fragmenty. Protein, jeho homológy a fragmen
ty sú použiteľné pri úprave patologického trans
portu tekutín, a/alebo zápalových reakcií u zvie
rat, zahŕňajúc človeka. Protilátky charakteristické 
pre antisekrečný faktor (AF), alebo jeho homoló
gy, alebo fragmenty. Nukleové kyseliny kódujúce 
protein, alebo jeho fragmenty, alebo homológy, 
vektory a hostitelia, obsahujúci nukleové kyseli
ny. Antisekrečný faktor (rAF) a jeho homológy a 
fragmenty môžu byť použité pri imunodetekcii 
ako prídavok potravy na rast zvierat a ako proti- 
hnačkový prostriedok a liečivo proti chorobám 
spôsobujúcim edém, dehydratáciu a/alebo zápal.

6 (51) C 08F 4/654, 4/651, 10/00
(21) 6588-90
(71) Himont Incorporated, New Castle County, DE, 

US;
(72) Albizzati Enrico, Novara, IT; Morini Giampiero, 

Dr., Pavia, IT; Giannini Umberto, Dr., Milano, IT;
(54) Katalytická zložka a katalyzátor na polymeri

záciu olefínov
(22) 21.12.90
(32) 22.12.89
(31) 22826 A/89
(33) IT
(57) Katalytická zložka tvorená pórovitým oxidom ko

vu, na ktorom je nanesený halogenid horečnatý a 
halogenid titánu, alebo halogénalkoholát titánu a 
zlúčenina obsahujúca dve alebo viacero éterových 
skupín, ktoré majú špecifické reaktívne vlastnosti 
vzhľadom na MgCL a TiCÉp Katalyzátor na po
lymerizáciu olefínov s obsahom uvedenej kataly
tickej zložky a alkylovej zlúčeniny.

6 (51) C 08G 63/695, 65/676, 63/91, C 08J 05/08
(21) 6218-90
(71) OSI SPECIALTIES, INC., Danbury, CT, US;
(72) Dana David E., Pittsburg, PA, US; Huang Tsao- 

Chin C., The Woodlands, TX, US; Pepe Enrico J., 
Amwalk, US; Pohl Eric R., Tarrytown, US; Su 
Shiu-Chin H., Croton-on-Hudson, NY, US;

(54) Esterový polymér, polymérna Iubrikačná kom
pozícia obsahujúca tento polymér a jej použitie

(22) 12.12.90
(32) 13.12.89
(31) 7-450 065
(33) US

(57) Silylované polyesterové živice obsahujúce kyslú 
soľ aduktu Michaelovej adície aminoorganosilánu 
a konjugované nenasýtené polyesterové živice 
obsahujúce polyetylénoxidový reťazcový seg
ment, vhodné na lubrikáciu sklenenej vláknitej 
výstuže polyesterových lisovacích kompozitov.

6 (51) C 08J 7/00, C 08F 220/10, C 09D 4/00
(21) 354-98
(71) COOK COMPOSITES AND POLYMERS COM

PANY, North Kansas City, MO, US;
(72) Suspene Laurent Gérard, Barcelona, ES;
(54) Postup prípravy natierateľného polymérneho 

predmetu
(22) 20.09.96
(32) 22.09.95, 18.09.96
(31) 60/004 171,08/704 298
(33) US1US
(86) PCT/EP96/04123, 20.09.96
(57) Proces prípravy natierateľných polymérnych 

predmetov zahŕňa impregnovanie polymérneho 
podkladu s číselným priemerom prierezu pórov 
do 50 štvorcových mikrometrov s kvapalným 
tmelom s viskozitou menšou ako 25 mPa.s"' a zo
hrievanie impregnovaného polymérneho podkla
du do vytvrdnutia tmelu.

6 (51) C 10G 47/16, B OlJ 29/80
(21) 701-98
(71) Shell Internationale Research Maatschappij B.V., 

The Hague, NL;
(72) Kraushaar-Czametzki Bettina, Amsterdam, NL; 

Wijnbelt Johannes, Amsterdam, NL;
(54) Kompozície katalyzátorov a ich použitie v pro

cesoch konverzie uhľovodíkov
(22) 26.11.96
(32) 28.11.95
(31) 95203269.6
(33) EP
(86) PCT/EP96/05352, 26.11.96
(57) Kompozícia katalyzátorov obsahujúca ako prvý 

krakovací komponent zeolit beta s molámym po
merom oxidu kremičitého k oxidu hlinitému naj
menej 20, ktorý je vo forme kryštálov menších 
ako 100 nm; druhý krakovací komponent vybraný 
z kryštalických molekulových sít s pórmi s prie
merom väčším ako 0,6 mm, kryštalických mezo- 
poréznych aluminosilikátov s pórmi priemerov 
najmenej 1,3 nm a hliniek; a aspoň jedného hyd- 
rogenačného komponentu. Postup konverzie uh
ľovodíkovej suroviny na nižšie vrúce materiály 
spočíva vtom, že surovina sa kontaktuje s vodí
kom pri zvýšenej teplote a zvýšenom tlaku v prí
tomnosti kompozície katalyzátorov.



6 (51) C IOK 1/02, 1/20, B OlD 53/00
(21) 573-98
(71) Deutsche Babcock Anlagen GmbH, Oberhausen, 

DE;
(72) Dohmann Joachim, Dr., Oberhausen, DE; Kelde- 

nich Kai, Dr., Essen, DE;
(54) Spôsob odlučovania zložiek plynných škodlivín 

zo spalín
(22) 30.04.98
(32) 07.05.97
(31) 197 19 243.2
(33) DE
(57) Spôsob odlučovania zložiek plynných škodlivín 

zo spalín, ktorým sa spaliny ochladzujú, ďalej sa 
premiešavajú s pevným, práškovitým alebo zrni
tým aditívom, ktoré viaže zložky plynných škod
livín, a ďalej sa privádzajú k odlučovaču prachu, 
pričom spaliny sa ochladzujú na hraničnú chladia
cu teplotu alebo na teplotu, ktorá sa približuje 
k hraničnej chladiacej teplote, ďalej sa do takto 
ochladených spalín vháňa aditívum a spaliny 
ochladené a premiešané s aditívom sa ochladia 
pod hraničnú chladiacu teplotu.

6 (51) C HD 3/00, 3/50
(21) 577-98
(71) THE PROCTER and GAMBLE COMPANY, 

Cincinnati, OH, US;
(72) Avila-Garcia Maria Cristina, Colonia Valle 

Escondido, MX; Escobosa-Reinosa Roberto, 
Paseos de Taxquena, MX; Coria -Aguilar Miriam, 
Colonia Sifon, MX;

(54) Stabilné nízkoaktívne prostriedky na zmäkčo
vanie tkanín s vysokým obsahom parfumu

(22) 25.10.96
(32) 03.11.95, 20.08.96
(31) 60/007 224, 60/022 882
(33) US, US
(86) PCT/US96/17151, 25.10.96
(57) Stabilné nízkoaktívne prostriedky na zmäkčova

nie tkanín obsahujú hmotnostně od 0,4 % do 24 % 
katiónového zmäkčovača tkanín, od 0,3 % do 
10 % hydrofóbneho parfumu, od 0,4 % do 20 % 
neiónového surfaktantu, do 3 % vodorozpustnej 
ionizovateľnej anorganickej soli, od 60 % do 98,5 
% vody a do 10 % ďalších ingrediencií, pričom

prostriedok má pomer medzi katiónovým zmäk- 
čovačom a parfumom od 1 : 3 do 5 : 1 a pomer 
medzi katiónovým zmäkčovačom a neiónovým 
surfaktantom je od 1 : 2 do 4 : 1.

6 (51) C IlD 3/37
(21) 713-98
(71) Unilever NV, Rotterdam, NL;
(72) Blokzijl Wílfried, South Wirral, Cheshire, GB; 

Creeth Andrew Martin, Chester, Cheshire, GB; 
Falou Mohamad Sami, Cheadle, Cheshire, GB; 
Green Andrew David, Wirral, Merseyside, GB; 
Lyrm Nora, Wirral, Merseyside, GB; Scowen 
Reginald Vear, Wirral, Merseyside, GB;

(54) Nebieliaca detergentná zmes na pranie
(22) 11.11.96
(32) 30.11.95
(31) 9524491.9
(33) GB
(86) PCT/EP96/05001, 11.11.96
(57) Nebieliaca detergentná zmes na pranie, ktorá má 

ako 1 % hmotn. vodný roztok v demineralizova- 
nej vode pri 25 °C pH nepresahujúce 10, obsahu
je povrchovo aktívnu látku, detergentnú zložku 
a polymér uvoľňujúci znečistenie, ktorý je vo vo
de rozpustný alebo vo vode dispergovateľný nie 
na konci sulfónovaný polyester, napríklad kyseli
ny tereftalovej, kyseliny izoftalovej, kyseliny sul- 
foizoftalovej a etylénglykolu, pričom polyester 
obsahuje síru v rozsahu od 0,5 do 10 % hmotn.

6 (51) C IlD 3/37
(21) 714-98
(71) Unilever NV, Rotterdam, NL;
(72) Blokzijl Wilfried, South Wirral, Cheshire, GB; 

Creeth Andrew Martin, Chester, Cheshire, GB; 
Palou Mohamad Sami, Cheadle, Cheshire, GB; 
Green Andrew David, Wirral, Merseyside, GB; 
Hull Michael, NrCaemarfon, Gwynedd, GB;

(54) Detergentná zmes
(22) 11.11.96
(32) 30.11.95
(31) 9524493.5
(33) GB
(86) PCT/EP96/04994, 11.11.96 
(57) Detergentná zmes na pranie obsahujúca povrcho

vo aktívnu látku, detergentnú zložku tripolyfosfá- 
tu sodného v množstve najmenej 5 % hmotn. 
a polymér vo vode rozpustný alebo vo vode dis
pergovateľný nie na konci sulfónovaný polyester, 
napríklad kyseliny tereftalovej, kyseliny izoftalo
vej, kyseliny sulfoizoftalovej a etylénglykolu. 
Tento polyester má obsah síry od 0,5 do 10 % 
hmotn.



6 (51) C IlD 3/37
(21) 715-98
(71) Unilever NV, Rotterdam, NL;
(72) Blokzijl Wilfried, South Wirral, Cheshire, GB; 

Creeth Andrew Martin, Chester, Cheshire, GB; 
Falou Mohamad Sami, Cheadle, Cheshire, GB; 
Green Andrew David, Wirral, Merseyside, GB; 
Hull Michael, NrCaernarfon, Gwynedd, GB; 
Scowen Reginald Vear, Wirral, Merseyside, GB;

(54) Detergentná zmes na pranie tkanin
(22) 11.11.96
(32) 30.11.95
(31) 9524494.3
(33) GB
(86) PCT/EP96/05002, 11.11.96
(57) Detergentná zmes na pranie obsahuje povrchovo 

aktívny systém pozostávajúci z aniónovej po
vrchovo aktívnej látky alebo z aniónových a neió- 
nových povrchovo aktívnych látok v pomere naj
menej 0,9 : 1, detergentnú zložku a polymér u- 
voľňujúci znečistenie, ktorý je vo vode rozpustný 
alebo vo vode dispergovateľný nie na konci sulfó
novaný polyester, napríklad kyseliny tereftalovej, 
kyseliny izoftalovej, kyseliny sulfoizoftalovej 
a etylénglykolu, pričom polyester má obsah síry v 
rozsahu od 0,5 do 10 % hmotn.

6 (51) C 12N 1/06, C 12M 3/08, C 12N 7/02
(21) 434-98
(71) Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, US;
(72) Seifert Douglas B., Rahway, NI, US; Leu Frank

S., Rahway, NJ, US;
(54) Spôsob rozrušovania buniek
(22) 02.10.96
(32) 06.10.95,22.02.96
(31) 60/005 062, 9603759.3
(33) US, GB
(86) PCTAJS96/15801, 02.10.96
(57) Spôsob rozrušovania buniek, ktoré nemajú bun

kovú stenu, zahŕňajúci pretláčanie suspendova
ných buniek zariadením s proti sebe striekajúcimi 
prúdmi za nízkeho tlaku. Týmto spôsobom sa 
bunky rozrušia, ale nepoškodia sa uvoľňované 
bunkové produkty.

6 (51) C 12N 5/08, A 61K 35/14, 35/26, 39/12, 38/19,
C 07K 14/725

(21) 669-98
(71) BOEHRINGER INGELHE1M INTERNATIO

NAL GMBH, Ingelheim am Rhein, DE;
(72) Schmidt Walter, Wien, AT; Bimstiel Max, Wien, 

AT; Schweighoffer Tamas, Wien, AT; Steinlein 
Peter, Wien, AT; Buschle Michael, Brunn/Gebir- 
ge, AT;

(54) Protinádorová vakcína, spôsob jej prípravy 
a jej použitie

(22) 21.11.96
(32) 23.11.95,24.02.96
(31) 195 43 649.0,196 07 044.9
(33) DE, DE
(86) PCT/EP96/05126, 21.11.96

(57) Protinádorová vakcína obsahuje nádorové bunky, 
z ktorých prinajmenšom časť nesie na svojom po
vrchu haplotyp MHC-I pacienta, a ktoré boli spo
jené s jedným alebo viacerými peptidmi viažuci
mi sa na molekulu MHC-I tak, aby nádorové bun
ky v kontexte s peptidmi boli rozpoznané imunit
ným systémom pacienta ako cudzie a aby vyvola
li bunkovú imunitnú odpoveď. Spojenie sa usku
točňuje v prítomnosti polykatiónu ako je naprí
klad polylyzín.

6 (51) C 12N 15/86, C 07K 14/075, C 12N 15/34
(21) 722-98
(71) GenVec, Inc., Rockville, MD, US;
(72) Wickham Thomas J., Falls Church, VA, US; 

Kovesdi Imre, Rockville, MD, US; Brough 
Douglas E., Olney, MD, US;

(54) Vektory a spôsoby na génový prenos do buniek
(22) 27.11.96
(32) 28.11.95,21.08.96,21.08.96
(31) 08/563 368, 08/700 846, 08/701 124
(33) US, US, US
(86) PCT/US96/19150, 27.11.96
(57) Opisuje sa chimérický adenovírusový obalový 

protein, ktorý sa líši od obalového proteinu divo
kého typu zavedením neprirodzenej aminokyseli- 
novej sekvencie. Uvedený chimérický adenovíru
sový obalový protein je schopný riadiť vstup vek
tora, ktorý obsahuje obalový protein, do buniek. 
Vstup vektora do buniek je účinnejší, ak vektor 
obsahuje chimérický adenovírusový obalový pro
tein ako adenovírusový protein divokého typu. 
Uprednostňuje sa chimérický obalový protein, 
ktorým je vláknitý protein, hexónový alebo pen- 
tónový protein. Ďalej sa opisuje adenovírusový 
vektor, ktorý obsahuje chimérický adenovírusový 
obalový protein, jeho konštrukcia a použitie.

6 (51) C 12N 15/86, A 61K 48/00, C 12N 5/10,
G OlN 33/50

(21) 785-98
(71) GenVec, Inc., Rockville, MD, US;
(72) Kovesdi Imre, Rockville, MD, US; Brough 

Douglas E., Olney, MD, US; McVey Duncan L., 
Derwood, MD, US; Bruder Joseph T, New 
Market, MD, US; Lizonova Alena, Rockville, 
MD, US;

(54) Komplementárne adenovírusové vektorové 
systémy a bunkové línie

(22) 12.12.96
(32) 14.12.95
(31) 08/572 126
(33) US
(86) PCT/US96/19839, 12.12.96
(57) Opisujú sa viacnásobne replikačne deficitné ade

novírusové vektory, ktoré majú intergénovú sek- 
venciu v najmenej jednej replikačne deficitnej 
adenovírusovej oblasti, a komplementárne bunko
vé línie pre ne. Ďalej sa opisujú spôsoby ich pou
žitia, napríklad v génovej terapii.



6 (51) C 12P 13/04, C 07K 5/06, C 07C 255/60
(21) 855-98
(71) HOECHST MARION ROUSSEL, INC., 

Cincinnati, OH, US;
(72) King Chi-Hsin R., Taipei, TW;
(54) Spôsob prípravy N-acetyl-(L)-4-kyanofenyla- 

lanínu Ac-(L)-Phe(4-CN)-OH a N-acetyl-(L)-p- 
-amidínofenylalanín-cykIohexylglycín-0-(3-N- 
-metylpyridínium)-alanínu Ac-(L)-pAph-Chg- 
-PalMe(3)-NH2

(22) 25.11.96
(32) 20.12.95
(31) 08/575 569
(33) US
(86) PCT/US96/19005, 25.11.96
(57) Príprava N-acetyl-(L)-4-kyanofenylalanínu, Ac- 

-(L)-Phe(4-CN)-OH, zlúčeniny so vzorcom (IA), 
sa uskutočňuje štiepením racemickej zlúčeniny, 
etyIesteru N-acetyl-(D,L)-4-kyanofenylalanínu, 
a ďalej je opísaný postup prípravy stereoizoméru, 
Ac-(L)-PAph-Chg-PalMe(S)-NH2, zlúčeniny so 
vzorcom (II), s použitím uvedeného medzipro- 
duktu, N-acetyl(L)-4-kyanofenylalanínu.

zlúčenina Il

6 (51) C 12P 21/02, C 07K 14/755, C 12N 15/06
(21) 497-98
(71) BAYER CORPORATION, Berkeley, CA, US;
(72) Chan Sham-Yuen, El Sobrante, CA, US; Harris 

Kathleen, Oakland, CA, US;
(54) Spôsob prípravy rekombinantného faktora 

VIII v prostredí bez proteinu
(22) 17.04.98
(32) 18.04.97
(31) 08/844 714
(33) US
(57) Rekombinantný faktor VIII sa môže pripravovať 

v relatívne veľkých množstvách na kontinuálnom 
základe v neprítomnosti ľubovoľného proteinu 
zvieracieho pôvodu, ako je albumín, kultiváciou 
buniek v prostredí bez proteinu, ktoré je doplnené 
polyolovými polymérmi, výhodne v prítomnosti

stopových prvkov, ako napr. medi. Pri výhodnom 
vyhotovení kultivačné prostredie obsahuje poly- 
glykol, síran medi, komplex síranu železnatého 
a EDTA a ďalej soli stopových prvkov, ako je 
mangán, molybdén, kremík, lítium a chróm.

6 (51) C 2IB 3/04,11/00, C 04B 5/06
(21) 66-98
(71) HOLDERSANK FINANCIÉRE GLARUS AG, 

Glarus, CH;
(72) Edlinger Alfred, Baden, CH;
(54) Spôsob výroby puzolánov, syntetických vyso

kopecných trosiek, belitových alebo alitových 
slinkov, ako aj zliatin surového železa z oxidic- 
kých trosiek, ako aj zariadenie na vykonávanie 
tohto spôsobu

(22) 03.06.97
(32) 05.06.96, 19.06.96
(31) A 979/96, 19624 428.5
(33) AT, DE
(86) PCT/AT97/00113, 03.06.97
(57) Vynález sa týka spôsobu výroby puzolánov, syn

tetických vysokopecných trosiek, belitových ale
bo alitových slinkov, ako aj zliatin surového žele
za z oxidických trosiek, pri ktorom sa oxidované 
kvapalné trosky redukujú nad železným kúpeľom, 
pričom sa do železného kúpeľa fúka uhlík cez kú
peľové dýzy na udržanie obsahu uhlíka od 2,5 do 
4,6 hmotn. %.

6 (51) C 21B 13/00
(21) 69-98
(71) VOEST-ALPINE INDU STRIE ANL AGENB AU 

GMBH, Linz, AT; POHANG IRON & STEEL 
CO., LTD, Pohang City, Kyong, Sang Book-Do, 
KR; RESEARCH INSTITUTE OF INDUS
TRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY INCOR
PORATED FOUNDATION, Pohang City, KR;

(72) Kepplinger Werner Leopold, Leonding, AT; 
WalIner Felix, Linz, AT; Schenk Johannes, Linz, 
AT;



(54) Spôsob výroby tekutého surového železa alebo 
polotovarov na výrobu ocele a zariadenie na 
vykonávanie tohto spôsobu

(22) 18.07.96
(32) 19.07.95
(31) A 1236/95
(33) AT
(86) PCT/AT96/00130, 18.07.96
(57) Pri spôsobe výroby tekutého surového železa (24) 

alebo polotovaru na výrobu ocele z materiálu (5) 
vo forme jemných čiastočiek obsahujúcich železo 
sa v zóne tavného splynovania tavného splynova
ča (1) počas prívodu materiálu obsahujúceho 
uhlík a plynu obsahujúceho kyslík materiál (5) 
obsahujúci železo natavuje pri súčasnom vytvára
ní redukčného plynu v lôžku (27) vytvorenom 
z pevných nosičov (16', 16") uhlíka pri prechode 
týmto lôžkom (27). Aby sa pritom mohlo praco
vať so vsádzkou pozostávajúcou až zo 100 % 
z jemnej rudy, alebo pritom sa spoľahlivo zabrá
nilo vynášaniu privádzanej jemnej rudy, ústi 
v blízkosti odvodu (2, 17) redukčného plynu tav
ného splynovača (1) prívod (18) uhlia (19) vo for
me jemných čiastočiek, ako je uhoľný prach a/a
lebo iné materiály obsahujúce uhlík s prchavou 
zložkou, a vedenie (21) privádzajúce plyn obsa
hujúci kyslík a uhlie (19) vo forme jemných čias
točiek a/alebo iné materiály obsahujúce uhlík 
s prchavou zložkou sa pri zavedení do tavného 
splynovača (1) menia na koks (19') vo forme 
jemných čiastočiek, pričom tento koks (19 ) vo 
forme jemných čiastočiek sa vynáša spolu s re
dukčným plynom odvádzaným z tavného splyno
vača (1) a odlučuje sa v odlučovačom zariadení
(3).

6 (51) C 21B 13/00
(21) 936-98
(71) Voest-Alpine Industrieanlagenbau GmbH, Linz, 

AT;
(72) Kepplinger Leopold Werner, Leonding, AT; 

Wallner Felix, Linz, AT; Schenk Johannes- 
-Leopold, Linz, AT;

(54) Spôsob výroby tekutého železa alebo oceľo
vých východiskových polotovarov z rudy

(22) 05.11.97
(32) 08.11.96, 08.11.96
(31) A 1962/96, A 1963/96
(33) AT, AT
(86) PCT/AT97/00237, 05.11.97
(57) Pri spôsobe výroby tekutého surového železa (9) 

alebo oceľových východiskových polotovarov 
z rudy, ktorá sa v aspoň jednej redukčnej zóne re
dukuje na čiastočne a/alebo celkom redukovanú 
železnú hubu (4), sa železná huba (4) v natavova- 
cej splyňovacej zóne (8) natavovacieho odpaľova
ča (1) za privádzania materiálu (2), obsahujúceho 
uhlík, a kyslíka pri súčasnom tvorení redukčného 
plynu natavuje. Aby sa zabezpečila určitá pórovi
tosť v lôžku (13) z pevných nosičov uhlíka (2) 
tiež pri vsádzaní železnej huby (14) z jemných 
častíc, a tým dobré preplyftovanie lôžka (13) 
z pevných nosičov uhlíka (2), dopravuje sa pri
najmenšom železná huba (4) za vytvorenia vrst
vových oblastí (14) železnej huby, zapustených 
v lôžku (13) z nosičov uhlíka (2), ležiacich nad se
bou a oddelených pevnými nosičmi uhlíka (2) 
prerušovane do natavovacej splyňovacej zóny (8), 
pričom sa vrstvové oblasti (14) železnej huby pri 
opustení oblasti (15) priečneho rezu natavovacej 
splyňovacej zóny (8) rozprestierajú cez priečny 
rez tejto zóny a pričom redukčný plyn, vznikajúci 
v natavovacej splyňovacej zóne (8), prúdi okolo 
vrstvových oblastí (14) železnej huby za ich nata- 
venia cez oblasti (15) priečneho rezu bez železnej 
huby, vytvorenej nosičmi uhlíka (2), smerom na
hor a tieto splyňuje.



6 (51) C 21B 13/12
(21) 973-97
(71) Calderon Albert, Bowling Green, OH, US;
(72) Calderon Albert, Bowling Green, OH, US;
(54) Spôsob spoločnej výroby paliva a železa
(22) 16.01.96
(32) 20.01.95
(31) 08/375 612
(33) US
(86) PCT/US96/00278, 16.01.96
(57) Spôsob spoločnej výroby paliva a železa z uhlia

(11) a železnej rudy (47) spolu spočíva v ohreve 
uhlia pri absencii kyslíka pri výrobe surového ply
nu zo splynenia uhlia a zvyškového koksu a pri 
zvýšení obsahu voľného vodíka v plyne zo sply
nenia uhlia pri krakovaní na odsírenie horúcim či
nidlom, hydrokarbónov obsahujúcich plyn na 
ďalšiu výrobu obohateného vodíka, odsírenie tep
lého redukčného plynu (25). Syntetický plyn (25), 
ktorý je vysoko reaktívny, je vedený cez lôžko že
leznej rudy na ďalšiu priamu redukciu železnej 
rudy na výrobu železa (56).

6(51) C21B13/14
(21) 919-98
(71) Voest-Alpine Industrieanlagenbau GmbH., Linz, 

AT; POHANG IRON & STEEL CO., LTD, 
Pohang City, Kyong, Sang Book-Do, KR; RESE
ARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIEN
CE & TECHNOLOGY INCORPORATED 
FOUNDATION, Pohang City, KR;

(72) Kepplinger Leopold Werner, Leonding, AT; 
Wallner Felix, Linz, AT; Gennari Udo, Linz, AT;

(54) Spôsob výroby železnej huby
(22) 05.11.97
(32) 06.11.96
(31) A 1932/96

(33) AT
(86) PCT/AT97/00238, 05.11.97
(57) Spôsob výroby železnej huby priamou redukciou 

z materiálu vo forme čiastočiek, obsahujúceho 
oxid železa, pri ktorom sa redukčný plyn, ktorý sa 
tvorí v tavnej splyňovacej zóne z nosičov uhlíka 
a plynu obsahujúceho kyslík, zavádza do redukč
nej zóny, v ktorej sa nachádza materiál obsahujú
ci oxid železa, je charakteristický kombináciou 
nasledujúcich znakov: do redukčnej zóny sa zavá
dza redukčný plyn, ktorý obsahuje na Ntrú medzi 
20 a 100 g prachu a ktorý má obsah uhlíka medzi 
30 a 70 hmotnostnými %, a materiál obsahujúci 
oxid železa sa vystavuje redukčnému plynu po ča
sové zotrvanie, ktoré prekračuje čas potrebný na 
redukciu nahotovo. Spôsob podľa vynálezu 
umožňuje výrobu železnej huby so zvýšeným ob
sahom uhlíka.

6 (51) C 21C 5/56, F 27D 13/00, C 2IC 5/48,
C IOJ 3/57

(21) 443-98
(71) HOLDERBANK FINANCIÉRE GLARUS AG, 

Glams, CH;
(72) Edlinger Alfred, Baden, CH;
(54) Spôsob spracovania odpadu a zariadenie na 

vykonávanie tohto spôsobu
(22) 06.08.97
(32) 27.08.96
(31) A 1528/96
(33) AT
(86) PCT/AT97/00183, 06.08.97
(57) V spôsobe spracovania odpadu, ako napr. zvyško

vého odpadu z domového odpadu, priemyselného 
odpadu, odpadkov, alebo kalu z čistiacich zaria
dení, sa odpad, resp. kal z čistiacich zariadení 
predspracuje pyrolýzou (1) v atmosfére s malým



obsahom kyslíka a tuhé látky sa podrobia mecha
nickému spracovaniu (3) a preosievaniu, pričom 
od kovov mechanicky oddelená hrubá frakcia 
z preosievania sa dodá do reaktora (6) s kovovým 
kúpeľom, jemná frakcia z preosievania sa do ko
vového kúpeľa (23) vháňa s nosným plynom dý
zami na nauhličenie kovového kúpeľa (23) a py- 
rolýzny plyn sa použije prinajmenšom čiastočne 
ako spaľovací plyn na roztavenie a vyhrievanie 
troškového kúpeľa (22), naplaveného na kove ko
vového kúpeľa (23).

6 (SI) C 21D 11/00
(21) 402-98
(71) WCl Steel, Inc., Warren, OH, US;
(72) Kings Donald H.M., Launton, Bicester, Oxford, 

GB; Sommers Robin A., Moon Township, PA, 
US; Usher John D., Beaver Falls, PA, US;

(54) Spôsob detekcie prítomnosti trosky v roztave
nom kove a zariadenie na jeho vykonávanie

(22) 26.09.96
(32) 27.09.95
(31) 08/534 988
(33) US
(86) PCT/US96/15377, 26.09.96
(57) Spôsob a zariadenie na detekciu prítomnosti tro

sky (19) v prúde roztaveného kovu (1) vedeného 
ochranným krytom (11) panvy. Zariadenie má 
prvé (31) a druhé (33) vodivé kolíky upevnené 
vedľa seba navzájom na stene (22) ochranného 
krytu (11) panvy, prvý (31) je v kontakte s prú
dom roztaveného kovu (1), ale elektricky izolova
ný od steny (22) a od druhého vodivého kolíka 
(33), druhý (33) je v elektrickom kontakte so ste
nou (22) a s prúdom roztaveného kovu (1). Medzi 
týmito dvoma vodivými kolíkmi (31,33) je zapo
jený voltmeter (34) na detekciu rozdielov elek
trického potenciálu medzi nimi, keď roztavený 
kov (1) prúdi krytom (11). Náhle zmeny v poten
ciáli spôsobované prechodom rozhrania kovu (!) 
a trosky (19) krytom (11) indikujú prítomnosť tro
sky (19) v roztavenom kove (1).

I

6 (51) C 22B 3/22
(21) 1536-97
(71) S.E.TRI. S.r.l., Trieste TS, IT;
(72) Gasparetti Bruno, Wiesbaden, IT; Kolesnichenko 

Anatolj, Kiev, UA;
(54) Zariadenie a výrobná jednotka na tavenie 

a čistenie zliatin hliníka, medi, mosadze, olova 
a bronzu

(22) 14.11.97
(32) 15.11.96
(31) TS96A000011
(33) IT
(57) Vynález sa týka zariadení a spôsobov výroby ta

venia a čistenia zliatin hliníka, medi, mosadze, 
olova a bronzu. Výrobná jednotka je prednostne 
zložená z dvoch magneticko-indukčných zariade
ní, jedného na tavenie suroviny a druhého na čis
tenie roztaveného kovu. Každé zariadenie je zlo
žené z kotla alebo nísteje vysokej pece (1, ľ), 
elektromagnetického zariadenia, filtra (11) a ener
getického zdroja. Každá n í stej (1, ľ) je obklope
ná v dolnej časti dutým permanentným magnetom 
(3. 3'), kde sa nachádzajú oproti sebe usporiadané 
páry elektromagnetov. Spôsob výroby zahŕňa na
sledujúce stupne: vpúšťanie suroviny kovu do nís
teje (1); elektromagnetické indukčné zahrievanie 
a tavenie suroviny kovu (2) v nísteji (1) trojfázo
vým magnetickým systémom prostredníctvom 
horizontálne sa šíriaceho alebo impulzového 
magnetického poľa a vytvorenie turbulentného 
prúdenia vnútri taveniny (2'); otáčavé vírenie ta
veniny (2') prostredníctvom elektromagnetickej 
indukcie a jej čistenie extrakciou vodíkom a elek
tricky nevodivými vtrúseninami ich koaguláciou 
do zhlukov; vypúšťanie čistenej taveniny (2') 
prostredníctvom magnetohydrodynamického čer
pania na následné spracovanie alebo technologic
ké postupy, ako je kontinuálne alebo periodické 
rozdeľovanie pomocou filtra na mechanickú fil
tráciu zhlukov.



6 (51) C 22C 38/00, C 21D 1/26
(21) 1618-97
(71) MECAGIS (Société en nom collectif), Puteaux, 

FR;
(72) Couderchon Georges, Sauvigny-lés-Bois, FR; 

Verin Philippe, Sauvigny-lés-Bois, FR;
(54) Spôsob výroby magnetických súčastí vyrobe

ných z mäkkej magnetickej zliatiny na báze že
leza s nanokryštalickou štruktúrou

(22) 28.11.97
(32) 11.12.96
(31) 96 15197
(33) FR
(57) Spôsob výroby magnetickej súčasti z mäkkej 

magnetickej zliatiny na báze železa s nanokryšta
lickou štruktúrou, ktorej chemické zloženie je od 
60 % hmotn. Fe, Cu od 0,1 % hmotn. do 3 % 
hmotn., B až do 25 % hmotn., Si až do 30 % 
hmotn. a ďalej obsahuje najmenej jeden prvok vy
braný zo skupiny obsahujúcej niób, volfrám, tan- 
tal, zirkónium, hafnium, titán a molybdén 
v množstve 0,1 % až 30 % hmotn., zvyšok sú ne
čistoty z tavenia, zloženie ďalej vyhovuje vzťahu 
Si + B od 5 % hmotn. do 30 % hmotn., pri ktorom 
sa z magnetickej zliatiny vyrobí amorfná páska. 
Z pásky sa vyrobí polotovar magnetickej súčasti 
navinutím magnetickej pásky okolo tŕňa tak, aby 
sa vytvorila dutina a potom sa magnetická súčasť 
podrobí kryštalizačnému tepelnému spracovaniu 
pozostávajúcemu z najmenej jedného žíhania pri 
teplote 500 0C až 600 °C počas 0,1 až 10 hodín, 
aby sa vytvorili nanokryštály. Pred kryštalizač
ným tepelným spracovaním sa vykoná relaxačné 
tepelné spracovanie pri teplote nižšej než j e teplo
ta, pri ktorej začína rekryštalizácia amorfnej zlia
tiny.

6 (51) C 23C 16/28
(21) 1012-98
(71) ELEKTROSCHMELZWERK KEMPTEN Gm

bH, Munchen, DE;
(72) Hunger Hans-Jôrg, Kerpen, DE; Lôbig Gunter, 

Chemnitz, DE; Trute Gerhard, Kerpen, DE;
(54) Spôsob výroby boridových vrstiev na povrchy 

kovových materiálov odolných proti oteru
(22) 23.01.97
(32) 25.01.96
(31) 196 02 639.3
(33) DE
(86) PCT/EP97/00298, 23.01.97

(57) Podstata spôsobu výroby boridových vrstiev na 
povrchy kovových materiálov odolných proti ote
ru spočíva v tom, že sa ako nosič bóru zmieša 
aspoň jeden halogenid bóru, zvolený zo skupiny 
zahŕňajúcej fluorid boritý, bromid boritý a jodid 
boritý, s vodíkom a prípadne argónom a/alebo du
síkom na prípravu reakčného plynu, ktorý obsa
huje 1 až 35 % objemových halogenidu bóru 
a takto získaná zmes sa pomocou plazmového vý
boja tak aktivuje, že sa umožní prechod bóru 
z plazmy na povrch kovu.

6(51) C23C22/83
(21) 1289-97
(71) HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT 

AUF AKTIEN, DUsseldorf, DE;
(72) Wichelhaus Winfried, Mettmann, DE; Endres 

Helmut, Langenfeld, DE; Gottwald Karl-Heinz, 
Erftstadt, DE; Speckmarm Horst-Dieter, Langen
feld, DE; Brouwer Jan-Willem, Willich, DE;

(54) Spôsob fosfátovania povrchov ocele, pozinko
vanej ocele a/alebo hliníka

(22) 20.03.96
(32) 29.03.95
(31) 195 11 573.2
(33) DE
(86) PCT/EP96/01196, 20.03.96
(57) Spôsob fosfátovania povrchov kovov fosfátova- 

cím kúpeľom s obsahom zinku, ktorý neobsahuje 
dusitan a nikel, voliteľne sa oplachuje a potom sa 
oplachuje vodným roztokom s pH hodnotou me
dzi 3 a 7, ktorý obsahuje 0,001 až 10 g/l jedného 
alebo viacerých z katiónov Li, Cu a Ag.

6 (51) C 25D 1/04
(21) 344-98
(71) CIRCUIT FOIL S.A., Wiltz, LU;
(72) Otsuka Hideo, Imaichi-city, Tochigiken, JP; Streel 

Michel, Houffalize, BE; Suzuki Akitoshi, Imai- 
chi-city, Tochigiken, JP; Wolski Adam M., 
Edgewater Park, NJ, US;

(54) Spôsob výroby elektrolyticky nanášanej mede
nej fólie

(22) 16.09.96
(32) 22.09.95, 26.04.96
(31) 7/244262, 8/106743
(33) JP, JP
(86) PCT/IB96/00951, 16.09.96
(57) Spôsob výroby elektrolyticky nanášanej medenej 

fólie pomocou elektrolýzy využíva elektrolyt, do 
ktorého bola pridaná chemická zlúčenina majúca 
merkapto skupinu, najmenej jedna iná organická 
zlúčenina a chloridové ióny. Vynález poskytuje 
medenú fóliu s vysokým lepiacim faktorom a vy
sokou pevnosťou v ťahu, pri ktorej môže byť do
siahnuté jemné tvarovanie bez zvyškov častíc me
di na začiatku vodičov modelu. Medená fólia má 
veľké pretiahnutie pri vysokej teplote a značnú 
pevnosť v ťahu. Vynález poskytuje tiež elektroly
ticky nanášanú fóliu, ktorej matná strana má ne
rovnosť povrchu v podstate rovnakú alebo menšiu 
ako lesklá strana.



Trieda E

6(51) E OlD 21/10//E OlD 101:24
(21) 1094-97
(71) Doprastav, a. s., Bratislava, SK;
(72) Viskup Pavel, Ing., Bratislava, SK; Kodaj Ján, 

Ing., Bratislava, SK;
(54) Súbor konštrukčných častí na zostavenie 

a transformovanie vysúvacieho zariadenia na 
zavesenie debnenia na letmú betonáž mostných 
konštrukcií

(22) 08.08.97
(57) Zariadenie na zavesenie debnenia na letmú beto

náž tvorí okrem mostnej konštrukcie stabilizačnej 
podpery a spojovacích a upevňovacích dielov 
a súčiastok aj súbor súčiastok na zostavenie diel
cov a/alebo súbor dielcov, obsahujúci dvojicu 
predných dielcov (4), spojovací dielec (5), dvoji
cu zadných dielcov (7), predné a zadné podvozky 
(6, 11), dráhu (3), podperné dielce (8). Z tohto sú
boru súčiastok a dielcov je možné zostaviť zaria
denie využiteľné na zavesenie posuvného debne
nia na letmú betonáž každého prvého úseku hor
nej nosnej konštrukcie (2) mosta od jej zárodku 
(2.2), zariadenie využiteľné pri betonovaní každé
ho druhého a ďalšieho úseku hornej nosnej kon
štrukcie (2) mosta od jej zárodku (2.2) a zariade
nie využiteľné pri jednosmernom betonovaní úse
kov hornej nosnej konštrukcie (2) mosta.

2.2 \l2

6 (51) E 02D 31/10, 35/00, 37/00
(21) 311-97
(71) I.T. PROJEKT- lng. Igor Talian, Prievidza, SK;
(72) Kňaze Emil, lng., Bojnice, SK;
(54) Podkladová zostava stavebného základu
(22) 10.03.97
(57) Podkladová zostava na sanáciu porušených zákla

dových konštrukcií stavieb pozostáva zo závesu 
(2) na podkladovej betónovej vrstve (5) s privrá
tenými podperami (22) a závesnými ramenami 
(21), konce ktorých sú uložené v podporných pät
kách (4) založených na zhustených štrkopiesko- 
vých poduškách.
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6(51) E 03F 3/04, 5/14
(21) 1558-97
(71) Topol Jan, lng., Cirkvice u Kutné Hory, CZ;
(72) Topol Jan, lng., Cirkvice u Kutné Hory, CZ;
(54) Zariadenie na likvidáciu odpadových vôd
(22) 18.11.97
(32) 26.05.97
(31) PV 1606-97
(33) CZ
(57) Zariadenie na likvidáciu odpadových vôd, tvorené 

čistiarňami odpadových vôd pripojenými k lokál
nym zdrojom odpadových vôd, kde súčasťou kaž
dej domovej čistiarne (3) odpadových vôd je zá
sobník (4) vyčistenej vody s čerpadlom (5) na pre
čerpáme vyčistenej vody do tlakovej prípojky (9) 
a ďalej do zberného potrubia (11), opatreného 
centrálnym kontrolným miestom (12) a ústiacim 
do recipientu (14). Tlaková prípojka (9) je pred 
napojením na zberné potrubie (11) opatrená zem
nou uzatváracou armatúrou (10). Zásobník (4) vy
čistenej vody môže byť tvorený jestvujúcou vy
čistenou žumpou, resp. septikom.

6 (51) E 05B 17/20
(21) 627-97
(71) CarCode, spol. s r. o., Bratislava, SK;
(72) Porubčan Róbert, lng., Košeca, SK; Mereš Brani- 

slav, lng., Tlmače, SK;
(54) Chránič ovládača blokovania zámku dverí 

automobilu
(22) 20.05.97
(57) Chránič ovládača blokovania zámku dverí auto

mobilu pozostáva najmenej z jedného ochranného 
prvku, ktorý sa skladá zo základovej časti (2) 
a z ochrannej časti (3), pričom základová časť (2) 
ochranného prvku je prispôsobená na pevné spo
jenie s konštrukciou dverí automobilu (7) 
a ochranná časť (3) ochranného prvku alebo as
poň jej časť je rozmerovo prispôsobená na ovlá
danie ovládača blokovania zámku dverí automo
bilu (1) minimálne z dvoch protiľahlých strán, 
stena (4) ochranného prvku obsahuje plochu, kto
rá je prispôsobená na priľahlé umiestnenie 
ochranného prvku k obvodu ovládača blokovania 
zámku dverí automobilu (1), pričom stena (4) 
ochranného prvku má výšku rovnajúcu sa alebo 
väčšiu ako je výška vyčnievajúcej časti ovládača 
blokovania zámku dverí automobilu (1) v za
mknutej polohe alebo ako výška vyčnievajúcej



nezužujúcej sa časti ovládača blokovania zámku 
dverí automobilu (1) v zamknutej polohe. Je urče
ný automobilom s ovládačom blokovania zámku 
dverí vyčnievajúcim v uzamknutej polohe nad po
vrch čalúnenia dverí automobilu.

UT l ■ /. I <'

6(51) E06B3/22
(21) 1195-97
(71) Intertec GmbH, Kremsmúnster, AT;
(72) Nimmrichter Franz, Ing., Linz, AT;
(54) Dutý profil, obzvlášť z plastickej hmoty s te

pelnoizolačným prostriedkom
(22) 04.09.97
(32) 06.09.96, 18.06.97
(31) A-96/1588, A-97/1063
(33) AT, AT
(57) Dutý profil (1), predovšetkým z plastickej hmoty, 

s tepelnoizolačným prvkom hlavne na okná, dve
re a rámy, s vonkajšími stenami (2 až 6), ktoré sú 
tvorené rovnobežne umiestnenými pozdĺžnymi 
bočnými stenami (7, 8) a pravouhlo k nim umiest
nenými priečnymi bočnými stenami (11, 12). 
Vnútorný priestor (16), uzatvorený vonkajšími 
stenami (2 až 6), je rozdelený opornými stojkami 
(17 až 19) na komory (20 až 22). Vo vnútornom 
priestore (16) alebo v aspoň jednej komore (20, 
22), priradenej k pozdĺžnej bočnej stene (7, 8) je 
usporiadaná vo vzdialenosti (26) od pozdĺžnej 
bočnej steny (7, 8) a rovnobežne s ňou tesniaca 
fólia (25).

U ( \ /
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Trieda F

6 (51) F OlK 23/10, F 02C 6/00
(21) 3456-90
(71) prof. Dr. Ing. Foit Erik, DrSc., Bratislava, SK;
(72) Foit Erik, prof. Dr. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
(54) Paroplynový energetický blok
(22) 12.07.90
(57) V obehu paroplynového energetického bloku (1) 

je zapojená najmenej jedna plynová turbína (11), 
najmenej jeden generátor elektrického prúdu (12), 
kompresor (13), najmenej jedna spaľovacia ko
mora (14), generátor pary (15) a parná turbína 
(17). Kompresor (13) je nezávislý od synchrónne
ho chodu elektrizačnej sústavy a je napojený na 
hnaciu parnú turbínu (16) pridruženú do paroply
nového energetického bloku (1).

6 (51) F 02B 29/00, F 02F 3/00
(21) 103-97
(71) Nagy Rudolf, Trnava, SK;
(72) Nagy Rudolf, Trnava, SK;
(54) Spôsob plnenia valcov piestových spaľovacích 

motorov a zariadenie na jeho vykonávanie
(22) 23.01.97
(57) Vynález rieši problematiku plnenia valcov zme

nou systému dopravy zmesi alebo vzduchu do 
spaľovacieho priestoru valca ich priamym pre
chodom cez priechodný piest (1), pohybujúci sa 
vo valci (3) spojenom so sacou komorou motora 
(10) kanálmi (11). Piestje tvorený dutým valcom
(1) s dierovaným dnom, ktoré uzatvára plniacim 
ventilom (7) a hlavou (2) s otvormi (12), ktoré 
uzatvára sací ventil (4). Teleso piesta a hlava pies
ta sú spolu a tesne spojené. Sací ventil (4) 
a plniaci ventil (7) sú do sediel pritláčané pruži
nami (9). Valec motora (3) je uzavretý hlavou val
ca (6) s osadeným výfukovým ventilom (5) 
a v spodnej časti upchávkovým blokom (13) pies- 
tnice (8).



6 (51) F 02C 6/00, 6/08, H OlM 8/04
(21) 2646-90
(71) TURBOCONSULT B.V, Velp, NL; A.SA. B.V, 

Schiedam, NL;
(72) Hendriks Rudolf, Velp, NL; Ankersmit Hendrik 

Jan, Schiedam, NL;
(54) Spôsob výroby elektrickej energie a zariadenie 

na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 29.05.90
(32) 29.05.89
(31) 8901348
(33) NL
(57) Vynález sa týka spôsobu a zariadenia na výrobu 

elektrickej energie v otvorenom okruhu prúdu 
plynného prostredia. Zariadenie zahŕňa kompre
sorovú jednotku (2) poháňanú hnacou turbínou 
(4) kompresorov, do ktorej prúdi stlačený prúd 
plynného prostredia po prietoku výmenníkom (1) 
tepla, v ktorom sa odohráva výmena tepla s odpa
dovými plynmi. Zariadenie zahŕňa elektrický ge
nerátor (14) poháňaný plynovou hnacou turbínou 
(6) elektrického generátora. Otvorený okruh zahŕ
ňa aj palivový článok (10), na ktorého anódu sa 
privádza z vonkajšieho zdroja zemný plyn a na 
ktorého katódu prúdi zmienený prúd plynného 
prostredia z kompresorovej jednotky (2) ako oxi
dačné činidlo, takže elektrická energia sa získava 
z elektrického generátora (14) i z palivového člán
ku (10) ako produkt spôsobu a zariadenia podľa 
vynálezu.

6 (51) F 03D 5/00, F 03B 17/06
(21) 579-97
(71) Schmidt- Fajlík Tibor, Ing., Žilina, SK;
(72) Schmidt- Fajlík Tibor, Ing., Žilina, SK;
(54) Radiálny rotor
(22) 07.05.97
(57) Cieľom vynálezu je premena energie vetra a vody 

na iný druh energie, prostredníctvom radiálneho 
rotora, ktorý pozostáva z trámu (1), rotora (2), 
otočných lopatiek (3), náhonových kolies (4), zá
kladového kolesa (5), mechanických prevodov (6) 
a výstupného hriadeľa (7). Rotor (2) je otočné 
uložený v ráme (1). Otočné lopatky (3) sú otočné 
uložené v rotore (2) tak, že ich osi otáčania sú 
vzájomne rovnobežné. Otočné lopatky (3) sú otá
čané cez náhonové kolesá (4), mechanické prevo
dy (6) a základové koleso (5) tak, že prevod me
dzi základovým kolesom (5) a náhonovými kole
sami (4), je 1 : 2 a otočné lopatky (3) na protiľah
lých stranách rotora (2) vždy vzájomne zvierajú 
uhol 90 °. Základové koleso (5) je otočné okolo 
svojej osi a je spojené so smerovým krídlom (8).

v
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6(51) F16B7/04
(21) 711-98
(71) Syma Intercontinental AG, Kirchberg, CH;
(72) Strässle Marcel, Kirchberg, CH; Ziillig Kurt, 

Kirchberg, CH;
(54) Upínacie zariadenie na rozoberatePné spojenie 

dvoch profilových dielov
(22) 26.11.96
(32) 28.11.95
(31) 3377/95
(33) CH
(86) PCT/CH96/00415, 26.11.96
(57) Do prvého profilového dielu (1) je vložené a sú

časne zabezpečené vkladacie jadro (2), obsahujú
ce axiálne pohyblivé šmýkadlo (7) s koncovou 
časťou, ktorá má výstupok (17, 18), ktorý sa dá 
prinajmenšom čiastočne vložiť do otvoru v dru
hom profilovom diele (19), aby sa vyvíjal upínací 
tlak na časť druhého profilového dielu (19), ktorá 
čiastočne uzatvára otvor. Šmýkadlo (7) je ploché 
a vkladacie jadro (2) obsahuje dve vnútorné dráž
ky na axiálne vedenie šmýkadla (7). Vo vklada- 
com jadre (2) je otočné vedený excenter (5). Keď



sa hlava (4) excentra otočí, excentrický valček 
(22) tlači na vnútornú stenu (30) vybrania (12) 
v šmýkadle (7), aby sa toto pohybovalo do vkla- 
dacieho jadra (2) do polohy, ktorá umožňuje, aby 
výstupok vyvíjal uvedený upínací tlak.

6 (51) F 16B 12/04, A 47C 4/02
(21) 1583-97
(71) Hodry Metallwarenfabrik R.Hoppe GmbH. Co. 

KG, Kirchstetten, AT;
(72) Premer Heinz, Ing., Kirchstetten, AT;
(54) Kovanie na sedací nábytok
(22) 24.11.97
(32) 18.12.96
(31) A 2211/96
(33) AT
(57) Kovanie slúži na sedací nábytok, ktorý sa dá pre

meniť na posteľ a má zásuvku (3), ktorá sa dá vy
tiahnuť z pozície pod sedacím vankúšom (2), 
v ktorej je umiestnený prídavný vankúš (4). Tento 
sa dá po vytiahnutí zásuvky (3) zdvihnúť pomo
cou kovania zo zásuvky (3) do výšky sedacieho 
vankúša (2) a v tejto polohe sa opiera svojou pred
nou stranou o čelný kryt (5) zásuvky (3). Kovanie 
má ramená (8), ktoré sú pomocou kĺbov prichyte
né jedným koncom na zásuvke (3), druhým kon
com v strednej časti prídavného vankúša (4). Na 
uľahčenie manipulácie sú v oblasti zadného kon
ca prídavného vankúša (4) umiestnené vodidlá 
(9), ktoré sú otočné dole o približne 180 stupňov 
z polohy smerujúcej hore za prídavným vankú
šom (4) v jeho pozícii dole, a ktoré sú spojené 
každé s ďalším vodidlom (10) uloženým na zá
suvke (3).

6 (51) F 16B 13/06
(21) 496-98
(71) fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co.KG, 

Waldachtal, DE;
(72) Fischer Artur, prof. Dr. h. c. Dr.-Ing., Waldachtal, 

DE; Hayer Horst, Waldachtal, DE;
(54) Rozpínací kolík
(22) 17.04.98
(32) 21.04.97, 23.05.97, 13.06.97, 02.07.97
(31) 197 16 633.4, 197 21 579.3, 197 25 129.3, 197 28 

073.0
(33) DE, DE, DE, DE
(57) Vynález sa týka rozpínacieho kolíka (10) s rozpí- 

nacím puzdrom (18), ktoré má smerom dopredu 
stojace rozpínacie jazyky (24), ktoré možno po
mocou kónického rozpínacieho telesa (12) rozpí
nať. Aby sa znížila rozpínacia sila, navrhuje vy
nález rozpínacie jazyky vybraniami (26), na pred
nom čelnom okraji (20) so smerom dopredu stoja
cimi zubami (28), čím sa plošné zaťaženie pri roz
pínaní zvyšuje a uľahčuje sa prenikanie do steny 
vývrtu.

6(51) F16H19/02
(21) 1542-87
(71) Gacho Pavol, Dolná Mariková, SK;
(72) Gacho Pavol, Dolná Mariková, SK;
(54) Ozubený mechanizmus na zmenu priamočia

reho vratného pohybu na otáčavý jednosmerný
(22) 09.03.87



(57) Ozubený mechanizmus je tvorený ozubeným hre
beňom (1) s obojstranným ozubením, dvoma ozu
benými segmentmi (2, 3) a tromi synchronizačný
mi ozubenými kolesami (4, 5, 6). Vzťahy medzi 
veličinami ozubenia, počtom zubov a zdvihom 
hrebeňa sú stanovené tak, aby mechanizmus pra
coval plynule a ku spínaniu a rozopínaniu ozube
nia segmentov a hrebeňa na koncoch zdvihov hre
beňa dochádzalo bez kolízie. Základným vzťa
hom je vzťah medzi veľkosťou zdvihu hrebeňa L, 
rozostupovým polomerom segmentu r0 a uvažo
vaným počtom zubov na polovici obvodu seg
mentu nz.

6 (51) F 16K 1/14, 1/18
(21) 694-97
(71) Kučeravý Jozef, Trenčín, SK;
(72) Kučeravý Jozef, Trenčín, SK;
(54) Guľová klapka
(22) 02.06.97
(57) Opisuje sa klapka guľového tvaru, ktorá svojím 

rozmerom prevyšuje rozmer priemeru otvoru po
trubia, na ktorý je nasadená minimálne o 1/3 prie
meru daného otvoru. Zariadenie obsahuje puzdro 
(2), v ktorom je zložená klapka (1) a zároveň tvo
rí súčasť potrubia, vodu (3) či iný kvapalný alebo 
plynný materiál prepravujúci sa potrubím, vnútor
nú hranu (5) steny potrubia a pomocné zariadenie 
(6) na ovládanie klapky (1) z vonkajšieho priesto
ru. Klapka slúži na reguláciu prepravného mate
riálu kvapalného alebo plynného skupenstva v po
trubí.

6(51) F 16K 17/32
(21) 1249-97
(71) Severočeská armaturka a. s., Ústí nad Labem, CZ;
(72) Doležal Jiří, Ústí nad Labem, CZ; Staněk Milan, 

Ústí nad Labem, CZ;
(54) Uvoľňovacie zariadenie bezpečnostného rých- 

louzáveru plynu
(22) 12.09.97
(32) 24.04.97
(31) PV 1240-97
(33) CZ
(57) Opisuje sa uvoľňovacie zariadenie bezpečnostné

ho rýchlouzáveru plynu, ktorého účelom je umož
niť uvedenie do činnosti jedného uzáveru riade
ním od prekročenia dovolených medzí viacerých 
rôznych tlakov aj pre uzávery s posuvným sedlom 
a zjednodušenie uvádzania bezpečnostného rých
louzáveru do pohotovostnej otvorenej polohy. 
Systém páčok uvoľňovacieho zariadenia uvádza 
do činnosti hlavný uzáver prostredníctvom tyčky 
(13) vybavenej na konci tanierikom (14) vytvára
júcim opornú plochu pre páčky meracích zariade
ní.
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6 (51) F 16L 9/12, 11/04
(21) 1147-98
(71) POLOPLAST KUNSTSTOFFWERK GMBH 

und CO. KG, Leonding, AT; WAV1N, B. V, Zwol
le, NL;

(72) Borth Rainer, St.Florian, AT; Van Dijk Berend 
Jan, Slagharen, NL; Stoffelsma Jan Uilke, Har- 
denberg, NL; Besten Markus Wilhelmus Johan
nes, Dalfsen, NL;

(54) Viacvrstvová rúrka
(22) 29.07.97
(32) 29.07.96, 25.02.97
(31) GM 446/96, 1005371
(33) AT, NL
(86) PCT/AT97/00176, 29.07.97



(57) Opisuje sa rúrka, prípadne s natvarovaným hrd
lom v jednom kuse, ktorá pozostáva z troch 
vrstiev (1, 2, 3). Stredná vrstva (3) pozostáva 
z polyolefinu, predovšetkým polypropylénu, kto
rý je 25 až 70 % hmotn. obohatený minerálnou 
látkou a je vypěněný na mernú hmotnosť výhod
ne aspoň o 10 % nižšiu ako je merná hmotnosť 
porovnateľnej strednej vrstvy, ktorá je len oboha
tená v rovnakom pomere. Vonkajšia vrstva (1) 
a vnútorná vrstva (2) pozostávajú výhodne z rov
nakého plastu ako stredná vrstva (3). Stredná vrst
va je výhodne obohatená mastencom v prášku 
alebo kriedou a/alebo zmesou oboch.

6 (51) F 23C 11/02, F 22B 31/00, F 23C 7/00, 9/00
(21) 487-98
(71) Imatran Voima Oy, Helsinki, FI;
(72) Raiko Markku, Hyvinkää, FI; Hulkkonen Seppo, 

Helsinki, FI; Hirvenoja Jukka, Helsinki, FI;
(54) Spôsobe vládania teploty lôžka v kotli s pre- 

bublávajúcim lôžkom a zariadenie na vykoná
vanie tohto spôsobu

(22) 18.10.96
(32) 20.10.95
(31) 955011
(33) FI
(86) PCT/FI96/00553, 18.10.96
(57) Je opísaný spôsob a zariadenie (montáž) na ovlá

danie teploty lôžka v kotli s fluidizovaným lôž
kom, obzvlášť v kotloch vyhrievaných uhlím ale
bo inými palivami s vysokou výhrevnou hodno
tou, ale namáhavou splynovateľnosťou. Nad flui
dizovaným lôžkom (6), ale pod voľnou zónou (8) 
prídavného spaľovania je usporiadaná chladiaca 
zóna (19) a fluidizujúci plyn je vstrekovaný do 
časti lôžka v nadbytočnom množstve na jednotku 
plochy, pomocou čoho je nad plochou so zvýše
ným vstrekovaním fluidizovaného plynu lôžko 
rozšírené smerom nahor do chladiacej zóny, z kto
rej môže nespálený horľavý materiál a časticový 
materiál z lôžka klesať späť do lôžka. Vstrekova
nie (9) plynu s vyššou mierou toku je usporiadané 
do stredu fluidizovaného lôžka, čím môže dochá
dzať k návratnej cirkulácii okolo častí vodnej ste
ny zapuzdrujúcich chladiacu zónu, uľahčujúc tak
to účinný tepelný prenos z refluxného materiálu 
lôžka v podobe sálania pohlcovaného plochami 
tepelného prenosu vodných stien chladiacej zóny.

6 (51) F 24D 11/00, F 28D 20/00
(21) 341-98
(71) WERNER Franz Stefan, Wien, AT; LACKNER 

Franz, Schladming, AT;
(72) Werner Franz Stefan, Wien, AT; Lackner Franz, 

Schladming, AT;
(54) Vykurovacie teleso a vykurovacie zariadenie
(22) 16.09.96
(32) 18.09.95, 02.10.95
(31) A 1540/95, A 1620/95
(33) AT, AT
(86) PCT/AT96/00161, 16.09.96
(57) Je opísané vykurovacie teleso pozostávajúce z ná

držky s pripojeniami na okruh vykurovacieho mé
dia na pretekanie médiom na prenos tepla, ktorá je 
tepelne vodivo spojená s aspoň jedným tepelným 
akumulátorom umiestneným vo vykurovacom te
lese. Nádržka (50, 59) je umiestnená vo vykuro
vacom telese (1) aspoň čiastočne v ďalšej nádržke 
(51) z teplovodivého materiálu, ktorá sa dá napl
niť fluidom akumulujúcim teplo, pričom obe ná
držky nie sú spolu pomocou fluida spojené a/ale
bo nádržka (50, 59) na pretekanie médiom na pre
nos tepla aspoň čiastočne prilieha na pevné jadro
(20) tepelného akumulátora. Vykurovacie zariade
nie zahŕňa jedno alebo viac vykurovacích telies.
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6(51) F 24F 3/00
(21) 662-97
(71) NEAT, spol. s r.o., Košice, prac. Liptovský Miku

láš, SK;
(72) Kaliský Alexander, Ing., Liptovský Mikuláš, SK;
(54) Klimatizačné zariadenie
(22) 26.05.97
(57) Klimatizačné zariadenie je určené na chladenie 

a ohrev médií s vyššou energetickou efektívnos
ťou (faktorom COP) v kategórii teplom hnaných 
zariadení. Podstatou riešenia je použitie Vuilleu- 
mierovho cyklu s kvapalným tepelným médiom 
(18) v hnacej - motorickej časti, ktoré je v stave 
s výhodnou rozpínavosťou a izobarickou rozťaž
nosťou. Dosahuje sa tak vysoká merná práca cyk
lu, optimálny merný výkon pri nízkych otáčkach, 
vysoké využitie presúvacích regenerátorov (15) 
a (23) a nízka tvorba kompresného tepla v tepelne 
odpadovej časti. Ovládanie lineárneho vratného 
pohybu presúvacieho regenerátora (23) je pomo
cou vstavaného lineárneho motorčeka (3) pri zní
žených odporoch plynného média (20), ovládanie 
presúvacieho regenerátora (15) v kvapalnom mé
diu (18) je pomocou piestnice (9) s automatickým 
fázovým posuvom po zmene tlakových pomerov 
v zariadení.
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6(51) F24J2/00
(21) 748-98
(71) NORSK HYDRO ASA, Oslo, NO;
(72) Schulz Harald, Krumbach, DE;
(54) Vonkajšia stenová zostava na budovy, predo

všetkým výplňový dielec
(22) 01.10.97
(32) 06.10.96
(31) 196 41 008.8
(33) DE
(86) PCT/DE97/02292, 01.10.97
(57) Vonkajšia stenová zostava na budovy má kvôli 

využitiu slnečnej energie medzi vnútorným ploš
ným dielom (2), obsahujúcim tepelnoizolačnú

vrstvu (3) a vonkajším plošným dielom (1), pre
púšťajúcim slnečné žiarenie, v rozsiahlej miere 
transparentným, uloženú vonkajšiu tepelnoizolač
nú vrstvu (5), ohraničenú hraničnou plochou (6), 
absorbujúcou slnečné žiarenie, ktorá je zložená 
medzi vonkajším plošným dielom (1) a vonkajšou 
tepelnoizolačnou vrstvou (5) a je znepriehľadnená 
emailom, fóliou alebo lakom.
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6(51) F 27B 7/33
(21) 955-98
(71) Siemens Aktiengesellschaft, Míinchen, DE;
(72) May Karl, Bad Vilbel, DE; Axt Werner, 

Darmstadt, DE; Schlag Eugen, Darmstadt, DE; 
Sättler Heinz, Geroldheim, DE; Busch Klaus, 
Darmstadt, DE;

(54) Vynášacie zariadenie
(22) 16.01.97
(32) 18.01.96
(31) 196 01 717.3
(33) DE
(86) PCT/DE97/00067, 16.01.97
(57) Je opísané vynášacie zariadenie so skriňou (1), do 

ktorej ústi vynášacia rúrka (2) karbonizačného 
bubna (3). Zo skrine (1) vystupuje výstupná šach
ta na zvyšky (7), ktorá ústi do dopravného zaria
denia, ktoré končí vo výpuste (14). Na výstupnej 
šachte na zvyšky (7) je umiestnený prístroj na me
ranie stavu naplněnosti (8). Dopravné zariadenie 
má profilované rozdeľovačie dno (9), na ktorého 
konci, odvrátenom od ústia výstupnej šachty na 
zvyšky (7), je vytvarované tyčové sito (10). 
Tyčové sito (10) prekrýva výstupné otvory (13) na 
jemné zvyšky a končí pri výpuste (14) na hrubé 
zvyšky. Dopravnému zariadeniu je priradený bu
dič kmitov (11).



Trieda G

6 (51) G OlK 17/02
(21) 65-97
(71) Šiška Jozef, RNDr., Bratislava, SK;
(72) Šiška Jozef, RNDr., Bratislava, SK;
(54) Odparovacie teplomerné teleso a spôsob mera

nia strednej integrálnej teploty a spotreby tep
la

(22) 16.01.97
(57) Odparovacie teplomerné teleso pozostáva z tela 

telesa (1) ukončeného kapilárnym odparovacím 
otvorom (2) a naplňovacím otvorom (5) uzatvore
ným naplňovacím uzáverom (6). Na odčítanie 
a kontrolu objemu odparovacej náplne (3) slúži 
odmemá stupnica (4). Stanovenie strednej integ
rálnej teploty t pomocou odpaľovacieho teplomer- 
ného telesa je založené na korelácii hmotnostného 
množstva odparenej náplne m počas doby r, na
príklad podľa vzťahu: t = a.(m/r)^ - c, kde a, b, c 
sú parametre konštantné pre daný druh odparova
cej náplne, odparovací otvor a vonkajší tlak nad 
odparovacím otvorom. Spotreba tepla dodaného 
vykurovacím telesom je určená pomocou strednej 
intergrálnej teploty, napríklad korelovanej podľa 
priamej úmery. Hodnoty koeficientov sú charak
teristické pre daný typ vykurovacieho telesa 
a umiestnenia merania strednej integrálnej teploty 
na ňom.

6(51) G OlN 25/00
(21) 416-97
(71) Union Carbide Chemicals & Plastics Technology 

Corporation, Danbury, CT, US;
(72) Jacobsen Lance Lyle, Ing., Scott Depont, WV, 

US; Lee Kiu Hee, Ing., Suoth Charleston, WV, 
US; Parrish John Roberts, Ing., Cross Lanes, WV, 
US;

(54) Spôsob riadenia polymerizácie v plynnej fáze 
v polymerizačnom reaktore s fluidným lôžkom

(22) 27.03.97
(32) 28.03.96
(31) 08/623 016
(33) US

(57) Riadenie polymerizačného reaktora s plynnou fá
zou sa realizuje pomocou riadeného nastavovania 
hodnôt indexu toku taveniny, reakčnej teploty 
a parciálneho tlaku reaktantu limitujúceho rých
losť reakcie žiadaného produktu.

6(51) G OlN 33/52
(21) 992-97
(71) BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, Mann

heim, DE;
(72) Thym Detlef, chem., Dr., Mannheim, DE; Leinin- 

ger Helmut, Mannheim, DE;
(54) Objemovo nezávislý diagnostický skúšobný 

nosič a spôsob stanovenia analytu s jeho pomo
cou

(22) 21.07.97
(32) 23.07.96
(31) 196 29 657.9
(33) DE
(57) Podstatou vynálezu je diagnostický skúšobný no

sič (1) obsahujúci nosičovú vrstvu (2) a na nej 
umiestnenou detekčnou vrstvou (3), obsahujúcou 
reagencie potrebné na stanovenie analytu v kva
palnej vzorke a sieťovinu (4), prekrývajúcu de
tekčnú vrstvu (3), ktorá je väčšia ako detekčná 
vrstva (3) a je upevnená na nosičovú vrstvu (2). 
Sieťovina (4) je hydrofilná, ale sama nie je kapi
lárne aktívna, a inertný kryt (5) z materiálu pre
púšťajúceho vzorkuje usporiadaný nad oblasťami 
(6), rozkladajúcimi sa nad detekčnou vrstvou tak, 
že miesto nanesenia vzorky (7) zostáva v oblasti 
detekčnej vrstvy prekrývajúcej sieťoviny (4) voľ
né, ako aj použitie takého skúšobného nosiča na 
stanovenie analytu v kvapalnej vzorke s pomocou 
skúšobného nosiča podľa vynálezu.

j

6(51) G OlN 33/74
(21) 596-98
(71) Rausnitz Gerald J., Remsenberg, NY, US;
(72) Rausnitz Gerald J., Remsenberg, NY, US; 
(54) Prenosný prístroj na skúšanie plodnosti
(22) 24.10.96
(32) 08.11.95
(31) 08/555 360
(33) US
(86) PCT/US96/17064, 24.10.96



(57) Prenosný prístroj (1) na určovanie dní v menštru
ačnom cykle ženy, počas ktorých je najpravdepo
dobnejšie, že dôjde k otehotneniu. Prístroj sa skla
dá z kruhovej časti (19) s priehľadnými okrúhly
mi výrezmi (23), ktoré sú označené podľa jednot
livých dní v mesiaci.

6(51) G OlR 1/20
(21) 8-98
(71) REMOTE METERING SYSTEMS LTD., Odi- 

ham, Hants, GB;
(72) Amey Keith Robert, St. Albans, Herts, GB; Brady 

David, Bangor, Gwynedd, GB; Moore Paul Mar
tin, Mickleover, Derby, GB;

(54) Bočníková zostava na meranie prúdu
(22) 03.07.96
(32) 03.07.95
(31) 9513500.0
(33) GB
(86) PCT/GB96/01587, 03.07.96
(57) Bočníková zostava na meranie prúdu zahŕňa boč- 

níkový prvok (12) v podstate valcového tvaru 
a z materiálu s nulovým teplotným súčiniteľom, 
ktorý má dvojicu prúdových vývodov v tvare plo
chých pásov (10, 11) pripevnených k jeho kon
com. Výhodne sú ku koncom bočníkového prvku 
pripojené cez otvory v prúdových vývodoch (10, 
11) meracie vývody (13, 14), rovnako z materiálu 
s nulovým teplotným súčiniteľom. Meracie vývo
dy (13, 14) môžu tvoriť časť kontinuálneho drôti
ka prechádzajúceho cez axiálny otvor (17) cez 
bočníkový prvok (12). Alternatívne meracie vý
vody (13, 14) sú vytvorené ako integrálne predĺ
ženie bočníkového prvku.

6 (51) G 02B 1/04
(21) 1336-97
(71) NOVARTIS AG, Basel, CH; Commonwealth 

Scientific and Industrial Research Organisation, 
Campbell, AU;

(72) Nicolson Paul Clement, Dunwoody, GA, US; 
Baron Richard Carlton, Alpharetta, GA, US; 
Chabrecek Peter, Basle, CH; Court John, Ultimo, 
AU; Domschke Angelika, Lorrach, DE; Griesser 
Hans Jorg, The Patch, AU; Ho Arthur, Randwick, 
AU; Hopken Jens, Lorrach, DE; Laycock Bron- 
wyn Glenice, Heidelberg Heights, AU; Liu Qin, 
Duluth, GA, US; Lohmann Dieter, Miinchenstein, 
CH; Meijs Gordon Francis, Murrumbena, AU; 
Papaspiliotopoulos Eric, Paddington, AU; Riffle 
Judy Smith, Blacksburg, VA, US; Schindhelm 
Klaus, Cherrybrook, AU; Sweeney Deborah, 
Roseville, AU; Terry Wilson Leonard, Jr., Alpha
retta, GA, US; Vogt Jurgen, Fribourg, CH; Win- 
terton Lynn Cook, Alpharetta, GA, US;

(54) Očné šošovky na dlhodobé nosenie
(22) 22.03.96
(32) 04.04.95, 19.05.95, 08.12.95
(31) 95810221.2, 1496/95, 08/569 816
(33) EP, CH, US
(86) PCT/EP96/01265, 22.03.96
(57) Opisuje sa očná šošovka vhodná na dlhodobé no

senie na oku počas najmenej jedného dňa bez kli
nicky významného rozsahu puchnutia rohovky 
a bez podstatnejšieho nepohodlia používateľa. Šo
šovka má vyvážený pomer medzi priepustnosťou 
pre kyslík, priepustnosťou pre ióny alebo vodu, 
pričom priepustnosť pre ióny a vodu je dostatoč
ná nato, aby zaisťovala dobrú pohyblivosť na oku, 
takže dochádza k dobrej výmene slz medzi okom 
a šošovkou. Vo výhodnom uskutočnení je šošov
ka kopolymeračným produktom makroméru pre
púšťajúceho kyslík (oxyperm) a monoméru pre
púšťajúceho ióny (ionoperm). Opisujú sa kontakt
né šošovky na dlhodobé nosenie obsahujúce zá
kladný polymémy materiál (matricu) s cestami na 
prienik kyslíka a cestami na prienik iónov siaha
júcimi od vnútorného povrchu k vonkajšiemu po
vrchu.

6(51) G02B3/12
(21) 1593-97
(71) Silver Joshua David, Oxford, GB;
(72) Silver Joshua David, Oxford, GB;
(54) Optický prístroj, okuliare a spôsob nastavenia 

tohto prístroja
(22) 01.06.96
(32) 01.06.95
(31) 9511091.2
(33) GB
(86) PCT/GB95/01304, 01.06.96



(57) Optický prístroj, ktorý môže mať formu okuliarov 
(10) a ktorý pozostáva z jednej alebo viacerých 
kvapalinových šošoviek (11a, 11 b), pružného 
membránového zrkadla (18, 19), z čerpadla kva
paliny na nastavenie tlaku kvapaliny v dutine šo
šovky (1 la, 1 lb) alebo zrkadla (18, 19), z uzatvá- 
rateľného kanálika (24) na spojenie uvedenej du
tiny (20) a čerpadla, ktoré umožňuje tok kvapali
ny medzi nimi, zo záveru na zatvorenie kanálika 
(24), keď tlak kvapaliny v uvedenej dutine (20) 
dosiahne vyžadovanú hodnotu, pričom sa šošovka 
alebo zrkadlo stane následne nenastaviteľným, 
a preto trvale prispôsobeným potrebám jednotliv
ca. Vynález sa týka aj prístroja vo forme pružného 
membránového zrkadla.
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6 (51) G 02B 6/42, 6/38, C 03C 27/02, G OlJ 3/02
(21) 1587-97
(71) EASTMAN CHEMICAL COMPANY, King

sport, TN, US;
(72) Buchanan Norma Lindsey, Kingsport, TN, US; 

Alsmeyer Daniel Charles, Kingsport, TN, US; 
Nelson Gregory Wayne, Kingsport, TN, US; 
Edwards Roger Dale, Blackwater, VA, US; Nicely 
Vincent Alvin, Kingsport, TN, US;

(54) Masívna optická sonda na spektroskopiu
(22) 11.05.96
(32) 25.05.95
(31) 08/450 597
(33) US
(86) PCT/US96/06528, 11.05.96
(57) Predmetom tohto vynálezu je spektroskopická 

sonda, ktorá je vhodná na Ramanovu spektrosko
piu, krátkovlnnú infračervenú ultrafialovú alebo 
svetelnú spektroskopiu. Sondaje vytvorená opísa
nou metódou s masívnou konštrukciou s použitím 
tekutej spájky. Metóda a zariadenie definujú 
optickú sondu, ktorá je jednoduchá, pokiaľ ide 
o výrobu, a okrem toho dokáže znášať extrémne 
podmienky prostredia bez poškodenia a poskyto
vať pri týchto podmienkach dobré spektroskopic
ké výsledky. Vo výhodnom uskutočnení tohto vy
nálezu obsahuje sonda (100) puzdro (101) uzatvo
rené na jednom konci zakončením (102). Dve op
tické vlákna (103 a 104), z ktorých jedno slúži ako 
budiaci kanál na vedenie žiarenia od zdroja žiare
nia ku zlúčenine, ktorá sa má analyzovať, a druhé

predstavuje zberný kanál na vedenie žiarenia 
z ožiarenej látky do vzdialeného detektora, vedú 
z čelnej plochy (105) puzdrom. Na čelnej ploche 
(105) zakončenia (102) je vytvorená komôrka so 
spájkou, ktorá pri ochladení stuhne do čapu. Tento 
čap zabezpečuje upevnenie a ochranu koncov op
tických vlákien na čelnej ploche zakončenia son
dy.

6(51) G02B6/44
(21) 43-98
(71) ALCATEL AL S THOM COMPAGNIE GÉNÉ- 

RALE D'ELECTRICITÉ, Paris, FR;
(72) Pasch Jurgen, Herne, DE; Sommer Ronald G. (zo

mrel), Mônchengladbach, DE; Lysson Hans- 
-Jiirgen, Korschenbroich, DE; Reiners Wilhelm, 
Wegberg, DE; Glessner Bertram, Mônchenglad
bach, DE;

(54) Optické vlákno s farebným označením
(22) 09.03.96
(32) 15.07.95
(31) 195 25 816.9
(33) DE
(86) PCT/EP96/01022, 09.03.96
(57) Pri optickom vlákne (1) s obalom (4) plášťa (3), 

obklopujúceho jadro vlákna (2), skladajúcim sa 
z jednej alebo niekoľkých vrstiev z plastickej 
hmoty, ako aj farebného označenia vo forme 
prstencového označenia na von ležiacej vrstve 
z plastickej hmoty alebo v tejto vrstve, sa prsten
cové označenie skladá z práve otvorených fareb
ných prstencov (5).



6 (51) G 02B 6/44, 6/52, H 02G 1/08
(21) 92-98
(71) KON1NKL1JKE PTT NEDERLAND N.V., 

Groningen, NL; PLUMETTAZ S.A., Bex, CH;
(72) Griffioen Willem, Ter Aar, NL; Wacinski Andrzej 

Bogdan, Bex, CH;
(54) Spôsob inštalácie káblov a zariadenie na jeho 

vykonávanie
(22) 23.07.96
(32) 24.07.95
(31) 95202037.8
(33) EP
(86) PCT/EP96/03282, 23.07.96
(57) Pri spôsobe inštalácie káblov (2) do káblovodov 

(6) pomocou inštalačných zariadení (1, la, lb, 
lc), ktoré nasávajú káble (2) do káblovodov (6), 
sú inštalačné zariadenia (1, la, lb, lc) poháňané 
tlakovou tekutinou, napr. stlačeným vzduchom, 
dopravovaným káblovodmi (6), čím sa znižujú 
požiadavky na počet kompresorov (4) a na počet 
pracovníkov ich obsluhy. Na dopravu tlakovej te
kutiny možno využiť káblovod (6), do ktorého je 
kábel (2) inštalovaný, a/alebo paralelný káblovod. 
V úseku (napr. 6a) káblovodu môže byť smer 
(= >) pohybu kábla (2) rovnaký alebo opačný, ako 
je smer (- >) prúdenia tekutiny. Vynález sa ďalej 
týka inštalačných zariadení na uskutočňovanie 
tohto spôsobu.
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Trieda H

6(51) H OlJ 29/28, 9/20
(21) 414-97
(71) Rohm and Haas Company, Philadelphia, PA, US;
(72) Trapani Andrew Paul, Valborme, FR; Larson Gary 

Robert, Hatfield, PA, US; Brown Steven Charles, 
Pottstown, PA, US; Whitman David William, 
Sumneytown, PA, US;

(54) Spôsob výroby luminiscenčnej obrazovky
(22) 27.03.97
(32) 01.04.96
(31) 96/04063
(33) FR
(57) Luminiscenčná obrazovka sa používa v trubici ka

tódového žiarenia (TKZ) vhodnej na monochro
matické alebo chromatické obrazy, aké sa použí
vajú v televízoroch, počítačoch alebo zariade
niach na monitorovanie údajov, ktoré si vyžadujú 
TKZ. Pri spôsobe sa zhotoví vypálením odstráni
teľná vrstva luminiscenčnej obrazovky, ktorá má 
hladký povrch s menším počtom povrchových 
chýb, ako sú pruhy a vlnenia, ktoré sú typické pri 
obvyklých nanášacích postupoch. Keď sa na takú
to hladkú vypálením odstrániteľnú vrstvu nanesie 
reflexný hliníkový film, má tiež reflexný hliníko

vý film hladký povrch, pretože sa typicky prispô
sobuje hladkému povrchu spodnej, vypálením od
strániteľnej vrstve. Ako výsledok sa získavajú 
TKZ obrazy s menším počtom chýb. Spôsobom 
podľa vynálezu sa ďalej zvyšuje jas TKZ, čo je 
výsledkom použitia polymérov, ktoré zanecháva
jú menej popola vo vypálením odstrániteľnej vrst
ve a v spojive luminoforovej vrstvy luminiscenč
nej obrazovky. Spôsob podľa vynálezu ďalej pos
kytuje kombináciu stupňa odparovania vypálením 
odstrániteľnej vrstvy a spojiva v luminoforovej 
vrstve so stupňom pricementovania čelnej dosky 
TKZ s kužeľom TKZ bez toho, aby sa negatívne 
ovplyvňovala kvalita hermetického utesnenia me
dzi čelnou doskou a kužeľom.

6(51) H OlR 4/30, 9/00
(21) 2304-89
(71) LA TELEMECAN1QUE ELECTR1QUE, Nanter- 

re, FR;
(72) Marie Philippe, Rouen, FR; Decelle Pierre-Jean, 

Val De Reuil, FR;
(54) Prípojná svorka elektrického prístroja
(22) 13.04.89
(32) 15.04.88
(31) 88 04991
(33) FR
(57) Prípojná svorka (10) elektrického pristroja, obsa

hujúca jednak vodivý diel (6) priradený k izolač
nému nosiču (1) a vybavený otvorom (8) so závi
tom a jednak zvieraciu skrutku (15), prechádzajú
cu zvieracím strmeňom (9) a zavedenú do tohto 
otvoru (8), pričom nosič je vybavený prostriedka
mi na obmedzovanie posunu hlavy (12) skrutky 
(15) v smere vyskrutkovávania. Zvieracia skrutka 
(15) svorky (10) má takú dĺžku, že keď sa nachá
dza v stave svojho maximálneho vyskrutkovania, 
presahuje koncová časť (11), opačná proti hlave
(12), otvor (8) so závitom o dĺžkový úsek dosta
točný na uvedenie tejto časti do styku s priečnym 
blokovacím pružným jazýčkom (14), neseným 
izolačným nosičom (1).
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6 (51) H OlR 9/22, 9/16, 4/24
(21) 1692-97
(71) KRONE AG, Berlin, DE;
(72) Gerke Dieter, Berlin, DE; Miiller Manfred, 

Berlin, DE; Billow Harald, Berlin, DE; Meurers 
Peter, Berlin, DE;

(54) Pripojovacia, oddeľovacia alebo spínacia lišta 
na telekomunikačnú a dátovú techniku a spô
sob pripojenia káblových žíl k rezným a zvie
racím kontaktným prvkom týchto líšt

(22) 08.12.97
(32) 09.12.96
(31) 196 52 422.9
(33) DE
(57) Riešenie sa týka pripojovacej, oddeľovacej alebo 

spínacej lišty na telekomunikačnú a dátovú tech
niku s reznými a zvieracími kontaktnými prvkami 
so vzájomným pootočením s uhlom veľkosti 
45 stupňov a s montážnym nosníkom. Vyriešený 
je aj spôsob pripojenia káblových žíl k rezným 
a zvieracím kontaktným prvkom uvedených líšt. 
Riešenie predstavuje pripojovaciu, oddeľovaciu 
a spínaciu lištu uvedeného druhu, ktorá by vyho
vovala najrôznejším nárokom na spôsob zapoje
nia, ochranu a meranie v oznamovacej a dátovej 
technike v malom priestore so zvýšenou hustotou 
zapojenia, ktorá by bola zároveň spoľahlivá, pre
hľadná a veľmi ľahko ovládateľná, pričom sa mu
sí zaistiť spoľahlivé oddelenie kompetenčných 
oblastí prevádzkovateľa siete a užívateľa. Rieše
nie spočíva v tom, že do dvoch navzájom pooto
čených izolačných telies (3, 4) sa umiestnia vy
tvarované, cez dve úrovne prechádzajúce rezné 
a zvieracie kontaktné prvky (7, 8), ktoré tvoria 
dva rady navzájom odklonených zvieracích líšt 
(1, 2), pričom dolné izolačné teleso (4) obsahuje 
západkové prvky (5, 6) na zapustenie do profilu 
alebo do montážneho nosníka (9) do dvoch zá
padkových polôh.

RS

(22) 04.03.97
(32) 12.03.96
(31) 296 04 450.4
(33) DE
(86) PCT/DE97/00398, 04.03.97
(57) Rohová profilová lišta obsahuje podperné rameno 

(1) v tvare lišty na bočnú dosku (5) krytu, rozpo- 
nové rameno (2) spojené s podperným ramenom 
(1) v pravom uhle a kontaktné rameno (3) v tvare 
lišty, prebiehajúce rovnobežne s podperným ra
menom (1) a od rozponového ramena (2) je na
smerované smerom dovnútra. Výhodné je vytvo
renie rohovej profilovej lišty ako jedného dielu, 
ktorý spája funkčnosť mechanického spojovacie
ho dielu na podstatné časti krytu s funkčnosťou 
stavebného dielu na elektromagnetické tienenie 
nosiča montážnych skupín. V dôsledku jej univer
zálnej použiteľnosti tak na držanie kontaktných 
pružných líšt, ako aj ako kontaktné protiplochy na 
pružné prvky, sa znížia výrobné náklady aj mon
tážne náklady. To má za následok, že jediné usku
točnenej rohovej profilovej lišty podľa vynálezu 
sa môže použiť pri všetkých štyroch rohoch nosi
ča montážnych skupín.
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(54) Merací termoelektrický prevodník elektrické- (72) Raychaudhuri Dipankar, Princeton Junction, NJ,
ho výkonu

(22) 11.04.91
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FD9A Zastavené prihlášky vynálezu

4617-90 1675-92 978-93 862-95
5906-90 1969-92 429-94 946-95

90-91 3179-92 204-95 1416-96
875-91 3785-92 336-95 1433-96

1565-91 3991-92 384-95 1512-96
1784-91 112-93 661-95 1513-96
3784-91 463-93 732-95 1535-96

344-92 944-93 739-95 1681-96
1140-92 954-93 835-95
1513-92 968-93 853-95

FC9A Zamietnuté prihlášky vynálezu

2217-91 2162-92 126-93 344-93
2113-92 3498-92

OPRAVA

HF9A

Vo vestníku č. 6/1997 na strane 55 vo zverejnenej pri
hláške vynálezu 2042-90 a v udelených patentoch na stra
ne 64 v udelenom patente číslo 278 454 bol nesprávne 
uvedený dátum podania.

Správne znenie: (22) 05.10.87

HC9A

Úrad priemyselného vlastníctva SR zapísal do paten
tového registra zmenu mena prihlasovateľa k PV 5643-89

Správne znenie:
(71) VAE Aktiengesellschaft, Rotenturmstrasse 5-9, 

IOlOWien1AT;

HH9A

Vo vestníku č. 7/1998 na strane 79 v udelených pa
tentoch vo zverejnenej prihláške vynálezu 3733-89 (ude
lenom patente 279 186) bola nesprávne uvedená krajina 
priority.

Správne znenie: (33) GB

Vo vestníku č. 10/1998 na strane 19 vo zverejnených 
prihláškach vynálezu 371-98 a 372-98 boli nesprávne 
uvedené názvy miest pôvodcov.

Správne znenie: (72) Woo Jong Soo1
Suwon-shi. Kvuneki-shi. KR;
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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
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6(51) F24C3/00 
(11) 2027
(21) 166-96
(22) 16.05.1996 
(47) 22.09.1998
(73) Plynospol, spol. s r. o., Prešov, SK;
(54) Teleso plynovej spaľovacej komory so zlepše

ným teplotným gradientom na povrchu

6(51) F24D11/02 
(11) 2026
(21) 415-95
(22) 18.12.1995 
(47) 22.09.1998
(73) Piroch Peter, Ing., Spišská Nová Ves, SK;
(54) Výhrevno-chladiace zariadenie

6 (51) H OlH 31/30, H 02B 11/04 
(11) 2044
(21) 238-98
(22) 20.07.1998
(32) 24.07.1997
(33) CZ
(31) PUV 6989-97
(47) 30.09.1998
(73) IVEP, a. s„ Brno, CZ;
(54) Prúdovodná dráha elektrických prístrojov

6(51) H 02B 5/00, 1/24 
(11) 2038
(21) 45-98
(22) 17.02.1998 
(47) 29.09.1998
(73) ELEKTROVOD BRATISLAVA, a. s., Bratislava, 

SK;
(54) Zapojenie vonkajšej rozvodne 420 kV s rúro

vými prípojnicami



PDlK

Podľa § 
prevody:

ÚV

1140

1307

1784

1785

1786

Prevody úžitkových vzorov

5 zákona č. 527/1990 Zb. v znení neskorších zákonov boli do registra úžitkových vzorov zapísané tieto

PÚV Pôvodný majiteľ Nadobúdateľ Dátum
účinnosti:

402-94 Sivák Štefan, Ing., Žilina, SK; Sivák Milan, Ing., Moravany nad 28.09.98
Váhom, SK;

127-96 BOSTON International GROUP, REALITA INDEX, s. r. o., Veľká 28.09.98
Inc., 1013 Centre Road, Wilming- Okružná 45, 010 01 Žilina, SK; 
ton, DE 19 805, US;

137-97 Ekologický a hydrogeologický ser- WES Holding, s. r. o., Veľká Okruž- 28.09.98
vis, s. r. o., Dolný Šianec 1,911 01 ná 38, 010 01 Žilina, SK;
Trenčín, SK;

138-97 Ekologický a hydrogeologický ser- European Engineering Company 28.09.98
vis, s. r. o., Dolný Šianec 1,911 01 Limited, Vaduz, LI;
Trenčín, SK;

139-97 Ekologický a hydrogeologický ser- WES Holding, s. r. o., Veľká Okruž- 28.09.98
vis, s. r. o., Dolný Šianec 1, 911 01 ná 38, 010 01 Žilina, SK;
Trenčín, SK;



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

25595 25600
25596 25601
25597 25602
25598 25603
25599 25604

25605 25610
25606 25611
25607 25612
25608 25613
25609 25614

(11) 25595
(21) 92-98
(22) 23.04.1998 
(47) 23.09.1998
(54) Nástenné hodiny 
(51) 10/01.02

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;

25595

(11) 25596
(21) 57-98
(22) 04.03.1998
(47) 23.09.1998
(54) Rad kúpeľňových umývadiel
(51) 23/02.04

počet vonkajších úprav: 4
(73) Katedra designu, Strojnícka fakulta, Technická uni

verzita, Grešákova 6, 040 01 Košice, SK;
(72) Wohlfahrt Peter, Ing., Kuzmányho 35, 040 01 Koši

ce, SK;

25596 variant 1

25596 variant 2



25596 variant 4

(H) 25597
(21) 223-97
(22) 26.08.1997 
(47) 23.09.1998
(31) DM/039 344
(32) 28.02.1997
(33) WO 
(54) Tvárnica 
(51) 25/01.01

počet vonkajších úprav: 12
(73) Scheiwiller Rolf, Postfach 266, 6052 Hergiswil, 

CH;
(72) Scheiwiller René, Postfach 266, 6052 Hergiswil, 

CH;

25597 variant 2

25597 variant 4

25597 variant 5

25597 variant 6

25597 variant 7

25597 variant 8



25597 variant 10

25597 variant 11

25597 variant 12

(11) 25598
(21) 42-98
(22) 19.02.1998 
(47) 23.09.1998
(54) Elektroinštalačná škatuľová rozvodka
(51) 13/03.04

počet vonkajších úprav: 2
(73) SHZ, a. s., M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný 

Kubín, SK;
(72) Glonek Marián, Ing., Severná 148/28, 029 01 Ná

mestovo, SK;

25598 variant 2

(11) 25599
(21) 41-98
(22) 19.02.1998 
(47) 24.09.1998 
(54) Elektrický sušič 
(51) 23/03.02

počet vonkajších úprav: 3
(73) Nedbálek Ladislav, Ing., Ludmanská č. 5, 040 01 

Košice, SK;
(72) Nedbálek Ladislav, Ing., Ludmanská č. 5, 040 01 

Košice, SK;



25599 variant 3

(11) 25600
(21) 16-98
(22) 23.01.1998 
(47) 24.09.1998
(54) Komunálne vozidlo 
(51) 12/08.07

počet vonkajších úprav: 1
(73) WUSAM, a. s., Buzulucká 3, 960 01 Zvolen, SK; 
(72) Klein Štefan, doc. Ing., CSc., Východná 2, 949 01 

Nitra, SK; Filko Ján, Ing., A. Hlinku 2330/2, 960 01 
Zvolen, SK;

i



25600

(U) 25601
(21) 293-97
(22) 14.11.1997 
(47) 24.09.1998
(54) Zubná kefka s držadlom vo forme troj nožky
(51) 04/99.00

počet vonkajších úprav: 1
(73) SYNTHELABO, 22, avenue Galilée, 92350 Le 

Plessis Robinson, FR;
(72) Cornu Jean-Michel, 10, rue de Milan, 75009 Paris, 

FR; Malcourant Véronique, 10, rue de Milan, 75009 
Paris, FR;

25601

(11) 25602
(21) 15-98
(22) 23.01.1998 
(47) 24.09.1998
(31) 30366-97
(32) 10.09.1997
(31) 30366-97
(32) 10.09.1997
(33) CZ



(54) Kancelársky nábytok
(51) 06/04.13

počet vonkajších úprav: 20
(73) ŠKODA AUTO, a. s., Václava Klementa 869, 

293 60 Mladá Boleslav, CZ;
(72) Tomaščík Rastislav, Ing., Trieda 1 .mája 22/22, 

052 01 Spišská Nová Ves, SK; Pacek Vlastimil, 
Ing., Moravské Kninice 184, 664 34 Kuřim, CZ;

25602 variant 1

25602 variant 2

25602 variant 3



25602 variant 5
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25602 variant 19

25602 variant 20

(11) 25603
(21) 238-97
(22) 11.09.1997 
(47) 25.09.1998
(54) Vonkajšie úpravy dojčenského a detského textilu 

a výšiviek na nich

(51) 02/02.00, 05/03.00
počet vonkajších úprav: 11

(73) Korýtková Viera - RICHELIEU, J. Grešáka 11, 
085 01 Bardejov, SK;

(72) Korýtková Viera, J. Grešáka 11, 085 01 Bardejov, 
SK;

25603 variant 1

25603 variant 2





(.11) 25604
(21) 288-97
(22) 12.11.1997 
(47) 25.09.1998 
(54) Hracie karty 
(51) 21/01,03

počet vonkajších úprav: 4
(73) Mottl Jaroslav, Mgr., Gagarinovo nám. 3, 040 01 

Košice, SK;
(72) Mottl Jaroslav, Mgr., Gagarinovo nám. 3, 040 01 

Košice, SK;
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25604 variant 1
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25604 variant 4

(11) 25605
(21) 295-97
(22) 18.11.1997 
(47) 25.09.1998
(31) M 9704891.7
(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; Môssner Frank, Welterpfad 56, 12277 Berlín, 
DE;
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25605

(11) 25606
(21) 35-98
(22) 11.02.1998
(47) 25.09.1998
(31) 30331-97
(32) 18.08.1997
(33) CZ
(54) Súbor nápojového skla na vysokej dekoratívnej 

nôžke
(51) 07/01.03

počet vonkajších úprav: 15
(73) CRYSTALEX, a. s., B. Egermanna 634, 473 13 

Nový Bor, CZ;
(72) Klein Vladimir, Liberecká 484, 473 01 Nový Bor, 

CZ;



25606 variant 2
25606 variant 5

25606 variant 7





25606 variant 13

25606 variant 14

25606

(11) 25607
(21) 46-98
(22) 23.02.1998 
(47) 25.09.1998
(54) Stojanový vešiak 
(51) 06/07.01

počet vonkajších úprav: 3
(73) Kováč Štefan, Mateja Bela 8, 911 01 Trenčín, SK; 
(72) Kováč Štefan, Mateja Bela 8, 911 01 Trenčín, SK;



(11) 25608
(21) 47-98
(22) 23.02.1998 
(47) 25.09.1998 
(54) Kryty 
(51) 13/03.03

počet vonkajších úprav: 6 
(73) TESLA Stropkov, a. s., 091 12 Stropkov, SK;
(72) Slivka Miron, Ing., J. Gagarina 12, 091 01 Strop

kov, SK; Križanovský Anton, Ing., Nový riadok 
350/21, 091 01 Stropkov, SK, Džopko Pavol, Ing., 
Matice slovenskej 914/42, 091 01 Stropkov, SK;

25608 variant 4

25608 variant 1



25608 variant 6

(11) 25609
(21) 49-98
(22) 26.02.1998 
(47) 25.09.1998
(31) 975012
(32) 26.08.1997
(33) FR
(54) Kosačka na trávnik
(51) 15/03.03

počet vonkajších úprav: 2
(73) SOC1ETE ELMAR WOLF, 5 rue de !'Industrie, F- 

-67160 Wissembourg1 FR;
(72) WOLF Elmar, Au Wormberg1 F- 67160 Wissem- 

bourg, FR;

25609 variant 1



25609 variant 2

(11) 25610
(21) 50-98
(22) 26.02.1998 
(47) 25.09.1998
(31) 97 5013
(32) 26.08.1997
(33) FR
(54) Kosačka na trávnik
(51) 15/03.03

počet vonkajších úprav: 1
(73) ETESiA1 13, rue de !'Industrie, F-67160 Wissem- 

bourg, FR;
(72) Wolf Elmar, Au Worm berg, F-67160 Wissembourg, 

FR;



(11) 25611
(21) 67-98
(22) 11.03.1998 
(47) 25.09.1998
(54) Úžitkové vozidlo 
(51) 12/13.18

počet vonkajších úprav: 4
(73) TATRA, a. s., Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, 

CZ;
(72) Bezděk Antonín, Ke Koryčce 781, 742 21 Kopřiv

nice, CZ;

25611 variant 3

25611 variant 4

25611 variant 1

(11) 25612
(21) 69-98
(22) 11.03.1998 
(47) 25.09.1998
(31) 73593-01
(32) 11.09.1997
(33) BX
(54) Bežec na záclonovú koľajnicu
(51) 06/99.00

počet vonkajších úprav: 1
(73) Forest Group Nederland B. V, Rostockstraat 13, 

7418 EL Deventer, NL;
(72) Bosgoed Henricus Wilhelmus Frederikus, Schalk- 

haar, NL;



25612

(11) 25613
(21) 71-98
(22) 13.03.1998 
(47) 28.09.1998
(54) Trenažér na cyklotrial 
(51) 21/02.02

počet vonkajších úprav: 1
(73) Kahák Miroslav, Námestie slobody 1405/20, 

020 01 Puchov, SK;
(72) Kahák Miroslav, Námestie slobody 1405/20, 

020 01 Puchov, SK;

25613

(11) 25614
(21) 73-98
(22) 20.03.1998 
(47) 28.09.1998
(31) DMA/003 937
(32) 01.12.1997
(33) WO
(54) Ponuková polica
(51) 20/02.01, 06/04.04

počet vonkajších úprav: 1
(73) DIESEL S. p. A., Via delľ Industria 7, Molvena, 

Vicenza, IT;
(72) Rosso Renzo, Via delľ Industria 7, Molvena, 

Vicenza, IT;



25614



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

62299 2870-95 644-96 1448-96
66194 2891-95 645-96 1653-96

748-93 2991-95 646-96 1654-96
814-93 2992-95 648-96 1655-96

1166-93 3099-95 649-96 1656-96
1987-93 3100-95 664-96 1657-96
2190-93 3209-95 730-96 1658-96
2192-93 3254-95 736-96 1659-96
2202-93 3265-95 774-96 1661-96
2361-93 3356-95 775-96 1662-96
2380-93 3358-95 776-96 1663-96

416-94 3382-95 808-96 1664-96
854-94 3388-95 815-96 1665-96
914-94 3397-95 859-96 1666-96
915-94 3422-95 860-96 1667-96

1137-94 3424-95 868-96 1668-96
1178-94 3531-95 869-96 1670-96
2396-94 3532-95 870-96 1671-96
2510-94 3533-95 880-96 1672-96
2622-94 3534-95 901-96 1676-96
2660-94 3539-95 902-96 1677-96
2680-94 3545-95 918-96 1681-96
2913-94 3611-95 949-96 1684-96
3026-94 3652-95 1073-96 1685-96

64-95 68-96 1095-96 1686-96
65-95 70-96 1113-96 1687-96

105-95 74-96 1114-96 1688-96
192-95 82-96 1121-96 1691-96
402-95 106-96 1124-96 1693-96
567-95 113-96 1129-96 1697-96
888-95 116-96 1130-96 1698-96
890-95 120-96 1131-96 1740-96
989-95 121-96 1132-96 1741-96

1095-95 124-96 1133-96 1742-96
1107-95 125-96 1135-96 1800-96
1477-95 126-96 1136-96 1801-96
1480-95 127-96 1137-96 1804-96
1496-95 128-96 1138-96 1838-96
1851-95 146-96 1139-96 1840-96
1857-95 168-96 1144-96 1841-96
1875-95 182-96 1145-96 1842-96
1877-95 200-96 1187-96 1846-96
1884-95 201-96 1188-96 1847-96
1894-95 202-96 1189-96 1848-96
2001-95 203-96 1190-96 1849-96
2012-95 204-96 1191-96 1927-96
2013-95 243-96 1192-96 1928-96
2016-95 272-96 1196-96 1929-96
2017-95 331-96 1197-96 1930-96
2019-95 378-96 1198-96 1931-96
2345-95 380-96 1199-96 1932-96
2427-95 576-96 1258-96 1933-96
2497-95 600-96 1259-96 1934-96
2588-95 612-96 1263-96 1935-96
2589-95 625-96 1298-96 1936-96
2590-95 627-96 1300-96 1937-96
2591-95 632-96 1363-96 1938-96
2597-95 633-96 1380-96 1939-96
2781-95 638-96 1391-96 1942-96
2808-95 639-96 1392-96 1943-96
2854-95 640-96 1405-96 1944-96
2862-95 641-96 1424-96 1948-96
2869-95 643-96 1443-96 1954-96



1955-96 2031-96
1956-96 2032-96
1969-96 2035-96
1970-96 2036-96
1983-96 2039-96
1985-96 2046-96
1986-96 2047-96
1987-96 2048-96
1988-96 2160-96
1990-96 2161-96
2024-96 2162-96
2025-96 2173-96
2026-96 2174-96
2027-96 2175-96
2028-96 2176-96
2029-96 2178-96
2030-96 2186-96

(210) 62299
(220)21.06.1991
(511)20,21
(540)

ä
(510)20 - Matrace, drôtenky pod matrace (ako súčasť ná

bytku).
21 - Drôtenky.

(730) Simmons Company, spoločnosť zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, Atlanta, Georgia 30328, 
US;

(210)66194 
(220)30.01.1992 
(511) 16, 35, 41, 42 
(540)

(510) 16 - Periodická a neperiodická tlač.
35 - Reklamné a inzertné služby, sprostredkovanie 
reklamy a inzercie.
41 - Vydavateľská činnosť, novinárska a grafická 
tvorba.
42 - Reprografické služby.

(730) Nový ŽIVOT TURCA, spol. s r. o., Memorandové 
námestie č. 15, 036 01 Martin, SK;

(210) 748-93 
(220)21.05.1993 
(511)9, 35,41,42
(540) COFAX
(510) 9 - Diapozitívy, počítačové programy (nahrané), vi

deokazety, zvukové nahrávky (disky), zvukové na
hrávky (nosiče), zvukové nahrávky (pásky).
35 - Organizovanie výstav (komerčných alebo re
klamných), organizovanie výstav na komerčné ale
bo reklamné účely, reklamné materiály (rozširova

2191-96 2402-98
2295-96 2472-98
2350-96 2473-98
2351-96 2651-98
2352-96 2763-98
2353-96 2280-97
2355-96 690-96
2356-96 131-96
3522-96 132-96
1211-97
1637-98
1920-98
1018-98
1879-98
2269-98
2520-98
1311-97

nie) zákazníkom (letáky, prospekty), tlačivá, vzor
ky, reklamné materiály (vydanie a aktualizovanie), 
reklamné oznamy (rozširovanie), rozširovanie re
klamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie 
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, pro
spekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie 
reklamných materiálov, vylepovanie plagátov.
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích 
výstav, výroba videofilmov.
42 - Architektonické poradenstvo, architektúra, pre
vádzkovanie výstav, priemyselný dizajn, tlač, tlače
nie, umelecký dizajn.

(730) D & D STUDIO, Súkennícka 24, 821 09 Bratisla
va, SK;

(210)814-93 
(220) 26.05.1993 
(511)3, 5
(540) RIALP
(510)3 - Kolínske vody, opaľovacie prípravky pred opa

ľovaním a po opaľovaní, prísady do kúpeľov, ple
ťové mlieka a pleťové vody, vody po holení.
5 - Masážne prípravky, francovky.

(730) ALPA, s. r. o., Homoméstská 378, 594 25 Velké 
Meziříčí, CZ;

(210)1166-93
(220) 12.07.1993
(511)12
(540) RACER
(510) 12 - Pozemné motorové vozidlá, osobné autá, špor

tové autá, ambulancie, motorové autobusy, náklad
né autá, omnibusy, traktory, elektrické vozidlá, bi
cykle, motory pre pozemné vozidlá, volanty a časti 
uvedeného tovaru patriace do triedy 12.

(730) Daewoo Motor Co., Ltd., 199, Chongchon-dong, 
Puk-ku, Inchon, KR;

(210) 1987-93 
(220) 02.11.1993 
(511) 1, 4, 7, 39



(540)SLOVTRANSGAS
(510) 1 - Technické plyny ako palivá.

4 - Technické plyny okrem palív.
7 - Kompresory, čerpadlá.
39 - Sprostredkovanie dopravy.

(730) Horváth Milan - HORMI, Gombaiho 23, 945 01 
Komárno, SK;

(210)2190-93 
(220) 29.11.1993 
(511)9, 41, 42
(540) OfficeLine
(510)9 - Počítačový softvér, dátové siete, informačné a 

komunikačné systémy.
41 - Vzdelávacia činnosť v odbore automatizova
ných systémov.
42 - Vedecká expertná činnosť v odbore automati
zovaných systémov.

(730) A && L soft, s. r. o., Pecková 1, 186 00 Praha 8, 
CZ;

(210)2192-93 
(220) 29.11.1993 
(511)9,41,42 
(540)

(510) 9 - Počítačový softvér, dátové siete, informačné a 
komunikačné systémy.
41 - Vzdelávacia činnosť v odbore automatizova
ných systémov.
42 - Vedecká expertná činnosť v odbore automati
zovaných systémov.

(730) A && L soft, s. r. o., Pecková 1, 186 00 Praha 8, 
CZ;

(210) 2202-93 
(220) 29.11.1993 
(511)29 
(540)

(510) 29 - Čerstvé a mrazené moriaky a morky, časti mä
sa z moriakov a moriek, spracované mäso z moria
kov a moriek, ako i výrobky z neho.

(730) Rocco Investments, lne., spoločnosť zriadená pod
ľa zákonov štátu Delaware, 1 Kratzer Road, 
Harrisonburg, Virginia 22801-0459, US;

(210)2361-93
(220)22.12.1993
(511)9
(540) SET
(510)9 - Výrobky elektrotechnické a elektromechanické, 

najmä prístroje a nástroje vedecké, navigačné, ze- 
memeračské, fotografické, kinematografické, optic
ké, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie 
a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje 
na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo 
obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové dis
ky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov u- 
vádzaných do činnosti vhodením mince; registračné 
pokladne, počítacie stroje, zariadenia na spracova
nie údajov a počítače.

(730) Siemens Elektropřístroje, spol. s r. o., Komen
ského 821, 541 01 Trutnov, CZ;

(210)2380-93
(220)28.12.1993
(511)7, 8, 10, 12, 24, 25, 35, 42
(540)

Î

(510)7 - Stacionárne motory a ich náhradné diely, poľno
hospodárske stroje s benzínovými motormi, prídav
né zariadenia k poľnohospodárskym strojom, prí
davné zariadenia k benzínovým motorom, dopravné 
pásy na prepojenie výrobných, montážnych, kon
trolných a baliacich pracovísk pre strojársky, potra
vinársky. farmaceutický priemysel a poľnohospo
dárstvo, ložiská všetkých druhov, komponenty lo
žísk, najmä klietky, valivé telieska, ochranné kryty. 
8 - Náradie drobné kovové, náradie z plastických 
hmôt.
10 - Rehabilitačné a kompenzačné pomôcky pre 
zdravotne a telesne postihnutých.
12 - Ložiská všetkých druhov pre vozidlá, kompo
nenty ložísk, najmä klietky, valivé telieska, ochran
né kryty, krúžky, matice, panvičky, benzínové mo
tory a ich komponenty pre jednostopové motorové 
vozidlá na pozemné komunikácie, trojkolesové vo
zidlá na pozemné komunikácie, transportné článko
vé a segmentové nepriamočiare zariadenia pre stro
jársky, potravinársky, farmaceutický priemysel a 
poľnohospodárstvo, náhradné diely benzínových 
motorov, trojkolesové vozidlá a transportné zariade
nia, invalidné vozíky.
24 - Posteľná bielizeň.
25 - Obuv.
35 - Predvádzanie tovaru.
42 - Poradenské služby, najmä technické poraden
stvo, inžinierske práce a expertízy, konzultácie od
borné, stravovacie služby.

(730) ZVL DIAMON, a. s., Fučíkova 335/2, 015 01 Ra- 
jec, SK;

(210)416-94
(220)21.02.1994
(511)35,41



(540)

PORADCE PODNIKATELE
(510) 35 - Reklamná a inzertná činnosť, prieskum trhu.

41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť.
(730) RINGIER ČR, a. s., Domažlická 11, Praha 3, CZ;

(210)854-94 
(220) 13.04.1994 
(310)87048 
(320) 18.02.1994 
(330) CZ
(511)5, 10,39, 40 
(540)

mym
medicamenta

(510) 5 - Humánne a veterinárne liečivá, liečivé príprav
ky, imunologické prípravky, diagnostiká, laboratór
ne chemikálie na lekárske účely, infúzne roztoky, 
absorpčná vata a tampóny, antiseptická vata, chirur
gické obväzy, plachty a tkaniny, gáza na obväzova- 
nie, guma na lekárske účely, hojivé náplasti, náplas
ti, hygienické vložky, leukoplast, obväzový mate
riál, ovínadlá, lepiace pásky na lekárske účely, va
zelína na lekárske účely.
10 - Kvapkacie ampulky na lekárske účely, podpor
né bandáže, hygienické misky, ihly na lekárske úče
ly, kvapkacie nádoby na lekárske účely, banky na 
lekárske účely, odsávačky, rozprašovače na lekárske 
účely, rukavice na lekárske účely, injekčné striekač
ky, šijacie materiály pre chirurgiu.
39 - Distribúcia liečiv a prostriedkov zdravotníckej 
techniky, automobilová preprava tohto tovaru.
40 - Chemické rozbory, tvorba softvéru na lekárske 
účely, automatizované spracovanie dát ako služba v 
oblasti počítačového programovania, pohostinská 
činnosť.

(730) Medicamenta, a. s., Fibichova 143/11, 566 17 Vyso
ké Mýto, CZ;

(210)914-94 
(220) 19.04.1994 
(511)2, 9, 16, 35,40, 42 
(540)

ip ATfeT
(510)2 - Tlačiarenská farba; tonery do tlačiarní.

9 - Počítače, súčasti, príslušenstvo a programové 
vybavenie, všetko ako systémy na spracovanie dát 
na všeobecné účely; počítačové programy; pamäťo
vé zariadenia; terminály do predajných stredísk;

automatizované priehradkové stroje; komunikačné 
a sieťové počítačové systémy; terminály do samo
obslúh; klávesnice počítačov; terminály do disple
jov počítačov; tlačiarne k počítačom; dávkovacie 
prístroje do zmenární; overovacie a kódovacie sys
témy; záznamníky dokumentácie, karty periférnych 
rozhraní; záznamníky čiarového kódu; prístroje na 
značkovanie; čipy integrovaných obvodov; osobné 
počítače; počítače systému “laptop”; záznamníkové 
počítače; fotokopírovacie prístroje, tlačené nosiče a 
záznamové nosiče majúce na sebe magnetické pa
mäťové prostriedky.
16 - Listy a fotografické médiá obsahujúce infor
mácie vo forme veľkého počtu obrázkov značne ob
medzenej veľkosti, zahŕňajúce mikroformu, mikro
fiš, mikrofilm a ultrafiš; farebné pásky ako pásky do 
tlačiarní k počítačom na použitie v obchodných a 
počítačových zariadeniach; papierové listy, papiero
vé zvitky; potiahnutý papier a tlačené formy (tvar, 
charakter, vzhľad) na potiahnutom papieri; tlačené 
materiály týkajúce sa počítačov, periférneho príslu
šenstva počítačov, automatických priehradkových 
strojov a príslušenstva na spracovanie dát; tlačený 
materiál vo forme údajov alebo inštrukcií, ktoré ma
jú byť použité priamo v počítači alebo v príslušen
stve na spracovanie dát s cieľom dosiahnuť určitý 
výsledok; inštrukčný a vyučovací materiál týkajúci 
sa počítačov, periférneho príslušenstva počítačov, 
automatizovaných priehradkových strojov a príslu
šenstva na spracovanie dát.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ
ských informácií z odboru počítačov a spracovania 
dát, vydávanie reklamných materiálov na mikrofil
moch, filmových mikrofišoch a ultrafišoch.
40 - Prevod tlačeného materiálu na mikroformy, fil
mové mikrofiše a ultrafiše.
42 - Poradenské služby v oblasti hardvéru a softvé
ru.

(730) AT & T Corp., spoločnosť organizovaná a existu
júca podľa zákonov štátu New York, 32 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10013-2412, 
US;

(210)915-94 
(220) 19.04.1994 
(511)2, 9, 16, 35, 40, 42
(540) AT & T
(510) 2 - Tlačiarenská farba; tonery do tlačiarní.

9 - Počítače, súčasti, príslušenstvo a programové 
vybavenie, všetko ako systémy na spracovanie dát 
na všeobecné účely; počítačové programy; pamäťo
vé zariadenia; terminály do predajných stredísk; 
automatizované priehradkové stroje; komunikačné 
a sieťové počítačové systémy; terminály do samo
obslúh; klávesnice počítačov; terminály do disple
jov počítačov; tlačiarne k počítačom; dávkovacie 
prístroje do zmenární; overovacie a kódovacie sys
témy; záznamníky dokumentácie, karty periférnych 
rozhraní; záznamníky čiarového kódu; prístroje na 
značkovanie; čipy integrovaných obvodov; osobné 
počítače; počítače systému “laptop”; záznamníkové 
počítače; fotokopírovacie prístroje, tlačené nosiče a 
záznamové nosiče majúce na sebe magnetické pa
mäťové prostriedky.



16 - Listy a fotografické médiá obsahujúce infor
mácie vo forme veľkého počtu obrázkov značne ob
medzenej veľkosti, zahŕňajúce mikroformu, mikro
fiš, mikrofilm a ultrafiš; farebné pásky ako pásky do 
tlačiarní k počítačom na použitie v obchodných a 
počítačových zariadeniach; papierové listy, papiero
vé zvitky; potiahnutý papier a tlačené formy (tvar, 
charakter, vzhľad) na potiahnutom papieri; tlačené 
materiály týkajúce sa počítačov, periférneho príslu
šenstva počítačov, automatických priehradkových 
strojov a príslušenstva na spracovanie dát; tlačený 
materiál vo forme údajov alebo inštrukcií, ktoré ma
jú byť použité priamo v počítači alebo v príslušen
stve na spracovanie dát s cieľom dosiahnuť určitý 
výsledok; inštrukčný a vyučovací materiál týkajúci 
sa počítačov, periférneho príslušenstva počítačov, 
automatizovaných priehradkových strojov a príslu
šenstva na spracovanie dát.
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľ
ských informácií z odboru počítačov a spracovania 
dát, vydávanie reklamných materiálov na mikrofil
moch, filmových mikrofišoch a ultrafišoch.
40 - Prevod tlačeného materiálu na mikroformy, fil
mové mikrofiše a ultrafiše.
42 - Poradenské služby v oblasti hardvéru a softvé
ru.

(730) AT & T Corp., spoločnosť organizovaná a existu
júca podľa zákonov štátu New York, 32 Avenue of 
the Americas, New York, New York 10013-2412, 
US;

(210) 1137-94 
(220) 16.05.1994 
(511) 11, 20 
(540)

ThIONET
C

(510) 11 - Osvetľovacie telesá, najmä stropné, nástenné, 
stojacie a stolové lampy; osvetľovacie zariadenia. 
20 - Nábytok z dreva, kovu alebo plastov; zariaďo- 
vacie predmety, najmä z kovu, dreva, korku, trstiny, 
sieťových alebo prútených pletenin a z plastov, po
kiaľ nepatria do iných tried.

(730) Gebruder Thonet Vienna Ges.m.b.H. & Co. KG,
Kohlmarkt 6, A - 1010 Viedeň, AT;

(210) 1178-94 
(220)20.05.1994
(511) 3, 4, 19, 20, 29, 30, 32, 33, 34, 39, 40, 42 
(540)

UPRAKO
(510) 3 - Kozmetické a čistiace výrobky.

4 - Pohonné hmoty a mazadlá, drevené uhlie.
19 - Drevo (ako polotovar, spracované, stavebné).

20 - Drevené obaly a palety.
29 - Spracovaná zelenina a ovocie, konzervované 
mäso a ryby, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje 
a tuky, polievky.
30 - Káva, čaj, kakao a nápoje z nich, cukrovinky, 
pečivo a chlieb, cestoviny, koreniny, príchuti do po
travín, zmrzliny, keksy, ryža.
32 - Nealkoholické a izotonické nápoje, pivo.
33 - Alkoholické nápoje vrátane alkoholických ná
pojov s obsahom ovocia.
34 - Tabakové výrobky.
39 - Skladovanie a expedícia zlievarenských pies
kov.
40 - Odlievanie kovov, úprava kovového, železného 
a farebného odpadu.
42 - Triedenie kovového, železného a farebného od
padu.

(730) UPRAKO, a. s., Vstupný areál VSŽ, a. s., 044 54 
Košice, SK;

(210) 2396-94
(220) 12.10.1994
(511)39
(540) ECUADORIAN LINE
(510)39 - Preprava osôb a tovarov z Ekvádoru a do 

Ekvádoru; balenie a uskladňovanie tovarov vo 
vzťahu k uvedeným službám; zabezpečovanie tých
to služieb.

(730) FRUIT SHIPPERS LIMITED, Charlotte Street, 
Nassau, BS;

(210)2510-94 
(220) 24.10.1994 
(591) červená, sivomodrá 
(511) 1,4, 12, 36 
(540)

0 benzinol
(510) 1 - Technické plyny, brzdové kvapaliny.

4 - Motorové oleje, mazadlá a mazacie oleje, po
honné látky, palivové zmesi do karburátorov, prísa
dy do motorových palív, palivové oleje, vykurova
cie oleje, rafinérske výrobky.
12 - Ojazdené autá.
36 - Sprostredkovanie a pomoc pri riadení obchodu 
s tovarmi v uvedených triedach, ako aj s drogério
vým tovarom, kozmetikou, potravinami, tlačovina
mi, potrebami pre motoristov, odevami, obuvou, 
hračkárskym tovarom, potrebami pre domácnosť, 
potrebami pre fajčiarov a papierenským tovarom. 

(730) Slovnaft Benzinol, a. s., Mlynské Nivy 48, 813 19 
Bratislava, SK;

(210)2622-94 
(220) 04.11.1994 
(511)9, 35, 37,41,42 
(540)



(510) 9 - Počítačový softvér.
35 - Kopírovacie a rozmnožovacie služby.
37 - Montáž, oprava a údržba elektrických a elek
tronických zariadení.
41 - Školiaca činnosť v oblasti počítačových prog
ramov a výpočtovej techniky.
42 - Poradenská činnosť v oblasti počítačových 
programov a výpočtovej techniky, automatizované 
spracovanie dát.

(730) IES, spoločnosť s ručením obmedzeným, Prešov, 
Hlavná 16, 080 01 Prešov, SK;

(210)2660-94
(220)08.11.1994
(511)7, 9
(540) EKOZAR
(510)7 - Poľnohospodárske stroje; potravinárske stroje; 

stroje energetické; stroje na zberové práce; stavidlá 
ako časti strojov; betónové miešačky (stroje); ohý
bačky ako stroje; klapky (ako časti strojov); rezacie 
stroje; odmasťovacie zariadenia ako stroje; zariade
nia na obrábanie; filtrovacie stroje; zdvíhacie zaria
denia; obrábacie stroje; vodné turbíny vrátane prí
slušenstva; stavidlové mechanizmy, provizórne hra
denia, haťové klapky, hrablice jemné a hrubé, čis
tiace zariadenia hrablíc; dielce na vodné, chovné a 
melioračné zariadenia; stroje na zemné práce, filtre 
(časti strojov alebo motorov).
9 - Prístroje na zváranie elektrickým oblúkom; zdví
hacie zariadenia elektrické; zváracie zariadenie e- 
lektrické; zváračské prístroje elektrické.

(730) EKOZAR, spol. s r. o., Výstavná 21, 949 01 Nitra, 
SK;

(210)2680-94 
(220) 11.11.1994 
(511)35 
(540)

(510) 35 - Organizovanie výstav na komerčné a reklamné 
účely.

(730) AŠK INTER SLOVNAFT, Vajnorská 100, 832 84 
Bratislava, SK;

(210)2913-94 
(220) 05.12.1994 
(511)9 
(540)

MD Walkman
(510) 9 - Prenosné prístroje na záznam a reprodukciu zvu

ku, obrazu a dát; súčasti a príslušenstvo k uvede
ným prístrojom.

(730) SONY KABUSHIKI KAISHA, 7-35, Kitashina- 
gawa 6-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JP;

(210)3026-94 
(220) 15.12.1994 
(511)9, 37, 42 
(540)

ELartpRt

(510)9 - Kompenzačné rozvádzače nn, rozvádzače n n, 
kondenzátorové jednotky nn, elektroinštalačné a e- 
lektrické zariadenia nn.
37 - Montáž a opravy meracej a regulačnej techni
ky. Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení 
vrátane bleskozvodov.
42 - Projektovanie, konštrukcia, poradenstvo a kon
zultácie v oblasti kompenzácie, kompenzačných 
rozvádzačov a rozvádzačov nn, analýza nn sietí. 

(730) ELCONDER, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, 
SK;

(210) 64-95
(220) 11.01.1995
(51 I) 1, 2, 3, 8, 16, 17, 19
(540) TEBAS
(510) 1 - Umelé živice v surovom stave (ako surovina), 

plastické hmoty v surovom stave, prostriedky na ka
lenie a spájkovanie kovov, tmely, želatína, lepidlá 
pre priemysel, odmasťovacie prípravky, silikátové 
suroviny.
2 - Farby, laky, nátery, náterové hmoty a pomocné 
prípravky, spájadlá, sklenárske tmely, fermeže, 
technické tuky a oleje, riedidlá, tónovacie pasty a 
suroviny pre tieto výrobky; tlačiarenské farby a po
mocné prípravky pre tlač, moridlá, farbivá, chemic
ké materiály na povrchovú úpravu a ostatné použi
tie, prírodné živice, maltovinové spojivá, anorga
nické a organické pigmenty, pigmentové pasty na 
rôzne použitie, farby práškové a plnivá, gleje, ná
strčkové hmoty a pomocné prípravky, kovy lístkové 
a práškové pre maliarov a dekoratérov, tlačiarov a 
umelcov.
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a 
brúsenie.
8 - Pracovné náradie, nástroje, náčinie pre maliarov, 
natieračov, lakovačov.
16 - Lepidlá papiernické a knihárske, lepidlá pre do
mácnosť, prostriedky pre maliarov, natieračov, la
kovačov a umelcov.
17 - Umelé a syntetické živice.
19 - Zmesi maltové.

(730) Barvy Tebas, spol. s r. o., Poděbradská 7, 190 05 
Praha 9, CZ;

(210)65-95 
(220) 11.01.1995 
(511) 1, 2, 3, 8, 16, 17, 19 
(540) JW

ĚJBARVY 
iWm TEBASsfi



(510) 1 - Umelé živice v surovom stave (ako surovina), 
plastické hmoty v surovom stave, prostriedky na ka
lenie a spájkovanie kovov, tmely, želatína, lepidlá 
pre priemysel, odmasťovacie prípravky, silikátové 
suroviny,
2 - Farby, laky, nátery, náterové hmoty a pomocné 
prípravky, spájadlá, sklenárske tmely, fermeže, 
technické tuky a oleje, riedidlá, tónovacie pasty a 
suroviny pre tieto výrobky; tlačiarenské farby a po
mocné prípravky pre tlač, moridlá, farbivá, chemic
ké materiály na povrchovú úpravu a ostatné použi
tie, prírodné živice, maltovinové spojivá, anorga
nické a organické pigmenty, pigmentové pasty na 
rôzne použitie, farby práškové a plnivá, gleje, ná
strčkové hmoty a pomocné prípravky, kovy lístkové 
a práškové pre maliarov a dekoratérov, tlačiarov a 
umelcov,
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a 
brúsenie.
8 - Pracovné náradie, nástroje, náčinie pre maliarov, 
natieračov, lakovačov.
16 - Lepidlá papiernické a knihárske, lepidlá pre do
mácnosť, prostriedky pre maliarov, natieračov, la
kovačov a umelcov.
17 - Umelé a syntetické živice.
19 - Zmesi maltové.

(730) Barxy Tebas, spol. s r. o., Poděbradská 7, 190 05 
Praha 9, CZ;

(210) 105-95 
(220) 17.01.1995 
(511)36 
(540)

(510)36 - Zdravotné poistenie, zmluvné zdravotné pois
tenie, pripoistenie.

(730) Všeobecná zdravotná poisťovňa, Ferienčíkova 
20, 810 05 Bratislava 15, SK;

(210) 192-95
(220)25.01.1995
(511) 7, 12, 17
(540)NORMFORM
(5 10) 7 - Obrábacie stroje a nástroje ako časti strojov; mo

tory a hnacie stroje okrem motorov pre pozemné 
vozidlá; piesty, piestne krúžky, súpravy piestnych 
krúžkov, ventily, valce, vložky do valcov, všetko 
ako časti strojov, motorov a hnacích strojov.
12 - Piesty, piestne krúžky, súpravy piestnych krúž
kov, ventily, valce, vložky do valcov, všetko ako 
časti vozidiel, zariadení na pohyb po zemi, vode a- 
Iebo vo vzduchu.
17 - Baliace, tesniace, výplňové, izolačné materiály 
patriace do triedy 17.

(730) T & N Trade Marks Limited, Bowdon House, 
Ashburton Road West, Trafford Park, Manchester, 
Ml7 IRA, OB;

(210)402-95 
(220) 10.02.1995 
(511)9, 16
(540) ABRA GOLD
(510)9 - Ekonomický softvér.

16 - Ekonomický softvér na papierových nosičoch. 
(730) AKTIS, a. s., Na Valentince 1, Praha 5, CZ;

(210)567-95 
(220)23.02.1995 
(511)32, 33 
(540)

SiguiLH
(510)32 - Nealkoholické nápoje.

33 - Alkoholické nápoje.
(730) Slovlik, spol. s r. o., Štefánikova 12, 911 74 Tren

čín, SK;

(210)888-95
(220)28.03.1995
(511)9
(540)SUPERSTACK
(510) 9 - Počítače a počítačové periférne zariadenia, počí

tačové programy na použitie v sieťových apliká
ciách, aplikačné programy na sieťový, medzisieťo- 
vý a integrovaný sieťový manažment a konfigurá
ciu, komponenty počítačových sietí, najmä adapté
ry, koncentrátory, mostíky, smerovacie programy, 
zásuvky, kabeláž, konektory a komponenty asyn
chrónnej komunikácie, komponenty digitálnej ko
munikácie prostredníctvom optických vlákien, tes
tery sietí a súčiastky všetkých uvedených položiek.

(730) 3Com Corporation, 5400 Bayffont Plaza, Santa 
Clara, California 95052, US;

(210) 890-95 
(220) 29.03.1995 
(511)9, 15, 16 
(540)

ROCK
centaruan

(510)9 - Audiovizuálna technika na výučbu, disky mag
netické, optické; drôty zo zliatin kovov, elektrické 
káble, elektrické svorky, elektrické vedenie, drôty, 
káble, elektrónky, faxy, gramofónové ihly (prenos
ky), gramofónové platne, gramofóny, kamery, kom
paktné disky', koncovky - elektrotechnika, kontakty, 
fotokopírky, lasery s výnimkou laserov na lekárske 
účely, magnetické médiá, minidiskové médiá, MD 
data médiá, magnetofóny, metronómy, ladičky na 
hudobné nástroje (elektronické), mikroprocesory, 
modemy, nosiče údajov, nahrané operačné progra
my, optické disky, pásky na zvukové nahrávanie, 
počítače, procesory, programy, rádiotelefónne zaria
denia, reproduktory', audioslúchadlá, spojky, tele
vízne zariadenia, videokazety', zosilňovače zvuku, 
zosilňovače zvuku v kombinácii s reproduktormi, 
zvukové nahrávacie zariadenia, nosiče zvukových



nahrávok, zvukové prehrávacie zariadenia, zvukové 
prehrávacie a súčasne nahrávacie zariadenia, zaria
denia spracúvajúce audiosignál (mixážne pulty, sig
nálové a efektové procesory), mikrofóny.
15 - Hudobné nástroje, elektronické hudobné ná
stroje, kože na bubon - blany na bicie, nožné páky 
na hudobné nástroje - pedále, paličky na bubny, 
puzdrá na hudobné nástroje, hudobné strunové ná
stroje, struny na hudobné nástroje.
16 - Knihy, časopisy, katalógy, periodiká, brožova
né knihy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku.

(730) ROCK CENTRUM - Ing. Peter Foldvári, Ker- 
nova 6/27, 036 01 Martin, SK;

(210) 1107-95 
(220) 26.04.1995 
(511)39 
(540)

(510) 39 - Preprava osôb a tovarov z Ekvádoru a do Ekvá
doru; balenie a uskladňovanie tovarov vo vzťahu k 
uvedeným službám; zabezpečovanie týchto služieb. 

(730) FRUIT SHIPPERS LIMITED, Third Floor, 
Charlotte House, Charlotte Street, Nassau, BS;

(210)989-95
(220) 11.04.1995
(511)29, 30,31,32,33, 35, 42
(540) MONARCH
(510) 29 - Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hy

dina, zverina, mäsové výťažky, konzervovaná, suše
ná a tepelne spracovaná zelenina a ovocie, rôsoly, 
džémy, zaváraniny, pretlaky, vajcia, mlieko a mlieč
ne výrobky vrátane mliečnych nápojov, jedlé oleje a 
tuky, konzervované mäsové výrobky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, ságo, kávové ná
hradky, múka a obilninové výrobky, chlieb, pekár
ske výrobky, zmrzliny, med, sirup z melasy, kvasni
ce, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, chuťové o- 
máčky, korenie, ľad.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné ne
spracované produkty a obilniny patriace do triedy 
31, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená, 
rastliny a prírodné kvety, potrava pre zvieratá, slad.
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 s výnimkou piva.
35 - Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v 
oblasti obchodu s tovarom, činnosť organizačných a 
ekonomických poradcov.
42 - Odborné poradenstvo v oblasti výroby alkoho
lických a nealkoholických nápojov.

(730) BIO-ECO, spol. s r. o., Blumentálska 19, 811 07 
Bratislava, SK;

(210) 1095-95 
(220) 24.04.1995 
(591) žltá, modrá 
(511)25, 39, 42 
(540)

YELLOU
EXPBES

(5 10) 25 - Tričká, čiapky a iné reklamné a propagačné ma
teriály patriace do tejto triedy.
39 - Taxislužba.
42 - Pohostinská činnosť.

(730) PALADIO U.S.A. INC - organizačná zložka pre 
Slovensko, Pražská 11, 814 99 Bratislava, SK;

(210) 1477-95 
(220)26.05.1995 
(511)32 
(540)

(510)32 - Nealkoholické nápoje, džúsy, šťavy, sirupy. 
(730) R. C. C., spol. s r. o., Hollého 28, 083 12 Sabinov, 

SK;

(210) 1480-95
(220)26.05.1995
(511)30
(540) PENGUIN
(510) 30 - Sucháre, sušienky, keksy, čokoládové sucháre, 

sušienky a keksy, koláče, múčniky, torty, záviny, pi
rohy, pirôžky, pečivo, tortové korpusy, ovocné torty, 
oblátky, plnené oblátky, syrové pečivo, sladké peči
vo, čajové pečivo, maslové pečivo, pudingy.

(730) UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Church 
Road, West Drayton, Middlesex UB7 7PR, GB;

(210) 1496-95 
(220)29.05.1995 
(511)41, 42 
(540)

(510) 41 - Pedagogická činnosť - v celej šírke pedagogic
kej činnosti odborov FEI STU; lektorská a konzul
tačná činnosť v oblasti elektrotechniky, elektroniky 
a informatiky; rekvalifikačná pedagogická činnosť, 
poskytovanie ostatného vzdelávania, jazykové kur
zy, dištančné vzdelávanie, školenia zamestnancov, 
organizovanie seminárov a konferencií; činnosti 
spojené so športom, inštruktorské a rozhodcovské



služby, organizovanie športových podujatí; edičná 
činnosť - vydávanie skript, odborných publikácií. 
42 - Počítačové programovanie - programové služ
by systémového a užívateľského softvéru; spraco
vanie prognóz; poskytovanie vedeckých informácií 
- výskum a vývoj v oblasti prírodných a technic
kých vied, výskum a vývoj nových výrobkov, vě
deckotechnické štúdie, expertné posudky, analýzy 
vedeckého a technického charakteru.

(730) Fakulta elektrotechniky a informatiky STU, 
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, SK;

(210) 1851-95 
(220)29.06.1995
(511) 3, 5, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 42 
(540)

IVI
(510)3 - Kozmetické prípravky, najmä krémy, parfumy, 

mydlá všetkých druhov a tvarov, esencie, prísady do 
kúpeľa, pomády, púdre, farbivá na toaletné účely, 
kozmetické prostriedky, neceséry s kozmetickými 
potrebami.
5 - Liečebné bahno.
14 - Drahokamy každého druhu a predmety z nich. 
16 - Obaly ochranné papierové a lepenkové, maliar
ske štetce, tlačiarenské výrobky.
18 - Nákupné kabely, ručné tašky, tašky náprsné, to
aletné kufríky a cestovné kufre, dáždniky.
20 - Obaly z plastu.
21 - Puzdrá na toaletné potreby, fľaše sklenené a z 
plastu, štetky na holenie.
22 - Látkové vrecká na balenie.
24 - Kusový textil a pokrývky z textilných materiá
lov na používanie v domácnosti.
25 - Odevy, klobúk)'.
42 - Vykonávanie kaderníckych služieb.

(730) ARIS, spol. s r. o., Karlovo náměstí 16, 674 01 
Třebíč, CZ;

(210) 1857-95 
(220)03.07.1995 
(511) 35, 37, 40 
(540)

(510) 35 - Sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru.
37 - Oprava skiel automobilov.
40 - Spracovanie a úprava plastických hmôt, lami
novanie.

(730) SIVÁK Milan, Ing. - MASIP, Športová 550, 
922 21 Moravany nad Váhom, SK;

(210) 1875-95 
(220) 03.07.1995 
(511)9, 16, 41
540) TATRA REVUE

(510) 9 - Magnetické nosiče zvuku a obrazu.
16 - Publikácie z oblasti umenia a folklóru.
41 - Tvorba rozhlasových a televíznych relácií, 
tvorba magnetického zvukového a obrazového zá
znamu.

(730) SCRIPTORIUM MUSICUM, Svetlá 3, 811 02 
Bratislava, SK;

(210) 1877-95 
(220) 03.07.1995 
(511)29, 32 
(540)

(510) 29 - Mäso a mäsové výrobky vrátane ich konzervo
vania; ryby a rybacie výrobky vrátane ich konzer
vovania; ovocie (okrem citrusového), zelenina (o- 
krem čerstvej) vrátane jej konzervovania; ovocná a 
zeleninová dreň, ovocné a zeleninové krémy a pas
ty.
32 - Ovocné a zeleninové nápoje; nealkoholické ná
poje (bez ovocných štiav); minerálne a prírodné vo
dy aj ich stáčanie do fliaš; sirupy na výrobu nápo
jov.

(730)NOKO, spol. s r. o., Rybárska 1, 915 41 Nové 
Mesto nad Váhom, SK;

(210)1884-95
(220) 04.07.1995
(511) 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
(540)

Canon
(510)35 - Reklama, propagácia, pomoc pri riadení ob

chodnej činnosti, poskytovanie obchodných infor
mácií verejnosti všetkými prostriedkami.
36 - Realitné kancelárie, služby v oblasti poisťov
níctva, služby v oblasti finančníctva.
37 - Stavebníctvo, inštalatérstvo, oprava člnov, lodí, 
lietadiel, bicyklov, motorových vozidiel, železnič
ných vagónov, motocyklov, premietačiek, fotoapa
rátov, výťahov, zdvihákov, požiarnych poplašných 
zariadení, kancelárskych strojov a zariadení, klima
tizačných zariadení, horákov, bojlerov, púmp, mra
ziacich zariadení, počítačov vrátane centrálnych zá
kladných jednotiek (elektronické obvody alebo 
magnetické disky prenášajúce naprogramované ú- 
daje), iných obvodových zariadení, telefónov, sta
vebného vybavenia, konštruktérskeho vybavenia, 
rozhlasových a televíznych prijímačov, nábytku, 
dáždnikov, slnečníkov, hudobných nástrojov, bez
pečnostných schránok, obuvi, hodiniek, náramko
vých hodiniek, kožušín, šatstva.
38 - Komunikácia mobilnými telefónmi, telexom, 
počítačová kumunikácia, telefónna komunikácia, 
telegrafická komunikácia, prenosy správ faxmi, vý-



zvy pomocou rádia/telefónu, spravodajstvo pre ko
munikačné médiá, televízne vysielanie, vysielanie 
káblovej televízie, rozhlasové vysielanie, prená- 
jom/lízing komunikačných zariadení, prenájom te
lefónov a faxových prístrojov.
39 - Prepravné služby, osobná doprava, skladova
nie, balenie tovaru.
40 - Spracovanie textilných látok, odevov, kožušín, 
kože, šitie odevov a šiat, vyšívanie, elektrolytické 
pokovovanie, frézovanie, žíhanie, popúšťanie ko
vov, pokovovanie ponorením do roztaveného kovu, 
spracovanie kinematografických filmov, zväčšova
nie fotografií, fototlač, vyvolávanie fotografických 
filmov, kníhviazačstvo.
41 - Organizovanie športových aktivít, organizova
nie kultúrnych aktivít, zábava, pobavenie, vyučova
nie, vzdelávanie, školenie.
42 - Zdravotné zariadenia, prevádzkovanie hygie
nických zariadení, salóny krásy, zverolekárske služ
by, poľnohospodárske služby, právne služby, vedec
ký a priemyselný výskum, počítačové programova
nie, reštaurácie, bufety, samoobslužné reštaurácie, 
jedálne, bary, ubytovacie služby v hoteloch, penzió
noch, turistických ubytovniach, ubytovniach.

(730) CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 3-chome, 
Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, JP;

(210) 1894-95 
(220) 04.07.1995 
(511)30 
(540)

(510) 30 - Horčica plnotučná a horčica kremžská.
(730) St. Nicolaus, a. s., UL 1. mája 113, 031 28 Liptov

ský Mikuláš, SK;

(210)2001-95 
(220) 14.07.1995 
(511) 8, 29,30, 32

Amway
(540)
(510) 8 - Nožiarske výrobky, vidličky, lyžice, nožnice.

29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, 
konzervovaná, sušená a varená zelenina a ovocie, 
rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne vý
robky vrátane mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky, 
šalátové dressingy, konzervy s ovocím, konzervy s 
rybami, konzervy so zeleninou, mäsové konzervy.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, 
kávové náhradky, múka a obilné výrobky určené na 
ľudskú výživu, chlieb, sucháre a sušienky, koláče, 
jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z

melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, o- 
cot, chuťové omáčky, korenie, ľad.
32 - Pivo, minerálne a šumivé vody a ďalšie neal
koholické nápoje, ovocné nápoje a džúsy, sirupy, 
prášky a kryštalické prášky, ktoré sa miešajú s vo
dou a vytvárajú bezuhličitanové ovocné nápoje.

(730) Amway Corporation, 7575 East Fulton Road, Ada, 
Michigan 49355, US;

(210)2012-95
(220) 17.07.1995
(511) 1,2, 3,4, 5, 16, 29,31
(540) ADURIT
(510) 1 - Chemické prípravky pre priemysel, vedu, foto

grafiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo 
s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a 
prípravkov na ničenie buriny a parazitov, chemiká
lie pre textilný priemysel, chemicko-technické vý
robky pre priemysel, apretúry, mastné kyseliny, gar
biarske prípravky používané pri výrobe koží, che
mické prípravky na impregnáciu kože, glycerín a 
glycerínové prípravky na priemyselné účely, lepidlá 
na priemyselné účely, lúhové prípravky na priemy
selné účely, chemické konzervačné prípravky, vod
né sklo.
2 - Fermeže, laky.
3 - Apretačné prípravky, kozmetické krémy, vlasové 
vody, ústne a zubné vody, éterické oleje, kozmetic
ké prípravky, kozmetické glycerínové výrobky, vo- 
ňavkárske výrobky, pracie lúhy, pracie, bieliace a 
zjasňovacie prípravky, zmäkčovacie prípravky, prí
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúse
nie, toaletné prípravky, pracie prášky, mydlá všet
kých druhov v pevnej, tekutej, pastovitej, práškovej 
a inej forme, mydlárske výrobky, zubné pasty a 
prášky, medicinálne mydlá.
4 - Priemyselné oleje a tuky, oleje na svietenie, ma
zadlá, stearin a stearínové výrobky.
5 - Potraviny na dietetické účely, dezinfekčné prí
pravky, glycerín a glycerínové výrobky, medicinál
ne oleje a tuky, farmaceutické glycerinové výrobky. 
16 - Lepidlá na kancelárske použitie a pre domác
nosť.
29 - Jedlé tuky a oleje, tukové výrobky všetkých 
druhov, margaríny a margarínové výrobky.
31 - Krmivá.

(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad La
bem, CZ;

(210)2013-95
(220) 17.07.1995
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 16, 29, 31
(540) AMONA
(510) 1 - Chemické prípravky pre priemysel, vedu, foto

grafiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo 
s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a 
prípravkov na ničenie buriny a parazitov, chemiká
lie pre textilný priemysel, chemicko-technické prí
pravky pre priemysel, apretúry, mastné kyseliny, 
garbiarske prípravky používané pri výrobe koží, 
chemické prípravky na impregnáciu kože, glycerín



a glycerínové prípravky na priemyselné účely, le
pidlá na priemyselné účely, lúhové prípravky na 
priemyselné účely, chemické konzervačné príprav
ky, vodné sklo.
2 - Fermeže, laky.
3 - Apretačné prípravky, kozmetické krémy, vlasové 
vody, ústne a zubné vody, éterické oleje, kozmetic
ké prípravky, kozmetické glycerínové výrobky, vo- 
ňavkárske výrobky, pracie lúhy, pracie, bieliace a 
zjasňovacie prípravky, zmäkčovanie prípravky, prí
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúse
nie, toaletné prípravky, pracie prášky, mydlá všet
kých druhov v pevnej, tekutej, pastovitej, práškovej 
a inej forme, mydlárske výrobky, zubné pasty a 
prášky, medicinálne mydlá.
4 - Priemyselné oleje a tuky, oleje na svietenie, ma
zadlá, stearin a stearínové výrobky.
5 - Potraviny na dietetické účely, dezinfekčné prí
pravky, glycerín a glycerínové výrobky, medicinál
ne oleje a tuky, farmaceutické glycerínové výrobky'. 
16 - Lepidlá na kancelárske použitie a pre domác
nosť.
29 - Jedlé tuky a oleje, tukové výrobky všetkých 
druhov, margaríny a margarínové výrobky.
31 - Krmivá.

(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad La
bem, cz

(210) 2016-95
(220) 17.07.1995
(511) 1,2,3,4,5, 16,29,31
(540) ELIDUM
(510) 1 - Chemické prípravky pre priemysel, vedu, foto

grafiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo 
s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a 
prípravkov na ničenie buriny a parazitov, chemiká
lie pre textilný priemysel, chemicko-technické prí
pravky pre priemysel, apretúry, mastné kyseliny, 
garbiarske prípravky používané pri výrobe koží, 
chemické prípravky na impregnáciu kože, glycerín 
a glycerínové prípravky na priemyselné účely, le
pidlá na priemyselné účely, lúhové prípravky na 
priemyselné účely, chemické prípravky na konzer
vačné účely, vodné sklo.
2 - Fermeže, laky.
3 - Apretačné prípravky, kozmetické krémy, vlasové 
vody, ústne a zubné vody, éterické oleje, kozmetic
ké prípravky, kozmetické glycerínové výrobky, vo
ňavky, pracie lúhy, pracie bieliace prípravky, zmäk- 
čovacie prípravky, prípravky na čistenie, leštenie, 
odmasťovanie a brúsenie, toaletné prípravky, pracie 
prášky, mydlá všetkých druhov v pevnej, tekutej, 
pastovitej, práškovej a inej forme, mydlárske vý
robky, zubné pasty a prášky, medicinálne mydlá.
4 - Priemyselné oleje a tuky, oleje na svietenie, ma
zadlá, stearin a stearínové výrobky.
5 - Potraviny na dietetické účely, dezinfekčné prí
pravky, glycerín a glycerínové výrobky, medicinál
ne oleje a tuky, farmaceutické glycerínové výrobky. 
16 - Lepidlá na kancelárske použitie a pre domác
nosť.

29 - Jedlé tuky a oleje, tukové výrobky všetkých 
druhov, margaríny a margarínové výrobky.
31 - Krmivá.

(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad La
bem, CZ;

(210)2017-95
(220) 17.07.1995
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 16, 29, 31
(540) ELITA
(510) 1 - Chemické prípravky pre priemysel, vedu, foto

grafiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo 
s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a 
prípravkov na ničenie buriny a parazitov, chemiká
lie pre textilný priemysel, chemicko-technické prí
pravky pre priemysel, apretúry, mastné kyseliny, 
garbiarske prípravky používané pri výrobe koží, 
chemické prípravky na impregnáciu kože, glycerín 
a glycerínové prípravky na priemyselné účely, le
pidlá na priemyselné účely, lúhové prípravky na 
priemyselné účely, chemické prípravky na konzer
vačné účely, vodné sklo.
2 - Fermeže, laky.
3 - Apretačné prípravky, kozmetické krémy, vlasové 
vody, ústne a zubné vody, éterické oleje, kozmetic
ké prípravky, kozmetické glycerínové výrobky, vo
ňavky, pracie lúhy, pracie, bieliace prípravky, zmäk- 
čovacie prípravky, prípravky na čistenie, leštenie, 
odmasťovanie a brúsenie, toaletné prípravky, pracie 
prášky, mydlá všetkých druhov v pevnej, tekutej, 
pastovitej, práškovej a inej forme, mydlárske vý
robky, zubné pasty a prášky, medicinálne mydlá.
4 - Priemyselné oleje a tuky, oleje na svietenie, ma
zadlá, stearin a stearínové výrobky.
5 - Potraviny na dietetické účely, dezinfekčné prí
pravky, glycerín a glycerínové výrobky, medicinál
ne oleje a tuky,, farmaceutické glycerínové výrob
ky.
16 - Lepidlá na kancelárske použitie a pre domác
nosť.
29 - Jedlé tuky a oleje, tukové výrobky všetkých 
druhov, margaríny a margarínové výrobky.
3 1 - Krmivá.

(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad La
bem, CZ;

(210)2019-95 
(220) 17.07.1995 
(511) 1, 3, 4, 5, 29
(540) GLORIOL
(510) 1 - Mastné kyseliny, glycerín a glycerínové výrobky 

na priemyselné účely.
3 - Glycerín a glycerínové výrobky na kozmetické 
účely, voňavkárske výrobky, čistiace a leštiace pas
ty, mydlá všetkých druhov, kozmetické vosky, vos
ky na leštenie, medicinálne mydlá.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, stearin a ste
arínové výrobky, sviečky, lampové a sviečkové 
knôt)', parafín a parafínové výrobky, cerezín a cere- 
zínové výrobky, vosk ako surovina, vosky na prie
myselné účely.



5 - Glycerín a glycerínové výrobky na lekárske úče
ly-
29 - Jedlé tuky a oleje všetkých druhov.

(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad La
bem, CZ;

(210) 2345-95 
(220) 18.08.1995 
(511) 1, 9, 11, 16, 35, 42 
(540)

FOTO
(510) 1 - Chemikálie pre fotografiu; fotografické redukč

né činidlá; samotónovací papier pre fotografiu; 
ustaľovacie kúpele pre fotografiu; farbiace kúpele 
pre fotografiu; tónovacie kúpele pre fotografiu; 
priemyselné chemikálie; chemické prípravky na po
užitie vo fotografii; svetlotlačové plátno pre foto
grafiu; fotocitlivé platne; fotografické emulzie; fo
tografické platne so svetlocitlivou vrstvou; feroty- 
pové platne pre fotografiu; ustaľovače pre fotogra
fiu; fotografický papier; želatína na fotografické ú- 
čely; fotometrický papier; svetlocitlivý papier so 
svetlocitlivou vrstvou; fenol na priemyselné účely; 
planografický materiál; fotografické vývojky; sen- 
zibilizátory pre fotografiu; farbiace soli (tónovacie 
prípravky pre fotografiu); chemické avivážne prí
pravky na priemyselné účely; filmy so svetlocitli
vou vrstvou neexponované; filmy so svetlotlačovou 
vrstvou neexponované; kinofilmy neexponované o- 
patřené citlivou vrstvou; filtračné materiály (che
mické prípravky); chemikálie pre rôntgenológiu; 
rentgenové filmy s citlivou vrstvou neexponované; 
rentgenové filmy scitlivené, ale neexponované.
9 - Fotoaparáty; objektívy astrofotografické; žiarov
ky do zábleskových prístrojov; slnečné clony (opti
ka); fotokomory; sušičky na fotografie; strihacie za
riadenia na filmy; kopírovacie zariadenia a stroje 
(fotografické, elektrostatické alebo termické); ob
jektívy (optika); optické prístroje a nástroje; spúšte 
uzávierok na fotoprístroje; uzávierky na fotoprístro- 
je; fotografické hľadáčiky; fotometre; rámovacie 
zariadenia na diapozitívy; diapozitívy; premietacie 
prístroje na diapozitívy; fotografické blesky; nosiče 
tmavých platní pre fotografiu; lampy do fotokomôr; 
diaprojektory; optické lampy; premietacie plátna; 
špeciálne puzdrá na fotografické aparáty; tašky a 
nosné remene na foto- a videoprístroje; expozimet
re; ďalekohľady; teleskopy; videokazety; expono
vané filmy; rezacie prístroje na filmy; clony foto
grafické; rentgenové filmy exponované; filtre UV 
lúčov na účely fotografie; fotografické filtre; sušič
ky na fotografie a filmy; leštiace zariadenia na foto
grafie; rámčeky na diapozitívy; kamery; videoka
mery; elektronické diáre; elektronické slovníky - 
- prekladové; kazetové prehrávače; magnetofóny; 
prehrávače kompaktných diskov; prístroje na repro
dukciu obrazu a/alebo zvuku; reproduktory, amplió
ny; telefónne záznamníky; vreckové kalkulačky; 
počítacie stroje; rádio- a videoprijímače; mikrofó
ny; automatické časové spínače; elektrické batérie; 
počítače; počítačové programy; autorádiá; telefónne 
prístroje; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové 
prehrávacie zariadenia, prehrávače; televízne zaria

denia; magnetoskopy; počítačové klávesnice; peri
férne zariadenia počítačov; počítačový softvér; fa
xy; magnetické nosiče údajov; modemy; monitory; 
optické nosiče údajov; tlačiarne k počítačom; kopí
rovacie stroje; poplašné zariadenia.
11 - Žiarovky; oblúkové lampý; lampy na svietenie; 
objímky na svietidlá; plášte svietidiel; elektrické 
vreckové baterky; elektrické výbojky; osvetľovacie 
prístroje a zariadenia; premietacie lampy; žiarivky; 
tienidlá na lampy; objímky na tienidlá.
16 - Výrobky z papiera, kartónu, lepenky; písacie 
stroje; písacie potreby; fotografie; filtračný papier; 
kancelárske potreby s výnimkou nábytku; grafické 
reprodukcie; albumy; pohľadnice; tlačoviny; papie
renský tovar; zariadenia na fotomontáže; stojany na 
fotografie; rozmnožovacie zariadenia a stroje; kan
celárske kopírovacie zariadenia; časopisy; blaho
prajné pohľadnice; samolepky pre domácnosť a na 
kancelárske účely.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, propa
gačné a reklamné služby.
42 - Odborné poradenstvo v oblasti foto, video, 
elektroniky, rôntgenovej techniky a materiálov.

(730) FOMEI SLOVAKIA, s. r. o., Ďurkova 9, 949 01 
Nitra, SK;

(210) 2427-95 
(220)31.08.1995 
(511) 11 
(540)

C CkothcrmSry
TCPCLNn TCCHNIKn j.r.o.

(510) 11 - Zariadenia na vykurovanie a ohrev vody.
(730) EKOTHERM, tepelná technika, spol. s r. o., Sta

rá Vajnorská cesta 25, 831 04 Bratislava, SK;

(210) 2497-95 
(220)05.09.1995 
(511) I, 6, 9, 35, 36 
(540)

(SW"~SOZOIMPEX , ......

(510) 1 - Chemické prípravky na zváranie, zváracie pasty, 
ochranné plyny na zváranie.
6 - Zváracie tyčinky, prúty na spájkovanie.
9 - Zváracie elektródy.
35 - Inzertné a reklamné služby, obchodné poraden
stvo, prieskum trhu.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a 
predaja hnuteľného majetku.

(730) SOZOIMPEX, s. r. o., Ambroseho 13, 851 02 Bra
tislava, SK;



(210)2588-95 
(220) 18.09.1995 
(511) 9, 16,35, 36,41
(540) REGION WORLD
(510)9 - Prístroje fotografické a kinematografické, prí

stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku a ob
razu, softvér, nosiče zvuku a obrazu všetkých dru
hov, diskety.
16 - Papiernický tovar, tlačoviny, časopisy, periodi
ká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, hracie kar
ty, obaly (papierenský tovar), kancelárske potreby z 
papiera.
35 - Reklamná činnosť, poradenská činnosť v ob
lasti obchodu s tovarom, poskytovanie inzertných 
služieb, organizovanie výstav a veľtrhov na ko
merčné alebo reklamné účely.
36 - Poradenská činnosť v oblasti obchodu s nehnu
teľnosťami.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, organi
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.

(730) AGENTURA TRIUMF, spol. s r. o., Nad Primas- 
kou 31, 101 00 Praha 10, CZ;

(210)2589-95 
(220) 18.09.1995 
(511) 9, 16,35,36,41
(540) DCR Workshop
(510)9 - Prístroje fotografické a kinematografické, prí

stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku a ob
razu, softvér, nosiče zvuku a obrazu všetkých dru
hov, diskety.
16 - Papiernický tovar, tlačoviny, časopisy, periodi
ká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, hracie kar
ty, obaly (papierenský tovar), kancelárske potreby z 
papiera.
35 - Reklamná činnosť, poradenská činnosť v ob
lasti obchodu s tovarom, poskytovanie inzertných 
služieb, organizovanie výstav a veľtrhov na ko
merčné alebo reklamné účely.
36 - Poradenská činnosť v oblasti obchodu s nehnu
teľnosťami.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, organi
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.

(730) AGENTURA TRIUMF, spol. s r. o., Nad Primas- 
kou 31, 101 00 Praha 10, CZ;

(210)2590-95 
(220) 18.09.1995 
(511) 9, 16, 35, 36, 41 
(540)

(510)9 - Prístroje fotografické a kinematografické, prí
stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku a ob
razu, softvér, nosiče zvuku a obrazu všetkých dru
hov, diskety.
16 - Papiernický tovar, tlačoviny, časopisy, periodi
ká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, hracie kar
ty, obaly (papierenský tovar), kancelárske potreby z 
papiera.
35 - Reklamná činnosť, poradenská činnosť v ob
lasti obchodu s tovarom, poskytovanie inzertných 
služieb, organizovanie výstav a veľtrhov na ko
merčné alebo reklamné účely.
36 - Poradenská činnosť v oblasti obchodu s nehnu
teľnosťami.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, organi
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.

(730) AGENTURA TRIUMF, spol. s r. o„ Nad Primas- 
kou 31, 101 00 Praha 10, CZ;

(210)2591-95 
(220) 18.09.1995
(511) 3,8,9, 12, 14, 16, 17, 18,21,24,25,28,34,35,36, 

41
(540)

iľŕí
Agentúra Triumf

(510)3 - Kozmetické prípravky a voňavkárske výrobky 
všetkých druhov, mydlá.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia.
9 - Prístroje fotografické a kinematografické, prí
stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku a ob
razu, softvér, nosiče zvuku a obrazu všetkých dru
hov, diskety'.
12 - Vozidlá a dopravné prostriedky pozemné.
14 - Šperky, drahokamy, drahé kamene, bižutéria, 
hodinářské výrobky a iné chronometrické zariade
nia.
16 - Papiernický tovar, tlačoviny, časopisy, periodi
ká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, hracie kar
ty, obaly (papierenský tovar), kancelárske potreby z 
papiera.
17 - Fólie a dosky z plastických hmôt.
18 - Koža a jej náhradky, kabely, tašky, kufre.
21 - Tovar sklenený, výrobky z porcelánu a kame
niny.
24 - Tkaniny stolové ako obrusy a prestierania.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar, opasky.
28 - Hry, hračky, športové výrobky, ozdoby na via
nočné stromčeky.
34 - Tabakové výrobky, fajčiarske potreby, zapaľo
vače, zápalky.
35 - Reklamná činnosť, poradenská činnosť v ob
lasti obchodu s tovarom, poskytovanie inzertných 
služieb, organizovanie výstav a veľtrhov na ko
merčné alebo reklamné účely.
36 - Poradenská činnosť v oblasti obchodu s nehnu
teľnosťami.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, organi
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.



(730) AGENTURA TRIUMF, spol. s r. o.. Nad Primas- 
kou 31, 101 00 Praha 10, CZ;

(210)2597-95 
(220) 18.09.1995
(511)3,8,9, 12, 14, 16, 17, 18,21,24, 25,28, 34,35,36, 

41
(540) SVĚT SVĚTOBĚŽNÍKŮ
(510)3 - Kozmetické prípravky a voňavkárske výrobky 

všetkých druhov, mydlá.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia.
9 - Prístroje fotografické a kinematografické, prí
stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku a ob
razu, softvér, nosiče zvuku a obrazu všetkých dru
hov, diskety.
12 - Vozidlá a dopravné prostriedky pozemné.
14 - Šperky, drahokamy, drahé kamene, bižutéria, 
hodinářské výrobky a iné chronometrické zariade
nia.
16 - Papiernický tovar, tlačoviny, časopisy, periodi
ká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, hracie kar
ty, obaly (papierenský tovar), kancelárske potreby z 
papiera.
17 - Fólie a dosky z plastických hmôt.
18 - Koža a jej náhradky, kabely, tašky, kufre.
21 - Tovar sklenený, výrobky z porcelánu a kame
niny.
24 - Tkaniny stolové ako obrusy a prestierania.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar, opasky.
28 - Hry, hračky, športové výrobky, ozdoby na via
nočné stromčeky.
34 - Tabakové výrobky, fajčiarske potreby, zapaľo
vače, zápalky.
35 - Reklamná činnosť, poradenská činnosť v ob
lasti obchodu s tovarom, poskytovanie inzertných 
služieb, organizovanie výstav a veľtrhov na ko
merčné alebo reklamné účely.
36 - Poradenská činnosť v oblasti obchodu s nehnu
teľnosťami.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, organi
zovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav. 

(730) AGENTURA TRIUMF, spol. s r. o., Nad Primas- 
kou 31, 101 00 Praha 10, CZ;

(210)2781-95 
(220) 02.10.1995
(511) 1,2, 4, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 31 
(540)

(510) 1 - Prírodné hnojivá, chemické výrobky pre poľno
hospodárstvo, lepidlá na myši, živice na štepenie 
stromov, prírodné a umelé hnojivá pre poľnohospo
dárov.
2 - Ochranné prostriedky proti hnilobe dreva.
4 - Sviečky a knôty.

6 - Klince, skrutky, zámočnícke výrobky - držiaky 
na kvetináče, podpory priesad.
7 - Poľnohospodárske stroje, žacie stroje na trávu a 
na trávniky, žacie strojčeky na trávniky motorové a 
s vlekom, prívesom; liahne; šrotovníky na obilie.
8 - Plečky, štepárske nástroje, záhradnícke náradie, 
nožnice na trávu, rýle, motyky, hrable, škrabadlá.
12 - Záhradné traktory.
17 - Tesnenia na vodu, tesnenie na postrekovače, 
hadice, plachty na zakrývanie pôdy, plachty okrem 
textilných, fólie na skleníky.
18 - Kožené piesty, postroje n4 psov a kone.
20 - Záhradný nábytok z drevá a kovu (lavice, sto
ličky, stolčeky), rukoväti z dráva, zátky na fľaše - 
korkové, nekovové štítky.
21 - Tovar - sklenený, porcelánový, kameninový, te
rakotové kvetináče, drobné náradie a prenosné ná
doby z kovu, porcelánové misky, záhradné postre
kovače, keramické miniatúry, kanvy, rošty na ope
kanie, zariadenia na polievanie záhrad a trávnikov.
22 - Plachty, povrazy, šnúry.
24 - Netkané textílie.
31 - Ovos, zemiaky, citrusy, krmivá pre zvieratá a 
ryby; kvetinové cibule; ovocné stromy a kry; po
lievková čerstvá zelenina; záhradnícke sadenice; sa
denice viniča hroznorodého; semená a cibule do 
skleníkov; živé rastliny a prírodné kvety; čerstvé o- 
vocie; sucháre pre psov, rašelinové substráty; rašeli
nové zakoreňovače, obilniny neupravené na spotre
bu, plodiny nepodrobené akejkoľvek úprave; trávne 
semená a osivá; ozdobné stromy; priesady zeleniny, 
kvetov a ovocných stromov; osivá sukulentov.

(730) AQUA VIVA, spol. s r. o., Dobšinského 2, 040 01 
Košice, SK;

(210)2808-95 
(220)04.10.1995 
(511)25,35, 42

(510) 25 - Dámske, pánske a detské odevy, blúzky, osob
ná bielizeň, bundy, čiapky, kabáty, klobúky, korze
ty, kostýmy, košele, kožušiny ako oblečenie, krátke 
kabátiky, kravaty, kúpacie plášte, nohavice, obleky, 
peleríny, plášte, plavky, pletené svetre, pulóvre, py
žamá, rukavice, saká, sukne, šály, šaty, šatky, tógy, 
vesty, vrchné ošatenie, zvrchníky, župany.
35 - Sprostredkovateľská činnosť s uvedenými to
varmi.
42 - Módne návrhárstvo, požičiavanie odevov a 
odevných doplnkov.

(730) Obchodná spoločnosť MEVA, spol. s r. o., Párič- 
kova 23, 821 08 Bratislava, SK;

(210) 2854-95 
(220) 06.10.1995 
(511) 11
(540) TWINAIR



(5 10) 11 - Zariadenia na vykurovanie, ventiláciu a chlade
nie, časti a diely týchto zariadení.

(730) Reznor Europe NV, J & M Sabbestratt 130, B- 
-8930 Menen, BE;

(210)2862-95 
(220) 11.10.1995 
(511) 16 
(540)

(510) 16 - Vrecká na prach do vysávačov, fdtre na vysá
vače, lepenkové škatule a obaly.

(730) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, Luxbacken 
1, S-105 45 Stockholm, SE;

(210)2869-95 
(220) 12.10.1995 
(511)9, 16, 35 
(540)

kálií
(510) 9 - Fotografické, kinematografické, optické prístro

je a nástroje na váženie, meranie, signalizovanie, na 
účely kontrolné - inšpekčné, záchranné a na výuč
bu; elektronické diáre; prekladový elektronický 
vreckový slovník; počítačové karty pamäťové a 
mikroprocesorové; počítačový zápisník - notebook; 
počítače na prenos dát; prístroje na reprodukciu ob
razu aj zvuku; prístroje na spustenie počítačových 
diskov; videohry; videokamery; videokazety; vrec
kové kalkulačky; sčítacie stroje; audiovizuálna 
technika na výučbu; demagnetizačné zariadenia na 
magnetické pásky; magnetické pásky; kancelárske 
dierovacíe stroje; počítacie dosky; počítacie stroje; 
účtovacie stroje; počítadlá; fotografické, elektrosta
tické alebo termické kopírovacie zariadenia a stroje; 
diktovacie stroje; pásky na zvukové nahrávanie; e- 
pidiaskopy; fakturovacie stroje; rastre na výrobu 
štočkov; hologramy; diaprojektory; optické lampy; 
reklamné svetelné tabule; počítačové pamäte; počí
tače; nahrané počítačové programy; svetelné alebo 
mechanické signalizačné panely; vyučovacie prí
stroje; zariadenia na prenášanie zvuku; zvukové na
hrávacie zariadenia; zvukové prehrávacie zariade
nia, prehrávače; ďalekopisy; videokazety; registrač
né pokladnice; magnetické disky; pásky na čistenie 
nahrávacích hláv; počítačové klávesnice; integrova
né obvody; čipy - mikroprocesorové doštičky; číta
če čiarového kódu; kompaktné disky; optické kom
paktné disky; nahrané operačné programy; nahrané 
programy obsluhujúce počítače; periférne zariade
nia počítačov; počítačový softvér; optické konden
zátory; digitálne súradnicové zapisovače; kódované 
magnetické karty; faxy; počítačové rozhrania; me
niče diskov do počítačov; magnetické médiá; mag

netické nosiče údajov; magnetické kódovacie mati
ce; magnetické dekodéry; magnetické páskové jed
notky do počítača; mikroprocesory; modemy; prog
ramy pre monitory; optické čítače; optické nosiče ú- 
dajov; optické disky; tlačiarne k počítačom; proce
sory, ich centrálne procesorové jednotky; procesory 
ako základné jednotky samočinného počítača; číta
cie zariadenia pre informatiku; snímače pre zariade
nia na spracovanie údajov, skenery; elektrické sú
čiastky, káble; plošné spoje, vysávače.
16 - Písacie stroje a kancelárske potreby; papier do 
kopírovacích strojov; tlačiarenské písmená, štočky; 
adresné štítky; reklamné tabule z papiera, kartónu a- 
Iebo lepenky; rytiny; počítacie tabuľky; noviny; pe
riodiká; polygrafické písmo; cievky s farbiacimi 
páskami - kancelárska potreba; brožúry; tlačové pís
mo; papier do registračných strojov; kartotékové 
lístky; dierovacie karty pre žakárové stroje; kataló
gy; sádzacie rámy pre polygrafiu; cifry, znaky; 
chronolitografy pre polygrafiu; knihy; tlačové zna
ky'; sádzadlá pre polygrafiu; valce do písacích stro
jov; obtlačky; kopírovacie zariadenia; leptaný što
čok; dierovačky; fotografie; zoznamy; formuláre; 
tlačivá; sadzobnice pre polygrafiu; galvanotypy pre 
polygrafiu; grafické zobrazenie; hektografy; tlačené 
časové plány a harmonogramy; tlačoviny; tlačiace 
pásy s výnimkou textilných; prenosné tlačiarničky 
ako kancelárska pomôcka; publikácie; príručky; tla
čiarenský lis; brožované knihy, brožúry; paginovač- 
ky; olejotlače; zinkografické štočky; rozmnožova
cie zariadenia a stroje; papierové pásky a karty na 
zaznamenávanie počítačových programov; pro
spekty; tlačové reglety; navaľovacie platne do kopí
rovacích strojov; časopisy - periodiká; pásky do pí
sacích strojov; úderníky písacích strojov; nálepky 
na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; gra
fické znakyp pútače z papiera alebo lepenky; pásky 
do tlačiarní k počítačom; nálepky, lepiace štítky; le
pidlá - kancelárske aj pre domácnosť; štetce; ozdo
by zo samolepiacich fólií; obalové materiály z plas
tických hmôt; obrazy.
35 - Inzertná a reklamná činnosť; zásielkové re
klamné služby; rozširovanie reklamných alebo in
zertných oznamov a materiálov; rozširovanie re
klamných materiálov zákazníkom - letáky, prospek
ty, tlačivá, vzorky; vydávanie a aktualizovanie re
klamných materiálov; prenájom reklamných mate
riálov; poskytovanie pomoci pri prevádzke obcho
du; kopírovanie dokladov; účtovníctvo; marketing.

(730) KALKUL, spol. s r. o., Okružná 10, 064 01 Stará 
Ľubovňa, SK;

(210) 2870-95 
(220) 12.10.1995 
(51 ľ) 6, 9, 35, 37 
(540)

(510)6 - Oceľové konštrukcie, stožiare, schodištia kovo
vé, zábradlia kovové.
9 - Elektrorozvádzače.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedeným tova
rom.



37 - Elektromontážne práce.
(730) ELKONET, spol. s r. o., Stavbárska 34, 821 07 

Bratislava, SK;

(210) 2891-95 
(220) 13.10.1995 
(511)5 
(540)

(510) 5 - Farmaceutické a lekárske prípravky a substan
cie, najmä na použitie pre ľudí.

(730) SMITHKLINE BEECHAM P. L. C., New Hori
zons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;

(210)2991-95 
(220)25.10.1995 
(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 zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia, 
US;

(210)2992-95 
(220)25.10.1995 
(591) farebná 
(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 zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia, 
US;

(210) 3099-95 
(220) 03.11.1995
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 21, 35, 37, 39, 42
(540) ENERGETIKA TŘINEC, A.S.
(510) 1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, plas

tické hmoty v surovom stave, ochranný plyn na zvá
ranie technické plyny, najmä kyslík, kvapalný kys
lík, dusík, kvapalný dusík, argón, kvapalný argón.
4 - Plyn horľavý, stlačený, plyi^ na svietenie, plyn o- 
lejový, plyn výhrevný, stlačený, plynový olej, oleje 
výhrevné, vysokopecný plyn, koksárenský plyn.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, kovové zámočníc
ke potreby, káble a kovové drôty neelektrické.
7 - Plynové motory, armatúry parných kotlov (stro
jov), kompresory na stláčanie, nasávanie, odsávanie 
a dopravu plynov a pár, elektrické generátory, elek
trické generátory na striedavý ^rúd, obrábacie stro
je, obrážačky, sústruhy a súčasti týchto strojov, stro
je elektrické (generátory), zváracie prístroje na 
autogénne spracovanie kovov, elektrické zváracie 
stroje, obrábacie stroje, deliace prístroje.
8 - Plynové kliešte, plynové kliešte na plynovody, 
zváračské kliešte, páky, pákové nožnice, píly a ich 
časti ako ručné náradie, pílky na rúrky, preštipova- 
cie kliešte, náradie na čistenie potrubia, náradie 
všetkých druhov včítane ručnýčh nástrojov.
9 - Aparáty a prístroje vedecké, elektrické, prístroje 
na váženie, meranie, kontrolu (inšpekciu), záchra
nu, plynomery všetkých druhov, rozvádzače elek
trického prúdu, rozvodné elektrické škatule, roz
vodné dosky, pulty, panely, rozvodné skrine, roz
vodné systémy, vodiče, merače elektriny a elektric
ké meracie prístroje, meracie nástroje, merače kmi
točtov, merače rýchlostí, merače tlakov na ventily, 
meracie prístroje so záznamovými prvkami, mera
cie a skúšobné nástroje, meradlá, diaľkomery, me
radlá tlaku, ťahu (kúrenia), trakcie (ťahu), rýchlosti, 
elektrické články, elektrické kontaktné zariadenia, 
elektrické kolektory, elektrické poistky, elektrické 
prípojky, elektrické spínacie dosky, elektrické uka
zovacie prístroje, registračné, elektromery, elektric
ké vedenia včítane káblov, elektrické vodiče, elek
trické výbojky včítane plnených plynom, elektrón
ky plnené plynom, izolované elektrické drôty, soft
vér.
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, výrobu pary, na 
varenie; plynové kachle do kúpeľni, plynové kachle 
s reflektorom, plynové armatúry, regulačné a bez
pečnostné príslušenstvo plynových prístrojov a ve
dení, plynové zapaľovače autorpatické alebo diaľ
kové, plynové horáky kovové alebo iné, plynové 
kotly, plynové lampy, plynové pece, plynové sporá



ky vrátane kuchynských, armatúr)' pecí na pečenie, 
armatúry plynové, regulačné a zabezpečovacie ar
matúry na prístroje a plynové potrubie, armatúry na 
plynovodné inštalácie, armatúry na reguláciu a iste
nie plynových prístrojov, na plynové potrubie, bez
pečnostné zariadenia na vykurovanie, čističky ole
jov alebo plynov, články termoelektrické na kúre
nie, varenie a chladenie, články rebrového ústredné
ho kúrenia, elektrické zapaľovače, elektrické pod- 
paľovače ohňa, elektrické radiátory, elektrické vy
kurovacie prístroje.
17 - Tesniace a izolačné materiály, izolácie tepelné, 
izolácie na bojlery, izolačné elektrické materiály a 
izolačné súčiastky, izolačný tepelný materiál.
21 - Nádoby tlakové neelektrické.
35 - Porady, vedenie obchodného plánovania, vede
nie obchodných alebo priemyselných podnikov, ve
denie obchodov, štúdium a prieskum trhu, marke
ting, organizačné porady, vedenie záležitostí, dozor 
obchodný, propagačná činnosť, kancelárske práce. 
37 - Údržbárske práce, údržba výrobkov všetkých 
druhov, údržba olejových a naftových potrubí, údrž
ba strojov, inštalácie a opravy ústredného vykurova
nia, inštalácie a opravy kúrení, inštalácie a opravy 
sporákov, precínovávanie kotlářských výrobkov, 
kotlářské práce, inštalácie a oprava potrubí, opravy 
pecí a sporákov, opravy elektrických prístrojov, op
ravy bojlerov a parných kotlov, kontrola olejových 
horákov, opravy horákov na olej, kladenie a údržba 
olejových a naftových potrubí, kotlárstvo, čistenie a 
opravy kotlov, inšpekcie olejových (mazutových) 
horákov, inštalácie a opravy elektrických spotrebi
čov, potrubí, pecí, kachieľ, kúrení, vykurovaní, 
skladištných zariadení, elektrické inštalácie, čiste
nie bojlerov a parných kotlov, výkopové práce a 
zemné práce, demolačné práce, revízie plynových a 
elektrických zariadení.
39 - Skladištia, ukladanie v skladištiach, rozvod e- 
lektrickej energie.
42 - Zámočníctvo, pohostinské podniky - pohostin
stvá, skúšanie materiálov, dozor a technická inšpek
cia, tvorba softvéru, technické porady.

(730) ENERGETIKA TŘINEC, A. S. , Třinecké žele
zárny, a. s., 739 70 Třinec, CZ;

(210)3100-95
(220)03.11.1995
(511) 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17,21,35,37, 39,42 
(540)

/^ENERGETIKA TŘINEC
AKCIOVÁ SPOLEČNOST

(510) 1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, plas
tické hmoty v surovom stave, ochranný plyn na 
zváranie, technické plyny, najmä kyslík, kvapalný 
kyslík, dusík, kvapalný dusík, argón, kvapalný ar
gón.
4 - Plyn horľavý, stlačený, plyn na svietenie, plyn o- 
lejový, plyn výhrevný, stlačený, plynový olej, oleje 
výhrevné, vysokopecný plyn, koksárenský plyn.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny, kovové zámočníc
ke potreby, káble a kovové drôty neelektrické.

7 - Plynové motory, armatúry parných kotlov (stro
jov), kompresory na stláčanie, nasávanie, odsávanie 
a dopravu plynov a pár, elektrické generátory, elek
trické generátory na striedavý prúd, obrábacie stro
je, obrážačky, sústruhy a súčasti týchto strojov, stro
je elektrické (generátory), zváracie prístroje na 
autogénne spracovanie kovov, elektrické zváracie 
stroje, obrábacie stroje, deliace prístroje.
8 - Plynové kliešte, plynové kliešte na plynovody, 
zváračské kliešte, páky, pákové nožnice, píly a ich 
časti ako ručné náradie, pílky na rúrky, preštipova- 
cie kliešte, náradie na čistenie potrubia, náradie 
všetkých druhov vrátane ručných nástrojov.
9 - Aparáty a prístroje vedecké, elektrické, prístroje 
na váženie, meranie, kontrolu (inšpekciu), záchra
nu, plynomery všetkých druhov, rozvádzače elek
trického prúdu, rozvodné elektrické škatule, roz
vodné dosky, pulty, panely, rozvodné skrine, roz
vodné systémy, vodiče, merače elektriny a elektric
ké meracie prístroje, meracie nástroje, merače kmi
točtov, merače rýchlostí, merače tlakov na ventily, 
meracie prístroje so záznamovými prvkami, mera
cie a skúšobné nástroje, meradlá, diaľkomery, me
radlá tlaku, ťahu (kúrenia), trakcie (ťahu), rýchlosti, 
elektrické články, elektrické kontaktné zariadenia, 
elektrické kolektory, elektrické poistky, elektrické 
prípojky, elektrické spínacie dosky, elektrické uka
zovacie prístroje, registračné, elektromery, elektric
ké vedenia včítane káblov, elektrické vodiče, elek
trické výbojky včítane plnených plynom, elektrón
ky plnené plynom, izolované elektrické drôty, soft
vér.
1 1 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, výrobu pary, na 
varenie; plynové kachle do kúpeľní, plynové kachle 
s reflektorom, plynové armatúry, regulačné a bez
pečnostné príslušenstvo plynových prístrojov a ve
dení, plynové zapaľovače automatické alebo diaľ
kové, plynové horáky kovové alebo iné, plynové 
kotly, plynové lampy, plynové pece, plynové sporá
ky včítane kuchynských, armatúry pecí na pečenie, 
armatúry plynové, regulačné a zabezpečovacie ar
matúry na prístroje a plynové potrubie, armatúry na 
plynovodné inštalácie, armatúry na reguláciu a iste
nie plynových prístrojov, na plynové potrubie, bez
pečnostné zariadenia na vykurovanie, čističky ole
jov alebo plynov, články termoelektrické na kúre
nie, varenie a chladenie, články rebrového ústredné
ho kúrenia, elektrické zapaľovače, elektrické pod
paľované ohňa, elektrické radiátory, elektrické vy
kurovacie prístroje.
17 - Tesniace a izolačné materiály, izolácie tepelné, 
izolácie na bojlery, izolačné elektrické materiály a 
izolačné súčiastky, izolačný tepelný materiál.
21 - Nádoby tlakové neelektrické.
35 - Porady, vedenie obchodného plánovania, vede
nie obchodných alebo priemyselných podnikov, ve
denie obchodov, štúdium a prieskum trhu, marke
ting, organizačné porady, vedenie záležitostí, dozor 
obchodný, propagačná činnosť, kancelárske práce. 
37 - Údržbárske práce, údržba výrobkov všetkých 
druhov, údržba olejových a naftových potrubí, údrž
ba strojov, inštalácie a opravy ústredného vykurova
nia, inštalácie a opravy kúrení, inštalácie a opravy 
sporákov, precínovávanie kotlářských výrobkov, 
kotlářské práce, inštalácie a oprava potrubí, opravy



pecí a sporákov, opravy elektrických prístrojov, op
ravy bojlerov a parných kotlov, kontrola olejových 
horákov, opravy horákov na olej, kladenie a údržba 
olejových a naftových potrubí, kotlárstvo, čistenie a 
opravy kotlov, inšpekcie olejových (mazutových) 
horákov, inštalácie a opravy elektrických spotrebi
čov, potrubí, pecí, kachieľ, kúreni, vykurovaní, 
skladištných zariadení, elektrické inštalácie, čiste
nie bojlerov a parných kotlov, výkopové práce a 
zemné práce, demolačné práce, revízie plynových a 
elektrických zariadení.
39 - Skladištia, ukladanie v skladištiach, rozvod e- 
lektrickej energie.
42 - Zámočníctvo, pohostinské podniky - pohostin
stvá, skúšanie materiálov, dozor a technická inšpek
cia, tvorba softvéru, technické porady.

(730) ENERGETIKA TŘINEC, A. S., Třinecké žele
zárny, a. s., 739 70 Třinec, CZ;

(210)3209-95 
(220) 14.11.1995 
(511) 35, 36, 41, 42 
(540)

(510)35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklam
ná, inzertná a propagačná činnosť.
36 - Prenájom nehnuteľností a sprostredkovanie ne
hnuteľností.
41 - Organizovanie kurzov a vzdelávacích školení.
42 - Podnikateľské poradenstvo.

(730) VICTORY Martin, spol. s r. o., Thurzova 16, 
036 01 Martin, SK;

(210)3254-95 
(220) 17.11.1995 
(511)31, 33 
(540)

WIWi
(510)31 - Hrozno.

33 - Vína všetkých druhov.
(730) Šebo Ladislav, Ing., Modranská 151, 902 01 Vino- 

sady, SK;

(210)3265-95 
(220) 20.11.1995 
(511)41 
(540)

ART FILM

(510)41 - Organizovanie medzinárodného festivalu doku
mentárnych a hraných filmov a videoprogramov o 
umení a umelcoch, art filmov (a videoprogramov) a 
experimentálnych filmov (videoprogramov).

(730) NADÁCIA ART FILM, Brečtanová 1, 833 14 Bra
tislava, SK;

(210)3356-95 
(220)24.11.1995 
(511)3, 5 
(540)

(510)3 - Kozmetický tovar, najmä kolínske vody, prí
pravky pred opaľovaním a po opaľovaní, pleťové 
mlieka, pleťové masky, pleťové vody, toaletné vo
dy, mydlá, tekuté mydlá, masážne krémy.
5 - Prípravky z liehu a mentolu na povrchové natie
ranie tela s liečivým účinkom (fŕancovky), masážne 
emulzie.

(730) ALPA, s. r. o., Homoměstská 378, 594 25 Velké 
Meziříčí, CZ;

(210)3358-95 
(220)24.11.1995 
(511)3, 5 
(540)

s mentholem
WjOIVÉĎÍEKÍJÍt DOMACf 

I PHOSTflEDEK.

(510)3 - Kozmetický tovar, najmä kolínske vody, prí
pravky pred opaľovaním a po opaľovaní, pleťové 
mlieka, pleťové masky, pleťové vody, toaletné vo
dy, mydlá, tekuté mydlá, masážne krémy.
5 - Prípravky z liehu a mentolu na povrchové natie
ranie tela s liečivým účinkom (fŕancovky), masážne 
emulzie.



(730) ALPA, s. r. o., Homoměstská 378, 594 25 Velké 
Meziříčí, CZ;

(210)3382-95 
(220)27.11.1995 
(511) 11, 37, 42 
(540)

REVINGK_______ ľ___ __/
(510) 11 - Regulačné a bezpečnostné zariadenia na vodo

vodné alebo plynové zariadenia a potrubia, hydran
ty, výhrevné kotly, zariadenia na výrobu pary a 
ohrev vody, regulačné a bezpečnostné prídavné za
riadenia na plynové a vodné zariadenia, teplovodné 
vykurovacie zariadenia, regulačné ventily, bezpeč
nostné regulátory na vodu a plyn, plynové kotly, vo
dárenské a vodovodné zariadenia, výmenníky tepla, 
prívodné zariadenia ku kúrenárskym a tepláren
ským kotlom, zmiešavacie zariadenia na vodovodné 
potrubia.
37 - Vykonávanie stavebných prác, ako sú výmen
níkové stanice, kotolne, vodojemy, regulačné stani
ce plynu, vykonávanie občianskych, bytových, inži
nierskych a priemyselných stavieb.
42 - Zabezpečovanie ubytovania, prevádzkovanie 
ubytovacích zariadení, rezervovanie ubytovania, 
reštauračné a pohostinské služby.

(730) REVlNG - V.A.V., spol. s r. o., Zátišie 2, 832 36 
Bratislava, SK;

(210)3388-95
(220)27.11.1995
(511)24,25
(540)

(510)24 - Kúpeľňové osušky.
25 - Detské bavlnené plienky, detské bavlnené ko
šieľky, pletené pulóvre, pletené svetre.

(730) OKSANA - Oksana Klímová, Družstevná 133, 
049 32 Šlítnik, okr. Rožňava, SK;

(210)3397-95 
(220) 29.11.1995 
(511) 35, 41 
(540)

(510) 35 - Reklamná a propagačná činnosť.
41 - Výroba videofilmov, vydavateľská činnosť.

(730) Asványi Július - AB FILM PRODUCTION, Šte
fánikova 29, 811 05 Bratislava, SK;

(210) 3422-95 
(220) 17.06.1998 
(511)25
(540) Rally
(510)25 - Bundy, nohavice, vesty, sukne, košele, kabáty, 

čiapky, opasky, obuv.
(730) Gašperák Zdenko, Belanská 577/26, 033 01 Lip

tovský Hrádok, SK;

(210) 3424-95 
(220) 17.06.1998 
(511)25
(540) Cross
(510) 25 - Bundy, nohavice, vesty, sukne, košele, kabáty, 

čiapky, opasky, obuv.
(730) Gašperák Zdenko, Belanská 577/26, 033 01 Lip

tovský Hrádok, SK;

(210)3531-95 
(220) 12.12.1995 
(511) 9, 35, 38, 40, 42
(540) NETLAB
(510) 9 - Meracie prístroje, meracie zariadenia, programy 

obsluhujúce počítač.
35 - Obchodné poradenstvo.
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača.
40 - Montáž materiálu na objednávku, informácie o 
spracovaní materiálov.
42 - Aktualizácia, inštalácia a spúšťanie počítačo
vých programov, výroba softvéru, poradenstvo v 
oblasti počítačového hardvéru, realizácia počítačo
vých sietí, odborné poradenstvo vrátane konzultač
nej činnosti.

(730) NETLAB plus, s. r. o., Tomášikova 32, 821 01 Bra
tislava, SK;

(210)3532-95 
(220) 12.12.1995 
(511) 9,35,38,40, 42 
(540)

NCTLAB
(510) 9 - Meracie prístroje, meracie zariadenia, programy 

obsluhujúce počítač.
35 - Obchodné poradenstvo.
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača.
40 - Montáž materiálu na objednávku, informácie o 
spracovaní materiálov.
42 - Aktualizácia, inštalácia a spúšťanie počítačo
vých programov, výroba softvéru, poradenstvo v 
oblasti počítačového hardvéru, realizácia počítačo
vých sietí, odborné poradenstvo vrátane konzultač



nej činnosti.
(730) NETLAB plus, s. r. o., Tomášikova 32, 821 01 Bra

tislava, SK;

(210)3533-95 
(220) 12.12.1995 
(511)9, 35, 38, 40, 42 
(540)

(510)9 - Meracie prístroje, meracie zariadenia, programy 
obsluhujúce počítač.
35 - Obchodné poradenstvo.
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou 
počítača.
40 - Montáž materiálu na objednávku, informácie o 
spracovaní materiálov.
42 - Aktualizácia, inštalácia a spúšťanie počítačo
vých programov, výroba softvéru, poradenstvo v 
oblasti počítačového hardvéru, realizácia počítačo
vých sietí, odborné poradenstvo vrátane konzultač
nej činnosti.

(730) NETLAB plus, s. r. o., Tomášikova 32, 821 01 Bra
tislava, SK;

(210)3534-95 
(220) 12.12.1995 
(511)6, 7, 8, 9, 12, 37, 42 
(540)

(510)6 - Palety, kontajnery.
7 - Zubové hydrogenerátory, priamočiare hydromo- 
tory, poistné ventily, tlakové ventily s elektromag
netom, spätné ventily, havarijné ventily, škrtiace 
ventily, hydraulické zámky, hydraulické prvky na 
traktory, obtokové ventily, brzdné ventily, diaľkové 
ovládače hydraulické, diaľkové ovládače elektrické, 
otočné prevádzače, výkonové regulácie, elektro- 
hydraulické prvky, regulátory prietoku, hydraulické 
prvky všeobecného použitia, akumulátorové bloky, 
kľukové hriadele, stacionárne betonáme, miešačky 
betónu a malty, priemyselné roboty a manipulátory, 
drevoobrábacie stroje, dopravné trate, náradie, prí
pravky a skúšobné stendy, jednoúčelové stroje a za
riadenia, sústruhy.
8 - Hydraulické zdviháky.
9 - Rozvádzače hydraulické s rôznymi dráhami 
ovládania, meradlá.
12 - Servoriadenia na stavebné a cestné stroje, vo
zidlá na vodorovné značenie komunikácií, nízko
zdvižné vozíky ručné a elektrické, vysokozdvižné 
vozíky ručné a elektrické.

37 - Opravy a servis hydraulických prvkov a agre
gátov, strojových súčiastok, stavebných a zemných 
strojov, dopravných vozíkov, tratí, drevoobrábacích 
strojov, sústruhov, priemyselných robotov, manipu
látorov, podskupín pre kolesové a pásové traktory, 
náradia, prípravkov a meradiel, jednoúčelových 
strojov a zariadení.
42 - Vývojová a konštrukčná činnosť.

(730) SB INMART, a. s., Dukelská 21,085 01 Bardejov, 
SK;

(210)3539-95 
(220) 13.12.1995 
(511)9
(540)PHOTOWORKS
(510)9 - Programové vybavenie počítača, zvlášť progra

my na spracovanie a úpravu údajov na fotografické 
znázorňovanie.

(730) Seattle Film Works, Inc., 1260 16 th Avenue West, 
Seattle, Washington 98119-3401, US;

(210)3545-95 
(220) 13.12.1995 
(511) 18, 25 
(540)

BBCAOWAy
(510) 18 - Výrobky z kože, kufre, cestovné tašky, nákup

né tašky a kabelky, dáždniky a slnečníky.
25 - Odevy a galantérne odevné doplnky, obuv a 
klobučnícky tovar.

(730) TIFFANY & BROADWAY, INC. Div. of TexpolL 
Corporation, Charte No.01160490-00, Houston, 
Texas 77237, US;

(210) 3611-95 
(220)21.12.1995 
(511)9 
(540)

(510) 9 - Akumulátory, batérie a skúšačky batérií.
(730) Strategic Electronics LLC, Reno, Nevada 89502, 

US;

(210)3652-95 
(220) 28.12.1995 
(511)6, 7, 8, 12, 37
(540)SILSCRAP
(510)6 - Šrot, obyčajné kovy a ich zliatiny, kovový od

pad, kovové stavebné materiály.
7 - Stroje poháňané motorom, hydraulické a mani
pulačné prostriedky, zdvíhacie zariadenia, naklada
če, bagre.
8 - Náradia a prístroje na ručný pohon.
12 - Vozidlá, dopravné prostriedky pozemné, vzduš
né a vodné.



37 - Opravárenská a servisná činnosť uvedených za
riadení.

(730) SILSCRAP, spol. s r. o., Eliášova 19/921, 160 00 
Praha 6, CZ;

(210)68-96 
(220) 10.01.1996 
(511)29
(540) ZÁLESÁK
(510) 29 - Mäsové konzervy, nátierky a paštéty v konzer

vách.
(730) TRECO, spol, s r. o., Cukrovarská 41, 075 01 Tre

bišov, SK;

(210)70-96 
(220) 10.01.1996 
(511) 37 
(540)

(510) 37 - Čerpacie stanice a autoservisy, opravy motoro
vých vozidiel, umývanie a údržba motorových vo
zidiel.

(730) CONOCO INC., spoločnosť podľa zákonov štátu 
Delaware, Ponca City, Oklahoma, US;

(210) 74-96 
(220) 10.01.1996 
(511) 12 
(540)

tíTrS' WOOSU NG

(510) 12 - Pneumatiky na pozemné vozidlá, duše na po
zemné vozidlá, pneumatiky na bicykle, duše na bi
cykle, pneumatiky na lietadlá, prívesy, prívesné vo
zíky' na bicykle, ochranné vložky, žeriavy (zdvihá
ky); elektrické lokomotívy, osobné autá, bicykle, 
súčiastky a súčasti k uvedenému.

(730) WOOSUNG TIRE CORPORATION, 30, Yusan- 
-Ri, Yangsan-Eup, Yangsan-Gun, Kyong Nam, KR;

(210) 82-96 
(220) 11.01.1996 
(511)7,42 
(540)

Karol LOHAY
(510)7 - Čerpadlá (ako časti strojov, motorov a hnacích 

strojov), čerpadlá na stlačený vzduch, čerpadlá pre 
vykurovacie zariadenia, čerpacie membrány, čer
padlá, pumpy (stroje).
42 - Poradenská činnosť v oblasti čerpacej techniky.

(730) Lohay Karol, Vodná 2, 040 Ol Košice, SK;

(210) 106-96 
(220) 17.01.1996 
(511) 9, 16, 25, 38, 41,42 
(540)

(5 10) 9 - Médiá na uchovávanie zvuku, obrazu a dát vrá
tane nahraných a na interaktívne použitie; nasníma- 
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 elektronic
ky rozširovaných vrátane interaktívnych služieb 
pracujúcich v reálnom čase (ako napríklad internet); 
organizovanie koncertov; výroba, distribúcia a pre
nájom 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) 113-96 
(220) 17.01.1996 
(511)9,42
(540)LEDGERLINK
(5 10) 9 - Počítačové programy.

42 - Programovanie pre počítače.
(730) Hyperion Software Operations Inc., Stamford, 

Connecticut 06902, US;

(210)116-96 
(220) 17.01.1996 
(511)5 
(540)

(510) 5 - Infiizne roztoky, nutramíny, injekčné prípravky. 
(730) CIV, spol. s r. o., 913 06 Trenčianske Bohuslavice, 

SK;



(540) JET
(510) 37 - Čerpacie stanice na palivá, mazivá a autoservi

sy, opravy motorových vozidiel, umývanie a údržba 
motorových vozidiel.

(730) CONOCO INC., spoločnosť podľa zákonov štátu 
Delaware, Ponca City, Oklahoma, US;

(210) 121-96 
(220) 18.01.1996 
(511)9
(540) VideoHighway
(510)9 - Prevádzkové programy na počítače, periférne 

zariadenia na počítače, počítačový softvér, počíta
čové klávesnice, pamäte do počítača.

(730) AIMS LAB PTE LTD, 298 Tiong Bahru Road 
U 08-01, Tiong Bahru Plaza -Singapore, SG;

(210)124-96
(220) 18.01.1996
(511)9, 12, 16, 35
(540) SALTEK
(510) 9 - Vedecké, námorné, geodetické, elektrické apará

ty a prístroje vrátane zariadení proti pulznému pre
padu, fotografické, filmové, optické; prístroje na 
váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpek
ciu), záchranu a prístroje učebné; aparáty na zá
znam, prevod, reprodukciu zvuku alebo obrazu, 
magnetické suporty zvukových záznamov, gramo
fónové platne; automatické distribútory a mecha
nizmy na mince, zapisovacie pokladnice (záznam), 
kalkulačné prístroje, prístroje na spracovanie infor
mácií a počítače; hasiace prístroje.
12 - Pozemné, vzdušné a vodné dopravné prostried
ky.
16 - Kancelárske potreby, tlačoviny, písacie stroje, 
papierenský tovar.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a 
predaja uvedených tovarov.

(730) SALTEK, s. r. o., Masarykova 118/147, 400 01 Ús
tí nad Labem, CZ;

(210) 125-96 
(220) 18.01.1996 
(591) modrá 
(511)9, 16, 41 
(540)

- "t*

(510) 9 - Videokazety.
16 - Knihy a knižné publikácie.
41 - Periodická a neperiodická tlač.

(730) Kvoriak Pavel, Dačického 10, 140 00 Praha 4, CZ;

(210) 126-96 
(220) 18.01.1996 
(591) hnedá, oranžová 
(511)9, 16, 41 
(540)

W" X11 , f
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(510) 9 - Videokazety.
16 - Knihy a knižné publikácie.
41 - Periodická a neperiodická tlač.

(730) Kvoriak Pavel, Dačického 10, 140 00 Praha 4, CZ;

(210) 127-96 
(220) 18.01.1996 
(310)95/581388 
(320)20.07.1995 
(330) FR 
(511) 1, 5, 42 
(540)

CENTEON
(510) 1 - Chemické produkty vyrábapé biotechnologický

mi postupmi, biologické prípravky, všetky na pou
žitie v priemysle a vede.
5 - Farmaceutické prípravky, produkty používané 
pri génových a bunkových liečbacb.
42 - Lekárske služby spojené s génovými a bunko
vými liečbami, vedecký výskum.

(730) ARMOUR PHARMACEUTICAL COMPANY, 
500 Areola Road, Collegeville, Pennsylvania 
19426-0107, US;

(210) 128-96 
(220) 18.01.1996 
(310)95/581389 
(320) 20.07.1995 
(330) FR 
(511) 1, 5, 42 
(540)

(510) 1 - Chemické produkty vyrábané biotechnologický
mi postupmi, biologické prípravky, všetky na pou
žitie v priemysle a vede.
5 - Farmaceutické prípravky, produkty používané 
pri génových a bunkových liečbach.
42 - Lekárske služby spojené s génovými a bunko
vými liečbami, vedecký výskum.

(730) ARMOUR PHARMACEUTICAL COMPANY, 
500 Areola Road, Collegeville, Pennsylvania 
19426-0107, US;



(210)146-96
(220) 19.01.1996
(591) čierná, žltá, červená
(511)9
(540)

TAXI
(5 10) 9 - Elektronické peňaženky, platobné karty-, prísluš

ná záznamová technika.
(730) HALE, spol. s r. o., Moyssesova 6/787, 140 00 

Praha 4, CZ;

(210) 168-96
(220) 22.01.1996
(591) biela, modrá, tyrkysová
(511) 9, 41, 42
(540)

/TTTlEj
(5 10) 9 - Softvér.

41 - Organizovanie kurzov a seminárov.
42 - Prenájom počítačov; prieskum v oblasti využi
tia počítačov; aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie 
počítačových programov.

(730) INES SOFT, a. s., Sabinovská 14, 821 02 Bratisla
va, SK;

(210) 182-96 
(220)23.01.1996 
(511) 3, 14, 18, 25 
(540)

AdoucElle

(5 10) 3 - Mydlá, výrobky voňavkárske, éterické oleje, vo
dičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické prípravky. 
14 - Módne doplnky - bižutéria.
18 - Módne doplnky z kože.
25 - Kravaty, šatky, šály.

(730) MIDIO, spol. s r. o., Laurinská 9, 811 01 Bratisla
va, SK;

(210)200-96
(220)23.01.1996
(511)9,41
(540)

(510)9 - Audio, video, počítačové a laserové disky, na
hrané audio- a videokazety, nahrané audio- a video- 
pásky, kompaktné disky, počítačové disky, počíta

čové operačné programy, počítačové programy a 
počítačový softvér, elektronické videohry, kazety s 
videohrami a softvér na videohry, hracie automaty. 
41 - Služby v oblasti výchovy a zábavy.

(730) NBA Properties, Inc., Olympie Tower Building, 
645 Fifth Avenue, New York, NewYork 10022, US;

(210)201-96 
(220)23.01.1996 
(511) 9, 41 
(540)

(510)9 - Audio, video, počítačové a laserové disky, na
hrané audio- a videokazety, nahrané audio- a video- 
pásky, kompaktné disky, počítačové disky, počíta
čové operačné programy, počítačové programy a 
počítačový softvér, elektronické videohry, kazety s 
videohrami a softvér na videohry, hracie automaty. 
41 - Služby v oblasti výchovy a zábavy.

(730) NBA Properties, Inc., Olympie Tower Building, 
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US;

(210)202-96
(220)23.01.1996
(511)9,41
(540)

(510)9 - Audio, video, počítačové a laserové disky, na
hrané audio- a videokazety, nahrané audio- a video- 
pásky, kompaktné disky, počítačové disky, počíta
čové operačné programy, počítačové programy a 
počítačový softvér, elektronické videohry, kazety s 
videohrami a softvér na videohry, hracie automaty. 
41 - Služby v oblasti výchovy a zábavy.

(730) NBA Properties, Inc., Olympie Tower Building, 
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US;

(210) 203-96 
(220)23.01.1996 
(511)9 
(540)

(510)9 - Audio, video, počítačové a laserové disky, na
hrané audio- a videokazety, nahrané audio- a video- 
pásky, kompaktné disky, počítačové disky, počíta
čové operačné programy, počítačové programy a 
počítačový softvér, elektronické videohry, kazety s



videohrami a softvér na videohry, hracie automaty. 
(730) NBA Properties, Inc., Olympie Tower Building, 

645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US;

(210) 204-96 
(220)23.01.1996 
(511)9 
(540)

(510)9 - Audio, video, počítačové a laserové disky, na
hrané audio- a videokazety, nahrané audio- a video- 
pásky, kompaktné disky, počítačové disky, počíta
čové operačné programy, počítačové programy a 
počítačový softvér, elektronické videohry, kazety s 
videohrami a softvér na videohry, hracie automaty.

(730) NBA Properties, Inc., Olympie Tower Building, 
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US;

(210)243-96 
(220)26.01.1996 
(511)29, 30, 31 
(540)

POPRAD
(510) 29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, 

konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, 
rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne vý
robky, jedlé oleje a tuky, konzervy mäsové, rybacie, 
hydinové a z diviny.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, tapioka, ságo, kávové 
náhradky, múka potravinárska, obilné prípravky, 
chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, 
cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasni
ce, prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, o- 
cot, chuťové omáčky, korenie.
31 - Zemiaky, obilniny (zrno), semená, čerstvé ovo
cie a zelenina, živé rastliny a prírodné kvetiny, kr
mivá pre dobytok.

(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, FLraničná 664/16, 
058 01 Poprad, SK;

(210)272-96 
(220)29.01.1996 
(511)9, 10, 42 
(540)

(510)9 - Bytové a domové vodomery, priemyselné vodo
mery, potravinárske prietokomery, merače spotreby 
tepla, domové plynomery, priemyselné plynomery, 
prepočítavače množstva plynu na normálne pod
mienky, tlakomery.
10 - Stomatologické súpravy, stomatologické kres
lá, stomatologické kompresory, stomatologické ná
stroje a náradie, vybavenie stomatologických ambu
lancií, najmä nábytok, stomatologická odsávačka, 
olejový sprej na čistenie stomatologického náradia, 
stomatologické laboratórne prístroje, stomatologic
ké rentgenové prístroje, vyšetrovacie rentgenové 
prístroje a zariadenia, dýchacie a anestéziologické 
prístroje, prístroje na umelú ventiláciu pľúc, prístro
je na vysokofrekvenčnú dýzovú ventiláciu pľúc, zá
chranárske resuscitačné prístroje, vyšetrovacie a lie
čebné prístroje a zariadenia, najmä fonendoskopy, 
koagulátory, elektrotómy, litotriptory, gynekologic
ké stimulátory, kardiostimulátory, otorinolaryngo- 
skopické súbory, odsávacie zariadenia a zdroje pod
tlaku pre zdravotníctvo, vysokofrekvenčné chirur
gické prístroje a nástroje, elektrokardiografy, defib- 
rilátory, ultrazvukové diagnostické a terapeutické 
prístroje, jednorazové injekčné striekačky a ihly, 
klasické injekčné striekačky a ihly, dialyzátory a iné 
jednorazové zdravotnícke potreby a pomôcky, ná
hradné diely k zdravotníckym prístrojom a nástro-
jom.
42 - Projektová a predprojektová príprava a realizá
cia investičných celkov, poskytovanie inžinierskych
a poradenských služieb.

(730) CHIRANA - PREMA, a. s. , Nám. Dr. Alberta
Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK;

(210)331-96
(220)05.02.1996 
(511)9, 16, 20, 28, 35
(540) CODUM
(510)9 - Vzdelávacie prístroje, prístroje na nahrávanie, 

prenos a reprodukciu zvuku a obrazu.
16 - Písacie stroje a kancelárske potreby okrem ná
bytku, vzdelávacie a učebné potreby okrem prístro
jov.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy.
28 - Ffry a hračky, telocvičné a športové potreby, 
ktoré nie sú v iných triedach.
35 - Reklamná činnosť.

(730) CODUM holding, s. r. o., Vranovská 59, 851 02 
Bratislava, SK;

(210) 378-96 
(220)08.02.1996 
(511)25 
(540)

(510)25 - Odevy, klobučnícky tovar.
(730) CTC - SPORTSWEAR, spol. s r. o., Ještědská 

121, 148 00 Praha 4 - Kunratice, CZ;



(210)380-96
(220)08.02.1996
(511)25
(540)

> «

Lamalo
(510) 25 - Odevy, klobučnícky tovar.
(730) CTC - SPORTSWEAR, spol. s r. o., Ještědská 

121, 148 00 Praha 4 - Kunratice, CZ;

(210)576-96
(220) 28.02.1996
(511)6, 19, 20
(540) GLASDON
(510)6 - Nádoby; kontajnery; nádrže; poštové schránky'; 

prístavné a lodné stĺpiky na priväzovanie plavidiel a 
vyväzovanie plachiet; podstavce a kryty na stroje a 
iné zariadenia; štipky; podpery; bariéry, zátarasy; 
ploty; držiaky a stojany na odpadkové vrecia; rebrí
ky; stanové konštrukcie; tabule a značky (s výnim
kou svetelných a mechanických); vývesné štíty; 
prenosné budovy; stavebnicové budovy; dverové a 
okenné rámy; stánky, kiosky; kabíny; prístrešky; 
hangáre; obklady a priečelia na budovy; všetky úpl
ne alebo podstatne z kovu; časti a fitingy uvedených 
výrobkov.
19 - Prístavné a lodné stĺpiky na priväzovanie pla
vidiel a vyväzovanie plachiet; stĺpy; podpery; barié- 
iy, zátarasy; ploty; tabule a značky (s výnimkou 
svetelných a mechanických); obklady a priečelia na 
budovy; prenosné a stavebnicové budovy; prístreš
ky; stánky; kabíny, hangáre; dverové a okenné rá
my; poštové schánky; všetky v zásade nekovové; 
časti a fitingy' uvedených výrobkov.
20 - Nádoby; kontajnery; nádrže; poštové schránky; 
lapače pary; obklady a priečelia do interiérov bu
dov; rebríky; vodné bezpečnostné a záchranné vy
bavenie; záchranné pásy; bóje; plaváky; všetky v 
zásade nekovové; vývesné štíty z plastov alebo dre
va, písmená a iné grafické znaky z plastov alebo 
dreva; nábytok; tienidlá; paravány: skrinky; časti a 
fitingy uvedených výrobkov.

(730) GLASDON GROUP LIMITED, Preston New 
Road, Blackpool, Lancashire FY4 4UR, GB;

(210) 600-96
(220)29.02.1996
(511)32
( 40) HĽADAJTE ZLATO !
(510)32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne a šumivé 

vody a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prí
pravky na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje 
z ovocných štiav, nápoje zo srvátky.

(730) THE COCA-COLA COMPANY, 310 North Ave
nue, N. W., Atlanta, Georgia 30313, US;

(540)

y~lTextil \

(510) 18 - Textilné športové vaky a vrecká.
20 - Spacie vaky na kempovanie.
24 - Posteľná bielizeň.
25 - Ošatenie a športové ošatenie.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrob
kami.

(730) TATRA TEXTIL, s. r. o., Rovná 598, 058 01 Po
prad, SK;

(210)625-96 
(220) 06.03.1996 
(511)9, 16, 38, 41 
(540)

(510)9 - Elektrické a elektronické prístroje a nástroje, 
magnetické nosiče dát na záznam, uchovanie, pre
nášanie a reprodukciu audio- alebo videosignálov, 
prístroje a nástroje na záznam, uchovanie, prenáša
nie a reprodukciu audio- alebo videosignálov, prí
stroje a nástroje na záznam, uchovanie, prenášanie a 
reprodukciu zvuku alebo obrazu, nahrané disky, 
pásky a kazety, prístroje a nástroje na záznam a rep
rodukciu audio- alebo video vysielaní, dekodéry, 
časti a náhradné diely všetkých uvedených zariade
ní v tr. 9.
16 - Tlačoviny, časopisy o televízii, zoznamy tele
vízii a prehľady televíznych programov.
38 - Telekomunikácie, vysielanie káblových rozhla
sových a televíznych programov, vysielanie a pre
nášanie rozhlasových a televíznych programov, vy
dávanie informácií o týchto službách.
41 - Zábava, výchova a rekreácia, najmä výroba vi
deofilmov, kinematografických filmov, rozhlaso
vých a televíznych šou a programov, organizovanie 
výstav na zábavné a rekreačné účely, vydávanie 
kníh, časopisov a periodík, distribúcia a požičiava
nie filmov, vydávanie informácií o týchto službách.

(730) Pay TV Properties N. V., Emmalaan 6, Curacao, 
AN;

(210) 627-96 
(220) 06.03.1996 
(511)29,31
(540) PARAMOUNT FARMS
(510) 29 - Konzervované, sušené, zavárané, varené a ináč 

upravené ovocie, rastlinné plody a zelenina, pistácie 
a mandle; rôsoly, džemy a kompóty; mlieko a 
mliečne výrobky vrátane v kombinácii s ovocím, 
rastlinnými plodmi alebo zeleninou; jedlé oleje a tu
ky rastlinného alebo živočíšneho pôvodu; mäso, ry
by, hydina a zverina čerstvá, konzervovaná alebo i- 
náč upravená aj v kombinácii s rastlinnými plodmi,



ovocím alebo zeleninou, mandľami, pistáciami a 
pod.
31 - Poľnohospodárske, lesné a záhradnícke výrob
ky, ako sú surové plody, zrno, čerstvé ovocie a zele
nina, najmä pistácie a mandle, osivo, rastliny, krmi
vo pre zvieratá, živé zvieratá, umelé kvetiny, slad. 

(730) PARAMOUNT GROWERS COOPERATIVE, 
Inc,, 2921 Hanger Way, Bakersfield, California, 
US;

(210)632-96 
(220) 06.03.1996 
(511)36,41 
(540)

(510) 36 - Finančná zbierka na humanitárne a charitatívne 
projekty v krajinách “tretieho sveta” počas poduja
tia DOBRÁ NOVINA.
41 - Organizovanie pravidelných stretnutí detských 
spoločenstiev; organizovanie táborov, akcii pre deti 
a pre dobrovoľných pracovníkov s deťmi; organizo
vanie školení a kurzov pre prácu s deťmi; vydáva
nie metodických materiálov pre prácu s deťmi, prí
ručiek; vydávanie metodicko-informačného časopi
su LUSK; vydávanie publikácií pre deti; vydávanie 
detského časopisu REBRÍK; organizovanie poduja
tia DOBRÁ NOVfNA - koledovanie detí vo vianoč
nom období.

(730) eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí,
Špitálská 7, 811 08 Bratislava, SK;

(210) 633-96 
(220)07.03.1996 
(511) 16, 18, 25 
(540)

(510) 16 - Papier a výrobky z papiera, lepenka a karto
nážne výrobky; papiernický tovar; kancelárske po
treby; obalové materiály (aj z plastických hmôt, ne
zahrnuté do iných tried).
18 - Koža a imitácia kože, výrobky z nich v tr. 18; 
surové kože a kožušiny; kufre, torby, tašky, kabelky, 
peňaženky, opasky.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.

(730) MARIA DE LOS ANGELES BROTONS MOL- 
LA, Manuel Lopez Quereda, 31, Elche (Alicante), 
ES;

(510)9 - Okuliare, slnečné okuliare, ochranné okuliare, 
kontaktné šošovky a iné optické a oftalmické šo
šovky; progresívne šošovky, neopracované šošov
ky; povlaky na šošovky; súčasti a príslušenstvá u- 
vedených výrobkov.

(730) Sola International Inc., spoločnosť zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, 12Í40 Sand Hill Road, 
Menlo Park, California, US;

(210)639-96
(220) 08.03.1996
(511)9
(540) SOLA
(510)9 - Okuliare, slnečné okuliare, ochranné okuliare, 

kontaktné šošovky a iné optické a oftalmické šo
šovky; progresívne šošovky, neopracované šošov
ky; povlaky na šošovky; súčašti a príslušenstvá u- 
vedených výrobkov.

(730) Sola International Inc., spoločnosť zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, 1240 Sand Hill Road, 
Menlo Park, California, US;

(210) 640-96 
(220)08.03.1996 
(310) 95/603694 
(320) 29.12.1995 
(330) FR 
(511)5
(540) SANIDOL
(510) 5 - Medicinálne a farmaceutické prípravky.
(730) SANOFI S. A., 32-34 Rue Marbeuf, 75008 Paris, 

FR;

(210)641-96
(220)08.03.1996
(511) 12
(540) PREGIO
(510) 12 - Traktory, osobné automobily, nákladné auto

mobily, autobusy, motocykle, pneumatiky, vozidlá s 
pohonom na všetky štyri kolesá, vagóny, náhradné 
diely a súčiastky na uvedené výrobky.

(730) KIA MOTORS CORPORATION, 992-28, Sihe- 
ung-dong, Kumchong-ku, Seoul, KR;

(210)643-96 
(220)08.03.1996 
(511)21 
(540)



(510)21 - Výrobky úžitkového a umeleckého skla 
(730) CRYSTALEX, a. s., 473 13 Nový Bor, CZ;

(210) 644-96 
(220) 08.03.1996 
(511)9, 16, 38, 41 
(540)

(510)9 - Fotografické, kinematografické, osvitomerné, 
meracie, signalizačné, kontrolné, život zachraňujú
ce, učebné, námornícke a dozeracie prístroje a ná
stroje, vedecké prístroje a nástroje na výskum v la
boratóriách, prístroje a nástroje pre silnoprúdovú 
techniku, hlavne v oblasti vedenia, transformova
nia, uchovávania, regulácie, kontroly a pre oznamo
vaciu techniku, prístroje a nástroje pre slaboprúdo
vú techniku, hlavne v oblasti telekomunikácií, vy
sokej frekvencie a regulácie v oblasti oznamovacej 
techniky, prístroje na záznam, prenos alebo repro
dukciu zvuku a obrazu, automatické predajné stroje 
a mechanizmy prístrojov fungujúcich na mince, 
kontrolné pokladne, kalkulačky, zariadenia na spra
covanie dát a počítače, projekčné prístroje, zväčšo
vacie prístroje na fotografie, stroj any na fotografic
ké prístroje, kopírovacie prístroje a stroje (fotogra
fické, elektrostatické, digitálne), elektrické káble, 
vedenia, vodiče a ich zapojenia, tiež i spínače a roz
deľovače alebo skrine (elektriny), elektrické prístro
je na riadenie na diaľku, hlavne ultrazvukové a in
fračervené riadenie na diaľku, nosiče dát s počíta
čovými programami (strojom tlačené písmo), hlav
ne bázy dát, schránky prispôsobené na prístroje a 
nástroje patriace do triedy 9, automatické časové 
spínače, spotrebná elektronika ako príslušenstvá pre 
televízory, hracie skrine a bezmincové zábavné 
stroje.
16 - Tlačoviny, hlavne knihy a tlačené publikácie, 
fotografie, papier, lepenka a tovary vyrobené z pa
piera a lepenky, hlavne škatule a vrecká, inštruktáž- 
ny a učebný materiál (s výnimkou prístrojov) v tva
re tlačovín a hier, kresliace nástroje tabuľové, plas
tický materiál na balenie, hlavne o bál k)', vrecká, 
kartové hry.
38 - Komunikačné služby, vysielanie rozhlasových 
a televíznych programov, spracovanie a vysielanie 
správ, prenos zvuku a obrazu prostredníctvom sate
litu.
41 - Požičiavanie rozhlasových a televíznych prijí
mačov, nakladateľstvo a vydavateľstvo kníh, denní
kov a časopisov, výroba a požičiavanie filmových, 
kinematografických a televíznych predstavení, fil
mová a televízna produkcia, výchova rozhlasovým 
a televíznym vysielaním, umelecké agentúry, hu
dobné a divadelné predstavenia.

(730) PARAMOUNT PICTURES CORPORATION,
5555 Melrose Avenue, Los Angeles, California, US;

(210)645-96
(220)08.03.1996
(511)5
(540)ROTAMUNE
(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, fungicidy, herbicídy.

(730) American Cyanamid Company, Five Giralda 
Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;

(210) 646-96
(220)08.03.1996
(511)33
(540) BUFFALO JUMP
(5 10) 33 - Vína, liehoviny, likéry.
(730) Palliser Distillers Limited, 2925 9th Avenue 

North, Lethbridge, Alberta TlJ 4A9, CA;

(210) 648-96 
(220) 11.03.1996 
(511)4, 39 
(540)

(510)4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, palivá vráta
ne plynu a pohonných hmôt do motorových vozi
diel, zdroje svetla.
39 - Distribúcia uvedených tovarov; zásobovanie 
obchodnej siete s uvedenými tovarmi.

(730) Petrolgas, a. s., Hollého 742/19, 905 01 Senica, 
SK;

(210) 649-96 
(220) 11.03.1996 
(511)4, 39 
(540)

(510) 4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, palivá vráta
ne plynu a pohonných hmôt do motorových vozi
diel, zdroje svetla.
39 - Distribúcia uvedených tovarov; zásobovanie 
obchodnej siete s uvedenými tovarmi.



(730) Petrolgas, a. s., Hollého 742/19, 905 01 Senica, 
SK;

(210) 664-96 
(220) 13.03.1996
(511)3, 5, 9, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 28 
(540)

(510)3 - Kozmetické výrobky - voňavky, éterické oleje, 
mydlá.
5 - Veterinárne a dezinfekčné prostriedky.
9 - Okuliare, ďalekohľady, lovecké a športové op
tické prístroje.
16 - Obrazy, fotografie, odborné časopisy a publi
kácie, plagáty.
18 - Koža a kožený tovar - cestovné kufre a kabely, 
aktovky, kožené dosky, peňaženky, lovecké tašky a 
kabely, kožené puzdrá na lovecké zbrane, strelivo a 
prístroje, biče, postroje a sedlárske výrobky, palice, 
dáždniky a slnečníky, kožené remene, remienky a 
šnúry, drobná kožená galantéria, kabelky.
21 - Umelecké a dekoračné predmety z keramiky a 
skla.
24 - Cestovné prikrývky a plédy, vlnené prikrývky.
25 - Dámska a pánska konfekcia, klobúky a čiapky, 
obuv vychádzková, spoločenská, lovecká a športo
vá, gamaše.
26 - Textilná galantéria - manžetové gombíky, 
ozdobné háčiky, očká a spony, gombíky a spínacie 
gombíky, šnúrky.
28 - Rybárske potreby.

(730) Faubourg, s. r. o., Solveig Zoske Pringle of Scot
land, Pařížská 22, 111 00 Praha 1, CZ;

(210)730-96 
(220) 20.03.1996 
(511)9, 35, 37,41,42 
(540)

(510)9 - Výpočtová technika, softvér, zariadenia na spra
covanie údajov; meracia a regulačná technika.
35 - Automatizované spracovanie údajov; spro
stredkovanie obchodnej činnosti so všetkými uve
denými tovarmi.
37 - Montáž, údržba, servis a opravy meracej, regu
lačnej a výpočtovej techniky; posudzovanie projek
tov.
41 - Zaškoľovanie.

42 - Projektovanie, vypracovávanie odborných 
technických a projektových štúdií a štúdie produk
tov v oblasti merania a regulácie technologických 
procesov; poradenská a konzultačná činnosť v ob
lasti výpočtovej techniky a v oblasti merania a re
gulácie technologických procesov; počítačové 
programovanie; vytváranie a poskytovanie softvéru 
a jeho aktualizácia; poskytovanie projektovej doku
mentácie.

(730) ContEx, s. r. o., Továrenská 14, 815 71 Bratislava, 
SK;

(210) 736-96 
(220)20.03.1996 
(511)7, 9, 11 
(540)

QUANTUM plus
(510)7 - Zariadenia na výrobu elektriny na báze plyno

vých motorov.
9 - Prístroje a zariadenia kontrolnej, meracej, ria
diacej a regulačnej techniky.
11 - Prístroje a zariadenia ná vykurovanie, parné 
kotly, prístroje a zariadenia na varenie, chladenie, 
najmä plynové ohrievače vody, elektrické ohrievače 
vody, priemyselné ohrievače plynové, priemyselné 
ohrievače elektrické, kotly plynové, vykurovacie te
lesá, plynové spotrebiče do kuchýň, zariadenia na 
reguláciu vykurovacích médií a plynových palív, 
ich súčasti a príslušenstvo vrátane beztlakových i 
tlakových filtrov a ventilov tlakových, redukčných, 
prepúšťacích, škrtiacich, jednosmerných i logic
kých.

(730) QUANTUM PLUS, s. r. o„ 930 13 Horné Mýto 
310, SK;

(210)774-96 
(220) 26.03.1996 
(511) 10
(540)MICROLET
(510) 10 - Lancety na krvné skúšky.
(730) BAYER CORPORATION, 1884 Miles Avenue, 

Elkhart, Indiana 46514, US;

(210)775-96 
(220) 26.03.1996 
(511)5, 10
(540) DEX
(510) 5 - Prípravky na kontrolu glukózy v krvi a testova

cie senzory.
10 - Lekárske diagnostické prístroje, najmä prístro
je na meranie glukózy v krvi.

(730) BAYER CORPORATION, 1884 Miles Avenue, 
Elkhart, Indiana 46514, US;



(540)DŽIGERICA
(510) 29 - Slaninový závin plnený hydinovou pečienkou. 
(730) Humaj Vladimír - SNACK BAR PANDA, Kva- 

čalova 14, 821 08 Bratislava, SK;

(210)808-96 
(220)29.03.1996 
(511) 6, 11,17, 19 
(540)

■hauraton
(510)6 - Kovové odvodňovacie systémy, najmä žľaby a 

vpusty.
11 - Odlučovače (čistiarne) olejov, tukov, škrobov a 
uhľovodíkov.
17 - Zatrávňovacie panely z plastických hmôt; plas
tové odvodňovacie systémy, najmä žľaby.
19 - Betónové odvodňovacie systémy, najmä žliab
ky.

(730) Hauraton GmbH & Co KG - organizačná zlož
ka, Jankovcova 2, 170 00 Praha 7, CZ;

(210)815-96 
(220)29.03.1996 
(511) 16, 35 
(540)

Victoria
(510) 16 - Tlačoviny, knihárske výrobky.

35 - Reklamná činnosť, sprostredkovanie reklamy, 
sprostredkovanie obchodu s tlačovinami a knihár
skymi výrobkami.

(730) Čuraj Ondrej, lng. - FlTR - JUVEN, Pribíšova 
19/a, 841 04 Bratislava, SK;

(210)859-96 
(220) 04.04.1996 
(511) 1, 3, 5 
(540)

(510) 1 - Lúhovacie prostriedky.
3 - Kozmetické prípravky.
5 - Dietetické prípravky.

(730) ALPA, s. r. o., Hornoméstská 378, 594 25 Velké 
Meziříčí, CZ;

(210)860-96 
(220) 04.04.1996
(511) 6,7, 8,29,37 
(540)

AG'-**

(5 10) 6 - Stavebné materiály z kovu, kovové mikropilóty.
7 - Dopravníky.
8 - Závitovkové kovové vrtáky.
29 - Mäso, ryby, hydina, mrazená zelenina, mraze
né polotovary, mrazené mliečno-smotanové výrob
ky, jedlé oleje a tuky.
37 - Realizačná činnosť v stavebníctve, montážne a 
inštalačné služby.

(730) STAS, stavby a sanácie, s pol. s r. o., Bulharská ul. 
č. 37/1, 917 00 Trnava, SK;

(210)868-96 
(220)04.04.1996 
(511) 1, 3, 5. 42
(540) CHEMOXA
(510) 1 - Chemikálie pre priemysel, laboratóriá, vedu, fo

tografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesnic
tvo a spracovateľov plastov.
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, pranie, odmasťo
vanie, kozmetické a voňavkárske prípravky, éteric
ké oleje (silice).
5 - Prípravky na farmaceutické a lekárske použitie, 
prípravky na ničenie rastlinných a živočíšnych 
škodcov.
42 - Poradenské služby v oblasti chémie, chemické 
analýzy.

(730) CHEMOXA, a. s., Čermany 182, 956 08 Horné 
Obdokovce, SK;

(210) 869-96 
(220) 04.04.1996 
(511) 9, 35, 37, 38, 41, 42 
(540)

(510)9 - Inštalačný, elektroinštalačný a spotrebný mate
riál používaný vo výpočtovej technike a informač
ných technológiách patriaci do triedy 9; hardvér, 
softvér, požiarne systémy, poplašné systémy a za
riadenia.
35 - Sprostredkovanie obchodu v oblasti informač
ných technológií, záznam a archivácia dát na CD- 
-ROM, zbieranie údajov do centrálnej kartotéky, ve
denie kartoték v počítači, obchodné alebo podnika
teľské informácie, pomoc pri riadení obchodnej čin
nosti, služby a poradenstvo v obchodnej činnosti, 
obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum 
trhu, sprostredkovateľské práce.
37 - Servis a údržba výpočtovej a kancelárskej tech
niky, montáž, inštalácia, údržba a opravy počítačov, 
hardvéru, počítačových a dátových sietí, elektric
kých spotrebičov, poplašných systémov proti vlá
maniu, požiarnych hlásičov; informácie o opravách 
počítačov a informačných systémov.
38 - Počítačová komunikácia.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov, sympózií 
a vyučovania v oblasti informačných technológií.
42 - Počítačové programovanie; tvorba, inštalácia, 
aktualizovanie, spúšťanie a servis počítačových 
programov a softvéru; poradenstvo v oblasti počíta-



čového hardvéru, projektovanie počítačových a dá
tových sietí a informačných systémov, štúdie tech
nických projektov, inžinierska činnosť v oblasti in
formačných technológií, obnovovanie počítačových 
báz dát, prieskum v oblasti využitia počítačov.

(730) SPINET, a. s., Trnavská 44, 821 02 Bratislava, SK;

(210) 870-96 
(220) 04.04.1996 
(511)35 
(540)

Vf/OL P\W
spol. s.r.o.

(510) 35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti.
(730) MOLPIR, s. r. o., SNP 129,919 04 Smolenice, SK;

(210)880-96
(220) 09.04.1996
(511)9, 10, 42
(540) CHIRANA BALTIC
(510) 9 - Bytové a domové vodomery, priemyselné vodo

mery, potravinárske prietokomery, merače spotreby 
tepla, domové plynomery, priemyselné plynomery, 
prepočítavače množstva plynu na normálne pod
mienky, tlakomery.
10 - Stomatologické súpravy, stomatologické kres
lá, stomatologické kompresory, stomatologické ná
stroje a náradie, vybavenie stomatologických ambu
lancií, najmä nábytok, stomatologická odsávačka, 
olejový sprej na ošetrenie stomatologického nára
dia, stomatologické laboratórne prístroje, stomato
logické rôntgenové prístroje, vyšetrovacie rentge
nové prístroje a zariadenia, dýchacie a anestézie lo
gické prístroje, prístroje na umelú ventiláciu pľúc, 
prístroje na vysokofrekvenčnú dýzovú ventiláciu 
pľúc, záchranárske resuscitačné prístroje, vyšetro
vacie a liečebné prístroje a zariadenia, najmä fonen
doskopy, koagulátory, elektrotómy, litotriptory, gy
nekologické stimulátory, kardiostimulátory, otori- 
nolaryngoskopické súbory, odsávacie zariadenia a 
zdroje podtlaku pre zdravotníctvo, vysokofrekvenč
né chirurgické prístroje a nástroje, elektrokardiogra- 
fy, defibrilátory, ultrazvukové diagnostické a tera
peutické prístroje, jednorazové injekčné striekačky 
a ihly, klasické injekčné striekačky a ihly, dialyzá- 
tory a iné jednorazové zdravotnícke potreby a po
môcky, náhradné diely k zdravotníckym prístrojom 
a nástrojom.
42 - Projektová a predprojektová príprava a realizá
cia investičných celkov, poskytovanie inžinierskych 
a poradenských služieb.

(730) CHIRANA-PREMA, a. s., Nám. Dr. Alberta 
Schwei-tzera 194, 916 01 Stará Tura, SK;

(540)

(510)29 - Mlieko, mliečne výrobky vrátane mliečnych 
nápojov, mäsové a údenárske výrobky z mäsa, ryby, 
konzervované ryby a rybie výrobky vrátane mraze
ných, hydina vrátane mrazenej a výrobky z hydiny, 
zverina, konzervované, sušený a tepelne spracované 
ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovoc
né zaváraniny, ovocné pretlaky, jedlé oleje, jedlé tu
ky, mlieko a mliečne výrobky; vajcia.
30 - Múka a výrobky z obiliá, chlieb, cukor, ryža, 
cestoviny, pekárske a cukrárske výrobky, cukrovin
ky, káva, čaj, kakao, kávové náhradky, zmrzliny, 
med, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, 
omáčky ako chuťové prisady, korenie a koreninové 
zmesi.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovar
mi.
39 - Cestná nákladná dopravaj 

(730) Liptovská mliekareň, a. s., |1. mája 124, 031 80 
Liptovský Mikuláš, SK;

(210)902-96 
(220) 10.04.1996
(591) čierna, modrá, oranžová, biela, červená, zelená
(511) 29, 30, 31, 35
(540)

(510)29 - Mlieko, mliečne výrobky,1 mäsové a údenárske 
výrobky z mäsa, ryby, konzervované ryby a rybie 
výrobky vrátane mrazených, hydina vrátane mraze
nej a výrobky z hydiny, zverina, konzervované, su
šené a tepelne spracované ovocie a zelenina, rôsoly, 
džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pre
tlaky, jedlé oleje, jedlé tuky, mlieko a mliečne vý
robky, vajcia.
30 - Múka a výrobky z obilia, chlieb, cukor, ryža, 
cestoviny, pekárske a cukrárske výrobky, cukrovin
ky, káva, čaj, kakao, kávové náhradky, zmrzliny, 
med, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, 
omáčky ako chuťové prísady, korenie a koreninové 
zmesi.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovar
mi.

(730) Liptovská mliekareň, a. s., 1. mája 124, 031 80 
Liptovský Mikuláš, SK;



(210)918-96 
(220) 11.04.1996 
(511) 1, 19, 21 
(540)

<t>
DANČ
SLOVAKIA

(510) 1 - Glazúry keramické a hrnčiarske.
19 - Hrnčiarska hlina.
21 - Úžitková a ozdobná keramika, hrnčiarske a ke
ramické výrobky, keramika pre domácnosť.

(730) Danč Jozef - Keramické štúdio, Priekopská 35, 
036 01 Martin, SK;

(210) 949-96 
(220) 15.04.1996 
(511) 7, 11, 30 
(540)

(510) 7 - Stroje pre mlyny, pekárne a cestovináme.
11 - Zariadenia na pečenie a sušenie.
30 - Múka a obilné prípravky, výrobky z múky a se
mien, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné peči
vo, cukrovinky, zákusky, cestoviny, krupica, maka
róny, žemle.

(730) Považské mlyny a cestovináme, spol. s r. o., 
Hurbanova 21, 921 35 Piešťany, SK;

(210) 1073-96
(220)25.04.1996
(511)33
(540)Martignac Brandy
(510) 33 - Liehoviny.
(730) St. Nicolaus, a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28 Liptov

ský Mikuláš, SK;

(210) 1095-96 
(220)29.04.1996 
(511)6, 9, 11
(540) ALFEX
(510) 6 - Kovové koncové svorky; kovové laná; podložky, 

kovové platničky; kovové objímky; med’ surová a- 
Iebo ako polotovar; medené krúžky; drôt; kovové 
signalizačné panely s výnimkou svetelných a me
chanických; elektródy na spájkovanie a zváranie; 
kovové svorky na káble a rúry; kovové spojovacie 
skrutky na káble; medený drôt neizolovaný; kovové 
obruče, spojky.
9 - Elektrické cievky; elektrické hlásiče; anódy; an
tény; skriňové rozvádzače (elektrina); signalizačné 
požiarne zariadenie; skrinky, škatule na reprodukto
ry; elektrické kolektory; rozvodové 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; radiotelefonně 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 
vzdušných dopravných prostriedkov; zapaľovače 
plynu; žiarovky; elektrické lampy; objímky na svie
tidlá; bicyklové svietidlá; ražne; ventilátory; vyku
rovacie telesá; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie 
zariadenia; ohrev teplej vody (bojler), kúrenie tep
lovodné; elektrické vykurovacie telesá; vykurova
cie články; ponorné ohrievače; sušičky ako prístro
je; vodovodné zariadenia; varné prístroje a zariade
nia; zriadenia na sušenie; zásuvky na elektrické 
svetlá; osvetľovacie prístroje a zariadenia; lustre; 
ohrievače; pece, sporáky, piecky; chladiace zariade
nia a stroje; plynové bojlery; chladničky; grily; dr
žiaky na lampy a svietidlá; lampáše, svietidlá; žia
rivky; baterky (svietidlá); variče; osvetľovacie za
riadenia na dopravné prostriedky; vetracie zariade
nia; tienidlá na lampy; automobilové reflektory; e- 
lektrické kávovary; kozuby; ohrievadlá.

(730) ALFEX, spol. s r. o., Zvolenská cesta 5, 974 01 
Banská Bystrica, SK;

(210) 1113-96
(220)30.04.1996
(511)7
(540)BLASTRAC
(510)7 - Stroje na čistenie odstredivým opieskúvaním a 

ich súčasti.
(730) The Wheelabrator Corporation, 55 Shuman Bou

levard, Naperville, Illinois 60563, US;

(210) 1114-96 
(220)30.04.1996 
(511) 35,36, 38, 42
(540) WHIRLPOOL
(510) 35 - Obchodné poradenstvo a konzultácie; obchod

né konanie a kontrola; účtovníctvo; revízia a prípra
va účtov; vedenie účtovníctva; inzertná činnosť a 
distribúcia vzoriek; prieskum trhu a marketingové 
štúdie; vedenie kníh; fakturovanie; potvrdzovanie 
príjmu dokladov; spracovávanie účtovných doku
mentov.
36 - Finančné služby v súvislosti s pôžičkami; fi
nancovanie a úverovanie zákazníkov; financovanie 
zásob a tovaru dílerov; lízing patriaci do tejto trie
dy; obchodné financovanie; financovanie prémio
vého poistenia; poukazovanie platieb poštou.



38 - Zaisťovanie priamych poštových a telemarke- 
tingových služieb.
42 - Tvorba programov na vedenie a riadenie finan
čného účtovníctva.

(730) Whirlpool Corporation, 2000 M-63, Benton 
Harbor, Berrien County, Michigan, US;

(210) 1121-96 
(220)30.04.1996 
(511) 19
(540) _____

vflspo
(510) 19 - Výrobky z betónu, najmä atypické stavebné ob

klady typu pieskovec, typu bridlica, typu remienko- 
vý obklad.

(730) Ježík František - VASPO, Bánovská 134, 913 21 
Trenčianska Tumá, SK;

(210)1124-96 
(220)30.04.1996 
(511)25 
(540)

(510) 25 - Obuv.
(730) SOUTH SON & WH1TCOMBE LIMITED,

Southsun House, 18-22 Northdown Street, London 
Nl 9BQ, GB;

(210) 1129-96 
(220)30.04.1996 
(511)6,7, 8,9 
(540)

Xtim foals
(510)6 - Odliatky zo sivej liatiny.

7 - Obrábacie stroje.
8 - Nástroje a náradie na obrábanie kovových a ne
kovových materiálov.
9 - Meracie prístroje a nástroje, presné meradlá. 

(730) STlM TOOLS, a. s., Vinohradská 184, 130 00 Pra
ha 3, CZ;

(540)

(510)6 - Odliatky zo sivej liatiny.
7 - Obrábacie stroje.
8 - Nástroje a náradie na obrábanie kovových a ne
kovových materiálov.
9 - Meracie prístroje a nástroje, presné meradlá. 

(730) STIM TOOLS, a. s., Vinohradská 184, 130 00 Pra
ha 3, CZ;

(210) 1131-96 
(220)30.04.1996 
(511)6, 7, 8, 9 
(540)

E^ Xfim tools
(510)6 - Odliatky zo sivej liatiny.

7 - Obrábacie stroje.
8 - Nástroje a náradie na obrábanie kovových a ne
kovových materiálov.
9 - Meracie prístroje a nástroje, presné meradlá. 

(730) STIM TOOLS, a. s., Vinohradská 184, 130 00 Pra
ha 3, CZ;

(210)1132-96 
(220)30.04.1996 
(511)6, 7, 8,9 
(540)

(510) 6 - Odliatky zo sivej liatiny.
7 - Obrábacie stroje.
8 - Nástroje a náradie na obrábanie kovových a ne
kovových materiálov.
9 - Meracie prístroje a nástroje, presné meradlá. 

(730) STIM TOOLS, a. s., Vinohradská 184, 130 00 Pra
ha 3, CZ;

(210) 1133-96
(220)30.04.1996
(511)25
(540) ART WORKS
(510) 25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
(730) Fruit of the Loom, Inc., spoločnosť zriadená pod

ľa zákonov štátu New York, One Fruit of the Loom 
Drive, Bowling Green, Kentucky 42102-9015, US;



(210)1135-96
(220)30.04.1996
(511)25
(540) BYC
(510) 25 - Odevy a ich časti všetkých druhov.
(730) BYC CO., LTD., 1104-1, Daelim-dong, Youngde- 

ungpo-ku, Seoul, KR;

(210)1136-96 
(220) 30.04.1996 
(511) 16, 35, 38
(540) INTEX
(510) 16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a nepe

riodická tlač.
35 - Inzertná činnosť.
38 - Teleinformačné služby, audiotexové služby. 

(730) Media Rent, spol. s r. o., Karmelitská 18, 118 24 
Praha 1, CZ;

(210) 1137-96 
(220) 30.04.1996 
(511)5, 30 
(540)

(510)5 - Dietetické a diabetické obilné výrobky, zmesi, 
cestoviny a cereálne výrobky.
30 - Pekárske, cestovinárske a cukrárske výrobky, 
múčne výrobky, chlieb, pečivo, jemné pečivo, kolá
če, sušienky, sucháre, slané tyčinky, cestoviny, obil
né výrobky a prípravky, obilné zmesi, cereálne vý
robky, obilniny upravené na ľudskú výživu, zákus
ky, cukrovinky.

(730) Pekáreň a cestovináreň Petržalka, a. s., Budatm- 
ska 34, 851 05 Bratislava, SK;

(210) 1138-96
(220) 02.05.1996
(511)2
(540) ZINKONA
(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 náterové prostried
ky; nástrekové hmoly na báze organických spojív a 
organických plnidiel.

(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole
nice, SK;

(210) 1139-96 
(220)02.05.1996 
(511) 29, 30 
(540)

(510)29 - Konzervovaná, mrazená, sušená alebo uprave
ná zelenina, ovocie a zemiaky; plnky alebo zmesi na 
prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a ná
tierky na chlieb obsahujúce najmä uvedené produk
ty; sušené bylinky; čerstvé, mrazené alebo konzer
vované mäso, ryby, hydina a zverina, potraviny z 
morských produktov; plnky a zmesi na prípravu je
dál, hotové jedlá alebo polotovary a nátierky na 
chlieb obsahujúce uvedené produkty; polievky; 
mlieko, mliečne výrobky, najmä maslo, syr, smota
na, jogurty, tvaroh, cmar, kefír, mlieko zrážané sy- 
ridlom; plnky alebo zmesi na prípravu jedál, či už 
hotových jedál alebo polotovarov a nátierok na 
chlieb obsahujúcich najmä uvedené produkty; 
mliečne nápoje; marmelády, džemy, nakladaná zele
nina, jedlé oleje a tuky; plnky alebo zmesi na prí
pravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a nátier
ky na chlieb obsahujúce najmä uvedené produkty; 
hotové jedlá obsahujúce proteínové látky' ako prísa
dy do jedál vo forme kúskov, v texturovanej forme 
alebo vo forme prášku.
30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na ľud
skú spotrebu, ryža, ryža v balíčkoch na varenie, 
predvarená alebo dehydratovaná, cestoviny, cestá; 
nátierky na chlieb, hotové jedlá alebo polotovary, 
zákusky, koláče a malé občerstvenia obsahujúce 
najmä uvedené produkty, ale tiež obsahujúce prísa
dy zemiakov, mäsa, rýb, hydiny, zeleniny, korenín; 
čaj, káva, kávové náhradky, kakao, čokoládové ná
poje, uvedené výrobky tiež v extrahovanej forme 
(tekutej alebo sušenej), ako hotové nápoje, nápoje 
vo vrecúškach, ako aj nápoje na predaj v automa
toch, alebo vo forme nátierok alebo plniek do pe
kárskych alebo cukrárskych výrobkov alebo plniek 
do pečív, všetko obsahujúce uvedené produkty; si
rupy, sirup z melasy, cukor, med, omáčky (vrátane 
dressingov do šalátov), cukrovinky nie na liečivé Ci
cely; ovocné zmrzliny, smotanové zmrzliny, potra
vinársky ľad, zmrzlinové výrobky-, mrazené cukro
vinky, chlieb, koláče, torty, zákusky keksy, sušien
ky, pekárske a cukrárske výrobky, cukríky, pralinky, 
bonbóny, cukrovinky, zaváraniny, sladké pečivo, 
múčniky, dezerty, čokoláda, čokoládové výrobky, 
plnky do pekárskych a cukrárskych výrobkov a pln
ky do pečív, zákuskov a koláčov vyrobené z uvede
ných produktov.

(730) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia, 
US;



(540) ORBCOMM
(510) 38 - Spojová technika medzi užívateľskými termi

nálmi prostriedkami systému využívajúceho druži
ce obiehajúce po obežnej dráhe.

(730) ORBCOMM Global, L. P., 21700 Atlantic Boule
vard, Dulles, Virginia 20166, US;

(210)1187-96
(220)03.05.1996
(511)3
(540) ESTEE LAUDER NUTR1CIOUS
(5 10) 3 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace, leštiace, od- 

masťovacie a brúsne prípravky, mydlá, parfúmy a 
vône, esenciálne oleje, kozmetické a vlasové výrob
ky.

(730) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 
Commander Blvd., Agincourt, Ontario MlS 3K9, 
CA;

(210) 1188-96 
(220) 03.05.1996 
(511) 12
(540) STOMIL
(5 10) 12 - Pneumatiky na motorové vozidlá a ich prívesy. 
(730) STOMIL OLSZTYN S. A., Leonharda 9, 10-454 

Olsztyn, PL;

(210)1189-96 
(220)03.05.1996 
(511) 1, 2, 3, 5 
(540)

GBochcmic
(510) 1 - Chemické prostriedky na priemyselné a vedecké 

účely, chemické prostriedky pre poľnohospodár
stvo, lesníctvo a záhradníctvo.
2 - Impregnačné nátery, moridlá.
3 - Pracie a bieliace prostriedky.
5 - Dezinfekčné prostriedky.

(730) BOCHEMIE, s. r. o., Lidická 326, 735 95 Bohu
mín, CZ;

(210) 1190-96
(220) 03.05.1996
(310)6426/95
(320)08.11.1995
(330) Fl
(511)3
(540)

(510)3 - Bieliace prípravky a iné pracie prostriedky, prí
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúse
nie, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, 
kozmetika, vodičky na vlasy, zubné pasty.

(730) ORION CORPORATION, 02781 Espoo, Fl;

(210) 1191-96 
(220)03.05.1996 
(511)25 
(540)

POLIVOU
(510)25 - Obuv, najmä športové topánky, vnútorné vý

stelky, podošvy, podrážky, vložky do topánok pre
dávané ako komponenty rôznych druhov obuvi. 

(730) KUN CHYANG ENTERPRISE CO., LTD, 10- 
-3,Chang Shu, Chang Shu Tsun, Tung Lo Hsiang, 
Miao Li Hsien, TW;

(210) 1192-96 
(220)03.05.1996 
(511) 17 
(540)

POLIYOU
(510) 17 - Plasty vo forme tabúľ a prútov (tyčí), najmä po- 

lyuretánová pena vysokej hustoty' predávaná ako su
rovina.

(730) KUN CHYANG ENTERPRISE CO., LTD, 10-
-3,Chang Shu, Chang Shu Tsun, Tung Lo Hsiang, 
Miao Li Hsien, TW;

(210) 1196-96
(220)03.05.1996
(511)4
(540)APOLLOLUB
(5 10) 4 - Mazacie oleje na stroje a prístroje.
(730) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 

SK;

(210) 1197-96 
(220)03.05.1996 
(511) 1, 19
(540) APOLLOPLAST
(510) I - Plastické látky (ako surovina).

19 - Asfaltoplasty, asfalty.
(730) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 

SK;

(210) 1198-96
(220)03.05.1996
(511)4
(540) MADIT AUTOMATIC
(510) 4 - Motorové oleje.
(730) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 

SK;



(210) 1199-96 
(220)03.05.1996 
(511) 12, 36, 39 
(540)

AlJT 0 — Á N 0

(510) 12 - Automobily.
36 - Predaj a kúpa na splátky.
39 - Sprostredkovanie prenájmu vozidiel, najmä 
automobilov, sprostredkovanie prenájmu predaj
ných automobilov.

(730) AUTO - ÁNO, s. r. o., Brižitská 17, 841 01 Brati
slava, SK;

(210)1258-96 
(220) 10.05.1996 
(511)9 
(540)

(510)9 - Bezdrôtové telefónne prístroje, telefónne prí
stroje, pobočkové telefónne ústredne.

(730) DINO, spol. s r. o., K zeleným domkům 35, 140 00 
Praha 4, CZ;

(510)6 - Stavebný materiál z kovu.
17 - Baliace, tesniace a izolačné materiály.
19 - Asfalt, smola a bitúmen, nekovové stavebné 
materiály.
27 - Koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum 
a iné podlahové krytiny.
37 - Stavebníctvo, opravy, montážne a inštalačné 
služby.
40 - Spracovanie a úprava materiálov a zaobchá
dzanie s nimi.

(730) Taliga Michal, Ing., UL Francúzskych partizánov 
č. 18, 038 61 Vrútky, SK;

(210) 1300-96 
(220) 15.05.1996 
(310) 75/021963 
(320) 20.11.1995 
(330) US 
(511)3
(540) GIORGIO AIRE
(510) 3 - Toaletné a mydlové prípravky pre mužov a ženy, 

najmä voňavky', kolínske vody, éterické oleje na u- 
žívanie ako osobné vône, vody a balzamy po hole
ní, pleťové zvlhčovacie prípravky a krémy, parfu- 
mované mydlá a gély, púdre.

(730) Giorgio Beverly Hills, Inc., spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, 2400 Broadway, 
Santa Monica, California, US;

(210)1259-96 
(220) 10.05.1996 
(511)9 
(540)

sidnon O
(510)9 - Bezdrôtové telefónne prístroje, telefónne prí

stroje, pobočkové telefónne ústredne.
(730) DINO, spol. s r. o., K zeleným domkům 35, 140 00 

Praha 4, CZ;

(210) 1263-96 
(220) 10.05.1996 
(511) 20
(540) DUX
(510) 20 - Sedací nábytok a matrace.
(730) DUX Design AB, Strandridaregatan 8, Trelleborg, 

SE;

(210) 1298-96 
(220) 14.05.1996 
(511) 6, 17, 19, 27, 37, 40 
(540)

KX
KRYTEX

(210) 1363-96 
(220) 17.05.1996 
(511.) 32 
(540)

(510)32 - Vody minerálne a šumivé a iné nealkoholické 
nápoje, sirupy a iné prípravky' na prípravu nápojov. 

(730) NEALKO VODŇANY, spol. s r. o., Staropoštov- 
ská 1080, 389 01 Vodňany, CZ;

(210) 1380-96 
(220)21.05.1996 
(511) 9, 16, 28, 37, 39
(540)RADIOSHACK
(510) 9 - Rádiové prístroje, tunery, zosilňovače, reproduk

tory a príslušenstvo reproduktorov, rádiové prijíma
cie aparáty, mikrofóny a prepínače, zariadenia na 
vnútorné spojenie, bezdrôtové diaľkové ovládače a 
bezdrôtové monitory' miestností, elektronické ko
munikačné zariadenia, najmä signálne přivolávače 
(pagers), telefónne a faxové prístroje a ich časti, 
gramofónové ihly a gramofónové platne, záznamo
vé prehrávače a záznamové pásky, elektronické kal
kulátory, batérie so suchými článkami, elektrické te
lefónne záznamníky a telefónne zoslňovače, mikro
počítačové systémy zahrnujúce mikroprocesory, 
klávesnice, obrazovky, obrazovky na prirodzené po-



užitie v spojení s počítačovými zobrazovačmi, počí
tačové pamäte a informačné kazetové záznamníky a 
kazety s nabratým softvérom, videoprístroje, zvlášť 
televízie a satelitné televízne antény, optický tovar, 
kresliace prístroje, diapozitívové pravidlá a kreslia
ce súbory, multimetre na meranie napätia prúdu a 
odporu, voltmetre, ohmetre, metre na meranie ex
pozície, mierky hrúbky, kompasy, mikroskopy, ďa
lekohľady, kombinované ďalekohľady a mikrosko
py, mikrofotografické príslušenstvo, zväčšovacie 
šošovky, zabudované testovacie lampy na fotogra
fické blesky a fotografické časovače, radarové de
tektory na automotívne použitie, testovacie prístro
je batérií, rovnosmemé zdroje, elektronické teplo
mery, elektrické súčasti, najmä filtre rušenia, ko
nektory, drôty, uzemňovacie tyče, svorky, prepína
če, tranzistory, integrované bránové obvody, poten
ciometre, odpory, zesilovače, regulátory napätia, 
flip-flop spúšťacie obvody, čítače/deliče na použitie 
ako integrované tunery, integrované riadiace obvo
dy, napäťové komparátory, usmerňovače, diódy, 
kondenzátory, elektrolytické kondenzátory, tlačené 
dosky a svorkovnice na uvedené, antény na občian
ske stanice a skenery, súčasti antén občianskych sta
níc, VKVAJKV televízne antény, FM antény, antén
ně časti UKV konvertorov/tunerov, koaxiálne káble, 
dvojvodičové káble, elektrické letovacie prístroje, 
elektrické pistolové letovačky, elektrické gravírova- 
cie ceruzky, diaľkové ovládanie televízie, bicyklové 
rádiové prístroje, fotoelektrické šošovkové reléové 
jednotky, anténové rotátory, filtre odrušenia na 
striedavých linkách a batériové nabíjače, videore- 
kordérové mnohonásobne prehrávacie systémy, de- 
kodér/zosilovač, videoprocesory, kamkordér/video- 
rekordér - dabovací procesor, videovoliče, distri
bučné centrum mnohonásobných videosignálov, 
najmä ako systém vysielajúci signály z káblových 
skrini, videorekordér satelitný systém alebo anténa 
pre niekoľko televízií v jednom dome s rozvodom 
po jednom koaxiálnom kábli, káblový konektor, 
rozšírený diaľkový ovládač, videozosilovač/menič, 
kolíkový hľadač, automobilové filtre používané na 
redukciu rušenia zapaľovania/altemátorov, odrušo- 
vače motorov a motorových sviečok, adaptéry auto
mobilových cigaretových zapaľovačov, poistky, 
automobilové plynové pedále, káblové šnúry, chrá
niče napäťových špičiek, striedavé výkonné pásiky 
a zásuvkové kolíky, striedavé predlžovacie šnúry, 
infračervené činidlá pre bezpečnostné systémy, 
magnety, batériové svietidlá, telefónne zástrč
ky/svorky/káble/adaptéry/náradie, a satelitné tele
vízne odrušovacie konvertory, ozvučnice, bezdrôto
vé televízne vysielače/prijímače, prenosné brašne 
pre televízne kamkordéry, troj nožky, mikrofóny, vi
deo svetlá, káble televíznych konvertorov, dvemé 
zvončeky, striedavé elektrické šnúry a predlžovacie 
šnúry, audiokonektory a adaptéry, výkonné transfor
mátory, adaptéry striedavého napätia na rovnosmer- 
né napätie, adaptéry zo striedavého na striedavé na
pätie, rovnosmemé elektrické šnúry a predlžovacie 
šnúry, krátkovlnné antény, audiotransformátory, a- 
daptéry testovacích prístrojov, mnohonásobne spo
jovacie káble, amatérske rádiové antény, kompo
nenty pre amatérske rádiové antény, zvončeky, relé

(striedavé a rovnosmemé), ortuťové prepínače, relé
ové zásuvky, letovacie tlačené konektory, tlačené 
konektory rovnosmerného typu, infračervené diódy, 
infračervené fototranzistory, infračervené senzory, 
teplotné moduly najmä teplomery schopné ovládať 
zvončeky, LED diódy, vetráky alebo ohrievače na 
danú teplotu, elektronické čítacie moduly, súprava 
na solárne zariadenia, miniatúrne zosilňovače, zväč
šovacie sklá.
16 - Príručky pre oblasť elektroniky.
28 - Hračky, hry a veci na hranie; najmä napájané 
batériami, pracujúce elektronicky, ovládané rádio- 
vo, ovládané diaľkovo, elektricky pracujúce ovlá
dače na hry hrané na TV obrazovkách alebo moni
toroch, kovové detektory na hranie a neelektrické 
hračky, najmä lopty.
37 - Konštrukcie a opravy, najmä servisy na opravy 
počítačov.
39 - Maloobchodné servisné sklady a zásielkové 
maloobchodné služby v oblasti rádio a zvukového 
reprodukčného zariadenia, najmä stereo systémy, 
reproduktory, gramofóny, zosilňovače, tunery, ve
rejné zosilňovače, elektronické klávesové prístroje, 
osvetlenie zábavných zariadený, mikrofóny, bezdrô
tové mikrofóny, slúchadlá, rrjixovacie zariadenia, 
nenahrané audio- a videopásky, kompaktné disky, 
stereo kazety a hroty do gramofónov, equalizéry, 
prehrávače kompaktných diskov, rádiá, prijímače, 
skriňové systémy, elektrické a elektronické zariade
nia, najmä výkonové adaptérý striedavého a rov- 
nosmemého prúdu, konektory,! poistky, integrované 
obvody, multitestovacie prístroje (multitestery) vý
konné zdroje, prepínače, testovacie prístroje a drôty 
a káble, technické vybavenie počítačov, nábytkové 
vybavenie, programové vybavenia a perifériá pre 
školy, domácnosti, vedu a využitie v obchodnom 
styku, antény, najmä televízne, automobilové, pre 
občianske rádiostanice a satelity, laserové video 
prehrávače, satelitné prijímače, reproduktorové 
ozvučnice, nízkošumivé bloky a nízkošumivé zosil
ňovače pre satelity, anténové upevnenia, televíz
ne/video prepínacie rozdéľovacie prístroje, 
audio/video signálové procesory, bunkové telefóny, 
telefóny a telefónne príslušenstvo, pagery (vyvolá
vače - přivolávače), domové bezpečnostné systémy, 
automatické bezpečnostné systémy, skenery (sní
mače), kalkulačky, ručné náradie, batérie, batériové 
nabíjače, elektronické a rádiovo ovládané hračky, 
videokazetové nahrávače, videokamerové nahráva- 
če, prístroje do kancelárií, najmä ďalekopisy (faksi
mile), ostřiče ceruziek, kopírky, systémy diaľkové
ho ovládania, diaľkovo ovládané spínače, interko- 
munikačné zariadenia, televízie, radarové detektory, 
automobilové prehrávače CD djskov, amatérske rá
diové prijímače a vysielače a ičh príslušenstvo, ná
mornícke rádiové prijímače a výsielače a ich príslu
šenstvo, občianske rádiostanice, prijímače a vysie
lače, zábleskové svetlá, banky dát, spoločenské a/a
lebo inštrukčné príručky a knihý, testovacie prístro
je, vákuové elektrónky a kovové detektory.

(730) TANDY CORPORATION, 1800 One Tandy Cen
ter, Fort Worth1Texas 76102, US;



(210) 1391-96 
(220)21.05.1996 
(511)24, 40 
(540)

mileta
HOŘICE §§| A . S .

(510) 24 - Textilný tovar, najmä vreckovky, obrusy, obrús
ky a batisty.
40 - Farbenie látok a priadze.

(730) Mileta, a. s., Husova 1599, 508 14 Hořice, CZ;

(210)1392-96 
(220)21.05.1996 
(511)24,40 
(540)

mileta
(510) 24 - Textilný tovar, najmä vreckovky, obrusy, obrús

ky a batisty-.
40 - Farbenie látok a priadze.

(730) Mileta, a. s., Husova 1599, 508 14 Hořice, CZ;

(210)1405-96
(220)23.05.1996
(511)31
(540) GOURMET
(510)31 - Potraviny a krmivá pre domáce zvieratá. 
(730) Societě des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH;

(210)1424-96 
(220) 24.05.1996 
(511)32 
(540)

HMSeHHi

(730) BOSTON BEER COMPANY LIMITED PART
NERSHIP, D/B/A.30 Germania Street, Boston, 
Massachusetts 02130, US;

(210)1443-96
(220)28.05.1996
(511)5
(540) ETIFEN
(510)5 - Farmaceutické prípravky pre humánnu a veteri

nárnu oblasť, dietetické výrobky pre deti a chorých, 
náplasti a prostriedky na ošetrenie rán, dezinfekčné 
prostriedky.

(730) ETHYPHARM, Societě anonyme, 21 rue Saint 
Matthieu, 78550 Houdan, FR;

(210) 1448-96
(220) 29.05.1996
(511) 9, 35, 37, 42
(540) FOCUS - SOFTWARE
(510)9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetic

ké, elektrické, fotografické, filmové, optické; prí
stroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu 
(inšpekciu), záchranu a učebné prístroje; aparáty na 
záznam, prevod, reprodukciu zvuku alebo obrazu; 
magnetické nosiče zvukových záznamov; gramofó
nové platne; automatické distribúroty a mechamiz- 
my na mince; registračné pokladnice; kalkulačné 
stroje; prístroje na spracovanie informácií; počítače; 
hardvér - technické vybavenie a spotrebný materiál 
pre počítače patriaci do tr. 9; softvér - programové 
vybavenie; hasiace prístroje; výrobky používané v 
súvislosti so všetkými uvedenými prístrojmi a ná
strojmi, ktoré sú zaradené do tr. 9.
35 - Usporiadanie výstav (komerčných alebo re
klamných); sprostredkovateľská a poradenská čin
nosť v oblasti obchodu s počítačmi.
37 - Servis v oblasti počítačov.
42 - Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v 
oblasti počítačov; tvorba softvéru.

(730) FOCUS - Software, spol. s r. o., Nevädzová 8, 
821 02 Bratislava, SK;

(210)1653-96 
(220)20.06.1996 
(511)30 
(540)
(510) 30 - Múka a prípravky vyrobené z obilnin, pečivo a 

cukrársky tovar, cukrovinky.
(730) MERCATOR-EMBA proizvodnja hrane, d. d.,

Slovenčeva 21, 1000 Ljubljana, SI;

(210)1654-96
(220)20.06.1996
(511)5
(540) Nature’s Bounty
(510)5 - Vitamíny, minerálne prípravky a prídavky do 

Stravy.

(730) Nature’s Bounty, Inc., 90 Orville Drive, Bohemia, 
New York 11716, US;

(510) 32 - Tmavé a svetlé pivo



(210)1655-96
(220)20.06.1996
(310)75/036786
(320)20.12.1995
(330) US
(511)5
(540) ALORA
(510) 5 - Transdermálna astrogénna výmenná náplasť. 
(730) Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc., spol. 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(210) 1656-96
(220)21.06.1996
(511)9
(540) ELMO
(510)9 - Fotografické, kinematografické, optické prístro

je a nástroje: prístroje na záznam, prenos a repro
dukciu zvuku a obrazu, magnetické nosiče dát, na
hrávacie disky, zariadenia a počítače na spracovanie 
dát, prístroje na vytváranie audiovizuálneho pros
tredia, prístroje a softvér na riadenie spomínaných 
tovarov počítačmi: časti a príslušenstvo pre všetky 
uvedené tovary s výnimkou všetkých druhov (elek
trických) stýkačov, ako sú zástrčkové konektory na 
optické vlákna, terminály na elektrické spojenie 
týchto častí.

(730) Kabushiki Kaisha Elmo-Sha, 6-14, Meizencho, 
Mizuho-ku, Nagoya, JP;

(210) 1657-96
(220)21.06.1996
(511) 11
(540)KINETICO
(510) Il - Prístroje a zariadenia na čistenie vody a účelo

vá sanita; zmäkčovače vody, vybavenie na sterilizá
ciu a filtráciu; vybavenie na čistenie odpadovej vo
dy a zariadenia; ich súčasti a armatúry zahrnuté v 
tejto triede.

(730) Kinetico Incorporated, 10845 Kinsman Road, 
Newbury, Ohio 44 065, US;

(210)1658-96 
(220)21.06.1996 
(511)3,21 
(540)

Bele
(510)3 - Bieliace prostriedky a iné látky na použitie v 

práčovniach: prostriedky čistiace, leštiace, abrazív
ne a odstraňujúce škvrny; mydlá; voňavky, éterické 
oleje, kozmetické výrobky, vlasové vody; prostried
ky na čistenie zubov.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby (nie z 
drahých kovov alebo nimi pokryté); hrebene a hu
by; kefy (s výnimkou maliarskych štetiek); materiál 
na výrobu kief; výrobky a materiály na čistiace úče
ly; oceľová vlna; nespracované alebo polospracova- 
né sklo (s výnimkou skla používaného v stavebníc
tve); sklenené výrobky, porcelán a hrnčiarske vý

robky nezaradené v iných triedach.
(730) K. M. L. Invest AB, Klangfárgsgatan 16, 426 52 

Vastra Frolunda, SE;

(210) 1659-96
(220)21.06.1996
(310)39552161.0
(320)21.12.1995
(330) DE
(511)9, 16
(540) JAVASTATION
(510) 9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne ú- 

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, 
zapaľovače do automobilov, elektrické čistiace prí
stroje pre domácnosť, najmä vysávače a podlahové 
leštiče, elektrické zatvárače dvier, prístroje na zá
znam, prenos a reprodukciu Zvuku, obrazu a dát, 
magnetické dátové nosiče, gramofónové platne, ka
zety, videofilmy, videohry, televízory, videokamery 
a videorekordéry, gramofóny, CD prehrávače, auto
maty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo 
známky, zapisovacie pokladnice, počítacie stroje, 
zariadenia na spracovanie dát a počítače, počítačo
vé periférne zariadenia, zariadenia na vstup a vý
stup dát, zariadenia na ukladanie a prenos dát, úč
tovnícke stroje, fakturačné stroje, počítačové prog
ramy a bázy dát vrátane počítačového softvéru na 
použitie v oblasti sietí a systémového riadenia, rov
nako tak aj na vývoj ďalšieho softvéru, počítačový 
hardvér a softvér na vstup a vyvolávanie informácií 
v internete a WWW, počítačové programy na pou
žitie v internete a WWW, počítačový hardvér a soft
vér, najmä prístup do systémov internetu a na vyu
žívanie týchto systémov, počítačový hardvér, najmä 
počítače, pracovné stanice, mechaniky pre diskety, 
počítačové tlačiarne, počítačové klávesnice, myši, 
joysticky a ich súčasti, počítačové monitory, prí
stroje LCD, zobrazovacie jednotky, základné dosky 
(boardy), modemy, pomocné obvodové dosky na 
počítače, integrované obvody, počítačový softvér 
(ako je definovaný v tr. 9), najmä počítačové ope
račné systémy, používateľské programy s grafickým 
rozhraním, grafické používateľské rozhrania na po
čítačové obvody, dáta uložené na dátových nosi
čoch, počítače (CPU), videokamery a mikrofóny na 
použitie s počítačovými komunikačnými systémy a 
systémami videokonferencií, polovodičové kompo
nenty, elektronické magnetické a optické pamäte, 
floppydisky, magnetické disky, optické dosky, 
prázdne alebo obsahujúce zaznamenané informácie,



zariadenia na ochranu dát, elektrické pamäte na zá
suvnej doske, mikroprocesory, prístroje, spojovacie 
káble a zástrčky na spojenie alebo prepojenie prí
strojov na spracovanie dát telekomunikačného inži
nierstva, hasiace prístroje, projekčné a zväčšovacie 
prístroje, stojany na fotografické prístroje, kopíro
vacie stroje a prístroje (fotografické, elektrostatic
ké, tepelné), elektrické káble, drôty, vodiče a ich 
spojky, spínače a rozvodové dosky alebo skrine (e- 
l.ektrina), prístroje a nástroje na ovládanie lodí, t.j. 
prístroje a nástroje na meranie a prenášanie rozka
zov, elektrické prístroje na diaľkové riadenie prie
myselných operácií, kancelárske stroje na spracova
nie diernych štítkov, počítačové programy a operač
né systémy uložené na dátových nosičoch (strojový 
zápis), dátové nosiče všetkých druhov s počítačový
mi programami (strojový zápis), prenosné počítačo
vé systémy pozostávajúce z operačných systémov, 
sieťového softvéru a obslužných programov, expo
nované filmy, gramofónové ihly, puzdrá na uvedené 
prístroje a nástroje, signalizačné píšťaly vrátane píš
ťaliek na psov, výstražné trojuholníky pre dopravné 
prostriedky, ochranné odevy vrátane obuvi, špeciál
ne oblečenie na ochranu života, pracovné ochranné 
tvárové štíty, ochranné okuliare a masky pre robot
níkov, dýchacie prístroje pre potápačov, pásy na 
plávanie, vodné krídla, hasičské striekačky, uhlo
mery, automatické časové spínače, prístroje na zá
bavu pripojené k televízorom, hracie skrine a auto
maty na mince, automaty' na lístky, automatické vá
hy, meniče mincí, automatické fotografické stroje, 
častí uvedeného tovaru; pokyny na prevádzku a po
užívanie počítačov a počítačového softvéru, ulože
né v číslicovej forme, najmä na pružných diskoch a- 
Iebo 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.

(730) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, 2550 Garcia 
Avenue, Mountain View, California 94043-1100, 
US;

(210) 1661-96
(220)21.06.1996
(511)5
(540) UNICLAR
(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; fungicidy, herbicídy.

(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, US;

(210)1662-96
(220)21.06.1996
(511)5
(540)NETTACIN

(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; fungicidy, herbicídy.

(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, US;

(210) 1663-96
(220)21.06.1996
(511) 5, 10
(540) METERC AP
(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; fungicidy, herbicídy.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske; zdravotnícke pomôcky a 
potreby; umelé končatiny, umelé oči a zubné proté
zy; ortopedické pomôcky; šijacie materiály.

(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, US;

(210) 1664-96 
(220)21.06.1996 
(511) 5, 10
540) REDISPIRE

(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske 
účely, potrava pre dojčatá; náplastí, obväzový mate
riál: hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; 
dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmy
zu; fungicidy, herbicídy.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske; zdravotnícke pomôcky a 
potreby; umelé končatiny, umelé oči a zubné proté
zy; ortopedické pomôcky; šijacie materiály.

(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, US;

(210) 1665-96
(220)21.06.1996
(511)5
(540) ASMANEX
(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; fungicidy, herbicídy.

(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, US;

(210)1666-96 
(220)21.06.1996 
(511) 5, 10



(540) ACTICAP
(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; fungicidy, herbicídy.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske; zdravotnícke pomôcky a 
potreby; umelé končatiny, umelé oči a zubné proté
zy; ortopedické pomôcky; šijacie materiály.

(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 
Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, US;

(210) 1667-96
(220)21.06.1996
(511)5
(540) NASONEX
(510)5 - Kortikosteroidné prípravky vo forme nosných 

sprejov na liečenie alergických rinitíd.
(730)SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping 

Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, US;

(210) 1668-96 
(220)21.06.1996 
(511)3, 5
(540) SEASIDE The Beauty from Dead Sea
(510) 3 - Mydlá, parfuméria, vonné oleje, kozmetika, vla

sové vody, zubné pasty najmä s obsahom prvkov z 
Mŕtveho mora.
5 - Liečebná kozmetika najmä s obsahom prvkov z 
Mŕtveho mora.

(730) FOR LIFE, spol. s r. o., Ječná 26, 621 00 Brno, 
CZ;

(210) 1670-96 
(220) 24.06.1996 
(511)36 
(540)

(510)36 - Služby finančné, najmä vydávanie kreditných 
kariet, debetných kariet, úverových kariet, služby 
pri platení v hotovosti a pri autorizácii transakcií a 
platbách.

(730) MasterCard International Incorporated, 888
Seventh Avenue, New York, New York 10106, US;

(210) 1671-96
(220) 24.06.1996
(511) 1, 16, 29, 30, 31, 32
(540) Dr. Oetker - Kvalita je najlepší recept
(510) 1 - Želatínovacie a konzervačné prostriedky do po

travín; kyselina citrónová.
16 - Knihy, noviny, časopisy.
29 - Ovocné prípravky v podstate zložené zo zahus
tenej ovocnej šťavy, ovocia a pektínu alebo iného 
spojiva na výrobu smotanových, tvarohových, pu
dingových, jogurtových a mliečnych krémov; hoto
vé zákusky a to pudingové krémy, jogurtové krémy, 
ovocné krémy, tvarohové krémy, smotanové krémy 
a mliečne krémy, rovnako aj v kombinovanom bale
ní spolu s práškom na prípravu štiav alebo s hoto
vými šťavami; prášky na prípravu zákuskov s pou
žitím tvarohu, prípravky na tórty a sladké pečivo, 
obsahujúce aromatické látky, zahusťovacie pros
triedky a sladidlá, najmä tortové polevy, prostriedky 
na prípravky na torty, prípravky nákypov na náplne 
tort, hmoty na pečenie a náplňové hmoty, prostried
ky na spevnenie dna tort; zmesi na pečenie; výrob
ky príbuzné pudingovým práškom na výrobu pudin
gových krémov, krémov, šľahaných krémov, želé, 
penových krémov na zákusky a iných sladkostí na 
spôsob pudingov; polotovary á to zmesi, ku ktorým 
je potrebné ešte pridať vajcia a/alebo mlieko, krémy 
na torty v tekutej a roztierateľtíej podobe, ovocné a 
zeleninové prípravky, tiež sušené, konzervované a- 
Iebo zmrazené; polievky a polievkové prípravky, 
tiež sušené, konzervované alebo zmrazené; ovocné 
polievky, prísady do polievok; zemiakové knedle, 
strapaté knedle, smažené hranolčeky, zemiakové 
vločky na potravinárske účely, opekané aj neopeka- 
né kusy zemiakov na potravinárske účely, prášok na 
výrobu zemiakových knedli; zmrzlina, zmrazená 
strava a hotové jedlá, v podstate zložené z mäso
vých a rybích výrobkov s prísadou zeleniny, cesto
viny, korenia, štiav a omáčok, ako aj zemiakov, tie
to výrobky aj zmrazené; oleje ria pečenie, arómy na 
pečenie okrem éterických olejov, stužovače šľahač
ky, krémy na torty v prášku, potravinové škroby, 
pripravovacie a zavarovacie prostriedky, ako kon
zervačné prostriedky do potravin, želatínovacie 
prostriedky do potravín, jedlá želatína, hydroxid 
sodný pre domácnosť, sprej do kuchynských foriem 
z tekutých potravinových tukov a emulgátorov, 
zmrazené ovocie a zelenina, zmrazené ryby, zmra
zené zemiakové a strapaté knedle, zmrazené smaže
né hranolčeky; tvarohové jedlá, hotová smotana, 
čerstvý syr a tvaroh, tiež na rozotieranie; zavárani
ny a džemy; smotana, kyslá smotana, tiež s bilinka- 
mi a korením, jogurt, tiež s ovocím; potraviny so 
zmrazeným ovocím, najmä porríarančové a citróno
vé šupky; čerstvý syr; ovocné a zeleninové konzer
vy, rybie, mäsové a ovocné rôsoly a želé, kvasené a 
nekvasené krémy do kuchyne, v podstate zložené z 
rastlinného tuku a mliečnych súčastí; krémy na prí
pravu zákuskov; pektíny; látky na želatínovacie o- 
vocie, ako prášok na želatínovanie ovocia, pektín v 
tekutej, práškovej a roztierateľnej podobe, algináty, 
agar-agar, múka s jadrami na svätojánsky chlieb a 
rastlinné huspeniny.



30 - Náhradky cukru, umelé sladidlá; korenie, ko- 
renné suroviny, korenné zmesi, korenné soli a kore
niace prípravky pevné a tekuté; pečivo a cukrárske 
výrobky, čokoláda, cukrovinky a čokoládové výrob
ky; zemiakové lupienky, drvená kukurica, kukurič
né vločky a iné obilné vločky, hotové zákusky z o- 
bilného škrobu a obilnej múky, ako aj živočíšnych 
bielkovín ako chrumkavé pečivo; orechová pasta 
ako nátierka na chlieb, nátierky na chlieb v podsta
te zložené z rastlinných tukov cukru a/alebo medu, 
a/alebo mliečnych súčastí, a/alebo škrobového siru
pu, ažalebo nugatu, a/alebo ovocia, a/alebo ovoc
ných výťažkov s prísadou mletých a/alebo celých o- 
rechov, a/alebo arašidov, a/alebo sojových bôbov, 
a/alebo kakaa, a/alebo kakaových výťažkov, a/alebo 
vitamínov, a/alebo lecitinu, a/alebo kukurice a iných 
chuťových prísad; pečivo, najmä korenené keksy a 
luhované pečivo; obilniny ako potraviny, prednost
ne potraviny' vyrobené nadúvaním alebo pražením, 
alebo pečením obilia, najmä hotová obilná strava, 
ako aj výrobky vo forme tabuliek s prísadou cukru 
a/alebo medu, a/alebo kakaa, a/alebo ovocia, a/ale
bo čokolády, a/alebo orechov; mušli ako potravino
vá zmes obsahujúca v podstate obilné vločky a su
šené ovocie; šťavy a prípravky na šťavy vrátane ša
látových nálevov, tiež sušené, konzervované alebo 
zmrazené; cestoviny; šťavy a omáčky v prášku vrá
tane šalátových nálevov v prášku, sladké aj slané 
polievky v prášku, prášky na smotanové omáčky, 
prášky' do pečiva, droždie na pečenie, vanilkový cu
kor, prípravky na syrové pečivo, a to prípravky z 
rastlinných zahusťovacích a želatínovacích pros
triedkov s prísadou aromatických látok a/alebo far
bív; šťavy a prípravky na šťavy vrátane šalátových 
nálevov, tiež sušené a konzervované alebo zmraze
né; pudingové prášky', pudingové krémy v prášku, 
krémy v prášku; pudingy na spôsob želé v prášku, 
tortová poleva; med, krémy z invertného cukru; že- 
latínovací cukor, želatínovací prášok, čaj, instantný 
čaj, ľadový čaj, pizza; želatínovací cukor.
31 - Čerstvé, pražené a dražované orechové jadrá, a- 
rašidy, palmové jadrá, pistáciové jadrá, mandle a o- 
rechy kešu; pražené sójové bôby, dražované hro
zienka, dražované sultánky.
32 - Sirupy a iné výrobky v rozsahu triedy 32 na prí
pravu nealkoholických nápojov v prášku alebo v 
granulách; koncentrované ovocné šťavy; ovocné 
výťažky, ovocné šťavy; všetky uvedené výrobky, 
pokiaľ možno, aj ako diétne potraviny alebo potra
viny vhodné ako diéty alebo so zníženým obsahom 
kalórií a uhľohydrátov, tiež chladené alebo hlboko 
zmrazené.

(730) Oetker August Dr., Nahrungsmittel KG, Lutter- 
strasse 14, D - 33617 Bielefeld, DE;

(210) 1672-96
(220)24.06.1996
(511)3
(540)VOLUMODE
(510) 3 - Parfumy, toaletné vody; gély a soli do kúpeľa a 

na sprchovanie; toaletné mydlá; telové dezodoran
ty; kozmetické prípravky', najmä krémy, mlieka, lo
tiony, gély a púdre na tvár, telo a ruky; ochranné prí
pravky na opaľovanie; prípravky mejkapu; šampó

ny; gély, spreje peny a balzamy na úpravu vlasov a 
starostlivosť o vlasy; laky na vlasy; farbiace a od- 
farbovacie prípravky na vlasy; prípravky na trvalú 
onduláciu; esenciálne oleje na osobné použitie; prí
pravky na starostlivosť o zuby.

(730) Ľ Oréal, S. A., 14, Rue Royale, 75008 Paris, FR;

(210) 1676-96
(220) 24.06.1996
(511) 29, 32, 33
540) FRUIKO

(510) 29 - Ovocné a zeleninové drene, pyré a rôsoly; ovo
cie a zelenina zaváraná, konzervovaná, zmrazená a 
sušená; ovocné a zeleninové sirupy.
32 - Nealkoholické nápoje a limonády; ovocné a ze
leninové šťavy a nápoje z nich; mušty; ovocné a ze
leninové koncentráty na prípravu nealkoholických 
nápojov a ochutených minerálnych vôd.
33 - Nízkoalkoholické nápoje; ovocné esencie alko
holické; ovocné a zeleninové koncentráty na výrobu 
alkoholických nápojov.

(730) Fruiko, a. s., 696 21 Prušánky, CZ;

(210)1677-96
(220) 24.06.1996
(511) 29, 32, 33
(540)

(510) 29 - Ovocné a zeleninové drene, pyré a rôsoly; ovo
cie a zelenina zaváraná, konzervovaná, zmrazená a 
sušená; ovocné a zeleninové sirupy.
32 - Nealkoholické nápoje a limonády; ovocné a ze
leninové šťavy a nápoje z nich; mušty; ovocné a ze
leninové koncentráty na prípravu nealkoholických 
nápojov a ochutených minerálnych vôd.
33 - Nízkoalkoholické nápoje; ovocné esencie alko
holické; ovocné a zeleninové koncentráty na výrobu 
alkoholických nápojov.

(730) Fruiko, a. s., 696 21 Prušánky, CZ;

(210) 1681-96 
(220) 24.06.1996 
(51 1)32
(540) SURGE
(5 10) 32 - Vody minerálne a šumivé a iné nealkoholické 

nápoje, ovocné nápoje a ovocné džúsy, sirupy a iné 
prípravky na prípravu nápojov.

(730) The Coca-Cola Company, 310 North Avenue, N. 
W., Atlanta, Georgia 30313, LIS;

(210) 1684-96
(220)25.06.1996
(511)3
(540) MEFISTO
(5 10) 3 - Čistiace prostriedky na rúry, grily a sporáky.



(730) Druchema, družstvo pro chemickou výrobu 
a služby, Služeb 3, 100 00 Praha 10, CZ;

(210) 1685-96
(220)25.06.1996
(511)5
(540) CAELYX
(5 10) 5 - Farmaceutické prípravky a liečivá na liečenie ra

koviny.
(730) Sequus Pharmaceuticals, Inc., 960 Hamilton 

Court, Menlo Park, California, US;

(210) 1686-96
(220)25.06.1996
(511)5
(540) LIDIE ACTIVE
(510) 5 - Hygienické vložky, dámske vložky, vata, tampó

ny, vložky do nohavičiek, všetko na hygienické ale
bo menštruačné účely.

(730) Kimberly-Clark Corporation, 401 North Lake 
Street, Neenah, Wisconsin 54957-0349, US;

(210) 1687-96 
(220)25.06.1996 
(511)25 
(540)

nautica
(5 10) 25 - Oblečenie pre mužov, ženy a deti, najmä plete

ný tovar, topánky, tenisky, vysoké topánky, čižmy, 
mokasíny, spodné tielka, spodné šortky, košele, blů
zy, nohavice, spodné nohavice, saká, bundy, kabáty, 
obleky, kúpacie oblečenie, kúpacie plášte, črievice, 
šľapky, šortky, kravaty, šatky, šály, ponožky, klobú
ky a čiapky, rukavice, hrubé šatky, oblečenie do zlé
ho počasia všetkých druhov, opasky, traky.

(730) Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th Street, New 
York, New York 10019, US;

(210) 1688-96 
(220)25.06.1996 
(511)25 
(540)

(510) 25 - Oblečenie pre mužov, ženy a deti, najmä plete
ný tovar, topánky, tenisky, vysoké topánky, čižmy, 
mokasíny, spodné tielka, spodné šortky, košele, blů
zy, nohavice, spodné nohavice, saká, bundy, kabáty,

obleky, kúpacie oblečenie, kúpacie plášte, črievice, 
šľapky, šortky, kravaty, šatky, šály, ponožky, klobú
ky a čiapky, rukavice, hrubé šatky, oblečenie do zlé
ho počasia všetkých druhov, opasky, traky.

(730) Nautica Apparel, Inc., 40 West 57th Street, New 
York, New York 10019, US;

(210) 1691-96 
(220)25.06.1996 
(511)5 
(540)

(510)5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
prípravky vrátane vitamínových a multivitamíno- 
vých preparátov, minerálnych a multiminerálnych 
prípravkov a doplnkovej výživy; dietetické látky 
prispôsobené na lekárske účelý, potrava pre dojčatá; 
náplasti, obväzový materiál; hťnoty na plombovanie 
zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prí
pravky na ničenie hmyzu; fungicidy, herbicídy.

(730) American Cyanamid Company, Five Giralda 
Farms, Madison, New Jersey, US;

(210) 1693-96 
(220) 26.06.1996 
(511)5
(540) ORALTEN
(510) 5 - Farmaceutické výrobky, lieky.
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;

(210) 1697-96 
(220) 27.06.1996 
(511)9 
(540)
(510) 9 - Aparáty a prístroje vedecké; námorné, geodezic- 

ké, elektrické, najmä spínače, vypínače a prepínače, 
klávesnice, klávesnicové spínače, výbojové disple
je, elektronická logika, integrované obvody, foto
grafické, filmové, optické, prísfroje na váženie, me
ranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu a 
prístroje učebné; aparáty na záznam, prevod, repro
dukciu zvuku alebo obrazu; i magnetické suporty 
zvukových záznamov, gramofónové platne; auto
matické distribútory a mechanizmy na mince; zapi- 
sovacie pokladnice (záznam), kalkulačné stroje, prí
stroje na spracovanie informácií a počítače; hasiace 
prístroje.

(730) The Cherry Corporation, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Deleware, 3600 Sunset Ave
nue, Waukegan, Illinois, US;

(210) 1698-96
(220)27.06.1996
(511)3
(540) STAY THE DAY



(510) 3 - Kozmetické, toaletné prípravky a parŕúmy.
(730) CLINIQUE LABORATORIES INC., 767 Fifth 

Avenue, New York, New York, US;

(210) 1740-96 
(220) 02.07.1996 
(511)42 
(540)

DlňLľllCfi'97
medzinárodná

kontraktačno-prezentačná
výstava

(510)42 - Výstavníctvo.
(730) Výstavníctvo Bratislava, a. s., Prievozská 18, 

824 51 Bratislava, SK;

(210) 1741-96 
(220)02.07.1996 
(511)42 
(540)

DlfiUIICfl’98
medzinárodná

kontraktačno-prezentačná
výstava

(510) 42 - Výstavníctvo.
(730) Výstavníctvo Bratislava, a. s., Prievozská 18, 

824 51 Bratislava, SK;

(210) 1742-96 
(220) 02.07.1996 
(511)42

(540)

Diftm íooo
medzinárodná

kontraktačno-prezentačná
výstava

(510)42 - Výstavníctvo.
(730) Výstavníctvo Bratislava, a. s., Prievozská 18, 

824 51 Bratislava, SK;

(210) 1800-96 
(220)09.07.1996 
(310) 112240 
(320) 18.06.1996 
(330) CZ 
(511)35, 41, 42 
(540)

UMIS
(510)35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť, pos

kytovanie pomoci pri prevádzke obchodu vrátane 
sprostredkovania obchodných a súvisiacich ob- 
chodno-personálnych záležitostí, organizovanie vý
stav a veľtrhov na reklamné a obchodné účely, sprá
va obchodných záujmov tretích osôb, kontrola, ve
denie, ochrana, vypracovanie štatistických prehľa
dov, poradenstvo v oblasti organizácie a ekonomiky 
podnikania, vykonávanie aukcií a dražieb, uschová
vate ľské služby, služby záložní marketing, prie
skum a analýza trhu, aranžérsfvo, prenájom kance
lárskych strojov a zariadení, distribúcia tovaru na 
reklamné účely, rozmnožovanie dokumentov, obsta
rávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto ob
lasti.
41 - Činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia a 
zábavná vrátane usporadúvania špecializačných do
škoľovacích kurzov, sympózií a konferencií, sprie
vodné výstavy, prevádzkovanie pracovno-diskusné- 
ho a záujmového klubu, usporadúvanie módnych 
prehliadok a zábavných súťaží, nakladateľská, vy
davateľská, distribučná a požičiavacia činnosť; ob
starávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto 
oblasti.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe v ob
lasti stavebníctva, strojárstva a elektrotechniky, naj
mä pre chemické, farmaceutické, biotechnologické 
a potravinárske výrobné jednotky a pre ekologické



zariadenia a stavby, poradenské služby v tejto ob
lasti, hostinské, reštauračné, hotelové a iné služby 
pre hostí vrátane rezervácie ubytovania, prevádzko
vanie kempov, prevádzkovanie bazénov, kúpeľov a 
sáun, osobná ochrana osôb, stavebných alebo cen
ných objektov, opatrovateľské služby, domovy pre 
starých ľudí, architektské služby, služby ozdravovni 
a sanatórií, služby - kadernícke, holičské, salónov 
obuvi a salónov krásy, inžiniersko-technická čin
nosť v oblasti tvorby a poskytovania softvéru, pre
kladateľské služby, pátranie po osobách, pátranie v 
právnych záležitostiach, inžiniersko-technické a 
právne prieskumy v otázkach ochranných práv, 
technické poradenstvo a vypracovávanie posudkov, 
usporadúvanie výstav a veľtrhov, prenájom zariade
ní na spracovanie dát, prenájom predajných auto
matov, správa a zhodnocovanie nehmotného vlast
níctva a pôvodcovských práv, obchodovanie s prie
myselnými právami, skúšobníctvo tovaru, najmä 
výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej techniky, 
obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v 
tejto oblasti.

(730) Brněnské veletrhy a výstavy, a. s., Výstaviště 1, 
660 91 Brno, CZ;

(210) 1801-96 
(220) 09.07.1996 
(310) 112239 
(320) 18.06.1996 
(330) CZ 
(511)35,41,42
(540) MOBIS
(510) 35 - Inzertná reklamná a propagačná činnosť, pos

kytovanie pomoci pri prevádzke obchodu vrátane 
sprostredkovania obchodných a súvisiacich ob- 
chodno-personálnych záležitostí, organizovanie vý
stav a veľtrhov na reklamné a obchodné účely, sprá
va obchodných záujmov tretích osôb, kontrola, ve
denie, ochrana, vypracovanie štatistických prehľa
dov, poradenstvo v oblasti organizácie a ekonomiky 
podnikania, vykonávanie aukcií a dražieb, uschová- 
vateľské služby, služby záložní marketing, prie
skum a analýza trhu, aranžérstvo, prenájom kance
lárskych strojov a zariadení, distribúcia tovaru na 
reklamné účely, rozmnožovanie dokumentov, obsta
rávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto ob
lasti.
41 - Činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia a 
zábavná vrátane usporadúvania špecializačných do
škoľovacích kurzov, sympózií a konferencií, sprie
vodné výstavy, prevádzkovanie pracovno-diskusné- 
ho a záujmového klubu, usporadúvanie módnych 
prehliadok a zábavných súťaží, nakladateľská, vy
davateľská distribučná a požičiavacia činnosť; ob
starávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tejto 
oblasti.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe v ob
lasti stavebníctva, strojárstva a elektrotechniky, naj
mä pre chemické, farmaceutické, biotechnologické 
a potravinárske výrobné jednotky a pre ekologické 
zariadenia a stavby, poradenské služby v tejto ob
lasti, hostinské, reštauračné, hotelové a iné služby

pre hostí vrátane rezervácie ubytovania, prevádzko
vanie kempov, prevádzkovanie bazénov, kúpeľov a 
sáun, osobná ochrana osôb, stavebných alebo cen
ných objektov, opatrovateľské služby, domovy pre 
starých ľudí, architektské služby, služby ozdravovní 
a sanatórií, služby - kadernícke, holičské, salónov 
obuvi a salónov krásy, inžiniersko-technická čin
nosť v oblasti tvorby a poskytovania softvéru, pre
kladateľské služby, pátranie po osobách, pátranie v 
právnych záležitostiach, inžiniersko-technické a 
právne prieskumy v otázkach ochranných práv, 
technické poradenstvo a vypracovávanie posudkov, 
usporadúvanie výstav a veľtrhov, prenájom zariade
ní na spracovanie dát, prenájom predajných auto
matov, správa a zhodnocovanie nehmotného vlast
níctva a pôvodcovských práv,1 obchodovanie s prie
myselnými právami, skúšobníctvo tovaru, najmä 
výpočtovej, kancelárskej a reprodukčnej techniky, 
obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v 
tejto oblasti.

(730) Brněnské veletrhy a výstavý, a. s., Výstaviště 1, 
660 91 Brno, CZ;

(210) 1804-96 
(220) 10.07.1996 
(511)3, 5, 10, 35, 39
(540) DRUG PHARMA
(510) 3 - Mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, vo

dičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické prípravky. 
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke 
výrobky; dietetické výrobky; potraviny pre deti, ná
plasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie 
zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prostried
ky; prostriedky na ničenie buriny a na hubenie ži
vočíšnych škodcov.
10 - Prístroje a nástroje: chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske; ortopedické výrobky, šijací 
zdravotnícky materiál; nábytpk pre zdravotnícke 
zariadenia.
35 - Sprostredkovateľská obchodná činnosť.
39 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, 
skladového hospodárstva (konsignačné sklady). 

(730) DRUG PHARMA, s. r. o., Trenčianska 47, 821 09 
Bratislava, SK;

(210) 1838-96 
(220) 15.07.1996 
(310)75/067.403 
(320) 04.03.1996 
(330) US 
(511) 10
(540) QUANTUM PD
(510) 10 - Peritoneálny dialýzový systém.
(730) Baxter International Inc., One Baxter Parkway, 

Deerfield, Illinois 60015, US;



(210) 1840-96
(220) 15.07.1996
(511)6, 10, 42
(540) CRYSTAL SYSTEM
(510)6 - Kovová stavebnica na skladanie zariaďovacích 

prvkov interiérov a exteriérov, najmä nábytku a ná
bytkových zostáv, najmä stoly kancelárske, konfe
renčné, nápojové, stolíky rôzneho typu, regály, re
gály závesné, závesné hákové regály, vitríny, pulty 
jednostupňové a viacstupňové, deliace steny, para- 
vány, deliace steny v spojení s regálmi a vitrínami, 
vešiakové steny, vešiakové steny kombinované s i- 
nýmí prvkami, zariaďovacie veže napr. pre kancelá
rie a obchody, pódiá, výstavné pandanty (podstav
ce), podstavce pod HI-FI techniku, pod TV a video
techniku, výstavné a reklamné panely, informačné 
stĺpy, zábradlia, dekoratívne alebo osvetľovacie 
rampy z plošných alebo priestorových prvkov, de
koratívne obklady napr. radiátorov a stien.
10 - Kovová stavebnica na skladanie zariaďovacích 
prvkov interiérov a exteriérov, najmä nábytku a ná
bytkových zostáv pre lekárske, chirurgické, zubár
ske a zverolekárske potreby.
42 - Tvorba výrobných programov nábytku a špe
ciálnych konštrukcií, interiérových a exteriérových 
dizajnérskych a architektonických prvkov, konzul
tačná a poradenská činnosť v oblasti dizajnu inte
riérov a reklamy, projektová činnosť v odbore inte
riér a dizajn.

(730) C. F. H., spol. s r. o., Škultétyho 1, 832 27 Brati-sla- 
va, SK;

(210) 1841-96 
(220) 15.07.1996 
(511)6, 10, 42 
(540)

(510)6 - Kovová stavebnica na skladanie zariaďovacích 
prvkov interiérov a exteriérov, najmä nábytku a ná
bytkových zostáv, najmä stoly kancelárske, konfe
renčné, nápojové, stolíky rôzneho typu, regály, re
gály závesné, závesné hákové regály, vitríny, pulty 
jednostupňové a viacstupňové, deliace steny, para- 
vány, deliace steny v spojení s regálmi a vitrínami, 
vešiakové steny, vešiakové steny kombinované s i- 
nými prvkami, zariaďovacie veže napr. pre kancelá
rie a obchody, pódiá, výstavné pandanty (podstav
ce), podstavce pod HI-FI techniku, pod TV a video
techniku, výstavné a reklamné panely, informačné 
stĺpy, zábradlia, dekoratívne alebo osvetľovacie 
rampy z plošných alebo priestorových prvkov, de
koratívne obklady napr. radiátorov a stien.
10 - Kovová stavebnica na skladanie zariaďovacích 
prvkov interiérov a exteriérov, najmä nábytku a ná

bytkových zostáv pre lekárske, chirurgické, zubár
ske a zverolekárske potreby.
42 - Tvorba výrobných programov nábytku a špe
ciálnych konštrukcií, interiérových a exteriérových 
dizajnérskych a architektonických prvkov, konzul
tačná a poradenská činnosť v oblasti dizajnu inte
riérov a reklamy, projektová činnosť v odbore inte
riér a dizajn.

(730) C. F. H., spol. s r. o., Škultétyho 1, 832 27 Bratisla
va, SK;

(210)1842-96
(220) 15.07.1996
(511)9
(540) SYSKLAS
(510)9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, námor

né, zememeračské, elektrické, fotografické, kine
matografické, optické, na meranie a váženie, signa
lizačné, kontrolné, záchranné a vzdelávacie; prístro
je na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo 
obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové dis
ky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov u- 
vádzaných do činnosti vhodením mince; registračné 
pokladne, počítacie stroje, zariadenia na spracova
nie údajov a počítače; hasiace prístroje.

(730)Tadial Milan, Ing., CSc., Záhradná 13, 962 12 
Detva, SK;

(210) 1846-96
(220) 15.07.1996
(511)35
(540) TOOLTECH medzinárodná odborná vý

stava techniky pre obrábanie materiálov
(510)35 - Organizovanie veľtrhov a výstav na obchodné 

a reklamné účely.
(730) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 7, 852 51 Brati

slava, SK;

(210) 1847-96 
(220) 16.07.1996 
(511)34
(540) HOBBY
(5 10) 34 - Cigarety s filtrom.
(730) Tvornica Duhana Rovinj d. d., Obala V. Nazora, 

Rovinj, HR;

(210) 1848-96 
(220) 16.07.1996 
(511) 30
(540) CADBURY S DAIRY MILK
(510)30 - Čokoláda, čokolády a neliečivé cukrovinky. 
(730) Cadbury Limited, Bournvil le, Birmingham 

B30 2LU, England, GB;



(210) 1849-96 
(220) 16.07.1996 
(511)30 
(540)

(510) 30 - Čokoláda, čokolády a neliečivé cukrovinky. 
(730) Cadbury Limited, Bournville, Birmingham 

B30 2LU, England, GB;

(210) 1927-96 
(220)23.07.1996 
(511)9, 16, 37 
(540)

ITliCROTiX
(510) 9 - Meracie prístroje, monitorovacie prístroje (elek

trické), elektrické akumulátory do vozidiel, elek
trické akumulátory, telefónne prístroje.
16 - Písacie stroje.
37 - Opravy a servis meracej a monitorovacej tech
niky.

(730) MICRON1X, spol. s r. o., ČSA 10, 974 01 Banská 
Bystrica, SK;

(210) 1928-96 
(220)23.07.1996 
(310)396 02 882.9 
(320)24.01.1996 
(330) DE 
(511)9, 16
(540) MICRO JAVA
(510)9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne ři

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, váženie, 
prístroje a nástroje signálne a kontrolné, na účely 
záchranné a učebné, elektrické spájkovačky, elek
trické zváračky, elektrické žehličky, elektricky vy
hrievané odevy, elektrické zapaľovače a 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 platne, kazety, videofilmy, 
videohry, televízory, videokamery a videorekordé
ry, gramofóny, CD prehrávače, automaty uvádzané 
do činnosti vhodením mince alebo známky, zapiso
vač i e pokladne a 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, účtovacie stroje, fak
turačně stroje, počítačové programy a bázy dát, po
čítačový hardvér a softvér vrátane počítačového 
softvéru na použitie v oblasti sietí a systémového 
riadenia, rovnako ako aj na vývoj ďalšieho softvéru, 
počítačový hardvér a softvér na vstup a vyvolávanie 
informácií v internete a “World Wide Web”, počíta
čové programy na používanie v internete a “World 
Wide Web”, počítačový hardvér a softvér, najmä na 
prístup do systémov internetu a na využívanie tých
to systémov, počítačový hardvér, najmä počítače, 
pracovné stanice, mechaniky pre diskety, počítačo
vé tlačiarne, počítačové klávesnice, myši, joysticky 
a ich súčasti, počítačové monitory, zariadenia LCD, 
zobrazovacie jednotky, základné dosky (boardy), 
počítačové dosky, dosky s tlačenými obvodmi, po
mocné obvodové dosky na počítače, mother boards 
(dosky), CPU dosky, modemy, pomocné obvodové 
dosky na počítače, integrované obvody, počítačový 
softvér (ako je definovaný v triede 9), najmä počí
tačové operačné systémy, polovodičové výrobky, 
mikroprocesory, užívateľské programy s grafickým 
rozhraním, grafické užívateľské rozhrania pre počí
tačové obvody, dáta uložené na dátových nosičoch, 
počítače (CPU), videokamery a mikrofóny na pou
žitie s počítačovými komunikačnými systémami a 
systémami videokonferencií, pplovodičové kompo
nenty, elektronické, magnetické a optické pamäte, 
floppydisky, 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,



ochranné 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, 
automaty na lístky, automatické váhy, meniče min
cí, automatické fotografické stroje, časti uvedeného 
tovaru; pokyny na prevádzku a používanie počíta
čového 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 na počí
tače a počítačový softvér, počítačové programy a 
manuály predávané ako celok.

(730) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, 2550 Garcia 
Avenue, Mountain View, California 94043-1100, 
US;

(210) 1929-96 
(220)23.07.1996 
(310)396 02 886.1 
(320) 24.01.1996 
(330) DE 
(511)9, 16
(540)JAVACHIP
(510)9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne ři

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, váženie, 
prístroje a nástroje signálne a kontrolné, na účely 
záchranné a učebné, elektrické spájkovačky, elek
trické zváračky, elektrické žehličky, elektricky vy
hrievané odevy, elektrické zapaľovače a 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 platne, kazety, videofilmy, 
videohry, televízory, videokamery a videorekordé
ry, gramofóny, CD prehrávače, automaty uvádzané 
do činnosti vhodením mince alebo známky, zapiso- 
vacie pokladne a 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, účtovacie stroje, fak
turačně stroje, počítačové programy a bázy dát, po
čítačový hardvér a softvér vrátane počítačového 
softvéru na použitie v oblasti sieti a systémového 
riadenia, rovnako ako aj na vývoj ďalšieho softvéru,

počítačový hardvér a softvér na vstup a vyvolávanie 
informácií v internete a “World Wide Web”, počíta
čové programy na používanie v internete a “World 
Wide Web”, počítačový hardvér a softvér, najmä na 
prístup do systémov internetu a na využívanie tých
to systémov, počítačový hardvér, najmä počítače, 
pracovné stanice, mechaniky pre diskety, počítačo
vé tlačiarne, počítačové klávesnice, myši, joysticky 
a ich súčasti, počítačové monitory, zariadenia LCD, 
zobrazovacie jednotky, základné dosky (boardy), 
počítačové dosky, dosky s tlačenými obvodmi, po
mocné obvodové dosky na počítače, mother boards 
(dosky), CPU dosky, modemy, pomocné obvodové 
dosky na počítače, integrované obvody, počítačový' 
softvér (ako je definovaný v triede 9), najmä počí
tačové operačné systémy, polovodičové výrobky, 
mikroprocesory, užívateľské programy s grafickým 
rozhraním, grafické užívateľské rozhrania pre počí
tačové obvody, dáta uložené na dátových nosičoch, 
počítače (CPU), videokamery a mikrofóny na pou
žitie s počítačovými komunikačnými systémami a 
systémami videokonferencií, polovodičové kompo
nenty, elektronické, magnetické a optické pamäte, 
floppy 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 (strojov)' 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, 
ochranné 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, 
automaty na lístky, automatické váhy, meniče min
cí, automatické fotografické stroje, časti uvedeného 
tovaru; pokyny na prevádzku a používanie počíta
čového 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 na počí
tače a počítačový softvér, počítačové programy a 
manuály predávané ako celok.



(730) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, 2550 Garcia 
Avenue, Mountain View, California 94043-1100, 
US;

(210) 1930-96
(220)23.07.1996
(310)396 02 883.7
(320) 24.01.1996
(330) DE
(511)9, 16
(540) ULTRA JAVA
(510) 9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne ři

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, váženie, 
prístroje a nástroje signálne a kontrolné, na účely 
záchranné a učebné, elektrické spájkovačky, elek
trické zváračky, elektrické žehličky, elektricky vy
hrievané odevy, elektrické zapaľovače a 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 platne, kazety, videofilmy, 
videohry, televízory, videokamery a videorekordé
ry, gramofóny, CD prehrávače, automaty uvádzané 
do činnosti vhodením mince alebo známky, zapiso- 
vacie pokladne a 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, účtovacie stroje, fak
turačně stroje, počítačové programy a bázy dát, po
čítačový hardvér a softvér vrátane počítačového 
softvéru na použitie v oblasti sietí a systémového 
riadenia, rovnako ako aj na vývoj ďalšieho softvéru, 
počítačový hardvér a softvér na vstup a vyvolávanie 
informácií v internete a “World Wide Web”, počíta
čové programy na používanie v internete a “World 
Wide Web”, počítačový hardvér a softvér, najmä na 
prístup do systémov internetu a na využívanie tých
to systémov, počítačový hardvér, najmä počítače, 
pracovné stanice, mechaniky pre diskety, počítačo
vé tlačiarne, počítačové klávesnice, myši, joysticky 
a ich súčasti, počítačové monitory, zariadenia LCD, 
zobrazovacie jednotky, základné dosky (boardy), 
počítačové dosky, dosky s tlačenými obvodmi, po
mocné obvodové dosky na počítače, mother boards 
(dosky), CPU dosky, modemy, pomocné obvodové 
dosky na počítače, integrované obvody, počítačový 
softvér (ako je definovaný v triede 9), najmä počí
tačové operačné systémy, polovodičové výrobky, 
mikroprocesory, užívateľské programy s grafickým 
rozhraním, grafické užívateľské rozhrania pre počí
tačové obvody, dáta uložené na dátových nosičoch, 
počítače (CPU), videokamery a mikrofóny na pou

žitie s počítačovými komunikačnými systémami a 
systémami videokonferencií, polovodičové kompo
nenty, elektronické, magnetické a optické pamäte, 
floppydisky, 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, 
ochranné 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, 
automaty na lístky, automatické váhy, meniče min
cí, automatické fotografické stroje, časti uvedeného 
tovaru; pokyny na prevádzku a používanie počíta
čového softvéru uložené v číslicovej forme, najmä 
na pružných diskoch alebo CD-ROM.
16 - Tlačoviny, návody na prevádzku a použitie, 
manuály a iné písané sprievodhé materiály na počí
tače a počítačový softvér, počítačové programy a 
manuály predávané ako celok.

(730) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, 2550 Garcia 
Avenue, Mountain View, California 94043-1100, 
US;

(210) 1931-96 
(220)23.07.1996 
(310) 396 02 885.3 
(320)24.01.1996 
(330) DE 
(511)9, 16
(540) PiCOJAVA
(510) 9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne ú- 

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, váženie, 
prístroje a nástroje signálne a kontrolné, na účely 
záchranné a učebné, elektrické spájkovačky, elek- 
rické zváračky, elektrické žehličky, elektricky vy
hrievané odevy, elektrické zapaľovače a 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 platne, kazety, videofilmy, 
videohry, televízory, videokamery a videorekordé
ry, gramofóny, CD prehrávače, automaty uvádzané 
do činnosti vhodením mince alebo známky, zapiso- 
vacie pokladne a 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, účtovacie stroje, fak
turačně stroje, počítačové programy a databázy, po
čítačový hardvér a softvér vrátane počítačového 
softvéru na použitie v oblasti sietí a systémového 
riadenia, rovnako ako aj pre vývoj ďalšieho softvé
ru, počítačový hardvér a softvér na vstup a vyvolá
vanie informácií v Internete a “World Wide Web”, 
počítačové programy na používanie v Internete a 
“World Wide Web”, počítačový hardvér a softvér, 
najmä na prístup do systémov Internetu a na využí
vanie týchto systémov, počítačový hardvér, najmä 
počítače, pracovné stanice, mechaniky pre diskety, 
počítačové tlačiarne, počítačové klávesnice, myši, 
joystiky a ich súčasti, počítačové monitory, zariade
nia LCD, zobrazovacie jednotky, základné dosky 
(boardy), počítačové dosky, dosky s tlačenými ob
vodmi, pomocné obvodové dosky pre počítače, 
mother boards (dosky), CPU dosky, modemy, po
mocné obvodové dosky pre počítače, integrované 
obvody, počítačový softvér (ako je definovaný v 
triede 9), najmä počítačové operačné systémy, polo
vodičové výrobky, mikroprocesory, užívateľské 
programy s grafickým rozhraním, grafické užívateľ
ské rozhrania pre počítačové obvody, dáta uložené 
na dátových nosičoch, počítače (CPU), videokame
ry a mikrofóny na použitie s počítačovými komuni
kačnými systémami a systémami videokonferencií, 
polovodičové komponenty, elektronické, magnetic
ké a optické pamäte, floppy disky, optické dosky, 
prázdne alebo obsahujúce zaznamenané informácie, 
zariadenia na ochranu dát, elektrické pamäte na zá
suvnej doske, mikroprocesory, prístroje, spojovacie 
káble a zástrčky na spojenie alebo prepojenie prí
strojov na spracovanie dát telekomunikačného inži
nierstva, hasiace prístroje, projekčné a zväčšovacie 
prístroje, stojany na fotografické prístroje, kopíro
vacie stroje a prístroje (fotografické, elektrostatic
ké, tepelné), elektrické káble, drôty, vodiče a ich 
spojky, spínače a rozvodové dosky alebo skrine (e- 
lektrina), prístroje a nástroje na ovládanie lodí, t.j. 
prístroje a nástroje na meranie a prenášanie rozka
zov, elektrické prístroje na diaľkové riadenie prie
myselných operácií, kancelárske stroje na spracova
nie diernych štítkov, počítačové programy a operač
né systémy uložené na dátových nosičoch, (strojový 
zápis), dátové nosiče všetkého druhu s počítačový
mi programami (strojový zápis), prenosné počítačo

vé systémy pozostávajúce z operačných systémov, 
sieťového softvéru a obslužných programov, expo
nované filmy, gramofónové ihly, puzdrá na uvedené 
prístroje a nástroje, signalizačné píšťaly vrátane píš
ťaliek na psov, výstražné trojuholníky pre dopravné 
prostriedky, ochranné odevy' vrátane obuvi, špeciál
ne oblečenie na ochranu života, pracovné ochranné 
tvárové štíty, ochranné okuliare a masky pre robot
níkov, dýchacie prístroje pre potápačov, pásy na 
plávanie, vodné krídla, hasičské striekačky, uhlo
mery, automatické časové spínače, prístroje pre zá
bavu, pripojiteľné k televízorom, hracie skrine a 
automaty na mince, automaty na lístky, automatické 
váhy, meniče mincí, automatické fotografické stro
je, časti uvedeného tovaru; pokyny na prevádzku a 
používanie počítačového softvéru uložené v číslico
vej forme, najmä na pružných diskoch alebo CD- 
ROMe.
16 - Tlačoviny, návody na prevádzku a použitie, 
manuály a iné písané sprievodné materiály na počí
tače a počítačový softvér, počítačové programy a 
manuály predávané ako celok.

(730) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, 2550 Garcia 
Avenue, Mountain View, California 94043-1100, 
US;

(210) 1932-96 
(220)24.07.1996 
(511)34 
(540)

PETRA

(510) 34 - Tabak, potreby pre fajčiarov, zápalky.
(730) Tabák, a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, CZ;

(210) 1933-96 
(220) 24.07.1996 
(511) 34 
(540)

PETRA



(510) 34 - Tabak, potreby pre fajčiarov, zápalky. (540)
(730) Tabák, a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, CZ;

(210) 1934-96 
(220) 24.07.1996 
(511)34 
(540)

PETRA

(510) 34 - Tabak, potreby pre fajčiarov, zápalky.
(730) Tabák, a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, CZ;

(210) 1935-96 
(220) 24.07.1996 
(511)34 
(540)

Start

(510) 34 - Tabak, potreby pre fajčiarov, zápalky.
(730) Tabák, a. s., Vítězná 1,284 03 Kutná Hora, CZ;

(210) 1936-96 
(220)24.07.1996 
(511)34 
(540)

(510) 34 - Tabak, potreby pre fajčiarov, zápalky.
(730) Tabák, a. s., Vítězná 1,284 03 Kutná Hora, CZ;

(210) 1937-96
(220)24.07.1996
(511)34

SPARTA

l.K.H r s

(510) 34 - Tabak, potreby pre fajčiarov, zápalky.
(730) Tabák, a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, CZ;

(210) 1938-96 
(220)24.07.1996 
(511)9, 35, 36 
(540)

■ll INFO INVEST
(510) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetic

ké, elektrické, fotografické, filmové, optické, prí
stroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu 
(inšpekciu), záchranu a prístroje na vyučovanie; prí
stroje na záznam, prevod, reprodukciu zvuku alebo 
obrazu; magnetické suporty zvukových záznamov, 
gramofónové platne; automatické distributory a me
chanizmy na mince; zapisovacie pokladne, kalku
lačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a 
počítače (hardvér, softvér a spotrebný materiál), 
kompaktné disky najmä ako nosiče dát; hasiace prí
stroje; výrobky používané v súvislosti so všetkými 
uvedenými prístrojmi a nástrojmi.
35 - Automatizované spracovanie dát; sprostredko
vanie nákupu a predaja tovarov; zhromažďovanie a 
predaj informácií najmä obchodného charakteru; 
sprostredkovanie propagačnej činnosti, pomoci pri 
riadení obchodnej činnosti, obchodnej administratí
vy, kancelárskych prác.
36 - Zhromažďovanie a predaj informácií v oblasti 
poistenia, financií, peňažníctva, nehnuteľností; 
sprostredkovanie služieb v oblasti poistenia, finan
cií, peňažníctva a nehnuteľností.

(730) 1NFOINVEST, s. r. o., Vajnorská 89, 831 04 Bra
tislava, SK;

(210) 1939-96 
(220)24.07.1996 
(511)9, 35, 36 
(540)

ORKANTEti
(510) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetic

ké, elektrické, fotografické, filmové, optické, prí
stroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu 
(inšpekciu), záchranu a prístroje na vyučovanie; prí
stroje na záznam, prevod, reprodukciu zvuku alebo 
obrazu; magnetické suporty zvukových záznamov, 
gramofónové platne; automatické distributory a me
chanizmy na mince; zapisovacie pokladne, kalku



lačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a 
počítače (hardvér, softvér a spotrebný materiál), 
kompaktné disky najmä ako nosiče dát; hasiace prí
stroje; výrobky používané v súvislosti so všetkými 
uvedenými prístrojmi a nástrojmi.
35 - Automatizované spracovanie dát; sprostredko
vanie nákupu a predaja tovarov; videotexové služ
by; zhromažďovanie a predaj informácií najmä ob
chodného charakteru; sprostredkovanie propagač
nej činnosti, pomoci pri riadení obchodnej činnosti, 
obchodnej administratívy, kancelárskych prác.
36 - Zhromažďovanie a predaj informácií v oblasti 
poistenia, financií, peňažníctva, nehnuteľností; 
sprostredkovanie služieb v oblasti poistenia, finan
cií, peňažníctva a nehnuteľností.

(730) INFOINVEST, s. r. o., Vajnorská 89, 831 04 Brati
slava, SK;

(510) 30 - Bonbóny, cukrovinky.
(730) Haribo GmbH & Co, Hans-Riegel-Strasse 1, 

53129 Bonn, DE;

(210)1948-96 
(220)24.07.1996 
(310)75/056.541 
(320) 12.02.1996 
(330) US 
(511)9, 16
(540) YAHOO!
(510) 9 - Slnečné okuliare a dopredu nahraté videopásky. 

16 - Záložky, tatto, tabuľky, kalendáre, plánovacie 
záznamníky, slamky.

(730) Yahoo! Inc., 635 Vaqueros Avenue, Sunnyvale, Ca
lifornia 94086, US;

(210) 1942-96 
(220) 24.07.1996 
(511)30 
(540)

MaoaM
(5 10) 30 - Bonbóny, cukrovinky.
(730) Haribo GmbH & Co, Hans-Riegel-Strasse 1, 

53129 Bonn, DE;

(210) 1943-96 
(220) 24.07.1996 
(511)30 
(540)

(510) 30 - Bonbóny, cukrovinky.
(730) Haribo GmbH & Co, Hans-Riegel-Strasse 1, 

53129 Bonn, DE;

(210) 1944-96 
(220)24.07.1996 
(511) 30 
(540)

(210) 1954-96 
(220)25.07.1996 
(511) 1
(540) NU-FILM-17
(510) 1 - Prísady zlepšujúce rozprestrenie a adhéziu in

sekticídov a fungicídov.
(730) Miller Chemical & Fertilizer Corporation, 120

Radio Road, P.O.Box 333, Hanover, Pennsylvania 
17331, US;

(210) 1955-96
(220)25.07.1996
(511)1
(540) AGRO VITAL
(510) 1 - Prísady zlepšujúce rozprestrenie a adhéziu in

sekticídov a fungicídov.
(730) Miller Chemical & Fertilizer Corporation, 120

Radio Road, P.O.Box 333, Hanover, Pennsylvania 
17331, US;

(210) 1956-96 
(220)25.07.1996 
(511)29, 30
(540) SUMMIT
(510) 29 - Konzervovaná, mrazená, sušená alebo uprave

ná zelenina, ovocie a zemiaky; plnky alebo zmesi na 
prípravu jedál obsahujúce najmä uvedené produkty, 
hotové jedlá alebo polotovary a nátierky na chlieb 
obsahujúce najmä uvedené produkty; sušené bylin
ky; čerstvé, mrazené alebo konzervované mäso, ry
by, hydina a zverina, potraviny z morských produk
tov; plnky a zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá a- 
Iebo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce u- 
vedené produkty; polievky; mlieko, mliečne výrob
ky, najmä maslo, syr, smotana, jogurty, tvaroh, 
cmar, kefir, mlieko zrážané syridlom; plnky alebo 
zmesi na prípravu jedál, či už hotových jedál alebo 
polotovarov a nátierok na chlieb obsahujúcich naj
mä uvedené produkty; mliečne nápoje; marmelády, 
džemy, nakladaná zelenina, jedlé oleje a tuky; pln
ky alebo zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá ale
bo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce naj



mä uvedené produkty; hotové jedlá obsahujúce pro
teínové látky ako zložky do jedál vo forme kúskov, 
v texturovanej forme alebo vo forme prášku.
30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na ľud
skú spotrebu, ryža, ryža v balíčkoch na varenie, 
predvarená alebo dehydratovaná, cestoviny, cestá; 
nátierky na chlieb obsahujúce uvedené produkty, 
hotové jedlá alebo polotovary, zákusky, koláče a 
malé občerstvenia obsahujúce najmä uvedené pro
dukty, ale tiež s prísadou zemiakov, mäsa, rýb, hy
diny, zeleniny, korenín; čaj, káva, kávové náhradky, 
kakao, čokoládové nápoje, uvedené výrobky tiež v 
extrahovanej forme (tekutej alebo sušenej), ako ho
tové nápoje, nápoje vo vrecúškach, ako aj nápoje na 
predaj v automatoch, alebo vo forme nátierok alebo 
plniek do pekárskych alebo cukrárskych výrobkov 
alebo plniek do pečív, všetko obsahujúce uvedené 
produkty; sirup z melasy, cukor, med, omáčky vrá
tane šalátových dressingov, cukrovinky nie na lieči
vé účely; ovocné zmrzliny, smotanové zmrzliny, po
travinársky ľad, zmrzlinové výrobky, mrazené cuk
rovinky, chlieb, koláče, torty, zákusky, keksy, su
šienky, pekárske a cukrárske výrobky, cukríky, pra
linky, bonbóny, cukrovinky, sladké pečivo, múčni
ky, dezerty, čokoláda, čokoládové výrobky, plnky 
do pekárskych a cukrárskych výrobkov a plnky do 
pečív, zákuskov a koláčov vyrobené prevažne z pro
duktov obsiahnutých v triede 30.

(730) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia, 
US;

(210) 1969-96 
(220)26.07.1996 
(511) 12
(540) PRESTO+
(510) 12 - Pneumatiky. 
(730) T. C. Debica S. A., 

PL;
1 Maja 1 Str, 39-200 Debica,

(210) 1970-96 
(220)26.07.1996 
(511) 12
(540) QUARTET
(510) 12 - Pneumatiky. 
(730) T. C. Debica S. A., 

PL;
1 Maja 1 Str, 39-200 Debica,

(210) 1983-96
(220)29.07.1996
(511) 29, 30, 32
(540)

(510)29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, 
konzervované, sušené a zavárané ovocie a zelenina. 
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, strukoviny, ká
vové náhrady, sója, výrobky zo sóje, instantné ná
poje pripravované na základe kávy, kakaa, čokolá
dy, med, droždie na kysnutie, soľ, horčica, omáčky, 
kečupy, dressingy, korenie, zmes korenia a sušenej 
zeleniny, obilniny pripravené na konzumáciu, cesto
viny, výrobky zo zemiakov a zemiakového cesta, 
výrobky z kukurice a kukuričného cesta, instantné 
polievky, oriešky všetkých druhov.
32 - Minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoho
lické nápoje a ovocné výťažky, sirupy a iné príprav
ky na prípravu nápojov.

(730) MIOS, spol. s r. o., Na drahách 814, 686 04 Kuno
vice, CZ;

(210) 1985-96 
(220)29.07.1996 
(591) farebná 
(511)29, 30, 32, 42 
(540)

Ô'

Select
(510) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, 

konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, o- 
vocné rôsoly, marmelády, vajcia, mlieko a mliečne 
výrobky, jedlé oleje a tuky, prísady do šalátov, za
váraniny, hotové jedlá a ľahké jedlá pripravené z to
varov uvedených v danej triede.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a prípravky z obilnín, chlieb, 
cesto a cukrovinky, zmrzliny, med, melasa, droždie, 
prášok do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky (ok
rem prísad do šalátov), korenia, ľad, hotové jedlá a 
ľahké jedlá pripravené z tovarov uvedených v danej 
triede.
32 - Pivá, minerálne vody a sýtené vody a iné neal
koholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, si
rupy a iné prípravky na prípraVu týchto nápojov.
42 - Reštaurácie, kaviarne, snackbary a služby rých
leho občerstvenia.

(730) Shell International Petroleum Company Limi
ted, Shell Centre, London SEl TNA, GB;

(210)1986-96
(220)29.07.1996
(511)1
(540) NEODOL
(510) 1 - Chemické výrobky používané v priemysle, čis

tiace alkoholy, etoxyláty a ich deriváty.
(730) SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COM

PANY LIMITED, Shell Centre, London SEl 7NA, 
GB;

(210) 1987-96 
(220)29.07.1996 
(591) farebná 
(511)4, 37



(540)

Shell FGKmULA
(510)4 - Priemyselné oleje, lubrikanty, mazivá, pohonné 

látky.
37 - Služby čerpacích staníc a servis automobilov. 

(730) Shell international Petroleum Company Limi
ted, Shell Centre, London SEl TNA, GB;

(210) 1988-96 
(220)29.07.1996 
(591) farebná 
(511)4, 37 
(540)

Shell
■■ FORMULA mm

(510)4 - Priemyselné oleje, lubrikanty, mazivá, pohonné 
látky.
37 - Služby čerpacích staníc a servis automobilov.

(730) Shell International Petroleum Company Limi
ted, Shell Centre, London SEl 7NA, GB;

(210) 1990-96 
(220)29.07.1996 
(511) 5, 29, 32 
(540)

(5 10) 5 - Potraviny pre dojčatá.
29 - Konzervované výrobky z mäsa a z hydiny. 
Konzervované výrobky ovocné a zeleninové. 
Konzervované výrobky ovocno-mliečne a zelenino- 
vo-mliečne.
32 - Ovocné a zeleninové nápoje a šťavy. Sirupy a 
iné prípravky na výrobu nápojov.

(730) DEVA, a. s., Generála Klapálka 519, 549 01 Nové 
Město nad Metují, CZ;

(210)2024-96
(220)01.08.1996
(511)3
(540) LUSK
(510) 3 - Čistiace prostriedky.
(730) DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16, 010 10 

Teplička nad Váhom, SK;

(210)2025-96
(220)01.08.1996
(511) 3,
(540) CIMO
(510) 3 - Čistiace prostriedky.

(730) DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16, 010 10 
Teplička nad Váhom, SK;

(210) 2026-96
(220)01.08.1996
(511)3
(540) NAWECE
(510) 3 - Čistiace prostriedky.
(730) DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16, 010 10 

Teplička nad Váhom, SK;

(210)2027-96
(220)01.08.1996
(511)3
(540) TONTO
(510)3 - Čistiace prostriedky.
(730) DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16, 010 10 

Teplička nad Váhom, SK;

(210) 2028-96
(220)01.08.1996
(511)3
(540) VILA
(5 10) 3 - Čistiace prostriedky.
(730) DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16, 010 10 

Teplička nad Váhom, SK;

(210)2029-96
(220)01.08.1996
(511)3
(540) RAJÓN
(510)3 - Čistiace prostriedky.
(730) DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16, 010 10 

Teplička nad Váhom, SK;

(210)2030-96
(220)01.08.1996
(511)3
(540) LINOLKA
(510) 3 - Čistiace prostriedky.
(730) DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16, 010 10 

Teplička nad Váhom, SK;

(210)2031-96
(220)01.08.1996
(511)3
(540) KOBÁR
(510) 3 - Čistiace prostriedky.
(730) DETRIEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16, 010 10 

Teplička nad Váhom, SK;

(210)2032-96
(220)01.08.1996
(511)3



(540) KATKA
(510) 3 - Čistiace prostriedky.
(730) DETRJEM, s. r. o., Poľnohospodárska 16, 010 10 

Teplička nad Váhom, SK;

(210)2035-96 
(220)01.08.1996 
(511)9, 16, 25 
(540)

DANCE POOL

(510) 9 - Audio a audiovizuálne záznamy vrátane gramo
fónových platni, nabratých magnetických pások, 
diskov, kaziet a CD-ROM; počítačový softvér, kine
matografické filmy.
16 - Papier, kartón a výrobky vyrobené z týchto ma
teriálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tla
čoviny; tlačené hudobniny a hudobné fóliá; materiál 
na viazanie kníh; fotografie a papiernický tovar; le
pidlá na použitie v papiernictve a v domácnosti, 
potreby pre umelcov, maliarske štetce, písacie stro
je a kancelárske potreby okrem nábytku, vzdeláva
cie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové ma
teriály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v i- 
ných triedach; hracie karty; tlačiarenské písmená a 
tlačiarenské štočky.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.

(730) Sony Music Entertainment Inc., 550 Madison 
Avenue, New York, New York, US;

(210)2036-96 
(220)01.08.1996 
(511)9, 16, 25 
(540)

(510) 9 - Audio a audiovizuálne záznamy vrátane gramo
fónových platní, nabratých magnetických pások, 
diskov, kaziet a CD-ROM; počítačový softvér, kine
matografické filmy.
16 - Papier, kartón a výrobky vyrobené z týchto ma
teriálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tla
čoviny; tlačené hudobniny a hudobné fóliá; materiál 
na viazanie kníh; fotografie a papiernický tovar; le
pidlá na použitie v papiernictve a v domácnosti, 
potreby pre umelcov, maliarske štetce, písacie stro
je a kancelárske potreby okrem nábytku, vzdeláva
cie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové ma
teriály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v i- 
ných triedach; hracie karty; tlačiarenské písmená a 
tlačiarenské štočky.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.

(730) Sony Music Entertainment Inc., 550 Madison 
Avenue, New York, New York, US;

(210)2039-96
(220)01.08.1996
(511)9
(540)

(510) 9 - Séria nabratých gramofónóvých platní, audioka
zety, videokazety, magnetické audiopásky v kaze
tách a kazety a kompaktné disky všetko obsahujúce 
hudbu, interaktívne multimediálně softvérové prog
ramy určené na zábavu.

(730) Dream Works L. L. C., 100 Universal Plaza, 
Universal City, California 91608, US;

(210)2046-96 
(220) 10.06.1996 
(511)25 
(540)

(510) 25 - Obuv - detská, letná, celoročná, rekreačná, zim
ná.

(730) JAS, akciová spoločnosť, Duklianska 14, 085 14 
Bardejov, SK;

(210)2047-96 
(220) 10.06.1996 
(511)25 
(540)

(510)25 - Obuv - pánska letná, celoročná, zimná a rekre
ačná.

(730) JAS, akciová spoločnosť, Duklianska 14, 085 14 
Bardejov, SK;

(210)2048-96 
(220) 10.06.1996 
(511)25 
(540)
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(510)25 - Obuv - dievčenská a dámska letná, celoročná, (510)35 - Reklamná činnosť.
zimná a rekreačná. (730) GGK Bratislava, spol. s r. o., Brečtanova 1,833 14

(730) JAS, akciová spoločnosť, Duklianska 14, 085 14 Bratislava, SK;
Bardejov, SK; _____________ __

(210)2160-96
(220) 15.08.1996
(511) 17, 19
(540) SWISH
(510) 17 - Extrudované a lisované plastické materiály vo 

forme prútov, tyčí, stĺpov, dosiek, pásov, profilova
ných tvarov; hadice a rúrky.
19 - Nekovové spracované stavebné materiály - ob
kladačky, dlaždice, škridle; obkladový materiál na 
steny a strechy; lemovacie diely striech, najmä ští
tové lemovacie diely; obkladové dielce ríms, lemo
vania a atiky, podhľadové dosky; okenné rámy; o- 
kenné parapetné dosky; obklady ostenia; dvere a 
dvemé rámy; soklové lišty; krycie obklady; oblože
nia a lišt)'; zimné záhrady; strešné ventilátory; rúr
ky; odkvapové žľaby; odvodňovacie siete.

(730) SWISH PRODUCTS LIMITED, Lichfield Road 
Ind. Estate, Tamworth, Staffordshire B79 7TW, GB;

(210)2174-96 
(220) 16.08.1996 
(511)29, 30 
(540)

(510) 29 - Miliečne výrobky.
30 - Zmrzliny.

(730) AGT Zdounky, s. r. o., Wenzigova 5, 120 00 Praha 
2, CZ;

(210)2161-96 
(220) 15.08.1996 
(511)6 
(540)

(510) 6 - Skladovacie nádrže na betón s vnútornou oceľo
vou vrstvou a polyetylénovou vložkou.

(730) Convault, Inc., spoločnosť organizovaná a existu
júca podľa zákonov štátu California, 4109 Zeering 
Road, Denair, California 953 16, US;

(210)2162-96 
(220) 15.08.1996 
(511)6
(540) CONVAULT
(510) 6 - Skladovacie nádrže na betón s vnútornou oceľo

vou vrstvou a polyetylénovou vložkou.
(730) Convault, Inc., spoločnosť organizovaná a existu

júca podľa zákonov štátu California, 4109 Zeering 
Road, Denair, California 953 16, US;

(210)2173-96 
(220) 16.08.1996 
(511) 35 
(540)

fnobilka

(210)2175-96
(220) 16.08.1996
(511)5
(540)HYPOSEDON
(510)5 - Farmaceutické výrobky, najmä prípravky na 

zdravotnú starostlivosť, dietetické výrobky pre deti 
a chorých.

(730) HARRAS APOTHEKE Miinchen, Dr. Karl 
Heinz Sensch, Am Harras 15, D-813 73 Miinchen, 
DE;

(210)2176-96 
(220) 16.08.1996 
(511)5
(540)SENSICUTAN
(510) 5 - Farmaceutické výrobky, najmä dermatologiká. 
(730) HARRAS-APOTHEKE Miinchen, Dr. Karl 

Heinz Sensch, Am Harras 15, D-813 73 Miinchen, 
DE;

(210)2178-96 
(220) 19.08.1996 
(511)29, 30 
(540)

KRÉMOVÝ VRÁSOK
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(5 10) 29 - Mlieko, mliečne výrobky, krémy (jedlé).
30 - Cukor, škrob pre potravinárstvo, pudingy, práš
ky na pudingy a krémy.

(730) EKAMYL, spol. s r. o., Sladovnická 24, 917 01 
Trnava, SK;

(210)2186-96 
(220) 19.08.1996 
(310) 2057604 
(320) 20.02.1996 
(330) GB
(511)9, 16,35,36, 37, 38, 42 
(540)

(510)9 - Kompaktné audiodisky, kompaktné videodisky, 
kompaktné disky určené len na čítanie, počítačové 
operačné programy, počítačové programy, počítačo
vý softvér určený na zhromažďovanie a distribúciu 
dát, finančných výmen, obchodov s akciami, skla
dových transakcií, správ agentúr, magnetické dáta 
média, optické dáta média, magnetické disky, mag
netické zakódované karty, interface pre počítače, 
ďalekopisy, televízne prijímače, telekomunikačné 
zariadenia a prístroje, počítače, počítačové kláves
nice, počítačové periférne zariadenia, počítačové 
tlačiarne, modemy, počítačové myši, počítačové ter
minály.
16 - Knihy, periodiká, publikácie, fotografie.
35 - Reklamná činnosť, rozširovanie reklamných 
predmetov, obchodné ocenenia a odhady, poskyto
vanie obchodných informácií, obchodných rešerší, 
ekonomické prognózy, obchodné skúmanie, prená
jom kancelárskych strojov a zariadení, štatistické 
informácie.
36 - Finančné analýzy, finančné konzultácie, daňo
vé odhady, burzové kurzy, elektronické kapitálové 
prevody.
37 - Inštalácia, údržba a opravy počítačových systé
mov.
38 - Telekomunikačné služby, vysielanie, komuni
kácia prostredníctvom počítačových terminálov, 
odovzdávanie odkazov, informácií i obrazových in
formácií pomocou počítačov, elektronická pošta, 
zasielanie odkazov, správ agentúr, prenájom zaria
denia na zasielanie odkazov, telegrafné služby, drô
tové služby.
42 - Prenájom prístupu do počítačových báz dát, 
programovanie počítačov, prenájom počítačov, ná
vrhy počítačových softvér, modernizácia počítačo
vých softvérov, prenájom počítačových softvérov, 
oznamovanie správ a noviniek.

(730) Reuters Limited, 85 Fleet Street, London EC4P 4AJ, 
GB;

(210)2191-96
(220) 20.08.1996
(511)30
(540) FRŮCHTETRAUM
(510) 30 - Čaje a aromatizované čaje, bylinkové a ovocné 

čaje, tieto druhy čajov tiež v aromatizovanej a vita- 
minizovanej a mineralizovanej forme; čajové ex
trakty a extrakty z obdobných čajom podobných vý
robkov tiež v aromatizovanej, vitaminizovanej a 
mineralizovanej forme; prípravky pozostávajúce 
prevažne z potravín s čajovými extraktmi a extrak
tmi z obdobných čajom podobných výrobkov v 
práškovej alebo granulovanej podobe, tiež aromati
zované, vitaminizované a mineralizované; nealko
holické hotové nápoje z čaju a z obdobných čajom 
podobných výrobkov a ich extrakty, prísady do 
týchto nápojov a potravinové prípravky k týmto ná
pojom.

(730) Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Speth- 
mann GmbH & Co., Am Bauhof 13-15, D-21218 
Seevetal, DE;

(210)2295-96 
(220) 03.09.1996 
(511)30 
(554)

(510)30 - Káva.
(730) KLEMBER, spol. s r. o., Nová Osada č. 757, 

929 01 Dunajská Streda, SK;

(210)2350-96
(220)05.09.1996
(511)5
(540) CARAMBA
(510) 5 - Insekticídy, larvicídy, fungicidy, herbicídy, pes

ticídy, moluscocídy, nematocídy, rodenticídy a prí
pravky na ničenie buriny a škodcov.

(730) AMERICAN CYANAMID COMPANY, Five Gi- 
ralda Farms, Madison, New Jersey, US;

(210) 2351-96
(220)05.09.1996
(511)5
(540) ENCORE
(510) 5 - Insekticídy, larvicídy, fungicidy, herbicídy, pes

ticídy, moluskocídy, nematocídy, rodenticídy a prí
pravky na ničenie buriny a škodcov.



(730) AMERICAN CYANAMID COMPANY, Five Gi- 
ralda Farms, Madison, New Jersey, US;

(210)2352-96 
(220)05.09.1996 
(51 1)6, 9, 20 
(540)

(510) 6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál 
z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál na 
železničné trate; káble a drôty z obyčajných kovov 
s výnimkou elektrických; železiarsky tovar; drobný 
železiarsky tovar, kovové potrubia a rúry; bezpeč
nostné schránky; iné výrobky z kovu, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach; rudy.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zeme- 
meračské, elektrické, fotografické, kinematografic
ké, optické, meracie, signalizačné, kontrolné, zá
chranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na mera
nie a váženie; prístroje na nahrávanie, prenos a rep
rodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče ú- 
dajov, záznamové disky; predajné automaty a me
chanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhode
ním mince; registračné pokladne, počítacie stroje, 
zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasia
ce prístroje.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky z 
dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slono
vinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, 
jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto mate
riálov a z plastov, pokiaľ nie sú zahrnuté do iných 
tried.

(730) Thorsman & Co AB, Nykôping, SE;

(210)2353-96 
(220)05.09.1996 
(511)6, 9, 20 
(540)

THORSMAN
(510)6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál 

z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál na 
železničné trate; káble a drôty z obyčajných kovov 
s výnimkou elektrických; železiarsky tovar; drobný 
železiarsky tovar; kovové potrubia a rúry; bezpeč
nostné schránky; iné výrobky z kovov, ktoré nie sú 
zahrnuté v iných triedach; rudy.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zeme- 
meračské, elektrické, fotografické, kinematografic
ké, optické, meracie, signalizačné, kontrolné, zá
chranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na mera
nie a váženie; prístroje na nahrávanie, prenos a re
produkciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče 
údajov, záznamové disky; predajné automaty a me
chanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhode
ním mince; registračné pokladne, počítacie stroje, 
zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasia

ce prístroje.
20 - Nábytok, zrkadlá rámy na obrazy; výrobky z 
dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slono
vinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, 
jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto mate
riálov a z plastov, pokiaľ nie sú zahrnuté do iných 
tried.

(730) Thorsman & Co AB, Nykôping, SE;

(210)2355-96 
(220)06.09.1996 
(310)75/068.956 
(320) 07.03.1996 
(330) US 
(511) 16 
(540)

MCI
(510) 16 - Tlačoviny a tlačoviny vzťahujúce sa na teleko

munikácie, nemagnetické telefónne karty.
(730) MCI COMMUNICATIONS CORPORATION, 

1133-19th Street, N. W., Washington, D.C. 20036, 
US;

(210)2356-96
(220)06.09.1996
(310)75/068.955
(320) 07.03.1996
(330) US
(511)9
(540)

MCI
(510) 9 - Počítačový softvér na používanie v telekomuni

káciách, predplatené telefónne karty.
(730) MCI COMMUNICATIONS CORPORATION, 

1133-19th Street, N. W., Washington, D.C. 20036, 
US;

(210)3522-96 
(220) 10.01.1996 
(511)29
(540) SKAUT
(510) 29 - Mäsové konzervy, nátierky a paštéty v konzer

vách.
(730) TRECO, spol. s r. o., Cukrovarská 41, 075 01 Tre

bišov, SK;



(540)

(510) 24 - Posteľná a stolná bielizeň.
25 - Odevy vrátane športových odevov; nohavice; 
obleky; saká; vesty; šaty; kostýmy; sukne; bundy; 
plášte; kabáty; župany; spodná bielizeň; blúzky; ko
šele; svetre; pulóvre; klobúky; čiapky; závoje vráta
ne svadobných; opasky; šatky; viazanky; motýliky; 
šály; textilné kusové výrobky.
40 - Šitie odevov; módne krajčírstvo; šitie modelov 
a módnych doplnkov; šitie svadobných doplnkov; 
vyšívanie vzorov; strihová služba.

(730) MODEX, a. s., Revolučná 16, 011 35 Žilina, SK;

(210) 1637-98
(220) 18.06.1998
(511) 3, 7, 8, 9, 37, 40
(540) SKORPION
(510) 3 - Brúsne papiere a brúsne plátna.

7 - Brúsky ako časti strojov, brúsky ako stroje, dla- 
bačky, drevoobrábacie stroje a nástroje, drviace 
stroje, držiaky listov píly, profiIovacie stroje, frézy, 
frézovacie hlavy s vymeniteľnými doštičkami, frézy 
ako stroje, hoblovačky, hrčovníky, kovoobrábacie 
stroje a nástroje, krájacie a lúpacie nože, leštiace li
sy, leštičky ako stroje, lisovacie stroje, lúpačky, ná
stroje ako časti strojov, nástrojové brúsky, ostričky, 
nože ako časti strojov, obrábacie stroje, obrážacie 
stroje, obrábacie nástroje a náradie pre papierenský 
a potravinársky priemysel, orezávacie stroje, papie
renské stroje, pílové listy ako častí strojov, píly ako 
stroje, pílové kotúče, pílové pásy, razidlá ako stroje, 
strúhačky ako stroje, sústružnícke nože, vŕtacie hla
vy ako časti strojov, vŕtacie stroje, elektrické ručné 
vŕtačky, vrtákové skľučovadlá ako časti strojov, zá- 
vitorezné hlavy, závitorezy ako stroje.
8 - Brúsne kotúče, ručné nástroje a náradie, ručné 
mechanické náradie, štípacie kliešte, vrtáky, vý
stružníky, výhrubníky, vyvŕtavacie tyče, záhlbníky, 
závitníky, závitové kruhové čeľuste, zátkovníky, 
žliabkovačky.
9 - Meradlá a meracie prípravky pre strojársky a 
drevársky priemysel.
37 - Ostrenie nástrojov pre drevársky a strojársky 
priemysel, prelištovávanie rámových píl, valcova
nie a rovnanie pílových pásov.
40 - Zváranie pílových pásov.

(730) ŠKORPIÓN, s. r. o., Zvolenská 276, 962 62 Sása, 
SK;

(210) 1920-98 
(220) 17.07.1998 
(511)25 
(540)

(510) 25- Dámske a dievčenské odevy, pánske odevy. 
(730) MAKYTA, a. s., Ul. 1 .mája 882/46, 020 25 Pú- 

chov, SK;

(210) 1018-98 
(220)21.04.1998 
(511) 25, 32, 33 
(540)

(510) 25 - Obuv, odevy, klobučnícke výrobky.
32 - Nealkoholické nápoje, pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(730) Makara Oleg - MAKRO, Film video manage
ment, Krásna 41, 821 05 Bratislava, SK;

(210) 1879-98
(220) 10.07.1998
(511)9, 37, 42
(540) Panacom
(510)9 - Čítače čiarového kódu, kancelárske dierovacie 

stroje, faxy, magnetické disky, mikrofóny, mikro
procesory, modemy, monitory, optické čítače, optic
ké kompaktné disky, počítače, počítačové zostavy, 
počítačové komponenty, počítačové klávesnice, po
čítačový hardvér, počítačový softvér, počítačové pa
mäte, periférne zariadenia k počítačom, kancelárske 
podložky pod myši, komponenty na počítačové sie
te, nahrané počítačové programy, rádiotelefónne za
riadenia, reproduktory, rozhranja počítačov, telefón
ne prístroje, tlačiarne k počítačom, telekomunikač
né prístroje a zariadenia, spíkrp, videokazety, zvu
kové prehrávacie zariadenia, zvukové karty.
37 - Servis výpočtovej a kancelárskej techniky.
42 - Prenájom a tvorba softvénj.

(730) Panacom, s. r. o., Bezručova 8,811 09 Bratislava, 
SK;

(210) 2269-98 
(220) 02.09.1998 
(511)25, 35
(540) MONTEBELLO
(510)25 - Odevy, oblečenie najmä nohavice, vesty, koše

le, saká, bundy, čiapky, sukne, tričká; obuv; opasky. 
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(730) Gašperák Zdenko, Klášterská 36, 821 05 Brati
slava, SK;

(210)2520-98 
(220) 08.10.1998 
(511)24



(540)

(510)24 - Textilné tapety.
(730) HAJAT Slovakia, s. r. o., Tríbečská 15, 949 01 

Nitra, SK;

nie módnych prehliadok, spoločenských večerov, 
gála večerov, organizovanie sprievodných progra
mov v rámci výstav.
42 - Informácie o móde, poriadanie a prevádzkova
nie výstav.

(730) Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolice 43, 91101 
Trenčín, SK;

(210)1311-97 
(220) 15.05.1997 
(511)28, 31, 39, 40, 42 
(540)

______ Á__
SEMENOLES

(510)28 - Ozdoby na vianočný stromček z prírodných 
materiálov.
31 - Semená lesných drevín, sadenice lesných a 
okrasných drevín, mobilná zeleň, potrava pre ťažné 
kone a lesnú zver.
39 - Balenie a skladovanie semien lesných drevín.
40 - Spracovanie semien lesných drevín lúštením, 
úprava semien sušením, čistením, morením, mraze
ním, lepením na papierovú fóliu, predsejbová úpra
va semien.
42 - Ozeleňovacie služby a iné služby súvisiace s 
lesným semenárstvom a škôlkárstvom.

(730) SEMENOLES, štátny podnik, Ul. Pri železnici 
52, 033 19 Liptovský Hrádok, SK;

(210)2402-98
(220)24.09.1998
(591) zelená, žltá, ružová
(511)5, 30
(540)

(510) 5 - Bylinkový čaj s liečivými účinkami.
30 - Čaj.

(730) SALV1AFARM, a. s., Mnešická 11, 915 01 Nové 
Mesto nad Váhom, SK;

(210)2473-98 
(220)05.10.1998 
(511) 35, 41, 42 
(540)

(510)35 - Organizovanie výstav na obchodné účely, re
klamná činnosť.
41 - Služby v odbore spoločenskej zábavy, organi
zovanie predstavení, živých vystúpení, usporiada
nie módnych prehliadok, spoločenských večerov, 
gála večerov, organizovanie sprievodných progra
mov v rámci výstav.
42 - Informácie o móde, poriadanie a prevádzkova
nie výstav.

(730) Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolice 43, 911 01 
Trenčín, SK;

(210)2651-98
(220)23.10.1998
(511) 10
(540)CHIRODENT
(510) 10 - Kreslá na lekárske alebo zubolekárske účely, 

nádoby na chirurgické a lekárske nástroje, zubárske 
kreslá, zubné prístroje a nástroje, elektrické zubné 
prístroje.

(730) CHIRANA - PREMA HUMENNÉ, a. s., Jasenov- 
ská 2468/34, 066 81 Humenné, SK;

(210)2763-98 
(220) 17.01.1995 
(511) 30
(540) FIZZY 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) 2472-98 
(220)05.10.1998 
(511) 35, 41, 42
(540) VÝSTAVISKO TMM
(510)35 - Organizovanie výstav na obchodné účely, re

klamná činnosť.
41 - Služby v odbore spoločenskej zábavy, organi
zovanie predstavení, živých vystúpení, usporiada

li 0)2280-97 
(220) 11.08.1997 
(591) modrá, červená
(511) 6, 7, 9, 10, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 
(540)



(510) 6 - Ventily, nie ako časti strojov; kovové skrinky a 
debny.
7 - Vodovodné vykurovacie zariadenia.
9 - Váhy; snímače (zariadenia na spracovanie úda
jov); elektrické meniče; manometre (tlakomery); 
vysielače elektronických signálov; prístroje a ná
stroje na meranie objemu; prístroje a nástroje na po
užitie v chemickom priemysle; materiály na elek
trické vedenie; elektrické zariadenia na diaľkové 
ovládanie priemyselných procesov; elektrodyna- 
mické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; 
rozvodové a spínacie skrine.
10 - Teplomery s výnimkou lekárskych.
11 - Regulátory ako časti strojov; elektrické regulá
tory; zariadenia na meranie hladiny - stavoznaky; 
termostatické ventily.
35 - Reklama; služby, poradenstvo v obchodnej čin
nosti.
36 - Sprostredkovateľská činnosť.
37 - Elektrické spotrebiče (inštalovanie a opravy); 
vykurovacie zariadenia (montáž, opravy); oprava o- 
potrebovaných alebo poškodených motorov; oprava 
opotrebovaných alebo poškodených strojov; počíta
če (montáž, údržba, opravy).
39 - Distribúcia energie.
40 - Montáž materiálu na objednávku; úprava a 
spracovanie kovov; výroba energie.
41 - Vyučovanie, vzdelávanie.
42 - Inžinierska činnosť; expertízy; kalibrácia; kon
trola kvality; odborné poradenstvo s výnimkou ob
chodného; projektová činnosť, štúdie technických 
projektov; projekty, projektová činnosť; technický 
prieskum; tvorba softvéru.

(730) Menert, spol. s r. o., Horná 1, 927 00 Šaľa, SK;

(210)690-96
(220) 15.03.1996
(511) 1, 2, 3,4, 6, 9, 11, 16, 25,35,36,37,38,39, 40,41, 

42
(540) BP
(510) 1 - Chemické výrobky, látky a prípravky na použi

tie v priemysle a v priemyselných alebo výrobných 
procesoch, pre vedu, fotografiu, poľnohospodár
stvo, záhradníctvo, lesníctvo okrem herbicídov, fun- 
gicídov a insekticídov; živice umelé a syntetické v 
surovom stave, plastické hmoty v surovom stave; 
pôdne hnojivá, najmä komposty, prírodné a priemy
selné hnojivá; hasiace zmesi, prípravky na ohňo
vzdornú impregnáciu; temperovacie látky, chemic
ké prípravky na spájanie a zváranie kovov; chemic
ké prostriedky na konzervovanie potravín; gleje, le
pidlá a cementy obsiahnuté v tr. 1; plyny (v tuhom, 
tekutom alebo plynnom stave); prípravky na čiste
nie plynu, olejové dispergovadlá; hnacie plyny do 
aerosólov, generátorový plyn, chemikálie na odlu
čovanie olejov; plyny v tekutom stave na priemy
selné využitie, hydraulické oleje a kvapaliny; 
ochranné plyny na zváranie, oleje a kvapaliny do 
prevodoviek; biochemické aditíva do palív, mazív, 
motorového benzínu, fungicídov, insekticídov, ger
micide v, biocídov, prostriedkov na ničenie rias, pa
razitov, pesticídov, prostriedkov na ničenie buriny a 
do herbicídov, vrtných kalov; mazivá na vrtné sú
pravy; vrtné kaly; nemrznúce zmesi a prípravky

proti zamŕzaniu; prípravky na chladenie motorov; 
kaliace kvapaliny; kvapaliny používané pri kovoob- 
rábaní; kvapaliny používané na prenos tepla; kvapa
liny pohlcujúce kmity; roztoky kyseliny a vody na 
nabíjanie akumulátorov a batérií; odpeňovacie roz
toky do akumulátorov a batérií; prostriedky proti 
znečisťovaniu sviečok motora; prostriedky proti 
tvoreniu usadenín, krúst a povlakov; antidetonátory 
do vnútorných spaľovacích motorov; diagnostické 
prípravky okrem prípravkov na lekárske účely; fil
tračné materiály a médiá; fixačné prípravky; prí
pravky na šetrenie paliva; katalyzátory; konzervač
né prostriedky na použitie v stavebníctve (s výnim
kou náterov); prípravky na báze mikroorganizmov 
okrem prípravkov na lekárske alebo zverolekárske 
použitie; lisovacie prípravky; chemické prípravky 
na sebaobranu; umelé (priemyselné) zeminy; činid
lá podporujúce napínanie; zmesi na opravu pneu
matík; vulkanizačné prípravky; chemikálie proti za
hmlievaniu okien; silikony a silikáty; kvapaliny do 
automatických prevodoviek.
2 - Antikorozívne prípravky a substancie; spojivá do 
náterov; cementy; štukové malty; farby natieračské, 
fermeže a laky; ochranné nátery a tmely; farbivá; 
temperové farby; emaily na maľovanie; moridlá; 
pigmenty; kovy v práškovom stave; živice; zahus- 
ťovadlá; riedidlá a pigmenty do všetkých farieb, fer- 
meží alebo lakov; oleje na konzervovanie dreva.
3 - Prípravky toaletné, kozmetické a do kúpeľov bez 
liečivých účinkov; parfumy, výrobky voňavkárske a 
kozmetické prípravky; zmesi odstraňujúce farbu, 
lak a náter; prípravky a tekutiny na čistenie a od
masťovanie (nie na použitie v priemysle a výrob
ných postupoch alebo na lekárske účely); prípravky 
bieliace a iné prípravky na použitie pri praní bieliz
ne; prípravky na čistenie, leštenie, drhnutie a brúse
nie; prípravky na čistenie zubov; dezodoranty na o- 
sobné použitie, depilátory a depilačné prípravky; 
mydlá; vosky; kozmetika na vlasy; ústne vody (nie 
na lekárske účely); éterické oleje; vazelína z ropy 
(na kozmetické účely); pieskový a sklený papier; 
prípravky na odstraňovanie kotolného kameňa na 
použitie v domácnostiach; prípravky na opaľovanie; 
talkový zasýpací púder.
4 - Oleje a tuky; mazadlá; palivá tekuté, plynné a tu
hé; zmesi na práškovanie a absorbovanie prachu; 
látky (hmoty) na svietenie; vosk na použitie vo vý
robe; nechemické aditíva do olejov a palív; oleje na 
konzervovanie muriva; žltá vazelína na priemyselné 
použitie; loj; tekutiny do automatických prevodo
viek.
6 - Kovové kontajnery na stlačený plyn alebo skva
palnený vzduch, alebo skvapalnené palivo, kovové 
potrubie, kovové ventily, ktoré nie sú súčasťou za
riadení.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, pre námornú plav
bu, monitorevacie, elektrické (vrátane rádiových), 
elektronické, fotografické, kinematografické, optic
ké, prístroje na váženie, meranie, signalizovanie, na 
účely konrolné (inšpekčné), záchranné a na výučbu; 
hasiace prístroje; portály a sťažne na rádiové a ra
darové antény, silové káble, širokouhlé a signalizač
né svetlomety, nosiče hadíc a rúrok na hasiace za
riadenia; hradlové fotónky a moduly; solárne elek
trické systémy na použitie na úseku telekomuniká-



cií, navigačných pomôcok, katódovej ochrany a na 
elektrifikáciu vidieka; hradlové a termálne výmen
níky tepla; prístroje a nástroje na reguláciu a kon
trolu elektrických prúdov; elektrické bunky a baté
rie; nabíjačky batérií; akumulátory; účtovacie stro
je; hustomery na meranie hustoty kyselín; acidimet- 
re pre batérie; stroje na revíziu účtov; anódové ba
térie; anódy; elektrické zariadenia antiinterferenčné 
na chytanie a ničenie hmyzu; svetelné majáky; za
riadenia na kontrolu bojlerov; dýchacie aparáty iné 
ako na umelé dýchanie; kalkulačné stroje; kontrol
né pokladnice; kondenzátory; katódové antikorózne 
zariadenia; vypínače a zapínače obvodov; ochranný 
odev, pokrývky hlavy a obuv na použitie pri havá
riách a/alebo požiaroch; automatické prístroje uvá
dzané do činnosti vhodením mince určené do vcho
dov krytých parkovísk a parkovacích miest; počíta
čové programy; počítače; magnetické disky; elek
trické zariadenia na odstraňovanie prachu; elektric
ké zariadenia na diaľkovú kontrolu priemyselných 
operácií; tvárové kryty; galvanické batérie; rukavi
ce; batériové mriežky; ochranné prilby; hologramy; 
bleskoistky a bleskozvody; magnetické identifikač
né karty; elektrické zariadenia na zapaľovanie na 
diaľku; inkubátory na bakteriálne kultúry; integro
vané obvody; účtovacie stroje; nivelačné prístroje; 
záchranné vesty; záchranárske plte; svetlovodivé 
vlákna; sťažne na rádiové antény; oscilografy; tla
čené obvody; ochranné odevy; pyrometre; prístroje 
rádiotelegrafické, rádiotelemetrické a rádiotelefo- 
nické prijímače; telefonické slúchadlá; elektrické 
relé; zariadenia na diaľkovú kontrolu; elektrické od
pory; otáčkoměry; slnečné batérie; telemetre; tepel
né indikátory; elekrické zariadenia na ochranu proti 
krádežiam; elektrické vysielače; rezacie zariadenia 
na silikonové materiály; indikátory vodnej hladiny; 
teplomery; prístroje na testovanie plynu, meracie a 
indikačné zriadenia; súčasti a fitingy všetkého uve
deného tovaru.
11 - Zariadenia a prístroje osvetľovacie, vykurova
cie, zariadenia na varenie, chladenie, sušenie, vetra
nie, na rozvod vody a zariadenia zdravotnícke, za
riadenia na odlučovanie plynu, uskladňovanie ply
nu, likvidáciu alebo využívanie odpadu; spaľovacie 
zariadenia; teplotné akumulátory; klimatizačné za
riadenia; zariadenia na filtrovanie vzduchu; protio- 
slňovacie zariadenia na automobily; chladiace a 
mraziace zariadenia; radiátory na ústredné vykuro
vanie; elektrické žiarovky, lampy a výbojky; dávko
vače a rozdeľovače dezinfekčných prostriedkov do 
toaliet; destilačné aparáty a kolóny; zariadenia na 
odsávanie a odstraňovanie prachu na priemyselné ú- 
čely; komínové koncovky; vetracie komíny; zaria
denia na úsporu paliva; regulačné a bezpečnostné 
príslušenstvá plynových zariadení; plynové kahany; 
regulátory plynu; prístroje na osvetľovanie, vykuro
vanie, výrobu pary a na ohrev, chladenie a sušenie, 
palivové ekonomizéry, ventily obsiahnuté v triede 
11; kahany používané na dezinfekciu; výmenníky 
tepla; tepelné čerpadlá; zariadenia na pasterizáciu; 
benzínové kahany; čističky odpadových vôd; uzá
very radiátorov; radiátory; regulačné a bezpečnost
né príslušenstvá vodovodných, plynových alebo o- 
lejových zariadení a potrubí; solárne kolektory pou
žívané na vykurovanie; solárne pece; elektrické ba

terky; žiarovky na kontrolu hladiny v cisternách; za
riadenia na rozvod vody; zariadenia na filtráciu vo
dy; súčasti a fitingy všetkého uvedeného tovaru.
16 - Lepidlá a lepiace pásky na použitie v papier
nictve a domácnosti; atlasy; mapy; papierové alebo 
plastové tašky na baliace účely; knihy; karty; tabuľ
ky; plastové fólie so vzduchovými bublinami na o- 
balové účely; kalendáre; diáre; papierové pásky, 
karty a disky na záznam počítačových programov; 
papierové podnosy; kontrolné známky; filtračný pa
pier; zaraďovače; papierové zástavky; rukoväti; ča
sopisy (periodiká); noviny; papier, lepenka a plasto
vé náhradky papiera a lepenky; brožúrky; ťažidlá; 
špendlíky; perá, ceruzky, násadky na perá a ceruz
ky; strúhadlá na ceruzky; fotografie; obrazy; papie
rové podložky alebo ich náhradky; papierové alebo 
plastové vreckovky, obrúsky a uteráky; pohľadnice; 
plagáty, tlačoviny a tlačené publikácie; prospekty; 
papierové stužky; pisárske gumy; pravítka; školské 
potreby; stojančeky na perá a ceruzky; papierové 
tkaniny; papierová stolová bielizeň; papierové pre
stieranie a obrúsky; peračníky; maliarske štetky; 
valčeky na maľovanie.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar; kombinézy; 
športové oblečenie.
35 - Účtovníctvo; výpisy z účtov; analýza výrob
ných cien; obchodné odhady; revízie účtov; vedenie 
účtovných kníh; poradenská činnosť na úseku ma
nažérstva a organizácie; obchodný výskum; agentú
ry obchodných informácií; pomoc pri obchodnom, 
priemyselnom a podnikateľskom riadení; predvá
dzanie tovaru; priama inzercia poštovou cestou; 
reprodukcia dokumentov; dispečing nákladných vo
zov prostredníctvom počítača; poradenská činnosť 
v odbore priemyselných práv; poradenské služby 
pre riadenie podniku; konzultácie týkajúce sa riade
nia personálu; prieskum trhu; marketingové štúdie; 
modelovanie pre inzerciu alebo predaj; prenájom 
kancelárskych strojov a vybavenia; fotokopírova
nie; styk s verejnosťou; stenografia; prepisy; písanie 
na stroji; služby zamerané na nábor zamestnancov; 
organizovanie výstav a konferencií; organizovanie 
obchodných prehliadok a trhov; sekretárske služby; 
služby týkajúce sa spracovania dát; služby týkajúce 
sa riadenia podniku počítačom; obchodné plánova
nie; tlačiarenské služby; spracovanie textu počíta
čom; poradenská činnosť pomocou počítača; kon
zultácie týkajúce sa softvéru; registrácia kariet pou
žívaných na finančné transakcie; služby týkajúce sa 
úverových kariet; propagácia predaja tovaru a slu
žieb; obchodné informácie.
36 - Ubytovacie kancelárie (bytové); správa nájom
ných domov; prenájom bytov; bankovníctvo; bur
zová agentúra; zúčtovacie ústavy (finančné); správa 
majetku; finančné vedenie a poradenská činnosť; fi
nančné služby; záruky; poisťovacia agentúra; uzat
váranie poistenia; kapitálové investície na penzijné 
poistenie; vydávanie cestovných šekov; financova
nie prenájmu - nákupov; prepožičiavanie na záruku; 
pôžičky (financovanie); prevádzka lotérií; finančné 
riaditeľstvo; správa penzijného fondu; úverové za
riadenia; vydávanie kreditných kariet
37 - Ochrana proti hrdzaveniu vozidiel, kovových 
reťazí a kovových konštrukcií (napr. skladovacích 
cisterien a olejových sústav); asfaltovanie; údržba a



oprava horákov; údržba a oprava vozidiel a trajlerov 
(druh vlečného vozidla); umývanie vozidiel; umý
vanie a čistenie vozidiel a trajlerov; umývanie mo
torových vozidiel; prenájom a čistenie strojov; čis
tenie odevov; úpravy odevov; vykonávanie dezin
fekcie; ničenie škodcov; inštalácia a opravy požiar
nych hlásičov; inštalácia a opravy pecí; mazanie vo
zidiel; inštalácia a opravy vykurovacích zariadení; 
inštalácia kuchynského zariadenia; pranie bielizne; 
čistenie a oprava výrobkov z kože; žehlenie bieliz
ne; údržba a opravy strojových zariadení; opravy 
odevov; inštalácia kancelárskych strojov a vybave
nia kancelárií, ich údržba a opravy; maľovanie inte
riérov a exteriérov; leštenie vozidiel; žehlenie šat
stva; opravy a údržba púmp; renovácia odevov; vy
konávanie protihrdzovej úpravy; stanice autoservi
su; oprava obuvi; maľovanie a opravy štítov; zria
ďovanie a opravy telefónov; podvodné stavby; ča- 
lúnnictvo; čalúnnické opravy; lakovanie; vulkanizá
cia; tapetovanie; ničenie buriny; čistenie okien; ú- 
držba, opravy a starostlivosť o lode, vrtné súpravy a 
lietadlá; služby týkajúce sa inštalácie a udržovania 
počítačov.
38 - Telegrafný styk, telefónny styk, zasielanie de
peší, telegrafné služby, rozhlas po drôte, ďalekopis
né služby, faxovacie služby, obstarávanie kuriér- 
ských služieb.
39 - Obstarávanie rekreačných plavieb, obstaráva
nie turistických ciest, prenájom člnov, doprava čl
nov, rezervovanie miesteniek (ciest), autobusová 
doprava, parkovanie automobilov, prenájom auto
mobilov, doprava automobilov, prenájom autoka
rov, sprevádzanie cestujúcich, ochrana cestujúcich, 
doručovanie balíčkov, prenájom parkovísk, doprava 
cestujúcich, zábavné plavby člnom, prehliadky pa
mätihodností (turistické), doprava taxislužbou, ces
tovné kancelárie, prenájom nákladných vozov a vo
zidiel, odťahovanie vozidiel, uskladňovanie lodí, 
distribuovanie, zásobovanie, doprava a uskladňova
nie tuhých palív, ropy, nafty a mazív, dodávanie, 
distribuovanie, transportovanie a uskladňovanie 
plynov, penájom cisterien, fliaš a kontajnerov na 
dopravu, dodávanie alebo uskladnenie plynu.
40 - Služby týkajúce sa protikoróznych náterov a 
kovových povlakov, spracovanie ropy (rafinácia ro
py, rektifikácia ropy, dekontaminácia ropy); služby 
týkajúce sa údržby zariadení, strojov a nástrojov po
užívaných pri vykonávaní vrtov a dolovaní, spraco
vaní plynu.
41 - Vydávanie kníh, služby na úseku výchovy a 
vzdelávania, inštruktáže, požičovne kníh, zaobsta
rávanie rekreácií, vyučovanie, organizovanie súťa
ží, názorné predvádzanie a výstavy na všetky vyu
čovacie a zábavné účely, služby na úseku výchovy 
k manažérstvu, požičiavanie filmov, videozázna
mov a audiozáznamov, výroba filmov a videí, zába
vy.
42 - Obstarávanie bývania, ubytovania v hoteloch a 
kempoch; analýzy ťažby z ropných polí; architek- 
túrne konzultácie; verejné kúpele; rezervovanie u- 
bytovania v penzióne, hoteli, v kempe a vedenie 
týchto zariadení; kaviarne; samooblužné reštaurá
cie; bufety; dodávka hotových jedál; požičiavanie 
odevov; programovanie počítačov; prenájom počí
tačov; priemyselné dizajnérstvo; vŕtanie studní; in

žinierske a konštruktérske služby; technické kresle
nie; obstarávanie výstavných priestorov; letecké a 
pozemné poprašovanie poľnohospodárskymi che
mikáliami; geologický prieskum; geologický vý
skum; geologický dozor; nočné hliadky; záhradníc
tvo; informácie o móde; výzdoba interiérov; námor
né loďstvo; vzdušný a pozemný dozor; masáže; me
teorologické informácie; ropný prieskum; dozor na 
ropných poliach; testovanie studní na ťažbu ropy; 
fyzioterapia; reštaurácie; bezpečnostné konzultácie; 
snack-bary; testovacie materiály; psychologické 
testy; prenájom uniforiem; prenájom predajných 
automatov; lahôdkarstvo; zaisťovanie jedál do do
mu; hostince; zaisťovanie jedál a nápojov pre iných; 
služby týkajúce sa prenájmu a nájmu miestností; za
riadenia na holenie, kúpanie, sprchovanie, saunova- 
nie a zariadenia sociálne; kadernícke a holičské sa
lóny; zdravotnícke služby; služby zaisťujúce infor
mácie o počasí; služby pre zariaďovanie a prevádz
kovanie výstav; služby pre navrhovanie počítačové
ho softvéru; vzorkovacie služby pre maloobchod a 
veľkoobchod; tlačiarenské styky; služby pre vý
skum a vývoj nových výrobkov a zlepšovanie exis
tujúcich výrobkov; analýzy, poradné, konzultačné a 
návrhové služby týkajúce sa ropy, motorovej nafty a 
maloobchodných priemyselných odvetví; riadenie a 
využívanie priemyselného vlastníctva; odborné po
radenstvo pre styk s priamym spotrebiteľom.

(730) THE BMTISH PETROLEUM COMPANY p. 1. 
c., Britannic House, 1 Finsburry Circus, London 
EC2M 7BA, GB;

(210) 131-96
(220)18.01.1996
(511)1,2,3,4,5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 39, 40

(540)

RADIMA

(510) 1 - Chemické výrobky: na priemyselné a vedecké ú- 
čely, pre fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníc
tvo, lesníctvo okrem herbicídov, insekticídov a fun- 
gicídov; umelé živice, plastické hmoty v surovom 
stave (v prášku, pastách, v tekutom stave); pôdne 
hnojivá prírodné a umelé; prostriedky: hasiace, na 
kalenie, na zváranie, konzerváciu potravín; trieslo
viny; priemyselné spojivá; prostriedky na čistenie 
sporákov; ortuť, antimón, alkalické a alkalickoze- 
mité kovy ; bauxit; všetko s výnimkou jedov.
2 - Farby, laky, fermeže do priemyselných a ume
leckých textilných farieb; prípravky na farbenie po
travín a nápojov; farbivá, antikorózne a impregnač
né nátery; farbiace prípravky, moridlá, prírodné ži
vice; kovové fólie, kovy v prášku pre maliarov a de
koratérov.
3 - Prípravky: pracie a bieliace, čistiace, leštiace, 
odmasťovacie; mydlo, výrobky: kozmetické, vo- 
ňavkárske vrátane éterických olejov; vodičky na 
vlasy, zubné pasty, prášky; želatína na potravinárske 
účely; moridlá na bielizeň, farby na vlasy.
4 - Mazadlá, prostriedky na zachytávanie prachu,



čierne a hnedé uhlie, palivové drevo, osvetľovacie 
prostriedky, sviečky, sviece, nočné lampičky, knôty.
5 - Výrobky: dietetické pre deti a chorých, chemic
ké na lekárske účely; náplasti, obväzový materiál, 
hmoty určené na plombovanie zubov a na zubné 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 ur
čených na elektrotechnické účely); zámočnícke vý
robky; kovové rúry; nedobytné pokladne a schrán
ky, oceľové guľôčky; podkovy, klince a skrutky; iné 
kovové výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných 
triedach; rudy.
7 - Stroje a obrábacie stroje všetkých druhov (s vý
nimkou tých, ktoré sú zahrnuté v triede 9 - 12 a 16), 
motory; súkolesia a hnacie remene; poľnohospodár
ske stroje a liahne, maznice; elektrotechnické zaria
denia a prístroje pre domácnosť (drviče, mixéry, 
mlynčeky).
8 - Ručné nástroje majúce funkciu náradia v prí
slušných odboroch; nožiarske výrobky vrátane no
žiarskych výrobkov z drahých kovov, vrátane bri
tiev a holiacich elektrických strojčekov; vidličky a 
lyžice aj z drahých kovov; zbrane sečné a bodné; 
strojčeky na strihanie vlasov.
9 - Prístroje a nástroje určené na vedecké a labora
tórne účely; prístroje a nástroje navigačné, t.j. prí
stroje a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na 
meranie a prístroje všeobecne používané na riadenie 
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické a prí
stroje na bezdrôtovú telegrafiu; prístroje fotografic
ké, kinematografické, optické vrátane premietačiek 
obrazu a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástro
je na váženie a meranie, prístroje a nástroje signali
začné vrátane signálnych píšťal; prístroje a nástroje 
na účely záchranné a učebné; automaty uvádzané do 
činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje na 
záznam a reprodukciu hovoreného slova; rozhlaso
vé a televízne prijímače a vysielače, satelitné prijí
mače, gramofóny, audiovizuálna technika všetkých 
druhov, magnetofóny všetkých druhov; zapisovacie 
pokladne a počítacie stroje vrátane kancelárskych a 
dierovacích strojov; výpočtová technika všetkých 
druhov vrátane periférnych zariadení; telekomuni
kačná technika všetkých druhov; hasiace prístroje; 
špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú za
radené do tejto triedy; elektrotermické nástroje a 
prístroje, ako ručné elektrické zváračky, elektrické 
žehličky a podobne, elektrické prístroje a zariade
nia, ako elektricky vykurované: podhlavníky, odevy 
a súčasti odevov, ohrievače nôh; elektrické zapaľo
vače a podobné zariadenia nezaradené v iných trie
dach; elektromechanické zariadenia pre domácnosť 
určené na čistenie, ako vysávače prachu, leštiče par
kiet a podobne; súčiastky a príslušenstvo všetkých 
uvedených prístrojov a zariadení.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubo- 
lekárske, zverolekárske, špeciálny nábytok na účely 
zdravotnícke, lekárske a zverolekárske, zdravotníc
ke pomôcky všetkých druhov vrátane ortopedic
kých, bandáží, zdravotníckych výrobkov z gumy a

protéz; prikrývky vyhrievané elektricky; chirurgic
ké nástroje nožiarskeho charakteru.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia na vý
robu pary; zariadenia na varenie, chladenie, vetranie 
vrátane klimatizácie alebo zariadenia na úpravu 
vzduchu, zariadenia na rozvod vody a zariadenia 
zdravotnícke.
12 - Pozemné vozidlá, motory a iné súčiastky pre 
pozemné vozidlá, poháňacie súkolesia a hnacie re
mene pre pozemné vozidlá; zariadenia na leteckú, 
lodnú a pozemnú dopravu.
13 - Ohňostroje a všetky výrobky zábavnej pyro
techniky.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny; predmety z drahých 
kovov, ich zliatin alebo predmety z plátovaných 
(dublovaných) kovov; bižutéria z plastov a plastic
kých hmôt; hodiny a chronometrické zariadenia 
vrátane špeciálnych puzdier, umelecké predmety z 
bronzu.
15 - Hudobné nástroje vrátane mechanických klaví
rov a ich príslušenstvo, hudobné skrine.
16 - Papier a výrobky z papiera, lepenky a karto
nážne výrobky; tlačoviny, časopisy, periodiká, kni
hy, knihárske výrobky, 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 nich, nekovové hadice; izolačné nátery.
18 - Koža a náhrady, výrobky z kože a náhrad, su
rové kože a kožušiny; kufre a cestovné tašky; dážd
niky, slnečníky, palice, biče, postroje na kone, sed
lárske výrobky.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného 
reziva (trámy, dosky, drevené panely, preglejka, 
sklenené tehly, dlaždice a podobne); prírodný a u- 
melý kameň, cement, vápno, malta, sadra, štrk, ka
meninové a cementové rúry; stavebný materiál na 
stavbu ciest, asfalt, smola, živec; prenosné domy, 
kamenné pomníky, kozuby.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového 
nábytku; brúsené sklo a zrkadlá, rámy; výrobky z 
dreva, korku, prútia, tŕstia, trstiny, rohoviny, slono
viny, kostí, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej 
peny, buničiny; výrobky z plastických hmôt, pos
teľné potreby; matrace, žinenky, podhlavníky.
21- Drobné náradie a prenosné nádoby na domáce a 
kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá, ple
chové misky, misky z plastických hmôt alebo iných 
hmôt, strojčeky na mletie, sekanie, lisovanie a po
dobne; hrebene a špongie na umývanie, toaletné 
potreby, kefy, kefársky materiál, pomôcky na upra
tovanie, čistiace látky, drôtenky, sklenený tovar vrá
tane okenného skla, výrobky z porcelánu a kameni
ny, ktoré nie sú zaradené v iných triedach.
22 - Povrazy, struny na technické účely, laná, motú
zy z prírodných, umelých alebo plastických látok; 
siete, stany vrátane stanov na táborenie, lodné 
plachty, vrecia; čalúnnický materiál (vlásie, perie, 
morská tráva a podobne), surové textilné vlákna.



23 - Nite, priadze.
24 - Tkaniny; prikrývky vrátane prikrývok na cesto
vanie.
25 - Odevy, bielizeň, topánky, črievice, trampky.
26 - Cipky, výšivky, stuhy, šnúrky, gombíky, háčiky, 
zipsy; umelé kvety, leonský tovar.
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, ry
bárske potreby, náradie na zimné športy a športové 
hry, plážový a kúpací tovar; ozdoby na vianočný 
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; konzervované potraviny 
zaradené v triede 29; zelenina naložená v octe.
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, kvasnice, prášky do pečiva; soľ, 
čierne korenie, ocot, chuťové omáčky; korenie, ľad; 
konzervované potraviny zaradené do triedy 30.
31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke; pro
dukty lesnícke vrátane nespracovaného dreva; se
mená, čerstvé ovocie a zelenina; sadenice, živé rast
liny a prírodné kvetiny; krmivá pre zvieratá, 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.
33 - Vína, liehoviny, likéry, nealkoholické vína.
34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky; po
treby pre fajčiarov; zápalky.
35 - Sprostredkovateľská činnosť.
36 - Lizing technologického zariadenia súvisiaceho 
s výrobou, skladovaním a distribúciou mraziaren
ských a rybných výrobkov.
39 - Skladovanie.
40 - Spracovanie ovocia, zeleniny, rýb a iných mor
ských živočíchov.

(730) RADOMA, spol. s r. o., Mlynské Nivy 61/A, 
820 06 Bratislava, SK;

(210) 132-96
(220) 18.01.1996
(511) 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 39, 40

(540) RADOMA
(510) 1 - Chemické výrobky: na priemyselné a vedecké ú- 

čely, pre fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníc
tvo, lesníctvo okrem herbicídov, insekticídov a fun- 
gicídov; umelé živice, plastické hmoty v surovom 
stave (v prášku, pastách, v tekutom stave); pôdne 
hnojivá prírodné a umelé; prostriedky: hasiace, na 
kalenie, na zváranie, konzerváciu potravín; trieslo
viny; priemyselné spojivá; prostriedky na čistenie 
sporákov; ortuť, antimón, alkalické a alkalickoze- 
mité kovy; bauxit; všetko s výnimkou jedov.
2 - Farby, laky, fermeže do priemyselných a ume

leckých textilných farieb; prípravky na farbenie po
travín a nápojov; farbivá, antikorózne a impregnač
né nátery; farbiace prípravky, moridlá, prírodné ži
vice; kovové fólie, kovy v prášku pre maliarov a de
koratérov.
3 - Prípravky: pracie a bieliace, čistiace, leštiace, 
odmasťovacie; mydlo, výrobky: kozmetické, vo- 
ňavkárske vrátane éterických olejov; vodičky na 
vlasy, zubné pasty, prášky; želatína na potravinárske 
účely; moridlá na bielizeň, farby na vlasy.
4 - Mazadlá, prostriedky na zachytávanie prachu, 
čierne a hnedé uhlie, palivové drevo, osvetľovacie 
prostriedky, sviečky, sviece, nočné lampičky, knôty.
5 - Výrobky: dietetické pre deti a chorých, chemic
ké na lekárske účely; náplasti, obväzový materiál, 
hmoty určené na plombovanie zubov a na zubné 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 ur
čených na elektrotechnické účely); zámočnícke vý
robky; kovové rúry; nedobytné pokladne a schrán
ky, oceľové guľôčky; podkovy, klince a skrutky; iné 
kovové výrobky, ktoré nie sú obsiahnuté v iných 
triedach; rudy.
7 - Stroje a obrábacie stroje všetkých druhov (s vý
nimkou tých, ktoré sú zahrnuté v triede 9 - 12 a 16), 
motory; súkolesia a hnacie remene; poľnohospodár
ske stroje a liahne, maznice; elektrotechnické zaria
denia a prístroje pre domácnosť (drviče, mixéry, 
mlynčeky).
8 - Ručné nástroje majúce funkciu náradia v prí
slušných odboroch; nožiarske výrobky vrátane no
žiarskych výrobkov z drahých kovov, vrátane bri
tiev a holiacich elektrických strojčekov; vidličky a 
lyžice aj z drahých kovov; zbrane sečné a bodné; 
strojčeky na strihanie vlasov.
9 - Prístroje a nástroje určené na vedecké a labora
tórne účely; prístroje a nástroje navigačné, t.j. prí
stroje a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na 
meranie a prístroje všeobecne používané na riadenie 
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické a prí
stroje na bezdrôtovú telegrafiu; prístroje fotografic
ké, kinematografické, optické vrátane premietačiek 
obrazu a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástro
je na váženie a meranie, prístroje a nástroje signali
začné vrátane signálnych píšťal; prístroje a nástroje 
na účely záchranné a učebné; automaty uvádzané do 
činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje na 
záznam a reprodukciu hovoreného slova; rozhlaso
vé a televízne prijímače a vysielače, satelitné prijí
mače, gramofóny, audiovizuálna technika všetkých 
druhov, magnetofóny všetkých druhov; zapisovacie 
pokladne a počítacie stroje vrátane kancelárskych a 
dierovacích strojov; výpočtová technika všetkých 
druhov vrátane periférnych zariadení; telekomuni
kačná technika všetkých druhov; hasiace prístroje; 
špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú za
radené do tejto triedy; elektrotermické nástroje a 
prístroje, ako ručné elektrické zváračky, elektrické 
žehličky a podobne, elektrické prístroje a zariade
nia, ako elektricky vykurované: podhlavníky, odevy



a súčasti odevov, ohrievače nôh; elektrické zapaľo
vače a podobné zariadenia nezaradené v iných trie
dach, elektromechanické zariadenia pre domácnosť 
určené na čistenie, ako vysávače prachu, leštiče par
kiet a podobne, súčiastky a príslušenstvo všetkých 
uvedených prístrojov a zariadení.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zubo- 
lekárske, zverolekárske, špeciálny nábytok na účely 
zdravotnícke, lekárske a zverolekárske, zdravotníc
ke pomôcky všetkých druhov vratane ortopedic
kých, bandaží, zdravotníckych výrobkov z gumy a 
protéz; prikrývky vyhrievané elektricky, chiruigic- 
ke nástroje nožiarskeho charakteru
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia na vý
robu pary; zariadenia na varenie, chladenie, vetranie 
vratane klimatizácie alebo zariadenia na úpravu 
vzduchu, zariadenia na rozvod vody a zariadenia 
zdravotnícke
12 - Pozemné vozidlá, motory a me súčiastky pre 
pozemné vozidlá, poháňacie súkolesia a hnacie re
mene pre pozemné vozidlá; zariadenia na leteckú, 
lodnú a pozemnú dopravu.
13 - Ohňostroje a všetky výrobky zábavne] pyro
techniky
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, predmety z drahých 
kovov, ich zliatin alebo predmety z plátovaných 
(dublovaných) kovov, bižutéria z plastov a plastic
kých hmôt, hodiny a chronometrické zariadenia 
vratane špeciálnych puzdier, umelecke predmety z 
bronzu.
15 - Hudobné nástroje vratane mechanických klaví
rov a ich príslušenstvo, hudobné skrine
16 - Papier a výrobky z papiera, lepenky a karto
nážne výrobky; tlačoviny, časopisy, periodika, kni
hy, knihárske vyrobky, 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 nich, nekovové hadice; izolačné nátery
18 - Koža a náhrady, výrobky z kože a náhrad, su
rové kože a kožušiny; kufre a cestovné tašky; dážd
niky, slnečníky, palice, biče, postroje na kone, sed
lárske výrobky.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného 
reziva (trámy, dosky, drevené panely, preglejka, 
sklenené tehly, dlaždice a podobne), prírodný a u- 
melý kameň, cement, vápno, malta, sadra, štrk, ka
meninové a cementové rúry; stavebný materiál na 
stavbu ciest, asfalt, smola, živec; prenosné domy, 
kamenné pomníky, kozuby
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového 
nábytku; brúsené sklo a zrkadlá, rámy, výrobky z 
dreva, korku, prútia, tŕstia, trstiny, rohoviny, slono
viny, kostí, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej 
peny, buničiny; výrobky z plastických hmôt, pos
teľné potreby; matrace, žinenky, podhlavníky.
21- Drobné náradie a prenosné nádoby na domáce a 
kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá, ple
chové misky, misky z plastických hmôt alebo iných

hmôt, strojčeky na mletie, sekanie, lisovanie a po
dobne, hrebene a špongie na umývanie, toaletné 
potreb>, kefy, kefársky materiál, pomôcky na upra
tovanie, čistiace látky, drôtenky, sklenený tovar vra
tane okenného skla, vyrobky z porcelánu a kameni
ny ktoré nie sú zaradené v iných triedach.
22 - Povrazy, struny na technické účely, laná, motú
zy z prírodných, umelých alebo plastických látok, 
siete, Stany vrátane stanov na táborenie, lodné 
plachty, vrecia; čalúnmcky materiál (vlásie, perie, 
morská tráva a podobne), surové textilné vlákna
23 - Nite, priadze
24 - Tkaniny; prikryxky vratane prikrývok na cesto
vanie
25 - Odevy, bielizeň, topánky, črievice, trampky.
26 - Cipky, výšivky, stuhy, šnúrky gombíky, háčiky, 
zipsy, umele kvety, Ieonsky tovar
27 - Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové kry
tiny, čalúnenie vrátane farebných papierových ta
piet, paravany, voskové poťahove plátno.
28 - Hry, hračky, telocvičné a športové naradí e, ry- 
bárske potreby, naradie na zimné športy a športové 
hry, plážový a kúpací tovar, ozdoby na vianočný 
stromček.
29 - Mäso, ryby, hydina, mäkkýše, kôrovce, zveri
na; mäsové vyťažky, zelenina a ovocie: konzervo
vané, sušene, varené, rôsoly, zavaranmy, vajcia, 
mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych 
nápo|ov, jedle oleje a tuky, konzervované potraviny 
zaradené v triede 29, zelenina naložená v octe
30 - Káva, čaj, kakao, ryža, tapioka, kávové náhrad
ky , muka a obilné výrobky určene na ľudskú výži
vu, nápoje z kávy, kakaa, čokolády, chlieb, suchare, 
sušienky, jemné pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, 
sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva; soľ, 
čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie, ľad, 
konzervované potraviny zaradené do triedy 30.
31 - Výrobky poľnohospodárske, zahradnické; pro
dukty lesnícke vrátane nespracovaného dreva, se
mená, čerstve ovocie a zelenina, sadenice, živé rast
liny a prírodné kvetiny; krmivá pre zvieratá, slad
32 - Pivo. ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody, šu
mivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a ine prí
pravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy a nápo|e 
z ovocných štiav
33 - Vína, liehoviny, likéry, nealkoholické vína
34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky, po
treby pre fajčiarov, zapalky.
35 - Sprostredkovateľská činnosť
36 - Lizmg technologického zariadenia súvisiaceho 
s výrobou, skladovaním a distribúciou mraziaren
ských a rybných výrobkov.
39 - Skladovanie.
40 - Spracovanie ovocia, zeleniny, rýb a iných mor
ských živočíchov

(730) RADOMA, spol. s r. o., Mlynské Nivy 61/A, 
820 06 Bratislava, SK
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(111) 181 913 
(220)28.12.1994 
(442) 03.06.1998 
(151)16.09.1998 
(180)28.12.2004
(730) POTRUBIE KOŠICE, spol. s r. o., Letná 45, 

040 01 Košice, SK;
(210)3112-94

(111) 181 914 
(220)28.12.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 16.09.1998 
(180)28.12.2004
(730) POTRUBIE KOŠICE, spol. s r. o., Letná 45, 

040 01 Košice, SK;
(210)3113-94

(111)181 916
(220)23.02.1998 
(442) 03.06.1998 
(151) 16.09.1998 
(180)23.02.2008
(730) PST - Slovakia, a. s., 1/4udovíta Štúra 784, 029 01 

Námestovo, SK;
(210)447-98

(111) 181 917 
(220)23.02.1998 
(442) 03.06.1998 
(151) 16.09.1998 
(180)23.02.2008
(730) PST - Slovakia, a. s., 1 Mudovita Štúra 784, 029 01 

Námestovo, SK;
(210)448-98

(111) 181 918 
(220) 25.02.1998 
(442) 03.06.1998 
(151) 16.09.1998 
(180)25.02.2008
(730) RUDEX, spol. s r. o., Tupolevova 2, 851 01 Brati

slava, SK;
(210)473-98

(111) 181 919 
(220)25.02.1998 
(442) 03.06.1998 
(151) 16.09.1998 
(180)25.02.2008
(730) RUDEX, spol. s r. o., Tupolevova 2, 851 01 Brati

slava, SK;
(210)474-98

(151)16.09.1998
(180)04.03.2008
(730)1. P. C., spol. s r. o., Košice, Masarykova 16, 

040 01 Košice, SK;
(210)534-98

(111) 181 921 
(220) 23.03.1998 
(442) 03.06.1998 
(151) 16.09.1998 
(180)23.03.2008
(730) LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS, s. r. o., 

Hlavná 93, 040 01 Košice, SK;
(210)734-98

(111) 181 922 
(220) 17.04.1998 
(442) 03.06.1998 
(151) 16.09.1998 
(180) 17.04.2008
(730) SEQUENS, s. r. o., Martinčekova 6, 821 09 Brati

slava, SK;
(210) 977-98

(111) 181 923 
(220)10.04.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 16.09.1998 
(180) 10.04.2005
(730) MAMA, spol. s r. o., Krajinská cesta 4822/1, 

921 01 Piešťany, SK;
(210)963-95

(111) 181 924 
(220)08.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151)16.09.1998 
(180) 08.05.2005
(730) MAMA, spol. s r. o., Krajinská cesta 4822/1, 

921 01 Piešťany, SK;
(210) 1235-95

(111) 181925 
(220) 06.12.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 16.09.1998 
(180)06.12.2005
(730) QUATRO, spol. s r. o., Dolná 3, Banská Bystrica, 

SK;
(210) 3483-95



(730) SMATANA, s. r. o., Šakalovej 5, 014 01 Bytča, SK; 
(210)3372-96

(111) 181 927 
(220) 17.03.1997 
(442)03.06.1998 
(151) 16.09.1998 
(180) 17.03.2007
(730) Vatraľová Mária - MIRABEL, Družstevná 19, 

044 42 Rozhanovce, SK;
(210)788-97

(111) 181 929 
(220)30.12.1997 
(442)03.06.1998 
(151) 16.09.1998 
(180)30.12.2007
(730) PANAX F.C.S., spol. s r. o., Medvedzie 131, Štu- 

denský domov II, 027 44 Tvrdošín, SK; 
(210)3813-97

(111) 181 930
(220)30.12.1997 
(442) 03.06.1998 
(151) 16.09.1998 
(180)30.12.2007
(730) PANAX F.C.S., spol. s r. o., Medvedzie 131, Štu- 

denský domov II, 027 44 Tvrdošín, SK; 
(210)3814-97

(111) 181 931 
(220) 12.11.1997 
(442)03.06.1998 
(151) 16.09.1998 
(180) 12.11.2007
(730) MAKARA OLEG - MAKRO, Film video mana

gement, Krásna 41, 821 05 Bratislava, SK; 
(210)3331-97

(111) 181 932
(220)21.03.1991 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.03.2001
(730) BLAAHVAL A/S, Hoffsjet Lovenskioldsvei 45, 

Oslo, NO;
(210) 60929

(111) 181 933 
(220) 17.11.1991 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.11.2001
(730) Adamovské strojírny, a. s., 679 04 Adamov u Br

na, CZ;
(210)63734

(111) 181 934 
(220)04.05.1992 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 04.05.2002
(730) Lučební závody Draslovka, a. s. Kolín, Havlíč

kova 605, Kolín, CZ;
(210)68328

(111) 181 935 
(220)09.07.1992 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 09.07.2002
(730) Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 00 Praha 2, 

CZ;
(210)70093

(111) 181 936 
(220) 10.07.1992 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 10.07.2002
(730) HALAMA INVEST, s. r. o., Šancová 50, 811 05 

Bratislava, SK;
(210)70106

(111) 181 937 
(220)31.08.1992 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)31.08.2002
(730) Strakoš Jan, Ing., 739 45 Fryčovice 630, CZ; 
(210)71264

(111) 181 938 
(220) 19.10.1992 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 19.10.2002
(730) INTERMEDIA, spol. s r. o., Južná trieda 82, 

040 01 Košice, SK;
(210)72399

(111) 181 939 
(220) 02.02.1993 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)02.02.2003
(730) Bristol - Myers Squibb Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 345 Park 
Avenue, New York, New York 10154, US; 

(210)66-93



(151) 17.09.1998 
(180) 11.03.2003
(730) Advoc Limited, Curzon House, Southemhay West, 

Exeter, Devon EX4 3LY, GB;
(210) 222-93

(111)181 941 
(220) 12.03.1993 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 12.03.2003
(730) CENZA, spol. s r. o., Záhrebská 11, 817 79 Brati

slava, SK;
(210)231-93

(111)181 942 
(220) 10.06.1993 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 10.06.2003
(730) Sklo Union, akciová společnost, Sklářská 450, 

416 74 Teplice, CZ;
(210)910-93

(111) 181 943 
(220) 10.06.1993 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 10.06.2003
(730) Asko Oy, Askonkatu 3, Lahti, Fl; 
(210)918-93

(111) 181 944 
(220) 12.07.1993 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 12.07.2003
(730) CPC International Inc., spoločnosť zriadená pod

ľa zákonov štátu Delaware, International Plaza, 
Englewood Cliffs, New Jersey 07632, US;

(210) 1168-93

(111) 181 945 
(220) 13.07.1993 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 13.07.2003
(730) Société des Brasseries & Glacieres Internationa

les “B.G.I“, 30, Avenue George V, 75008 Paris, FR; 
(210) 1183-93

(730) Lesnícky výskumný ústav, Masarykova 2175/22, 
960 92 Zvolen, SK;

(210) 1365-93

(111) 181 947 
(220) 18.08.1993 
(442)04.03.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 18.08.2003
(730) Little Caesar Enterprises, Inc, spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Michigan, Fox Office 
Centre, 2211 Woodward Avenue, Detroit, Michigan, 
US;

(210) 1412-93

(111) 181 948 
(220) 18.08.1993 
(442)04.03.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 18.08.2003
(730) Little Caesar Enterprises, Inc, spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Michigan, Fox Office 
Centre, 2211 Woodward Avenue, Detroit, Michigan, 
US;

(210) 1413-93

(111) 181 949 
(220) 20.09.1993 
(310)76060 
(320)01.04.1993 
(330) CZ 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 20.09.2003
(730) U. S. Import Company, s. r. o., Podčbradova 832, 

Strakonice, CZ;
(210) 1662-93

(111)181 950 
(220)30.09.1993 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)30.09.2003
(730) Aktiebolaget Electrolux, Luxbacken 1, S-105 45 

Stockholm, SE;
(210) 1735-93

(111) 181 951 
(220)23.11.1993 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)23.11.2003
(730) Žák Vladimír - ZAKO, Bočná 149, 922 03 

Vrbové, SK;
(210)2136-93



(111) 181 952 
(220)25.11.1993 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)25.11.2003
(730) EURO AGRO Praha, spol. s r. o., Čechova 

236/17, 170 00 Praha 7, CZ;
(210)2170-93

(111) 181 953 
(220)26.11.1993 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 26.11.2003
(730) Helios Praha, spol. s r. o., Vinohradská 10, 121 47 

Praha 2, CZ;
(210)2174-93

(111) 181 954 
(220)26.11.1993 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)26.11.2003
(730) Helios Praha, spol. s r. o., Vinohradská 10, 121 47 

Praha 2, CZ;
(210)2175-93

(111) 181 955 
(220) 26.11.1993 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 26.11.2003
(730) Midas International Corporation, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 225 North 
Michigan Avenue, Chicago, IL 60601-7601, US; 

(210)2176-93

(111) 181 956 
(220) 26.11.1993 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 26.11.2003
(730) Midas International Corporation, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 225 North 
Michigan Avenue, Chicago, IL 60601-7601, US; 

(210)2177-93

(111) 181 957 
(220) 29.11.1993 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 29.11.2003
(730) MARS Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu Delaware, McLean, Virginia 22101-3883, US; 
(210)2194-93

(151) 17.09.1998 
(180) 29.11.2003
(730) Chevron Corporation, spoločnosť organizovaná a 

existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 225 Bush 
Street, San Francisco, CA 94104, US; 

(210)2198-93

(111) 181 959 
(220) 29.11.1993 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 29.11.2003
(730) R. J. Reynolds Tobacco Company, spoločnosť 

zriadená a existujúca podľa zákonov štátu New Jer
sey, 401 North Main Street, Winston-Salem, North 
Carolina, US;

(210)2199-93

(111) 181 960 
(220) 23.12.1993 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 23.12.2003
(730) Povltavské mlékárny, a. s., Církvičská 240, 264 13 

Sedlčany, CZ;
(210) 2362-93

(111) 181 961 
(220)27.12.1993 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 27.12.2003
(730) PepsiCo, Inc., spoločnosť zriadená a existujúca 

podľa zákonov štátu North Carolina, Purchase, New 
York, US;

(210) 2370-93

(111) 181 962 
(220) 27.12.1993 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)27.12.2003
(730) Riker Laboratories, Inc., spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, 100 West Tenth 
Street, Wilmington, Delaware 19801, US;

(210) 2378-93

(111) 181 963 
(220) 27.12.1993 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 27.12.2003
(730) Riker Laboratories, Inc., spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, 100 West Tenth 
Street, Wilmington, Delaware 19801, US;

(210) 2379-93



(111) 181 964 
(220)28.12.1993 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.12.2003
(730) TWELVE ISLANDS SHIPPING COMPANY 

LIMITED, 1 York Gate, Regents Park, London 
NWl 4PU, GB;

(210)2381-93

(111) 181 965 
(220)08.02.1994 
(442) 03.06.1998 
(151)17.09.1998 
(180)08.02.2004
(730) Dušek Tours, spol. s r. o., Vedlejší 8/6, 625 00 

Bmo, CZ;
(210)323-94

(111) 181 966 
(220)22.02.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 22.02.2004
(730) EMKO, spol. s r. o., Pastviny 594, 671 67 Hrušo

vany nad Jevišovkou, CZ;
(210)425-94

(111) 181 967 
(220)21.03.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.03.2004
(730) IS, s. r. o., Wattova 22, 821 04 Bratislava, SK; 
(210)652-94

(111) 181 968 
(220)25.03.1994 
(442) 03.06.1998 
(151)17.09.1998 
(180)25.03.2004
(730) Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost,

Výstaviště 1, 660 91 Bmo, CZ;
(210)678-94

(111) 181 969 
(220)25.03.1994 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)25.03.2004
(730) Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost,

Výstaviště 1, 660 91 Bmo, CZ;
(210) 679-94

(730) Fábry Juraj, Agentúra AJPA, Karola Kmeťku 
5/21,010 08 Žilina, SK;

(210)686-94

(111)181 971 
(220)06.04.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 06.04.2004
(730) RAVENA, spoločnosť s ručením obmedzeným,

Jesenského 2, 949 01 Nitra, SK;
(210)757-94

(111)181 972
(220)06.04.1994
(442)03.06.1998
(151)17.09.1998
(180)06.04.2004
(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(210)760-94

(111) 181 973 
(220)08.04.1994 
(310)923778 
(320)25.11.1993 
(330) FR 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 08.04.2004
(730) CRAY VALLEY S. A., Tour TOTAL, 24 Cours 

Michelet, 92800 Puteaux, FR;
(210) 836-94

(111) 181 974 
(220)28.01.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.01.2004
(730) VOLF kancelářské potřeby s. r. o., Lidická 139, 

370 07 České Budějovice, CZ;
(210) 892-94

(111) 181 975 
(220) 05.05.1994 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)05.05.2004
(730) Slovenské telekomunikácie, š. p., Nám. slobody 6, 

817 62 Bratislava, SK;
(210) 1052-94

(111) 181 976 
(220) 10.05.1994 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 10.05.2004



(730) Georgetown University, 37 th 0 Streets, N. W., 
Washington, D.C. 20057, US;

(210)1108-94

(111) 181 977 
(220) 10.05.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 10.05.2004
(730) Ringier ČR, a. s., Domažlická 11, 130 00 Praha 3, 

CZ;
(210) 1112-94

(111) 181 978 
(220) 18.05.1994 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 18.05.2004
(730) AMERICAN OPTICAL CORPORATION, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 14 
Mechanic Street, Southbridge, Massachusetts 
01550, US;

(210) 1164-94

(111) 181 979 
(220)30.05.1994 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)30.05.2004
(730) ÚRS PRAHA, a. s., Pražská 18, 102 00 Praha 10, 

CZ;
(210) 1247-94

(111) 181 980 
(220) 03.06.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 03.06.2004
(730) FOMEI SLOVAKIA, s. r. o., Ďurkova 9, 949 01 

Nitra, SK;
(210) 1300-94

(111) 181 981 
(220) 08.06.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 08.06.2004
(730) EUR-MED, spol. s r. o., Nám. Dr. A. Schweitzera 

195, 916 01 Stará Turá, SK;
(210) 1338-94

(111) 181 982 
(220) 13.06.1994 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 13.06.2004

(730) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, 
NL;

(210) 1361-94

(111) 181 983 
(220) 13.06.1994 
(310)87447 
(320) 02.03.1994 
(330) CZ 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 13.06.2004
(730) Software 602, a. s., Pod pramenem 3, 140 00 Praha 

4, CZ;
(210)1365-94

(111) 181 984 
(220) 14.06.1994 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 14.06.2004
(730) IMPERIAL TOBACCO LIMITED, Bristol, GB; 
(210) 1378-94

(111)181 985 
(220) 22.07.1994 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 22.07.2004
(730) ZELBA, akciová spoločnosť, Štefánikovo námes

tie 4, 052 01 Spišská Nová Ves, SK;
(210) 1655-94

(111) 181 986 
(220)02.08.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 02.08.2004
(730) The Boots Company PLC, Nottingham NG2 3AA, 

GB;
(210) 1727-94

(111) 181 987 
(220) 02.08.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 02.08.2004
(730) KRAFT JACOBS SUCHARD AG (KRAFT JA

COBS SUCHARD LTD) (KRAFT JACOBS SU
CHARD SA), 4-6 Klausstrasse, CH-8008 Zurich, 
CH;

(210) 1735-94



(180)02.08.2004
(730) KRAFT JACOBS SUCHARD AG (KRAFT JA

COBS SUCHARD LTD) (KRAFT JACOBS SU
CHARD SA), 4-6 Klausstrasse, CH-8008 Zurich, 
CH;

(210) 1736-94

(111) 181 989 
(220)02.08.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)02.08.2004
(730) KRAFT JACOBS SUCHARD AG (KRAFT JA

COBS SUCHARD LTD) (KRAFT JACOBS SU
CHARD SA), 4-6 Klausstrasse, CH-8008 Zurich, 
CH;

(210) 1737-94

(111) 181 990 
(220) 18.08.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 18.08.2004
(730) L & F Products INC., 225 Summit Avenue, Mont- 

vale, New Jersey, US;
(210) 1902-94

(111) 181 991 
(220)18.08.1994 
(442) 03.06.1998 
(151)17.09.1998 
(180) 18.08.2004
(730) Zlieváreů Trnava, s. r. o., Coburgova 48, 917 02 

Trnava, SK;
(210) 1906-94

(111) 181 992 
(220) 14.09.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 14.09.2004
(730) ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Missouri, 600 
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, 
US;

(210)2100-94

(111) 181 993 
(220)21.09.1994 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2004
(730) Diranský Tomáš, Ing. - APPEL, Trstinska 29, 

841 06 Bratislava, SK;
(210)2175-94

(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2004
(730) BODNÁR Prievidza, s. r. o., Priemyselná 7, 

971 01 Prievidza, SK;
(210)2178-94

(111) 181 995 
(220)26.09.1994 
(442) 03.06.1998 
(151)17.09.1998 
(180)26.09.2004
(730) Fúčela Tobiáš - Turčianske obilné mlyny, A.

Stodolu 28, 036 01 Martin, SK;
(210)2217-94

(111) 181 996 
(220)29.09.1994 
(442) 03.06.1998 
(151)17.09.1998 
(180)29.09.2004
(730) Liebherr Werk Ehingen GmbH, Miinsinger 

Strasse 80, 89582 Ehingen/Donau, DE; 
(210)2251-94

(111) 181 997 
(220) 11.10.1994 
(442) 03.06.1998 
(151)17.09.1998 
(180)11.10.2004
(730) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKU- 

SHO (doing business as Hitachi, Ltd.), 6, Kanda- 
-Surugadai 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP; 

(210)2364-94

(111) 181 998 
(220) 11.10.1994 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.10.2004
(730) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKU- 

SHO (doing business as Hitachi, Ltd.), 6, Kanda- 
-Surugadai 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP; 

(210)2365-94

(111) 181 999 
(220)17.10.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.10.2004
(730) ST. NICOLAUS, a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28 Lip

tovský Mikuláš, SK;
(210)2412-94



(730) Digital Equipment Corporation, spoločnosť pod- (730) AGT ZDOUNKY, s. r. o., Wenzigova 5, 120 00
ľa zákonov štátu Massachusetts, 146 Main Street, Praha 2, CZ;
Maynard, Massachusetts, US; (210)2972-94

(210)2625-94 _ . _______

(Ill) 182 001 
(220) 04.11.1994 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)04.11.2004
(730) Digital Equipment Corporation, spoločnosť pod

ľa zákonov štátu Massachusetts, 146 Main Street, 
Maynard, Massachusetts 01754, US;

(210) 2626-94

(111)182 002 
(220)21.11.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.11.2004
(730) VUKOV Prešov, a. s., Volgogradská 13, 081 32 

Prešov, SK;
(210) 2796-94

(111) 182 003 
(220)30.11.1994 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)30.11.2004
(730) CREDITANSTALT - BANKVEREIN, Schotten- 

gasse 6-8, 1010 Wien, AT;
(210)2863-94

(111) 182 004 
(220) 05.12.1994 
(310)92412 
(320)07.09.1994 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)05.12.2004
(730) Runnings Evropa, spol. s r. o., Tyršova 363, 

667 01 Moravské Budějovice, CZ;
(210)2907-94

(111) 182 005 
(220)07.12.1994 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 07.12.2004
(730) DATEX Lučenec, s. r. o., Zvolenská 17, 984 01 

Lučenec, SK;
(210) 2961-94

(111)182 007 
(220)08.12.1994 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 08.12.2004
(730) AGT ZDOUNKY, s. r. o., Wenzigova 5, 120 00 

Praha 2, CZ;
(210)2973-94

(111)182 008 
(220)28.12.1994 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 28.12.2004
(730) RAZANT, s. r. o., Magnezitárska 10, 042 63 Koši

ce, SK;
(210)3125-94

(111) 182 009 
(220) 04.01.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)04.01.2005
(730) LUKON, a. s., Dukelských hrdinov č. 2, 984 19 

Lučenec, SK;
(210) 23-95

(111) 182 010 
(220)04.01.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)04.01.2005
(730) LUKON, a. s., Dukelských hrdinov č. 2, 984 19 

Lučenec, SK;
(210)25-95

(111) 182 011 
(220)04.01.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 04.01.2005
(730) LUKON, a. s., Dukelských hrdinov č. 2, 984 19 

Lučenec, SK;
(210) 26-95

(111) 182 012 
(220)04.01.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)04.01.2005
(730) LUKON, a. s., Dukelských hrdinov č. 2, 984 19 

Lučenec, SK;
(210)27-95



(111) 182 013 
(220) 05.01.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.01.2005
(730) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., 

LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
Prefecture, JP;

(210)38-95

(111) 182 014 
(220) 09.01.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 09.01.2005
(730) LUKON, a. s., Dukelských hrdinov č. 2, 984 19 

Lučenec, SK;
(210)40-95

(111) 182 015 
(220) 20.01.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 20.01.2005
(730) PREMARK ITALIA S. p. A., Piazza Velasca 8/10, 

20122 Milano, IT;
(210)153-95

(111) 182 016 
(220)20.01.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)20.01.2005
(730) Victorinox, AG, CH-6438 Ibach, Canton of 

Schwyz, CH;
(210) 161-95

(111) 182 017 
(220)23.01.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 23.01.2005
(730) Ivan Anton - Ivana, Kollárova 368/3, 901 01 Ma

lacky, SK;
(210) 162-95

(111) 182 018 
(220) 26.01.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)26.01.2005
(730) Ignis, s. r. o., Jarmočná č. 4, 920 01 Hlohovec, SK; 
(210) 206-95

(730) OZON, s. r. o., Svatopeterská 7, 659 06 Brno, CZ; 
(210) 272-95

(111) 182 020 
(220) 09.02.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 09.02.2005
(730) Barvy TEBAS, s. r. o., Poděbradská 7, 190 05 

Praha 9, CZ;
(210)383-95

(111) 182 021 
(220)16.02.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 16.02.2005
(730) Zaičková Naděžda, prom, farm., sídlisko Medve- 

dzie, 027 44 Tvrdošín, SK;
(210)463-95

(111) 182 022 
(220)17.02.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.02.2005
(730) Klub slovenských turistov, Junácka 6, 832 80 Bra

tislava, SK;
(210)478-95

(111) 182 023 
(220) 17.02.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.02.2005
(730) MISS SLOVENSKO, s. r. o., Jakubovo nám. 14, 

811 09 Bratislava, SK;
(210)484-95

(111) 182 024 
(220) 17.02.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.02.2005
(730) MISS SLOVENSKO, s. r. o., Jakubovo nám. 14, 

811 09 Bratislava, SK;
(210) 485-95

(111) 182 025 
(220)20.02.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 20.02.2005
(730) PSINet, Inc., Herndon, Virginia 22070, US; 
(210) 499-95

(111) 182 026 
(220) 20.02.1995



(310) 1582451 
(320) 20.08.1994 
(330) GB 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)20.02.2005
(730) PSINet, Inc., Herndon, Virginia 22070, US; 
(210)500-95

(111) 182 027 
(220)21.02.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.02.2005
(730) Croscill, Inc., 261 Fifth Avenue, New York, New 

York 10016, US;
(210)543-95

(111) 182 028 
(220) 22.02.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 22.02.2005
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04 Smole

nice, SK;
(210) 547-95

(111) 182 029 
(220) 22.02.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 22.02.2005
(730) STAVO-MARKET, spol. s r. o., 018 64 Košeca č.

576, SK;
(210)551-95

(111) 182 030 
(220) 23.02.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)23.02.2005
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville- 
-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US; 

(210)577-95

(111) 182 031 
(220)23.02.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)23.02.2005
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville- 
-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US; 

(210)578-95

(151) 17.09.1998 
(180) 23.02.2005
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville- 
-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US; 

(210)579-95

(111) 182 033 
(220) 23.02.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)23.02.2005
(730) DELPHI INTERNET SERVICES CORPORA

TION, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, 1211 Avenue of the Americas, New York, 
New York 10036, SK;

(210)580-95

(111) 182 034 
(220) 24.02.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 24.02.2005
(730) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo House, Ber

keley Avenue, Greenford, Middlesex, GB; 
(210)581-95

(111) 182 035 
(220)28.02.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.02.2005
(730) KERKO, a. s., Tomášikova č. 35, 043 22 Košice, 

SK;
(210) 606-95

(111) 182 036 
(220)28.02.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.02.2005
(730) Whirlpool Corporation, 2000 M-63, Benton 

Harbor, Berrien County, Michigan, US; 
(210)618-95

(111) 182 037 
(220)28.02.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.02.2005
(730) AGA AKTIEBOLAG, S-181 80 Lidingô, SE; 
(210) 625-95



(730) AGAAKTIEBOLAG, S-181 80 Lidingô, SE; 
(210) 626-95

(111) 182 039 
(220) 02.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)02.03.2005
(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod 

Višňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;
(210)643-95

(111) 182 040 
(220) 02.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 02.03.2005
(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod 

Višňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;
(210)644-95

(111) 182 041
(220)02.03.1995
(442)03.06.1998
(151)17.09.1998
(180)02.03.2005
(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod 

Višňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;
(210)645-95

(111) 182 042 
(220)02.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151)17.09.1998 
(180) 0103.2005
(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod 

Višňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;
(210) 646-95

(111) 182 043 
(220)02.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)02.03.2005
(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod 

Višňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;
(210)647-95

(111)182 044 
(220)02.03.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 02.03.2005
(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod 

Višňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;
(210)648-95

(111) 182 045 
(220) 02.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)02.03.2005
(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod 

Višňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;
(210)649-95

(111) 182 046 
(220) 02.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)02.03.2005
(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod 

Višňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;
(210) 650-95

(111) 182 047 
(220) 02.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 02.03.2005
(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod 

Višňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;
(210)651-95

(111) 182 048 
(220) 07.03.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 07.03.2005
(730)BEBECO, s. r. o., Mariánska 8, 811 08 Bratislava, 

SK;
(210)682-95

(111) 182 049 
(220) 07.03.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 07.03.2005
(730) Q - TEST, s. r. o., Šulekova 33, 811 01 Bratislava, 

SK;
(210) 704-95

(111) 182 050 
(220) 09.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151)17.09.1998 
(180) 09.03.2005
(730) A. W., spol. s r. o., Palackého 4, 789 83 Loštice, 

CZ;
(210)726-95



(180) 09.03.2005
(730) A. W., spol. s r. o., Palackého 4, 789 83 Loštice, 

CZ;
(210) 727-95

(111) 182 052 
(220) 09.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 09.03.2005
(730) DAD, s. r. o., Za dráhou 27, 902 03 Pezinok 3, SK; 
(210)737-95

(111) 182 053 
(220) 10.03.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 10.03.2005
(730) UROB SI SÁM, s. r. o., Mäsiarska 18, 040 01 

Košice, SK;
(210) 739-95

(111) 182 054 
(220) 14.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 14.03.2005
(730)Obnova Brno, a. s., Herčíkova la, 657 71 Brno, 

CZ;
(210)766-95

(111) 182 055 
(220) 14.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 14.03.2005
(730) Obnova Brno, a. s., Herčíkova la, 657 71 Brno, 

CZ;
(210) 767-95

(111) 182 056 
(220)21.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.03.2005
(730) OPUS, a. s., Mlynské Nivy 73, 827 99 Bratislava, 

SK;
(210)819-95

(111) 182 057 
(220)21.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.03.2005
(730) Považské múzeum Žilina, Budatinsky zámok, 

010 03 Žilina, SK;
(210)820-95

(111) 182 058 
(220)21.03.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.03.2005
(730) Clip-Lok International Limited c/o Harney 

Westwood and Riegels Craigmur Chambers,
Road Town, Tortola, VG;

(210)832-95

(111)182 059 
(220)21.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.03.2005
(730) LEVI STRAUSS & CO., spoločnosť zriadená pod

ľa zákonov štátu Delaware, Levi’s Plaza, 1155 
Battery Street, San Francisco, California 94111, 
US;

(210)836-95

(111)182 060 
(220) 22.03.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)22.03.2005
(730) Marvel, spol. s r. o., Pekná cesta 3, 831 05 Brati

slava, SK;
(210)840-95

(111) 182 061 
(220) 22.03.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)22.03.2005
(730) Križanová Zuzana, Ing., Robotnícka 3, 831 03 

Bratislava, SK;
(210) 844-95

(111) 182 062 
(220) 22.03.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)22.03.2005
(730) Libocký Peter, Lietavská 15, 861 06 Bratislava, 

SK;
(210) 845-95

(111) 182 063 
(220)23.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 23.03.2005
(730) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, 

London, GB;
(210)865-95



(111) 182 064 
(220)23.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 23.03.2005
(730) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, 

London, GB;
(210) 866-95

(111) 182 065 
(220)29.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 29.03.2005
(730) Mira Lanza S. p. A., Milano, IT; 
(210) 899-95

(111) 182 066 
(220) 29.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 29.03.2005
(730) Alfa Laval Aktiebolag, 221 86 Lund, SE; 
(210) 903-95

(111)182 067 
(220)06.04.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 06.04.2005
(730) ŠTROCH Libor, Ing., Menšíkova 5, 716 00 Ostra

va - Radvanice, CZ;
(210)944-95

(111) 182 068 
(220)12.04.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 12.04.2005
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04 Smole

nice, SK;
(210) 1001-95

(111)182 069 
(220) 12.04.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 12.04.2005
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, New 
York, New York, US;

(210) 1010-95

(730) COSLAB, s. r. o., Odbojárov 185/14, 971 01 Prie
vidza, SK;

(210) 1013-95

(111) 182 071 
(220) 12.04.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)12.04.2005
(730) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Koši

ce, SK;
(210) 1016-95

(111) 182 072 
(220)21.04.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.04.2005
(730) America Online, Inc., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, 8619 Westwood Center 
Drive, Vienna, Virginia 22182, US;

(210) 1084-95

(111) 182 073 
(220)21.04.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.04.2005
(730) America Online, Inc., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, 8619 Westwood Center 
Drive, Vienna, Virginia 22182, US;

(210) 1085-95

(111)182 074 
(220)21.04.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.04.2005
(730) America Online, Inc., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, 8619 Westwood Center 
Drive, Vienna, Virginia 22182, US;

(210) 1086-95

(111) 182 075 
(220)26.04.1995 
(310)93 694 
(320) 02.11.1994 
(330) CZ 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)26.04.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 1108-95



(151) 17.09.1998 
(180) 26.04.2005
(730) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome 

House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex 
UB6 0NN, GB;

(210) 1110-95

(111) 182 077 
(220) 26.04.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)26.04.2005
(730) Geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 

1, 817 04 Bratislava, SK;
(210) 1111-95

(111) 182 078 
(220)26.04.1995 
(310)7564/1994.6 
(320)31.10.1994 
(330) CH 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)26.04.2005
(730) PEPSI-COLA S. A., 30, Rue du Rhône, CH-1204 

Genéve, CH;
(210) 1121-95

(111) 182 079 
(220)28.04.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.04.2005
(730) SONY MUSIC ENTERTAINMENT, INC., 550 

Madison Avenue, New York, New York, US;
(210) 1153-95

(111)182 080 
(220)28.04.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.04.2005
(730) SONY MUSIC ENTERTAINMENT, INC., 550 

Madison Avenue, New York, New York, US;
(210) 1154-95

(111)182 081 
(220)28.04.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.04.2005
(730) SONY MUSIC ENTERTAINMENT, INC., 550 

Madison Avenue, New York, New York, US;
(210) 1155-95

(111) 182 082 
(220) 04.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998

(180) 04.05.2005
(730) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPA

NY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316- 
-0001, US;

(210) 1201-95

(111) 182 083 
(220)04.05.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 04.05.2005
(730) THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPA

NY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316- 
-0001, US;

(210) 1202-95

(111) 182 084 
(220) 04.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 04.05.2005
(730) FRUIT SHIPPERS LIMITED, Third Floor,

Charlotte House, Charlotte Street, Nassau, BS; 
(210) 1204-95

(111)182 085 
(220) 04.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 04.05.2005
(730) FRUIT SHIPPERS LIMITED, Third Floor,

Charlotte House, Charlotte Street, Nassau, BS; 
(210)1205-95

(111) 182 086 
(220) 04.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 04.05.2005
(730) FRUIT SHIPPERS LIMITED, Third Floor,

Charlotte House, Charlotte Street, Nassau, BS; 
(210) 1206-95

(111) 182 087 
(220)04.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 04.05.2005
(730) WARNACO INC. a Delaware corporation, 90

Park Avenue, New York, New York 10016, US; 
(210)1211-95

(111)182 088 
(220) 05.05.1995 
(310)95/561974 
(320) 09.03.1995 
(330) FR 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998



(180) 05.05.2005
(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(210)1215-95

(111) 182 089 
(220) 05.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.05.2005
(730) Advanced Micro Devices, Inc., spoločnosť podľa 

štátu Delaware, Sunnyvale, California, US;
(210) 1219-95

(111) 182 090 
(220)05.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.05.2005
(730) Advanced Micro Devices, Inc., spoločnosť podľa 

štátu Delaware, Sunnyvale, California, US;
(210) 1221-95

(111) 182 091 
(220)05.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.05.2005
(730) COBUS, spol. s r. o., Osamocená 426, 160 00 

Praha 6, CZ;
(210) 1224-95

(111) 182 092 
(220) 05.05.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.05.2005
(730) COBUS, spol. s r. o., Osamocená 426, 160 00 

Praha 6, CZ;
(210) 1225-95

(111) 182 093 
(220) 05.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)05.05.2005
(730) THE MORGAN CRUCIBLE COMPANY PLC., 

Morgan House, Madeira Walk, Windsor, Berkshire, 
GB;

(210) 1228-95

(730) VFtech, spol. s r. o., Pod Banskou 14, 971 01 
Prievidza, SK;

(210) 1230-95

(111)182 095 
(220)08.05.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)08.05.2005
(730) VFtech, spol. s r. o., Pod Banskou 14, 971 01 

Prievidza, SK;
(210)1231-95

(111)182 096 
(220) 08.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)08.05.2005
(730) VFtech, spol. s r. o., Pod Banskou 14, 971 01 

Prievidza, SK;
(210)1232-95

(111)182 097 
(220)08.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)08.05.2005
(730) DND, s. r. o., Kollárova 91,036 01 Martin, SK; 
(210) 1233-95

(111)182 098 
(220)08.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 08.05.2005
(730) UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Church 

Road, West Drayton, Middlesex UB7 7PR, GB; 
(210) 1238-95

(111) 182 099 
(220) 08.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 08.05.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 1240-95

(111)182 100 
(220)08.05.1995 
(310) 97664 
(320)23.02.1995 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 08.05.2005



(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 
Labem, CZ;

(210) 1242-95

(111) 182 101 
(220) 08.05.1995 
(310) 97665 
(320) 23.02.1995 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 08.05.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 1244-95

(111) 182 102 
(220) 08.05.1995 
(310)98905 
(320)04.04.1995 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 08.05.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 1248-95

(111) 182 103 
(220)08.05.1995 
(310)98906 
(320) 04.04.1995 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 08.05.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210)1249-95

(111) 182 104 
(220)08.05.1995 
(310) 98902 
(320) 04.04.1995 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)08.05.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 1250-95

(730) Železiarne Podbrezová, a. s., Kolkáreň 35, 976 81 
Podbrezová, SK;

(210) 1293-95

(111) 182 106 
(220) 11.05.1995 
(442) 06.03.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.05.2005
(730) GEOMONTA, s. r. o„ Sebedražská 7, 971 01 Prie

vidza, SK;
(210) 1295-95

(111) 182 107 
(220) 25.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 25.05.2005
(730) Čížek Vladimír - CORMEN, Sídliště II 960, 

593 01 Bystrice nad Pernštejnem, CZ;
(210) 1430-95

(111) 182 108 
(220) 26.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 26.05.2005
(730) PATENTSERVIS PRAHA, a. s., Jívenská 1273, 

140 00 Praha 4, CZ;
(210)1444-95

(111) 182 109 
(220)30.05.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)30.05.2005
(730) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 Broad

way, New York, New York 10036, US;
(210) 1533-95

(111) 182 110 
(220) 09.06.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 09.06.2005
(730) Kudláček Josef, Domierstrasse 18, Bonn, DE; 
(210) 1616-95

(111) 182 111 
(220) 12.06.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 12.06.2005
(730) TRISSAN, s. r. o., Priemyselná 9, 949 01 Nitra, 

SK;
(210) 1641-95



(111) 182 112 
(220) 12.06.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 12.06.2005
(730) LaRF, spoločnosť s ručením obmedzeným, M. R.

Štefánika 1, 972 71 Nováky, SK;
(210) 1645-95

(111) 182 113 
(220) 12.06.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 12.06.2005
(730) Whirlpool Corporation, spoločnosť organizovaná 

podľa zákonov štátu Delaware, 2000 M-63, Benton 
Harbor, Michigan, US;

(210) 1650-95

(111)182 114 
(220) 12.06.1995 
(310) 74/613755 
(320)21.12.1994 
(330) US 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 12.06.2005
(730)Digital Equipment Corporation, 111 Powdermill 

Road, Maynard, Massachusetts 01754-1499, US; 
(210) 1651-95

(111)182 115 
(220) 12.06.1995 
(310)74/610729 
(320) 13.12.1994 
(330) US 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 12.06.2005
(730)Digital Equipment Corporation, 111 Powdermill 

Road, Maynard, Massachusetts 01754-1499, US; 
(210) 1652-95

(111)182 116 
(220) 14.06.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 14.06.2005
(730) MATUŠKA Martin, Rajčianska 18, 821 07 Brati

slava, SK;
(210) 1665-95

(730) JACK DANIEL DISTILLERY, LEM MOT- 
LOW, PROP., INC., spoločnosť zriadená podľa 
zákonov, štátu Kentucky, Highway 55, Lynchburg, 
Tennessee 37352, US;

(210) 1669-95

(111) 182 118 
(220) 19.06.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 19.06.2005
(730) Chemosvit, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit, SK; 
(210) 1707-95

(111) 182 119 
(220) 19.06.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 19.06.2005
(730) Chemosvit, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit, SK; 
(210) 1708-95

(111) 182 120 
(220) 19.06.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 19.06.2005
(730) Chemosvit, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit, SK; 
(210) 1709-95

(111) 182 121 
(220) 19.06.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 19.06.2005
(730) Chemosvit, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit, SK; 
(210) 1710-95

(111) 182 122 
(220)20.06.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)20.06.2005
(730) BIO - TECHNOLOGY GENERAL CORPORA

TION, 70 Wood Avenue, Iselin, New Jersey 08830, 
US;

(210) 1720-95

(111)182 123 
(220)20.06.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)20.06.2005
(730) BASS PUBLIC LIMITED COMPANY, High 

Street, Burton-on-Trent, GB;
(210) 1721-95



(111) 182 124 
(220)20.06.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 20.06.2005
(730) BASS PUBLIC LIMITED COMPANY, High 

Street, Burton-on-Trent, GB;
(210) 1722-95

(111) 182 125 
(220)21.06.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.06.2005
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole

nice, SK;
(210) 1726-95

(111) 182 126 
(220)21.06.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.06.2005
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole

nice, SK;
(210) 1727-95

(111) 182 127 
(220)21.06.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.06.2005
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole

nice, SK;
(210) 1728-95

(111) 182 128 
(220)21.06.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.06.2005
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole

nice, SK;
(210) 1729-95

(111) 182 129 
(220) 22.06.1995 
(442)22.06.1995 
(151) 17.09.1998 
(180) 22.06.2005
(730) Valenta Vladimír, Ing., Belinského 12, 851 01 

Bratislava, SK;
(210)1754-95

(730) Valenta Vladimír, Ing., Belinského 12, 851 01 
Bratislava, SK;

(210) 1755-95

(111) 182 131 
(220) 23.06.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)23.06.2005
(730) SCANIA CV Aktiebolag, 151 87 Sodertälje, SE; 
(210) 1784-95

(111) 182 132 
(220)23.06.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)23.06.2005
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sodertälje, SE;
(210)1792-95

(111) 182 133 
(220)23.06.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)23.06.2005
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sodertälje, SE;
(210) 1793-95

(Ill) 182 134 
(220) 23.06.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)23.06.2005
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sodertälje, SE;
(210) 1794-95

(111) 182 135 
(220)26.06.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)26.06.2005
(730) TARGUS GROUP /UK/ LIMITED, 165 Queen 

Victoria Street, London EC4V 4DD, GB;
(210) 1798-95

(111) 182 136 
(220)28.06.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.06.2005
(730) FINANCIAL DEVELOPMENT, s. r. o., Ul. Špor

tovcov 21L 017 01 Považská Bystrica, SK;
(210) 1808-95



(111)182 137 
(220)29.06.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 29.06.2005
(730) Trelleborg Building Products AB, 263 21 Hoga- 

näs, SE;
(210) 1846-95

(111) 182 138 
(220) 03.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 03.07.2005
(730) PepsiCo, Inc., spoločnosť organizovaná a existujú

ca podľa zákonov štátu North Carolina, Purchase, 
New York, US;

(210) 1874-95

(111) 182 139 
(220) 04.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 04.07.2005
(730) Nature's Bounty, Inc., 90 Orville Drive, Bohemia, 

New York 11716, US;
(210) 1886-95

(111) 182 140 
(220) 04.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 04.07.2005
(730) The Hudson Corporation, 90 Orville Drive, Bo

hemia, New York 11716, US;
(210) 1887-95

(111) 182 141 
(220) 07.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 07.07.2005
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, Parkstrasse 51, 22605 
Hamburg, DE;

(210) 1906-95

(111) 182 142 
(220) 07.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 07.07.2005
(730) REWIPAC Holding, Inc., 1409 Madison Avenue, 

Cheyenne, Wyoming 82001, US;
(210) 1907-95

(111) 182 143 
(220) 07.07.1995 
(442) 03.06.1998

(151)17.09.1998 
(180) 07.07.2005
(730) RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invali

dov, Čerenčianska cesta 27, 979 80 Rimavská 
Sobota, SK;

(210) 1908-95

(111)182 144 
(220) 10.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 10.07.2005
(730) HT Computers, s pol. s r. o., Kukučínova 26, 

831 23 Bratislava, SK;
(210) 1914-95

(111) 182 145 
(220)10.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 10.07.2005
(730) Motown Record Company, L. P., 5750 Wilschire 

Boulevard, Suite 300, Los Angeles CA 90036, US; 
(210) 1915-95

(111)182 146 
(220) 10.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 10.07.2005
(730) Motown Record Company, L. P., 5750 Wilschire 

Boulevard, Suite 300, Los Angeles CA 90036, US; 
(210)1916-95

(111) 182 147 
(220) 10.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 10.07.2005
(730) Motown Record Company, L. P., 5750 Wilschire 

Boulevard, Suite 300, Los Angeles CA 90036, US; 
(210) 1917-95

(111)182 148 
(220) 11.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.07.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 1919-95



(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 
Labem, CZ;

(210)1920-95

(111) 182 150 
(220) 11.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.07.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 1922-95

(111) 182 151 
(220) 11.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.07.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 1923-95

(111) 182 152 
(220) 11.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.07.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 1924-95

(111)182 153 
(220) 11.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.07.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 1934-95

(111) 182 154 
(220) 11.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.07.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 1935-95

(111) 182 155 
(220) 11.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.07.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 1937-95

(111) 182 156 
(220) 11.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.07.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 1942-95

(111) 182 157 
(220) 11.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.07.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 1946-95

(111)182 158 
(220) 12.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 12.07.2005
(730) BIOTEN, s. r. o., Príboj 335, 976 13 Slovenská 

Ľupča, SK;
(210) 1974-95

(111) 182 159 
(220) 12.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 12.07.2005^
(730) CSERGE Štefan, Pod záhradná 4/a, 946 57 Svätý 

Peter, SK;
(210) 1975-95

(111) 182 160 
(220) 12.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 12.07.2005
(730) CSERGE Štefan, Podzáhradná 4/a, 946 57 Svätý 

Peter, SK;
(210) 1976-95

(111)182 161 
(220) 13.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 13.07.2005
(730) AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, 

600 King Street, Wilmington, Delaware 19899, US; 
(210)1985-95



(730) AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, 
600 King Street, Wilmington, Delaware 19899, US; 

(210) 1987-95

(111) 182 163 
(220) 13.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 13.07.2005
(730) AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY, 

600 King Street, Wilmington, Delaware 19899, US; 
(210) 1988-95

(111) 182 164 
(220)14.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 14.07.2005
(730) Rimovský Štefan, 900 42 Alžbetin Dvor 77, SK; 
(210) 1997-95

(111)182 165 
(220) 14.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)14.07.2005
(730) ROHM AND HAAS COMPANY, 100 Indepen

dence Mall West, Philadelphia, PA 19106-2399, 
US;

(210) 1998-95

(111)182 166 
(220) 14.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 14.07.2005
(730) PepsiCo, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu North Carolina, 700 Anderson Hill Road, 
Purchase, New York 10577, US;

(210) 2000-95

(111)182 167 
(220)17.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.07.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 2021-95

(111) 182 168 
(220) 17.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.07.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 2031-95

(111)182 169 
(220) 17.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.07.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210) 2034-95

(111) 182 170 
(220) 17.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.07.2005
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 

Labem, CZ;
(210)2035-95

(111) 182 171 
(220) 17.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.07.2005
(730) MERCK & CO., INC., One Merck Drive, White- 

house Station, New Jersey, US;
(210) 2039-95

(111) 182 172 
(220)17.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.07.2005
(730) Citibank, N. A., 399 Park Avenue, New York, New 

York 10043, US;
(210)2041-95

(111) 182 173 
(220) 17.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.07.2005
(730) La Mer Technology, Inc., 767 Fith Avenue, New 

York, N. Y. 10153, US;
(210) 2043-95

(111) 182 174 
(220) 17.07.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)17.07.2005
(730) La Mer Technology, Inc., 767 Fith Avenue, New 

York, N.Y. 10153, US;
(210) 2044-95



(730) VD Styl, Ohradní 28, 145 09 Praha 4, CZ; 
(210)2050-95

(111) 182 176 
(220) 04.08.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 04.08.2005
(730) INTERNATIONAL COMPUTERS LIMITED,

ICLHouse,! High Street, Putney, London SWl5 1SW, 
GB;

(210) 2207-95

(111) 182 177 
(220) 07.08.1995 
(310) 99890 
(320)04.05.1995 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)07.08.2005
(730) HENKEL AUSTRIA GRUPPE BETEILIGUN GS- 

VERWALTUNG GmbH, Erdbergstrasse 29, 1030 
Wien, AT;

(210) 2212-95

(111) 182 178 
(220) 07.08.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 07.08.2005
(730) SmithKline Beecham p. 1. c., New Horizons Court, 

Brentford, Middlesex, GB;
(210) 2216-95

(111) 182 179 
(220) 07.08.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 07.08.2005
(730) SmithKline Beecham p. 1. c., New Horizons Court, 

Brentford, Middlesex, GB;
(210) 2217-95

(111) 182 188 
(220)30.08.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)30.08.2005
(730) H-D Michigan, Inc., 315 West Huron Street, Suite 

400, Ann Arbor, Michigan 48103, US;
(210) 2414-95

(730) H-D Michigan, Inc., 315 West Huron Street, Suite 
400, Ann Arbor, Michigan 48103, US;

(210)2415-95

(111) 182 190 
(220)30.08.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)30.08.2005
(730) CLINIQUE LABORATORIES INC., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, US;

(210) 2416-95

(111)182 191 
(220)30.08.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)30.08.2005
(730) CLINIQUE LABORATORIES INC., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 767 Fifth 
Avenue, New York, New York 10153, US;

(210) 2417-95

(111) 182 192 
(220)30.08.1995 
(310) 102237 
(320)21.07.1995 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)30.08.2005
(730) INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hořátev, CZ; 
(210) 2419-95

(111)182 193 
(220)30.08.1995 
(310) 102238 
(320)21.07.1995 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)30.08.2005
(730) LÉČIVA, a. s., Dolní Měcholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(210)2421-95

(111) 182 194 
(220)31.08.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)31.08.2005
(730) BACARDI & COMPANY LIMITED, spoloč. 

zriadená podľa zákonov št. Lichtenštajnsko s re
gistr. sídlom Vaduz, Lichtenštajnsko a majúca mies
to podnikania na Millar Road New Providence, 
Nassau, BS;

(210) 2423-95



(111) 182 195 
(220)31.08.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)31.08.2005
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter

dam, NL;
(210) 2424-95

(111) 182 196 
(220)31.08.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)31.08.2005
(730) America Online, Inc., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, 8619 Westwood Center 
Drive, Vienna, Virginia 22182, US;

(210) 2425-95

(111) 182 197 
(220)31.08.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)31.08.2005
(730) ASTRID T.M., a. s., U průhonu 10, 170 04 Praha 

7, CZ;
(210) 2426-95

(111)182 198 
(220)31.08.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)31.08.2005
(730) Manhattan Bagel Company, Inc., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu New Jersey, 246 
Industrial Way West, Eatontown, New Jersey 
07724, US;

(210) 2428-95

(111)182 199 
(220)31.08.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)31.08.2005
(730) Masný průmysl Úvaly, spol. s r. o., Purkyňova 

331,250 82 Úvaly, CZ;
(210)2429-95

(111) 182 200 
(220)31.08.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)31.08.2005
(730) Masný průmysl Úvaly, spol. s r. o., Purkyňova 

331,250 82 Úvaly, CZ;
(210)2431-95

(111) 182 201 
(220)04.09.1995

(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)04.09.2005
(730) Kováč Zoltán, VITAKO, Ľudovíta Okánika 8, 

949 01 Nitra, SK;
(210)2438-95

(111)182 202 
(220)04.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)04.09.2005
(730) HERMES INTERNATIONAL SOCIETE EN 

COMMANDITE PAR ACTIONS, 024 Rue du 
Faubourg Saint-Honore, F-75008 Paris, FR; 

(210)2443-95

(111) 182 203 
(220)04.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)04.09.2005
(730) Martin Professional A/S, Norlandsvej 114, DK- 

-8240 Risskov, DK;
(210) 2444-95

(111) 182 204 
(220) 04.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151)17.09.1998 
(180)04.09.2005
(730) SUTTER HOME WINERY, INC., spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu California, 277 St. 
Helena Highway South, St. Helena, California 
94574, US;

(210) 2445-95

(111) 182 205 
(220)04.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)04.09.2005
(730) Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Hand- 

Iowe SAS S. C., Walenty Oksiejczuk, Leszek,
Perkowski, UL Wojskiego 1, 15-521 Bialystok- 
-Zašcianki, PL;

(210) 2446-95

(111) 182 206 
(220) 04.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 04.09.2005
(730) K. ARVANITIS S. A., 28-30 Pafsaniou Street, 

Aeghion, GR;
(210) 2447-95

(111) 182 207 
(220) 04.09.1995



(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 04.09.2005
(730) HERMES INTERNATIONAL SOCIETE EN 

COMMANDITE PAR ACTIONS, 024 Rue du 
Faubourg Saint-Honore, F-75008 Paris, FR;

(210) 2450-95

(111) 182 208 
(220) 04.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 04.09.2005
(730) HERMES INTERNATIONAL SOCIETE EN 

COMMANDITE PAR ACTIONS, 024 Rue du 
Faubourg Saint-Honore, F-75008 Paris, FR;

(210)2451-95

(111) 182 209 
(220) 05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invali

dov, 979 80 Rimavská Sobota, SK;
(210)2453-95

(111) 182 210 
(220)05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invali

dov, 979 80 Rimavská Sobota, SK;
(210)2455-95

(111) 182 211 
(220) 05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invali

dov, 979 80 Rimavská Sobota, SK;
(210) 2458-95

(111) 182 212 
(220) 05.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) RIMAVAN, chemické výrobné družstvo invali

dov, 979 80 Rimavská Sobota, SK;
(210) 2460-95

(730) Mira Lanza S. p. A., Milano, IT; 
(210)2464-95

(111) 182 214 
(220)05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)05.09.2005
(730) Mira Lanza S. p. A., Milano, IT; 
(210)2465-95

(111) 182 215 
(220)05.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)05.09.2005
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, New 
York, New York, US;

(210) 2466-95

(111) 182 216 
(220) 05.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)05.09.2005
(730) WARNER - LAMBERT COMPANY, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 201 Tabor 
Road, Morris Plains, New Jersey 07950, US;

(210) 2467-95

(111)182 217 
(220)05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl 7NA, GB;
(210) 2473-95

(111) 182 218 
(220)05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl 7NA, GB;
(210) 2474-95

(111) 182 219 
(220)05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl 7NA, GB;
(210) 2475-95



(111) 182 220 
(220) 05.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl 7NA, GB;
(210)2476-95

(111) 182 221 
(220) 05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl 7NA, GB;
(210) 2477-95

(111) 182 222 
(220) 05.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl TNA, GB;
(210) 2478-95

(111) 182 223 
(220) 05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl 7NA, GB;
(210)2479-95

(111) 182 224 
(220) 05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl 7NA, GB;
(210)2480-95

(111) 182 225 
(220) 05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl 7NA, GB;
(210)2481-95

(730) Shell International Petroleum Company Limi
ted, London, SEl 7NA, GB;

(210) 2482-95

(111) 182 227 
(220) 05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl 7NA, GB;
(210)2483-95

(111) 182 228 
(220) 05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl 7NA, GB;
(210)2484-95

(111) 182 229 
(220) 05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl 7NA, GB;
(210)2485-95

(111) 182 230 
(220)05.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl 7NA, GB;
(210) 2486-95

(111) 182 231 
(220)05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl 7NA, GB;
(210)2487-95

(111) 182 232 
(220) 05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl 7NA, GB;
(210) 2488-95



(111) 182 233 
(220)05.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)05.09.2005
(730) Shell International Petroleum Company Limi

ted, London, SEl 7NA, GB;
(210) 2489-95

(111) 182 234 
(220) 05.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) Star-Kist Foods, Inc., One Riverfront Place, 

Newport, Kentucky 41071, US;
(210) 2492-95

(111) 182 235 
(220)05.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730)Dunhill Tobacco of London Limited, la St.

James’s Street, London SWlA IEF, GB;
(210) 2493-95

(111) 182 236 
(220) 05.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 05.09.2005
(730) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., 

LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 
Prefecture, JP;

(210) 2496-95

(111) 182 237 
(220)06.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 06.09.2005
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou 

21, 902 20 Pezinok, SK;
(210) 2498-95

(111) 182 238 
(220) 06.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 06.09.2005
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou 

21, 902 20 Pezinok, SK;
(210) 2499-95

(111) 182 239 
(220) 06.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998

(180) 06.09.2005
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou 

21, 902 20 Pezinok, SK;
(210)2500-95

(111) 182 240 
(220) 07.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 07.09.2005
(730) Smrž Jan, Ing., Dubová 2, 010 01 Žilina, SK; 
(210)2519-95

(111) 182 241 
(220) 07.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 07.09.2005
(730) NBA Properties, Inc., Olympie Tower Building, 

645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US; 
(210)2521-95

(111)182 242 
(220) 11.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.09.2005
(730) SOYDAN CLOTHING INDUSTRY AND COM

MERCE ANONYM COMPANY (SOYDAN Gi- 
YiM SANAYi VE TiCARET ANONiM SiRKE- 
Ti), 34020 Topkapi - Istambul, TR;

(210)2535-95

(111)182 243 
(220) 11.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.09.2005
(730) Telenor AS, Universitetsgata 2, 0164 Oslo, NO; 
(210)2536-95

(111) 182 244 
(220) 11.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.09.2005
(730) Telenor AS, Universitetsgata 2, 0164 Oslo, NO; 
(210)2537-95

(111) 182 245 
(220) 11.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.09.2005
(730) TECNOLOGIA DE LES PINTURES, S. L.,

C/Trilla, 4, 08812 Barcelona, ES;
(210)2538-95



(111) 182 246 
(220) 11.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.09.2005
(730) TECNOLOGIA DE LES PINTURES, S. L., 

C/Trilla, 4, 08812 Barcelona, ES;
(210)2539-95

(111) 182 247 
(220) 11.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.09.2005
(730) HACHETTE FILIPACCHI MAGAZINES 

INC., 1633 Brodway - 43rd Floor, New York, New 
York 10019, US;

(210)2542-95

(111) 182 248 
(220) 11.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.09.2005
(730) NEW ZEALAND DAIRY BOARD, Pastoral 

House, 25 The Terrace, Wellington, NZ; 
(210)2548-95

(111) 182 249 
(220) 11.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 11.09.2005
(730) Nippon Soda Co., Ltd., 2-1, Ohtemachi 2-chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(210)2549-95

(111) 182 250 
(220) 22.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 22.09.2005
(730) Boros Milan, Ing., Cukrová 14, 813 39 Bratislava, 

SK;
(210)2550-95

(111) 182 251 
(220)21.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) BOGRAIN S. A., Société Anonyme, Le Moulin á 

Vent, 7 route de Dampierre, 78280 Guyancourt, FR; 
(210) 2660-95

(111) 182 252 
(220)21.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998

(180)21.09.2005
(730) BOGRAIN S. A., Société Anonyme, Le Moulin á 

Vent, 7 route de Dampierre, 78280 Guyancourt, FR; 
(210) 2661-95

(111) 182 253 
(220)21.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 

(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.), 5-1, Ukima 5- 
-chome, Kita-ku, Tokyo, JP;

(210)2668-95

(111) 182 254 
(220)21.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 

(Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.), 5-1, Ukima 5- 
-chome, Kita-ku, Tokyo, JP;

(210) 2669-95

(111) 182 255 
(220)21.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;
(210)2675-95

(111)182 256 
(220)21.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;
(210) 2676-95

(111) 182 257 
(220)21.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;
(210) 2677-95



(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 
DE;

(210)2679-95

(111) 182 259 
(220)21.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;
(210) 2682-95

(111) 182 260 
(220)21.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;
(210)2684-95

(111) 182 261 
(220)21.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;
(210) 2685-95

(111) 182 262 
(220)21.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;
(210) 2686-95

(111) 182 263 
(220)21.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;
(210)2687-95

(111) 182 264 
(220)21.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;
(210) 2688-95

(111) 182 265 
(220)21.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;
(210) 2689-95

(111) 182 266 
(220)21.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;
(210)2690-95

(111) 182 267 
(220)21.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;
(210) 2692-95

(111) 182 268 
(220)21.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;
(210)2694-95

(111) 182 269 
(220)21.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)21.09.2005
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, 

DE;
(210)2695-95

(111) 182 270 
(220)27.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 27.09.2005
(730) HORVÁT, s. r. o., Smreková 7, 010 01 Žilina, SK; 
(210)2752-95



(730) IMMO BANK, s. r. o., Lazaretská 4, 811 08 Brati
slava, SK;

(210)2753-95

(111) 182 272 
(220) 27.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)27.09.2005
(730) Perlác Július, Ing., Topoľová 5, 811 04 Bratislava, 

SK;
(210)2754-95

(111)182 273 
(220)27.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)27.09.2005
(730) Figaro Trnava, o. z., I. D. C. spol. s r. o., Mesačná 

ulica 1, 917 61 Trnava, SK;
(210)2755-95

(111) 182 274 
(220) 27.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)27.09.2005
(730) Figaro Trnava, o. z., I. D. C. spol. s r. o., Mesačná 

ulica 1, 917 61 Trnava, SK;
(210) 2756-95

(111) 182 275 
(220)27.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 27.09.2005
(730) Pilátiková Alena, Ing., Hollého 52/616, 010 01 Ži

lina, SK;
(210)2757-95

(111) 182 276 
(220)28.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.09.2005
(730) PROXY Slovensko, spol. s r. o., Lipského 4, 

841 01 Bratislava, SK;
(210) 2758-95

(111) 182 278 
(220)28.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.09.2005
(730) LINVATEC CORPORATION, spoločnosť podľa 

zákonov štátu Florida, 11311 Concept Blvd., Largo, 
Florida 34643, US;

(210) 2760-95

(111) 182 279 
(220)28.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.09.2005
(730) ZIMMER, INC., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 727 North Detroit Street, 
Warsaw, Indiana 46580, US;

(210) 2761-95

(111)182 280 
(220)28.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.09.2005
(730) ZIMMER, INC., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu Delaware, 727 North Detroit Street, 
Warsaw, Indiana 46580, US;

(210) 2762-95

(111) 182 281 
(220)28.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151)17.09.1998 
(180)28.09.2005
(730) Compaq Computer Corporation, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 20555 S .H. 
249, Houston, Texas 77070, US;

(210)2763-95

(111) 182 282 
(220)28.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.09.2005
(730) SANTEN OY, Niittyhaankatu 20, FIN-33720 Tam

pere, FI;
(210)2767-95

(111)182 283 
(220)28.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.09.2005
(730) Leiras Oy, Pansiontie 45-47, 20210 Turku, FI; 
(210) 2768-95

(111) 182 284 
(220)28.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.09.2005
(730) Vialit Asphalt Praha, spol. s r. o., Dlouhá 16, 

110 00 Praha 1, CZ;
(210) 2770-95

(111) 182 285
(220)28.09.1995
(442)03.06.1998



(151) 17.09.1998 
(180)28.09.2005
(730) SANTEN OY, Niittyhaankatu 20, FľN-33720 Tam

pere, Fl;
(210) 2771-95

(111) 182 286 
(220)28.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.09.2005
(730) SANTEN OY, Niittyhaankatu 20, FIN-33720 Tam

pere, FI;
(210)2772-95

(111) 182 287 
(220)28.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.09.2005
(730) Nordiska Dental Aktiebolag, 251 09 Helsingborg, 

SE;
(210)2773-95

(111) 182 288 
(220)29.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)29.09.2005
(730) E. I. du Pont de Nemours and Company, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1007 
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US; 

(210)2777-95

(111) 182 289 
(220)29.09.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 29.09.2005
(730) SAO PAULO ALPARGATAS S/A, Rua Urussui 

300, Sao Paulo, BR;
(210)2778-95

(111) 182 290 
(220) 02.10.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 02.10.2005
(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The

Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, 
Bristol Avon BS13 8AR, GB;

(210)2784-95

(111) 182 291 
(220) 02.10.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 02.10.2005

(730) EUROLINE SLOVAKIA, s. r. o., Vajnorská 
134/A, 830 00 Bratislava, SK;

(210) 2785-95

(111) 182 292 
(220) 02.10.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 02.10.2005
(730) DowElanco, partnerstvo podľa zákonov štátu India

na, Indianapolis, Indiana, US;
(210)2786-95

(111) 182 293 
(220) 03.10.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 03.10.2005
(730) SELIKO - SLOVAKIA, spol. s r. o., Jarmočná č.

73, 992 01 Modrý Kameň, SK;
(210)2787-95

(111) 182 294 
(220) 03.10.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 03.10.2005
(730) MiniDoc i Uppsala AB, lslandsgatan 2, S-753 18 

Uppsala, SE;
(210)2788-95

(111) 182 295 
(220) 03.10.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 03.10.2005
(730) MARS INCORPORATED, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia, 
US;

(210)2789-95

(111) 182 296 
(220) 04.10.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 04.10.2005
(730) MARS INCORPORATED, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia, 
US;

(210)2793-95



(730) OMNIMEDIA, s. r. o., Hviezdna 38, 821 06 Brati
slava, SK;

(210) 2794-95

(111) 182 298 
(220) 04.10.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 04.10.2005
(730) THE RADICAL FRUIT COMPANY NEW Y- 

ORK, 20 Reid Street, Williams House, Hamilton, 
5-33, BM;

(210) 2799-95

(111) 182 299 
(220) 03.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 03.11.2005
(730) HAKEL, spol. s r. o., Hořická 364, 500 02 Hradec 

Králové, CZ;
(210)3102-95

(111) 182 300 
(220)03.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)03.11.2005
(730) SPORTINVALID, Spoločnosť zdravotne postih

nutých, Šoltésovej ul. č. 7, 040 01 Košice, SK; 
(210)3103-95

(111) 182 301 
(220)03.11.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)03.11.2005
(730) Brněnské veletrhy a výstavy, akciová společnost,

Výstaviště 1, 660 91 Brno, CZ;
(210)3104-95

(111) 182 302 
(220) 08.11.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)08.11.2005
(730) SODEX, spol. s r. o., Kúpeľná 1, 929 01 Dunajská 

Streda, SK;
(210)3137-95

(111) 182 303 
(220) 08.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)08.11.2005
(730) SODEX, spol. s r. o., Kúpeľná 1, 929 01 Dunajská 

Streda, SK;
(210)3138-95

(111) 182 304 
(220) 08.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 08.11.2005
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9, 

S-151 85 Sodertälje, SE;
(210)3140-95

(111) 182 305 
(220) 13.11.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 13.11.2005
(730) TKD, spol. s r. o., Jaskový rad 55, 831 01 Bratisla

va, SK;
(210)3201-95

(111) 182306 
(220) 13.11.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 13.11.2005
(730) Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A. S., Gumiissuyu 

Caddesi Fatih Sehitleri Sokak 3/1, Topkapi/Malte- 
pe, 34020 Istanbul, TR;

(210)3202-95

(111) 182 307 
(220)14.11.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 14.11.2005
(730) SmithKline Beecham p. 1. c., New Horizons Court, 

Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;
(210)3203-95

(111) 182 308 
(220)14.11.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 14.11.2005
(730) DUSLO, akciová spoločnosť, 927 03 Šaľa, SK; 
(210)3204-95

(111) 182 309 
(220) 14.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)14.11.2005
(730) ALEXANDER MAYER, spol. s r. o., Prokopa 

Veľkého 54, 811 04 Bratislava, SK;
(210)3206-95



(730) Cargill, Incorporated, spoločnosť zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, Minnesota 55391-2399, US; 

(210)3207-95

(111) 182311 
(220) 15.11.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 15.11.2005
(730) SOLS AN, a. s., Štěpánská 61, 116 02 Praha 1, CZ; 
(210)3216-95

(111) 182 312 
(220) 15.11.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 15.11.2005
(730) FERRER INTERNACIONÁL, S. A., Gran Via 

Carloss III, 94, Edificios Trade, 08028 Barcelona, 
ES;

(210)3217-95

(111) 182 313 
(220) 16.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 16.11.2005
(730) AVNET, Inc., Spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu New York, 80 Cutter Mill Road, Great Neck, 
New York 11021, US;

(210)3218-95

(111) 182 314 
(220) 16.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 16.11.2005
(730) AVNET, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu New York, 80 Cutter Mill Road, Great Neck, 
New York 11021, US;

(210)3219-95

(111) 182 315 
(220) 16.11.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 16.11.2005
(730) United Distillers pic. (Charles Tanqueray & Co), 

33 Ellersly Road, Edinburgh, Scotland, GB; 
(210)3220-95

(730) ESTEE LAUDER COSMETICS, LTD., 161 
Commander Blvd., Agincourt, Ontario MlS 3K9, 
CA;

(210)3222-95

(111) 182 317 
(220) 16.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 16.11.2005
(730) ESTEE LAUDER COSMETICS, LTD., 161 

Commander Blvd., Agincourt, Ontario MlS 3K9, 
CA;

(210)3223-95

(111) 182 318 
(220) 16.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 16.11.2005
(730) BOBBI BROWN PROFESSIONAL COSME

TICS, INC., 767 Fifth Avenue, New York, New 
York, US;

(210)3225-95

(111) 182 319 
(220) 16.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 16.11.2005
(730) ESTEE LAUDER COSMETICS, LTD., 161 

Commander Blvd., Agincourt, Ontario MlS 3K9, 
CA;

(210)3226-95

(111) 182 320 
(220) 16.11.1995 
(442)06.03.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 16.11.2005
(730) Essex Specialty Products, Inc., spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu New Jersey, 1250 Harmon 
Street, Auburn Hills, Michigan, US;

(210)3228-95

(111) 182 321 
(220) 16.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 16.11.2005
(730) Orange International Developments Ltd., c/o

McKinney Bancroft & Hughes, Chancery House, 
Freeport, BS;

(210)3229-95

(111)182 322 
(220) 16.11.1995 
(442) 03.06.1998



(151) 17.09.1998 
(180) 16.11.2005
(730) Orange International Developments Ltd., c/o

McKinney Bancroft & Hughes, Chancery House, 
Freeport, BS;

(210)3230-95

(111) 182 323 •
(220) 16.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 16.11.2005
(730) Tvrdošínska mliekareň, s. r. o., Vojtaššákova 602, 

027 44 Tvrdošín, SK;
(210)3233-95

(111) 182 324 
(220) 16.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 16.11.2005
(730) Tvrdošínska mliekareň, s. r. o., Vojtaššákova 602, 

027 44 Tvrdošín, SK;
(210)3234-95

(111) 182 325 
(220) 16.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 16.11.2005
(730) Tvrdošínska mliekareň, s. r. o., Vojtaššákova 602, 

027 44 Tvrdošín, SK;
(210)3235-95

(111) 182 326 
(220) 16.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 16.11.2005
(730) BIO-ECO, spol. s r. o., Blumentálska 19, 811 07 

Bratislava, SK;
(210)3236-95

(111) 182 327 
(220) 16.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 16.11.2005
(730) PERSTORP FLOORING, AB, Strandridaregatan 

8, Trelleborg, SE;
(210)3237-95

(730) PERSTORP FLOORING, AB, Strandridaregatan 
8, Trelleborg, SE;

(210)3238-95

(111) 182 329 
(220) 16.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 16.11.2005
(730) PERSTORP AKTIEBOLAG, 28480 Perstorp, SE; 
(210)3239-95

(111) 182 330 
(220) 17.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.11.2005
(730) Dun & Bradstreet Software Services, Inc., 3445 

Peachtree Road, Atlanta, Georgia, US; 
(210)3242-95

(111) 182 331 
(220) 17.11.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.11.2005
(730) AMKO SLOVAKIA, s. r. o., 972 02 Opatovce nad 

Nitrou 126, SK;
(210)3245-95

(111) 182 332 
(220) 17.11.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.11.2005
(730) AMKO SLOVAKIA, s. r. o., 972 02 Opatovce nad 

Nitrou 126, SK;
(210)3246-95

(111) 182 333 
(220)14.12.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 14.12.2005
(730) KOVOČAS, výrobní družstvo, Oldřichovská 15, 

406 58 Děčín XXI, CZ;
(210)3553-95

(111) 182 334 
(220) 15.12.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 15.12.2005
(730) The DuPont Merck Pharmaceutical Company,

Wilmington, Delaware, US;
(210)3559-95



(111) 182 335 
(220) 15.12.1995 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 15.12.2005
(730) TelefonaktieboIaget L M Ericsson, Stockholm, 

SE;
(210)3560-95

(111) 182 336 
(220) 26.09.1996 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)26.09.2006
(730) VINEX PRESLÁV EAD, Priemyselná zóna, 9850 

Veliki Presláv, BG;
(210)2535-96

(111) 182 337 
(220)26.09.1996 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)26.09.2006
(730) VINEX PRESLÁV EAD, Priemyselná zóna, 9850 

Veliki Presláv, BG;
(210)2536-96

(730) KRAFT JACOBS SUCHARD AG (KRAFT JA
COBS SUCHARD LTD) (KRAFT JACOBS SU
CHARD SA), 4-6 Klausstrasse, CH-8008 Zurich, 
CH;

(210) 1738-94

(111) 182 342 
(220) 17.05.1995 
(442)06.05.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 17.05.2005
(730) MANED PLUS, spol. s r. o., Lípa, 763 11 Zlín 11, 

CZ;
(210) 1364-95

(111) 182 356
(220)29.09.1994
(442)03.06.1998
(151)24.09.1998
(180)29.09.2004
(730) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 

SK;
(210) 2252-94

(111) 182 338 
(220)26.09.1996 
(442)03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 26.09.2006
(730) VINEX PRESLÁV EAD, Priemyselná zóna, 9850 

Veliki Presláv, BG;
(210)2537-96

(111) 182 339 
(220) 26.09.1996 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 26.09.2006
(730) VINEX PRESLÁV EAD, Priemyselná zóna, 9850 

Veliki Presláv, BG;
(210)2538-96

(111) 182 340 
(220) 18.12.1997 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 18.12.2007
(730) TRECO, spol. s r. o., Cukrovarská 41, 075 01 

Trebišov, SK;
(210)3706-97



Zapísané ochranné známy so zmenou

181928 182186 182347 182354
182180 182187 182348 182355
182181 182277 182349 182357
182182 182343 182350 182358
182183 182344 182351
182184 182345 182352
182185 182346 182353

(111) 181 928 
(220) 26.08.1997 
(442) 03.06.1998 
(151) 16.09.1998 
(180) 26.08.2007 
(540)

(730) SLOVFRACHT SLOVAKIA, a. s., Pribinova 24, 
814 43 Bratislava, SK;

(510) 35 - Služby spojené s vývozom a dovozom tovaru, 
sprostredkovanie obchodu s výrobkami.
36 - Prevádzkovanie konsignačných a colných skla
dov, poskytovanie colno-deklaračných služieb.
39 - Služby spojené s prepravou osôb, tovarov a i- 
ných hnuteľných vecí dopravnými prostriedkami 
všetkých druhov, kuriérske a doručovateľské služ
by; prenájom plavidiel, nájom a obstarávanie nájmu 
lodí a lodného priestoru; sprostredkovateľské služ
by v oblasti dopravy a prepravy; prenájom skladísk 
a skladových priestorov, prenájom konsignačných a 
colných skladov a verejných colných skladov; skla
dovanie tovarov.

(511) 35, 36, 39
(210) 2445-97

(111)182 180 
(220) 18.08.1995 
(310) 101075 
(320) 08.06.1995 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 18.08.2005
(540) ALMAST
(730) LÉČIVA, a. s., Dolní Mécholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(510) 1 - Chemické výrobky pre vedu.

3 - Kozmetické prípravky.
5 - Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, far
máciu; prípravky baktericídne a fungicídne; liečivá, 
drogy, farmaceutické prípravky humánne a veteri
nárne, masti, organopreparáty, séra a výrobky z kr
vi; prípravky posilňujúce a dietetické; diagnostiká.

(511) 1, 3, 5 
(210)2333-95

(111) 182 181 
(220) 18.08.1995 
(310)101076 
(320) 08.06.1995 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 18.08.2005
(540) DOBEXIL
(730) LÉČIVA, a. s., Dolní Mécholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(510) 1 - Chemické výrobky pré vedu.

3 - Kozmetické prípravky.
5 - Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, far
máciu; prípravky baktericídne a fungicídne; liečivá, 
drogy, farmaceutické prípravky humánne a veteri
nárne, masti, organopreparáty, séra a výrobky z kr
vi; prípravky posilňujúce a dietetické; diagnostiká.

(511) 1,3, 5 
(210)2334-95

(111) 182 182 
(220) 18.08.1995 
(310) 101411 
(320)21.06.1995 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 18.08.2005
(540)SEPATREM
(730) LÉČIVA, a. s., Dolní Mécholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(510) 1 - Chemické výrobky pre vedu.

3 - Kozmetické prípravky.
5 - Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, far
máciu; prípravky baktericídne a fungicídne; liečivá, 
drogy, farmaceutické prípravky humánne a veteri
nárne, masti, organopreparáty, séra a výrobky z kr
vi; prípravky posilňujúce a dietetické; diagnostiká.

(511) 1, 3, 5 
(210) 2335-95

(111) 182 183 
(220) 18.08.1995 
(310) 101884 
(320) 11.07.1995 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 18.08.2005



(540)PROKINETIN
(730) LÉČIVA, a. s., Dolní Mecholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(510) 1 - Chemické výrobky pre vedu.

3 - Kozmetické prípravky.
5 - Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, far
máciu; prípravky baktericídne a fungicídne; liečivá, 
drogy, farmaceutické prípravky humánne a veteri
nárne, masti, organopreparáty, séra a výrobky z kr
vi; prípravky posilňujúce a dietetické; diagnostiká.

(511) 1, 3, 5 
(210) 2336-95

(111) 182 184 
(220) 18.08.1995 
(310)101885 
(320) 11.07.1995 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 18.08.2005
(540) IBU - HEPA
(730) LÉČIVA, a. s., Dolní Mécholupy 130,102 37 Praha 

10, CZ;
(510) 1 - Chemické výrobky pre vedu.

3 - Kozmetické prípravky.
5 - Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, far
máciu; prípravky baktericídne a fungicídne; liečivá, 
drogy, farmaceutické prípravky humánne a veteri
nárne, masti, organopreparáty, séra a výrobky z kr
vi; prípravky posilňujúce a dietetické; diagnostiká.

(511) 1, 3, 5 
(210)2337-95

(111) 182 185 
(220) 18.08.1995 
(310)101886 
(320) 11.07.1995 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 18.08.2005
(540) MONIRET
(730) LÉČIVA, a. s., Dolní Mécholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(510) 1 - Chemické výrobky pre vedu.

3 - Kozmetické prípravky.
5 - Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, far
máciu; prípravky baktericídne a fungicídne; liečivá, 
drogy, farmaceutické prípravky humánne a veteri
nárne, masti, organopreparáty, séra a výrobky z kr
vi; prípravky posilňujúce a dietetické; diagnostiká.

(511) 1, 3, 5 
(210)2338-95

(111) 182 186 
(220) 18.08.1995 
(310) 101887 
(320) 11.07.1995 
(330) CZ 
(442)03.06.1998

(151) 17.09.1998 
(180) 18.08.2005
(540) DINIRET
(730) LÉČIVA, a. s., Dolní Mécholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(510) 1 - Chemické výrobky pre vedu.

3 - Kozmetické prípravky.
5 - Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, far
máciu; prípravky baktericídne a fungicídne; liečivá, 
drogy, farmaceutické prípravky humánne a veteri
nárne, masti, organopreparáty, séra a výrobky z kr
vi; prípravky posilňujúce a dietetické; diagnostiká.

(511) 1, 3, 5 
(210) 2339-95

(111) 182 187 
(220) 18.08.1995 
(310)101888 
(320) 11.07.1995 
(330) CZ 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180) 18.08.2005
(540)NIGLYRET
(730) LÉČIVA, a. s., Dolní Mécholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(510) 1 - Chemické výrobky pre vedu.

3 - Kozmetické prípravky.
5 - Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, far
máciu; prípravky baktericídne a fungicídne; liečivá, 
drogy, farmaceutické prípravky humánne a veteri
nárne, masti, organopreparáty, séra a výrobky z kr
vi; prípravky posilňujúce a dietetické; diagnostiká.

(511) 1, 3, 5 
(210)2340-95

(111) 182 277 
(220)28.09.1995 
(442) 03.06.1998 
(151) 17.09.1998 
(180)28.09.2005
(540)LINVATEC
(730) LINVATEC CORPORATION, spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Florida, 11311 Concept 
Boulevard, Largo, Florida 34643, US;

(510) 10 - Lekárske a chirurgické prístroje, nástroje, po
môcky a zariadenia, ortopedické protetické implan
táty a nástroje.

(511) 10 
(210)2759-95

(111) 182 343 
(220) 29.09.1994 
(442) 06.05.1998 
(151)23.09.1998 
(180)29.09.2004
(540) PEKOL
(730) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, 

SK;



(510) 2 - Konzervačné prostriedky na konzervovanie oce
ľových výrobkov a výrobkov so súčiastkami z fa
rebných kovov.

(511) 2 
(210) 2253-94

(111) 182 344
(220)09.12.1994
(442)03.06.1998
(151)23.09.1998
(180) 09.12.2004
(540)

(730) Matadorfíx, s. r. o., Kopčianska cesta 22, 852 58 
Bratislava, SK;

(510) 1 - Gleje (lepidlá) s výnimkou glejov na kancelárske 
použitie a pre domácnosť; lepidlá a gleje na lepenie 
plagátov; lepidlá na priemyselné účely; lepidlá na 
tapety; lepidlá, spojivá, tmely na obkladačky; lepid
lá na obuv; škrobové lepidlá s výnimkou kancelár
skych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; tmely na o- 
buv; tmely na pneumatiky; tmelové konzervačné 
prípravky s výnimkou farieb a mazadiel; tmely 
(chemické prípravky odolné proti vode) s výnimkou 
farieb; tmely na vypĺňanie dutín stromov; ofsety.
2 - Nátery (farby); nátery na strešné krytiny; 
ochranné nátery na podvozky automobilov; tmel 
(náterový); vodové náterové farby; základné nátero
vé farby; základné nátery; základný ochranný náter 
na podvozky automobilov.
16 - Tlačiarenské dosky; tlačiarenské formy.
20 - Palety nekovové prepravné; palety nekovové 
nakladacie; palety na manipuláciu s tovarom s vý
nimkou kovových; drevené obaly.
24 - Tlačiarenské poťahy valcov z pogumovaného 
textilu.
37 - Údržba a opravy budov a strojov v oblasti gu- 
márenstva.
42 - Inžinierska činnosť v oblasti gumárenstva.

(511) 1,2, 16, 20, 24,37, 42 
(210) 2979-94

(111) 182 345 
(220) 03.10.1994 
(442) 06.05.1998 
(151)23.09.1998 
(180) 03.10.2004
(540) ZEBRA KRYL
(730) MATADORFÍX, s. r. o., Kopčianska cesta 22, 

852 58 Bratislava, SK;
(510) 2 - Farba na horizontálne značenie asfaltových a as- 

faltobetónových povrchov ciest.
(511) 2
(210)2283-94

(111)182 346 
(220) 03.10.1994 
(442) 06.05.1998 
(151)23.09.1998 
(180) 03.10.2004
(540) ANTIKOROPRÉN
(730) MATADORFÍX, s. r. o., Kopčianska cesta 22, 

852 58 Bratislava, SK;
(510) 2 - Antikorózna náterová hmota na ochranu kovov, 

betónu a dreva.
(511) 2
(210)2284-94

(Ill) 182 347 
(220) 03.10.1994 
(442)06.05.1998 
(151)23.09.1998 
(180)03.10.2004
(540) UNILEP
(730) MATADORFÍX, s. r. o., Kopčianska cesta 22, 

852 58 Bratislava, SK;
(510) 1 - Lepidlá na použitie v priemysle.

16 - Lepidlá na použitie v domácnosti.
(511) 1, 16 
(210) 2286-94

(111) 182 348
(220) 03.10.1994 
(442) 06.05.1998 
(151)23.09.1998 
(180) 03.10.2004
(540)VUPROFIX
(730) MATADORFÍX, s. r. o., Kopčianska cesta 22, 

852 58 Bratislava, SK;
(510) 1 - Kaučukové lepidlá na použitie v priemysle.

16 - Kaučukové lepidlá na použitie v domácnosti.
(511) 1, 16 
(210) 2287-94

(111) 182 349 
(220) 03.10.1994 
(442) 06.05.1998 
(151)23.09.1998 
(180) 03.10.2004
(540) TERRALEP
(730) MATADORFÍX, s. r. o., Kopčianska cesta 22, 

852 58 Bratislava, SK;
(510) 1 - Lepidlá na lepenie podlahovín na použitie v prie

mysle.
16 - Lepidlá na lepenie podlahovín na použitie v do
mácnosti.

(511) I, 16 
(210) 2288-94



(540)TERMOPRÉN
(730) MATADORFIX, s. r. o., Kopčianska cesta 22, 

852 58 Bratislava, SK;
(510) 1 - Lepidlá s odolnosťou proti zvýšeným teplotám 

na použitie v priemysle.
16 - Lepidlá s odolnosťou proti zvýšeným teplotám 
na použitie v domácnosti.

(511) 1, 16 
(210)2290-94

(111) 182 351
(220)26.01.1995
(442) 08.04.1998
(151)23.09.1998
(180)26.01.2005
(540)

MACZ
(730) Make-UPArt Cosmetics Inc., a Delaware corpora

tion, 767 Fifth Avenue, New York, New York, US;
(510) 3 - Kozmetické prípravky, parfumy, prípravky na 

pleť i vlasy, toaletné prípravky.
(511) 3 
(210)211-95

(Ill) 182 352 
(220) 10.03.1995 
(442) 03.06.1998 
(151)23.09.1998 
(180) 10.03.2005 
(540)

ALLINCK RODT
(730) MALL1NCKJRODT INC., spoločnosť podľa záko

nov štátu Delaware, 675 McDonnell Boulevard, St. 
Louis, Missouri, US;

(510) 1 - Chemikálie na priemyselné, vedecké, poľnohos
podárske a záhradnícke účely, prostriedky a látky na 
použitie pri výrobe priemyselných, vedeckých, poľ
nohospodárskych a záhradníckych chemikálií, prí
sady na použitie vo výrobe syntetických živíc, che
mické prísady na použitie vo výrobe potravín, che
mické reagencie, katalyzátory, absorbenty na prie
myselné účely, biologické prostriedky na laboratór
ne účely.
5 - Farmaceutické a veterinárne prostriedky a látky, 
biologické prostriedky na farmaceutické účely, dia
gnostické prostriedky a látky na humánne a veteri
nárne účely, farmaceutické prostriedky na použitie 
pri ošetrovaní a určené na zábranu zneužitia návy
kových látok, insekticídy, paraziticídy, fungicidy, 
pesticídy, rodenticídy, kokcidiostatiká, antihelminti- 
ká, analgetiká, anestetiká, vitamíny a minerály, an
tiseptiká, stimulanty, promotory rastu, aktivátory a 
regulátory telesných funkcii, medikované prostried
ky na použitie v reprodukčnom systéme, diétne do
plnky, medikované krmivá a medikované doplnky 
pre zvieratá.

10 - Chirurgické a lekárske prístroje, zariadenia a 
ich diely, katétre, tracheálne trubice, medikálne ge
nerátory, analyzátory krvi, intravaskulárny aparát a 
súčasti uvedených zariadení, filtre na lekárske úče
ly, vyhrievané prestieradlá na lekárske a chirurgické 
použitie, signalizačné zariadenie, prebaly a spodky 
na jedno použitie, všetko na použitie uvedených 
predmetov.
31 - Nemedikované krmivo pre zvieratá a jeho zlož
ky, nemedikované doplnky krmiva.

(511) 1,5, 10, 31
(210) 746-95

(111) 182 353 
(220) 12.06.1995 
(442)03.06.1998 
(151)23.09.1998 
(180) 12.06.2005 
(540)

(730) AS MAKJROFLEX, Peterburi tee 81, EE0014 
Tallin, EE;

(510) 17 - Kaučuk, gutaperča, guma, balata a náhradky, 
výrobky z týchto hmôt, pokiaľ sú obsiahnuté v t r. 
17, fólie, dosky a tyče z plastických hmôt (poloto
vary), hmoty tesniace, upchávkové a izolačné, az
best, sľuda a výrobky z nich, hadice (okrem kovo
vých).

(511) 17
(210)1657-95

(IlI) 182 354 
(220) 12.06.1995 
(442)03.06.1998 
(151)23.09.1998 
(180) 12.06.2005 
(540)

(730) AS MAKROFLEX, Peterburi tee 81, EE0014 
Tallin, EE;

(510) 17 - Kaučuk, gutaperča, guma, balata a náhradky, 
výrobky z týchto hmôt, pokiaľ sú obsiahnuté v tr. 
17, fólie, dosky a tyče z plastických hmôt (poloto
vary), hmoty tesniace, upchávkové a izolačné, az
best, sľuda a výrobky z nich, hadice (okrem kovo
vých).

(511) 17
(210) 1658-95

(111) 182 355 
(220) 1 1.07.1995 
(442)03.06.1998 
(151)23.09.1998 
(180) 11.07.2005
(540) BLANKA



(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad 
Labem, CZ;

(510) 3 - Zubná pasta a kozmetické výrobky.
(511) 3
(210) 1930-95

(111) 182357
(220)28.03.1994
(442)03.06.1998
(151)24.09.1998
(180)28.03.2004
(540) DUACT
(730) The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Well

come House, Berkeley Avenue, Greenford, Middle
sex UB6 ONN, GB;

(510) 5 - Farmaceutické a medicinálne prípravky a sub
stancie.

(511) 5 
(210) 704-94

(111) 182 358 
(220) 13.05.1992 
(442)03.06.1998 
(151)24.09.1998 
(180) 13.05.2002 
(540)

eimOunes

(730) Slovenská autobusová doprava Bratislava, š. p.,
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava, SK;

(510) 39 - Doprava osôb motorovými vozidlami, najmä 
autobusmi a autokarmi, organizácia cestovania vrá
tane jeho vedenia a sprievodu, služby cestovnej 
kancelárie v oblasti dopravy, všetky uvedené služby 
pre cestovné kancelárie a cestovných usporiadate
ľov.

(511) 39 
(210) 68516



Obnovené ochranné známky

93 251 155 472 164
93 927 155 510 164
94 851 155 593 164
94 947 156 340 164
95 075 156 995 165
95 444 156 998 165
95 446 157 066 165
95 447 157 255 165
95 448 157 359 165
95 463 157 385 165
97 327 157 531 165
98 103 157 926 166
98 524 157 927 166
98 924 157 957 166
99 490 157 969 166
99 491 157 971 166

100 138 158 181 166
100 355 158 256 166
101 008 158 290 166
101 174 158 404 166
101 481 158 441 166
101 807 158 560 166
102 269 158 598 167
104 358 158 599 167
104 481 158 627 167
104 872 158 628 167
105 288 158 685 167
109 915 158 727 167
110 166 158 743 167
111 422 158 761 167
113 698 159 050 167
117 817 159 821 167
119 473 159 822 167
119 477 161 688 167
119 614 161 759 167
151 215 161 760 167
152 570 161 798 167
152 618 162 494 167
152 632 162 772 167
152 735 163 222 167
152 764 163 427 167
152 794 163 838 167
152 825 163 868 167
152 826 163 869 167
152 831 163 884 167
152 835 163 935 167
152 844 163 939 167
152 891 163 979 167
152 944 163 999 167
153 076 164 011 167
153 092 164 012 168
153 638 164 026 168
153 646 164 037 168
153 647 164 055 168
153 653 164 079
153 654 164 109
155 297 164 110
155 298 164 127
155 390 164 147
155 414 164 177
155 415 164 242
155 471 164 587

588
654
656
703
345
417
473
501
642
678
686
061
267
505
540
580
793
824
922
949
964
984
077
078
079
080
082
082
083
085
095
105
123
155
184
185
200
217
227
230
269
283
284
285
286
293
321
328
329
431
126
341
343
344



(111) 93 251 
(220)05.01.1927 
(151)05.01.1927 
(180) 05.01.2007
(540) Juno
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Brati

slava, SK;
(510) Mydlá obyčajné a toaletné všetkých druhov; mydlo

vé a pracie prášky, výrobky, prostriedky a potreby 
toaletné, kozmetické, voňavkárske a dezinfekčné 
všetkých druhov, prostriedky bieliace a na čistenie 
škvŕn, laky a apretury na kožu.

(511) 2, 3 
(210) 8806

(111) 93 927 
(220)05.11.1927 
(151)05.11.1927 
(180) 05.11.2007
(540) Rapid
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Brati

slava, SK;
(510) Prípravky na čistenie, odstraňovanie mastnoty, 

mydlá, výrobky voňavkárske a kozmetické.
(511) 3 
(210) 13966

(111)94 851 
(220) 12.11.1946 
(151) 12.11.1946 
(180) 12.11.2006
(540) Dreft
(730) Procter & Gamble Limited, Hedley House, 

Gosforth, Newcastle-upon-Tyne, GB;
(510) Sviečky, obyčajné mydlo, čistiace prostriedky, oleje 

na svietenie, kúrenie alebo mazanie, zápalky, škrob, 
modrička (na plákanie bielizne) a iné prípravky na 
pracie účely, voňavé mydlo.

(511) 3,4, 34 
(210) 8353

(111) 94 947 
(220) 13.08.1946 
(151) 13.08.1946 
(180) 13.08.2006
(540)1. C. I.
(730) Imperial Chemical Industries PLC, Londýn S. W. 

1, GB;
(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografie, 

poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, pre 
prirodzené a umelé hnojivá, hasiace prostriedky, 
tvrdivá a chemické prípravky na spájkovanie, che
mické látky na konzervovanie potravín, triesloviny, 
lepidlá pre priemysel, syntetické živicové plastické 
hmoty na priemyselné účely, nátery, fermeže (iné 
ako izolačné fermeže), laky, prostriedky proti hr
dzaveniu a iným drevokazom, farbidlá (nie na toa

letné alebo pracie účely), farbivá, moridlá a prírod
né živice, bielidlá a iné látky na pracie účely, čistid
lá, leštidlá, moridlá a brúsne preparáty a vonné ole
je, priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje a tu
ky a vonné oleje), mazivá, prípravky na odstraňova
nie a pohlcovanie prachu, palivá (vrátane motoro
vého liehu) a svietidlá, farmaceutické, veterinárne a 
zdravotnícke látky, dezinfekčné prostriedky a pros
triedky na ničenie burín a ničenie hmyzu, opracova
né alebo poloopracované neželezné kovy a ich zlú
čeniny zahŕňajúce tovar ťahaný, valcovaný, lisova
ný, razený, tlačený, kovaný a liaty, pece, chladničky 
a kotolné rúrky, strelivo, strely a výbušné látky, u- 
melý a chlórovaný kaučuk, výrobky z týchto látok, 
materiál obalový, zátkovací a izolačný, stavebný 
materiál (iný ako kovový), cement, vápno, sadra (na 
stavebné účely alebo na liatie), materiál na stavbu 
ciest (nekovový), asfalt, smola a živice, umelá koža, 
soľ, želatína do potravín.

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 17, 18, 19, 30
(210)7141

(111)95 075 
(220)08.05.1936 
(151)08.05.1936 
(180) 08.05.2006
(540) Seager's
(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The

Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, 
Bristol, Avon BS13 8AR, GB;

(510) Suchý džin a pomarančový džin.
(511) 33 
(210)7172

(111)95 444 
(220)25.03.1943 
(151)25.03.1943 
(180)25.03.2003
(540)DORMOTROPIN
(730) Léčiva, státní podnik, Dolní Měcholupy 130, 

101 00 Praha 10, CZ;
(510) Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely, 

anorganické chemikálie na priemyselné a vedecké 
účely, aktívne uhlie na priemyselné a liečebné úče
ly, liečivá, chemické výrobky na liečebné a zdravot
né účely, dietetické prípravky, farmaceutické drogy, 
prostriedky na ochranu rastlín, sterilizačné a dezin
fekčné prostriedky; prostriedky na konzervovanie 
pokrmov; plasty, umelé živice, umelé vlákna, ume
lý kaučuk, glukóza, živice, pracie a bieliace pros
triedky, škrob a škrobové výrobky ako požívatiny 
na farmaceutické a priemyselné účely, ako i na škro
benie bielizne.

(511) 1, 2, 3, 5, 17, 22, 30 
(210)2087



(111) 95 446 
(220) 25.03.1943 
(151)25.03.1943 
(180)25.03.2003
(540)FERRIGEN
(730) Léčiva, s. p., Praha, Praha, CZ;
(510) Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely, 

anorganické chemikálie na priemyselné a vedecké 
účely, aktívne uhlie na priemyselné a liečebné úče
ly; liečivá, chemické výrobky na liečebné a zdra
votné účely, dietetické prípravky, farmaceutické 
drogy, prostriedky na ochranu rastlín, sterilizačné a 
dezinfekčné prostriedky; prostriedky na konzervo
vanie pokrmov; plasty, umelé živice, umelé vlákna, 
umelý kaučuk, glukóza, živice; pracie a bieliace 
prostriedky, škrob a škrobové výrobky ako požíva
tiny na farmaceutické a priemyselné účely, ako aj na 
škrobenie bielizne.

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 23, 30, 34 
(210)1164

(111)95 447 
(220) 25.03.1943 
(151)25.03.1943 
(180)25.03.2003
(540)FERRISALIN
(730) Léčiva, s. p., Praha, Praha, CZ;
(510) Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely, 

anorganické chemikálie na priemyselné a vedecké 
účely, aktívne uhlie na priemyselné a liečebné úče
ly; liečivá, chemické výrobky na liečebné a zdra
votné účely, dietetické prípravky, farmaceutické 
drogy, prostriedky na ochranu rastlín, sterilizačné a 
dezinfekčné prostriedky; prostriedky na konzervo
vanie pokrmov; plasty, umelé živice, umelé vlákna, 
umelý kaučuk, glukóza, živice; pracie a bieliace 
prostriedky, škrob a škrobové výrobky ako požíva
tiny na farmaceutické a priemyselné účely, ako aj na 
škrobenie bielizne.

(511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 16, 17, 19, 23, 30, 34 
(210) 1165

(111)95 448 
(220)25.03.1943 
(151)25.03.1943 
(180) 25.03.2003
(540) JODAMIN
(730) Léčiva, s. p., Praha, Praha, CZ;
(510) Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely, 

anorganické chemikálie na priemyselné a vedecké 
účely, aktívne uhlie na priemyselné a liečebné úče
ly; liečivá, chemické výrobky na liečebné a zdra
votné účely, dietetické prípravky, farmaceutické 
drogy, prostriedky na ochranu rastlín, sterilizačné a 
dezinfekčné prostriedky; prostriedky na konzervo
vanie pokrmov; plasty, umelé živice, umelé vlákna, 
umelý kaučuk, glukóza, živice; pracie a bieliace 
prostriedky, škrob a škrobové výrobky ako požíva
tiny na farmaceutické a priemyselné účely, ako aj na 
škrobenie bielizne.

(511) 1, 2, 3, 5, 17, 22, 30 
(210) 1189

(111) 95 463 
(220) 12.08.1943 
(151) 12.08.1943 
(180) 12.08.2003
(540) LYKOCEL
(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí 

nad Labem, CZ;
(510) Papierová náhradka lyka.
(511) 22 
(210)28224

(111) 97 327 
(220) 07.08.1937 
(151)07.08.1937 
(180) 07.08.2007
(540) Freon
(730) E. I. du Pont de Nemours and Company, Wil

mington, Delaware, US;
(510) Fluorované uhľovodíky používané ako chladivá, 

pohonné látky a prípravky na hasenie ohňa.
(511) 1 
(210)9753

(111) 98 103 
(220)07.10.1947 
(151)07.10.1947 
(180) 07.10.2007
(540) Topal
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Brati

slava, SK;
(510) Liečivá, drogy, farby, dietetické a farmaceutické 

prípravky, pomocné látky pre potravinársky prie
mysel; chemické výrobky pre priemysel, lekárstvo, 
hygienu a farmáciu; prípravky na konzervovanie, 
čistiace prostriedky, mydlá, vonné a kozmetické prí
pravky, látky pre kozmetiku a parfumériu; éterické 
oleje, výťažky, extrakty a esencie; prípravky na o- 
šetrovanie zubov a dutiny ústnej.

(511) 1, 2, 3, 4, 5 
(210) 13377

(111)98 524
(220) 19.05.1938 
(151) 19.05.1938 
(180) 19.05.2008
(540)AGOLUTIN
(730) BIOTIKA, a. s., Príboj 335, 976 13 Slovenská 

Ľupča, SK;
(510) Chemické výrobky; kozmetické výrobky; lekárnic

ké výrobky.
(511) 1, 3, 5 
(210) 15636



(111) 98 924 
(220)25.11.1947 
(151)25.11.1947 
(180) 25.11.2007
(540) Medica
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Chemické výrobky pre priemysel a vedu; prípravky 

na konzervovanie; baktericídne prípravky. Chemic
ké výrobky na hygienu, čistiace prostriedky; medi
cinálne mydlá; vonné a kozmetické prípravky, látky 
pre kozmetiku a parfumériu, éterické oleje, výťaž
ky, extrakty a esencie. Liečivá, drogy, farmaceutic
ké prípravky humánne a veterinárne, chemické vý
robky pre lekárstvo a farmáciu; prípravky fungicíd- 
ne, insekticídne; dezinfekčné prípravky; prípravky 
na ničenie rastlín a živočíšnych škodcov; prípravky 
na prevenciu proti nákaze; prípravky posilňujúce a 
dietetické; prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny 
ústnej, zubné výplne; náplasti,obväzy; diagnostické 
prípravky; jedy. Zubné protézy; šijací materiál pre 
chirurgiu. Minerálne vody.

(511) 1, 3, 5, 10, 32 
(210) 10479

(111) 99 490 
(220)22.08.1938 
(151)22.08.1938 
(180) 22.08.2008
(540) Kubatol
(730) AVEFLOR, a. s., Markova 238, 506 46 Jičín, CZ;
(510) Lekárnické výrobky.
(511) 5 
(210) 16967

(111)99 491 
(220) 04.10.1928 
(151)04.10.1928 
(180) 04.10.2008
(540) Menocain
(730) INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hořátev, CZ;
(510) Chemické, lekárnické, kozmetické a dietetické prí

pravky.
(511) 1, 3, 5 
(210)17510

(111) 100 138 
(220) 08.10.1904 
(151)08.10.1904 
(180) 08.10.2004
(540)THYMOMEL
(730) GALENA, a. s., Ostravská 29, Opava, CZ;
(510) Farmaceutická špecialita, totiž šťava na vnútorné u- 

žívanie. Výrobky chemické pre zdravotnícky prie
mysel, umelé a syntetické živice; chemikálie na 
konzervovanie potravín. Výrobky lekárnické, vete
rinárske a zdravotnícke; liečivá pre ľudí a zvieratá; 
výrobky dietetické pre deti a chorých, náplasti, ma
teriál na obväzy; hmoty na plombovanie zubov a na 
odtlačky zubov; liečivá pre dentistov; dezinfekčné 
prostriedky s výnimkou dezinfekčných prostried

kov na viazanie prachu; prostriedky na ničenie bu
riny a škodlivých zvierat; medicinálne vína. Sýtené 
vody minerálne, medicinálne nápoje, nápoje šumi
vé, nealkoholické osviežujúce z ovocia, sirupy na 
farmaceutické účely a na prípravu nápojov zbave
ných alkoholu.

(511) 1, 5, 32 
(210)3327

(111) 100 355 
(220)26.11.1926 
(151)26.11.1926 
(180) 26.11.2006
(540) Valetol
(730) Léčiva, a. s., Dolní Mécholupy 130, 102 37 Praha 

10, CZ;
(510) Chemicko-lekárenské prípravky.
(511) 1, 5 
(210) 8260

(111) 101 008 
(220)16.05.1928 
(151) 16.05.1928 
(180) 16.05.2008 
(540)

(730) SCHLAGE LOCK COMPANY, spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu California, San Francis
co, California 94134, US;

(510) Zámky.
(511) 6 
(210) 13549

(111) 101 174 
(220) 23.02.1948 
(151)23.02.1948 
(180) 23.02.2008 
(540)

Coke
(730) The Coca - Cola Company, spoločnosť podľa zá

konov štátu Delaware, 310 North Avenue, N. W., 
Atlanta, Georgia 30313, US;

(510) Nealkoholické sladové nápoje a sirupy na výrobu 
takýchto nápojov.

(511) 32 
(210) 13250

(111) 101 481 
(220) 17.03.1938 
(151) 17.03.1938 
(180) 17.03.2008
(540) Caterpillar
(730) CATERPILLAR INC., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, 100 N. E. Adams St., 
Peoria, Illinois 61629-6490, US;

(510) Traktory, ktoré sa môžu moužívať na roľnícke prá
ce, stavbu ciest, dolovanie, stínanie stromov, prevá-



žanie zemných hmôt, vlečenie a iné priemyselné a 
hospodárske účely, spaľovacie motory, používané 
ako zdroj energie pre samohybné vozidlá a ako ne
hybné alebo prenostné zdroje energie na použitie v 
priemysle a hospodárstve, stroje na zoškrabovanie 
povrchu ciest poháňané motoricky alebo ručne, 
stroje na vytváranie terasovitých nánosov, zarovná- 
vacie stroje, stroje na rozrezávanie pôdy, zoškrabo- 
vacie stroje s oporným kolesom, zoškrabovacie 
stroje s elevátorom, škrbadlá, stroje na odhrňovanie 
postrkováním, stroje na zarovnávanie zeme, pluhy, 
stroje na vyhlbovanie priekop, stroje na zrezávanie 
násypov, zariadenia s nastavovacím rámom na úpra
vu sklonu svahov, používané pri stavbe a udržiava
ní ciest, na pohyb zemín a ich odstaňovanie, odstra
ňovanie snehu a podobných hmôt, stroje na zabra
ňovanie erózie pôdy a na priemyselné a hospodár
ske účely, zberné stroje, kombinované zberné stro
je, žacie stroje, strkacie zhŕňače, stroje na zožínanie 
hláv plodín a stroje na zbieranie zožatých hláv s ich 
prevádzaním do mláťačky, pomocné postroje, sú
časti a nástroje všetkých uvedených strojov a tova
rov, prívesy, príslušenstvá a výstroje, ktoré sa môžu 
pričleniť ku všetkým uvedeným tovarom.

(511)7, 8, 12
(210) 15362

(111) 101807 
(220) 22.04.1948 
(151)22.04.1948 
(180) 22.04.2008
(540) Wellcome
(730) The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Well

come House, Berkeley Avenue, Greenford, Middle
sex UB6 ONN, GB;

(510) Chemické látky na lekárske a lekárnické použitie.
(511) 1,5 
(210) 15663

(111) 102 269 
(220) 07.05.1948 
(151)07.05.1948 
(180) 07.05.2008 
(540)

Phiup Morris
(730) Philip Morris Products Inc., spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Virginia, Richmond, Virginia, 
US;

(510) Cigarety.
(511) 34 
(210)5650

(540)

(JH\ (tyrostroi

(730) Agrostroj Prostějov, a. s., Vrahovická 41, 796 21 
Prostějov, CZ;

(510) Stroje pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a les
níctvo, ich súčiastky a príslušenstvá. Náradie pre 
poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, ich 
súčiastky a príslušenstvá.

(511) 7, 8
(210)1789

(111) 101 481 
(220) 17.03.1938 
(151) 17.03.1938 
(180) 17.03.2008
(540) Caterpillar
(730) CATERPILLAR INC., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, 100 N.E. Adams St., 
Peoria, Illinois 61629-6490, US;

(510) Traktory, ktoré sa môžu používať na roľnícke práce, 
stavbu ciest, dolovanie, stínanie stromov, preváža
nie zemných hmôt, vlečenie a iné priemyselné a 
hospodárske účely, spaľovacie motory používané 
ako zdroj energie pre samohybné vozidlá a ako ne
hybné alebo prenosné zdroje energie na použitie v 
priemysle a hospodárstve, stroje na zoškrabovanie 
povrchu ciest poháňané motoricky alebo ručne, 
stroje na vytváranie terasovitých nánosov, zarovná- 
vacie stroje, stroje na rozrezávanie pôdy, zoškrabo
vacie stroje s oporným kolesom, zoškrabovacie 
stroje s elevátorom, škrabadlá, stroje na odhrňova- 
nie postrkováním, stroje na zarovnávanie zeme, plu
hy, stroje na vyhlbovanie priekop, stroje na zrezá
vanie násypov, zariadenia s nastavovacím rámom 
na úpravu sklonu svahov používané pri stavbe a u- 
držiavaní ciest, na pohyb zemín a ich odstaňovanie, 
odstraňovanie snehu a podobných hmôt, stroje na 
zabraňovanie erózii pôdy a na priemyselné a hospo
dárske účely, zberné stroje, kombinované zberné 
stroje, žacie stroje, strkacie zhŕňače, stroje na zoží
nanie hláv plodín a stroje na zbieranie zožatých hláv 
s ich prevádzaním do mláťačky, pomocné postroje, 
súčasti a nástroje všetkých uvedených strojov a to
varov, prívesy, príslušenstvá a výstroje, ktoré sa mô
žu pričleniť ku všetkým uvedeným tovarom.

(511) 7, 8, 12 
(210) 15362

(111) 104 872 
(220) 07.08.1946 
(151)07.08.1946 
(180) 07.08.2006
(540) Rosanol
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3, CZ;



(510) Luhačovické nosné kvapky.
(511) 5 
(210)7493

(111)105 288 
(220) 02.12.1948 
(151)02.12.1948 
(180) 02.12.2008
(540) Penstabil
(730) Galena, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komá

rov, CZ;
(510) Farmaceutické špeciality.
(511) 5 
(210)1306

(111) 109 915
(220)29.10.1928
(151)29.10.1928
(180)29.10.2008
(540) ISA
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad La

bem, CZ;
(510) Prípravky na pranie a bielenie; prostriedky pracie, 

mydlové, saponátové; mydlá, oleje a tuky priemy
selné, jedlé oleje a tuky.

(511) 1, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 
31, 32

(210) 17496

(111) 110 166 
(220)15.06.1938 
(151) 15.06.1938 
(180) 15.06.2008
(540)JUVELETTA
(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová 

společnost, Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, 
CZ;

(510) Chemické výrobky, najmä na mydlá všetkých dru
hov.

(511) 1, 3 
(210)15828

(111) 111 422 
(220) 18.02.1908 
(151) 18.02.1908 
(180) 18.02.2008
(540) URQUELL
(730) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 

Plzeň, CZ;
(510) Slad.
(511) 31 
(210) 13558

(180)24.08.2005
(540)

(730) HENKEL AUSTRIA GRUPPE BETEILlGt NGS- 
-VERWALTUNG GmbH, Erdbeigstrasse 29, 1030 
Wien, AT;

(510) Atramenty, maliarske a kresliace potreby, detské a 
umelecké farby, školské a kancelárske potreby, pás
ky do písacích strojov, pečiatkové podušky, školské 
a technické farby v pevnej, tekutej a inej forme, far
bivá špeciálne a smaltové, tuše čierne a farebné (v 
tekutej a pevnej forme), tekutina na odstraňovanie 
škvŕn, chemické papiere, lepidlá, živice, tekuté le
pidlá a chemické výrobky patriace do školského, 
kancelárskeho a maliarskeho odvetvia, bridlicové 
tabuľky, farebničky a školské palety z dreva a pa
piera, ceruzky farebné a čierne bez dreva a v dreve, 
pastelky, biliardové, krajčírske, obuvnícke a lesníc
ke kriedy, stieracie gumy, kriedy biele a farebné 
všetkých druhov.

(511) 1,2,3, 16, 28
(210)4314

(111) 117 817 
(220)23.07.1938 
(151)23.07.1938 
(180)23.07.2008
(540) BELAR
(730) MEOPTA, a. s., 750 58 Přerov, CZ;
(510) Optické prístroje a ich súčasti, najmä objektívy 

všetkých druhov.
(511) 9 
(210) 1765

(111) 119 473 
(220) 09.08.1927 
(151)09.08.1927 
(180) 09.08.2007
(540) COSMOS
(730) COSMOS, a. s., Radlinského 27, 817 83 Bratisla

va, SK;
(510) Kefy, štetky a kefy na zuby.
(511) 21 
(210)11540

(111)119 477 
(220) 18.02.1947 
(151) 18.02.1947 
(180)18.02.2007
(540) SAMOOND
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Brati

slava, SK;
(510) Chemický preparát na samočinné vyhrievanie pri tr

valej ondulácii, kozmetické, parfumériové a myd
lárske výrobky.

(511) 1, 3 
(210) 4288



(111) 119 614 
(220) 14.05.1947 
(151) 14.05.1947 
(180) 14.05.2007
(540)GLY-DORÉ
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Brati

slava, SK;
(510) Tuko-glycerínová emulzia na pestovanie rúk.
(511) 3, 5 
(210)3477

(111) 151 215 
(220)01.08.1953 
(151)22.09.1953 
(180)01.08.2003
(540)ANALERGIN
(730) Léčiva, s. p. Praha, Praha, CZ;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a 

veterinárne, chemické výrobky pre priemysel, le
kárstvo, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky bakte- 
ricídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prí
pravky; prípravky proti nákaze; prípravky na kon
zervovanie; prostriedky na hubenie škodcov a niče
nie rastlín; čistiace prostriedky, liečebné mydlá; 
vonné a kozmetické prípravky, látky pre kozmetiku 
a parfumériu, éterické oleje, výťažky, extrakty a e- 
sencie; prípravky posilňujúce a dietetické; príprav
ky na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej; zubné vý
plne a protézy; náplasti, obväzový a šijací materiál 
pre chirurgiu; diagnostiká; jedy a sýtené vody mi
nerálne.

(511) 1, 3, 5, 10, 32 
(210) 1002

(111) 152 570 
(220) 07.03.1956 
(151)20.03.1956 
(180) 07.03.2006
(540)PEROLETY
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a 

veterinárne, chemické výrobky pre lekárstvo, hy
gienu, farmáciu a vedu; prípravky baktericídne, fun
gicídne, insekticídne; dezinfekčné prípravky; prí
pravky proti nákaze; prípravky konzervačné; pros
triedky na ničenie škodcov a ničenie rastlín; čistia
ce prostriedky; medicinálne mydlá; prípravky posil
ňujúce a dietetické; prípravky na ošetrovanie zubov 
a dutiny ústnej; zubné výplne a protézy; náplasti, 
obväzový a šijací materiál pre chirurgiu; diagnosti
ká; jedy a minerálne vody s výnimkou minerálnych 
vôd prírodných; organopreparáty, očkovacie látky, 
séra a výrobky z krvi.

(511) 1, 3, 5, 10, 32 
(210) 6790

(111) 152 618 
(220) 11.04.1956 
(151) 14.05.1956 
(180) 11.04.2006

(540)

(730) Sellier a Belloť, a. s., Vlašim, CZ;
(510) Lovecké nábojnice a náboje.
(511) 13 
(210) 7049

(111) 152 632 
(220) 29.02.1956 
(151)30.05.1956 
(180) 29.02.2006 
(540)

(730) de Miclén, a. s., Levice, SK;
(510) Kozmetické prípravky, najmä na vlasovú kozmeti

ku.
(511) 3 
(210) 6726

(111) 152 735 
(220) 18.07.1956 
(151) 10.08.1956 
(180) 18.07.2006
(540)EXPADENTA
(730) DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 100 31 Praha 

10, CZ;
(510) Expanzívna zubná zatmelovacia hmota.
(511) 5 
(210)7680

(111) 152 764 
(220)30.08.1956 
(151)20.09.1956 
(180)30.08.2006
(540) CHS-EPOXY
(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová 

společnost, Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, 
CZ;

(510) Chemické výrobky na podklade epoxidových živíc 
s prísadami rôznych látok alebo bez týchto prísad.

(511) 1, 2 
(210) 7961



(540)

(730) CAMINOR HOLDINGS SA, Ženeva, CH;
(730) AKUMA, a. s., Nádražní 84, 293 62 Mladá Bole

slav, CZ;
(510) Elektrické akumulátory všetkých druhov a ich sú

časti.
(511) 9 
(210)7897

(111)152 825 
(220) 24.10.1956 
(151) 14.12.1956 
(180) 24.10.2006 
(540) BARBUS
(730) de Miclén, a. s., Levice, SK;
(510) Holiace krémy.
(511) 3 
(210)8318

(111) 152 826 
(220)31.10.1956 
(151) 14.12.1956 
(180)31.10.2006
(540) REDEX
(730) REDEX LIMITED, Lloyds House, Alderley Road, 

Wilmslouw, Cheshire, GB;
(510) Mazacie oleje, mazacie tuky a skúšobné prístroje a 

nástroje pre spaľovacie motory.
(511) 4, 7, 8, 9 
(210)8350

(111)152 831 
(220) 10.12.1956 
(151)20.12.1956 
(180) 10.12.2006
(540) ADAST
(730) Adamovské strojírny, a. s., Adamov, CZ;
(510) Oceľové konštrukcie a ich časti, ofsetové kovové 

fólie, pružiny. Kompresory, žeriavy, bagre, stroje a 
zariadenia pre ľahký priemysel, baranidlá s príslu
šenstvom a náhradnými dielmi, nakladače, zvlášť 
pre poľnohospodárstvo, ich súčasti a náhradné die
ly, dopravníky, zvlášť lanové, vozy tunelových a su- 
šiarenských pecí, membránové ventily, dieselmoto- 
ry stabilné a pojazdné s príslušenstvom a náhradný
mi dielmi, pneumatické prístroje a zariadenia, vib
rátory, upínacie valce. Náradia, zdvíhače, drobné li
sy, zveráky, upínače, skľučovadlá s príslušenstvom, 
upínacie armatúry', ručné pákové dierovače s ná
hradnými dielmi. Špeciálne eIektro-pneumatické 
zariadenia na ovládanie pracovných pochodov, ich 
súčasti a náhradné diely, cyklické skrinky, elektro
magnetické ventily, kontrolory tlakov, meracie prí
stroje, prípravky a meradlá, číselníkové úchylkome-

ry. Náramkové hodinky, spínacie a signálne hodiny. 
Ofsetové a rozmnožovacie stroje s náhradnými diel
mi, ofsetové fólie papierové alebo z iného materiá
lu.

(511)6, 7, 8, 9, 14, 16 
(210)8599

(111) 152 835 
(220) 10.11.1956 
(151)30.12.1956 
(180) 10.11.2006 
(540)

(730) ŽĎAS, a. s., Žďár nad Sázavou, CZ;
(510) Odliatky z oceľoliatiny, náhradhé diely všetkých u- 

vedených výrobkov. Strojné zariadenia valcovní 
ako: blokové trate, sochorové trate, stredné profilo
vé trate, jemné profilové trate, zariadenia na výrobu 
bezšvových rúr pretláčaním a ťahaním, trate na vý
robu ohýbaných profilov, valcovňa periodických 
vývalkov, valcovne krúžkov, zariadenie úpravní 
všetkých válcovacích tratí, strojné zariadenia tvaro
vacej techniky ako: lisy kľukové hlbokoťažné, lisy 
kľukové univerzálne, lisy trecie vretenové kovacie a 
utíkacie, mechanické kovacie lisy, kovacie valce, 
parovzdušné buchary, vzduchové padacie kladivá, 
zariadenia lámacej a trhacej techniky ako drviče če- 
ľusťové, lámače, stroje na spracovanie plechov ako 
obrubovací stroj.

(511) 6, 7
(210)8434

(111) 152844 
(220) 10.12.1956
(591) červená, čierna, modrá, biela, zlatá 
(151)28.01.1957 
(180) 10.12.2006 
(540)

(730) Peter Jackson (Overseas) Limited, Windsor 
House, 50 Victoria Street, London SWlH ONL, 
GB;

(510) Tabak spracovaný a nespracovaný.
(511) 34 
(210)8604



(180)21.12.2006
(540)

(730) TEMOS - TOOLS, s. r. o., Čs. Armády 1153/16, 
405 01 Děčín 1, CZ;

(510) Základné mierky rovnobežné, strmeňové kalibre 
(hmatadlá).

(511) 9 
(210) 8757

(111) 152 944 
(220)24.01.1957 
(151)04.04.1957 
(180)24.01.2007
(540) ANACINTKY-ANACINTI
(730) Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20 Praha 

4 - Modřany, CZ;
(510) Gumovité cukrovinky všetkých druhov.
(511) 30 
(210)8924

(111) 153 076 
(220) 15.07.1957 
(151) 29.07.1957 
(180) 15.07.2007
(540) STAR
(730) MASSAG, a. s., Opavská 272, 743 01 Bílovec, CZ;
(510) Šatové spínadlá všetkých druhov, najmä pracky, há

ky, gombíky všetkých druhov, najmä automatické, 
kabátové retiazky.

(511) 26 
(210) 10794

(111)153 092 
(220) 15.07.1957 
(151)25.09.1957 
(180) 15.07.2007
(540) BEL AMI
(730) AB Kozmetika, a. s., Račianska 155, 834 15 Brati

slava, SK;
(510) Kozmetické výrobky všetkých druhov.
(511) 3 
(210) 10795

(111)153 638 
(220)30.10.1958 
(151) 18.11.1958 
(180)30.10.2008
(540) VITA -APINOL
(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 na ničenie 
rastlín; čistiace prostriedky, liečebné mydlá; prí
pravky posilňujúce a dietetické .

(511) 1, 3, 5, 10, 32 
(210) 17684

(111) 153 646 
(220)30.10.1958 
(151) 24.11.1958 
(180)30.10.2008
(540) FELICIA
(730) Skoda, automobilová a. s., V. Klimenta 869, 

293 60 Mladá Boleslav, CZ;
(510) Motorové vozidlá, ich dielce, súčasti a príslušen

stvá.
(511) 12 
(210)17682

(111) 153 647 
(220)30.10.1958 
(151)24.11.1958 
(180)30.10.2008
(540) OCTAVIA
(730) Škoda, automobilová a. s., V. Klimenta 869, 

293 60 Mladá Boleslav, CZ;
(510) Motorové vozidlá, ich dielce, súčasti a príslušen

stvá.
(511) 12 
(210) 17683

(111) 153 653 
(220)24.10.1958 
(151) 13.12.1958 
(180)24.10.2008
(540)FOREDENT
(730) DENTAL, a. s., Černokostelecká 84, 100 31 Praha 

10, CZ;
(510) Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu 

a vedu. Čistiace prostriedky, liečebné mydlá, prí
pravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny. 
Liečivá, drogy, jedy, prípravky posilňujúce a diete
tické, farmaceutické prípravky humánne a veteri
nárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a vý
robky z krvi, zubné výplne, prípravky baktericídne, 
fungicídne, insekticídne, dezinfekčné prípravky 
proti nákaze, prípravky na konzervovanie , pros
triedky na hubenie škodcov a ničenie rastlín, obvä
zový a šijací materiál pre chirurgiu, náplasti. Zubné 
protézy, diagnostiká. Upravované minerálne vody.

(511) 1, 3, 5, 10, 32 
(210) 17661

(111) 153 654 
(220) 24.10.1958 
(151) 13.12.1958 
(180) 24.10.2008
(540)CALCIDENT



(730) DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 100 31 Praha 
10, CZ;

(510) Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu 
a vedu. Čistiace prostriedky, liečebné mydlá, prí
pravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny. 
Liečivá, drogy, jedy, prípravky posilňujúce a diete
tické, farmaceutické prípravky humánne a veteri
nárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a vý
robky z krvi, zubné výplne, prípravky baktericídne, 
fungicídne, insekticídne, dezinfekčné prípravky 
proti nákaze, prípravky na konzervovanie, pros
triedky na hubenie škodcov a ničenie rastlín, obvä
zový a šijací materiál pre chirurgiu, náplasti. Zubné 
protézy, diagnostiká. Upravované minerálne vody.

(511) I, 3, 5, 10, 32
(210)17662

(111) 155 297 
(220) 03.09.1962 
(151)21.11.1962 
(180)03.09.2002
(540) MASSEY FERGUSON
(730) MASSEY FERGUSON CORPORATION, 4830 

River Green Parkway, Duluth, Georgia 30136- 
-2574, US;

(510) Pluhy, melioračné pluhy, kultivátory, diskové brány, 
sekačky, stroje na obrábanie pôdy, stroje na sadenie 
zemiakov, stroje na pletie, vysávače zemiakov, na
kladače, hĺbiace stroje, všetky poľnohospodárske 
stroje a väčšie poľnohospodárske náradie, prevody 
na prácu s traktormi, zdviháky (nie ručné náradie), 
strojné píly, kombinované zberové a mlátiace stroje, 
samoviazače, sekačky, hrable, obracače sena, nakla
dače sena, stroje na sadenie, brány na jarné práce, 
zberové stroje na obilie, šrotovníky, sadzače na silá- 
žovanie, rozmetače hnoja, odstredivky, miešačky, 
kultivačné stroje na klbenie brázd na sadenie, seme
ná a na umelé hnojivá.

(511) 7 
(210)27169

(111) 155 298 
(220) 03.09.1962 
(151)21.11.1962 
(180)03.09.2002
(540) MASSEY FERGUSON
(730) MASSEY FERGUSON CORPORATION, 4830 

River Green Parkway, Duluth, Georgia 30136- 
-2574, US;

(510) Traktory, vlečné stroje (vozidlá) a klopné vozidlá na 
používanie s traktormi, súčiastky a príslušenstvo u- 
vedeného tovaru, pumpy na vzduch.

(511) 12 
(210)27481

(111) 155 390 
(220) 12.01.1963 
(151) 19.02.1963 
(180) 12.01.2003
(540) GUARDS

(730) Carreras Limited, Londýn, GB;
(510) Cigarety.
(511) 34 
(210)27827

(111) 155 414 
(220)04.03.1963 
(151) 14.03.1963 
(180)04.03.2003
(540)STENOLON
(730) Léčiva, s. p. Praha, Praha, CZ;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a 

veterinárne, organopreparáty, óčkovacie 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, 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; dia
gnostiká; jedy a sýtené vody minerálne.

(511) 1, 3, 5, 10, 32 
(210)28195

(111) 155 415 
(220)01.03.1963 
(151) 14.03.1963 
(180)01.03.2003
(540) VEROGRAFIN
(730) Léčiva, s. p. Praha, Praha, CZ;
(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, 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; dia
gnostiká; jedy a sýtené vody minerálne.

(511) 1, 3, 5, 10, 32 
(210)28190

(111) 155 471 
(220) 04.04.1963 
(151)27.05.1963 
(180) 04.04.2003
(540) MEBAFER
(730) Léčiva, s. p. Praha, Praha, CZ;
(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, 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; dia
gnostiků; jedy a sýtené vody minerálne.

(511) 1, 3, 5, 10, 32 
(210)28245

(Ill) 155 472 
(220) 04.04.1963 
(151)27.05.1963 
(180)04.04.2003 
(540) MEDRIN
(730) Léčiva, s. p. Praha, Praha, CZ;
(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 baktericidne, 
fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prípravky; 
prípravky proti nákaze; prípravky na konzervova
nie; prostriedky na hubenie 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; dia
gnostiků; jedy a sýtené vody minerálne.

(511) 1, 3, 5, 10, 32 
(210)28246

(111) 155 510 
(220) 22.07.1963 
(151)25.07.1963 
(180) 22.07.2003
(540)ANTIGEST
(730) Léčiva, s. p. Praha, Praha, CZ;
(510) Estro-progestačné a antikoncepčné steroidné table

ty-
(511) 5 
(210)29126

(111) 155 593 
(220) 28.03.1963 
(151)27.09.1963 
(180) 28.03.2003
(540) CONSULATE
(730) Rothmans of Pall Mall Limited, Grienbachstrasse 

H, Zug, CH;
(510) Tabak, tabakové výrobky, fajčiarske potreby, zápal

ky.
(511) 34 
(210)28222

(540)

(730) Brown & Williamson Tobacco Corporation, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
Lousville, Kentucky, US;

(510) Cigarety na export.
(511) 34 
(210)32357

(111) 156 995 
(220)08.06.1966 
(151) 1.4.10.1966 
(180)08.06.2006 
(540)

VOKP
(730) VOKD1 akciová spoločnosť, Českobratrská 7, 

701 40 Ostrava 1, CZ;
(510) Všetok stavebný a konštrukčný materiál slúžiaci na 

stavby a rekonštrukcie baní, prefabrikáty panelo
vých, obytných a priemyselných stavieb. Hĺbenie 
banských jám a šíbikov, výstavba ťažných oceľo
vých a betónových veží, razenie všetkých banských 
diel.

(511) 6, 19, 37
(210)37670

(111) 156 998 
(220)02.08.1966 
(151) 15.10.1966 
(180) 02.08.2006
(540) LACHEMA
(730) LACHEMA, a. s., Brno, CZ;
(510) Chemické výrobky, chemikálie organické chemicky 

čisté, soli organických kyselín, chemikálie anorga
nické chemicky čisté, indikátory, reagenčné papieri
ky. Činidlá a roztoky na diagnostické, analytické a 
mikroskopické účely.

(511) 1, 5 
(210)38293



(180) 15.11.2006 
(540)

(730) LEROS, spol. s r. o., U Národní galerie 470, 150 00 
Praha 5 - Zbraslav, CZ;

(510) Medicinálne čaje na liečenie žlčových kameňov.
(511) 5 
(210)38936

(111) 157 255 
(220)28.12.1966 
(151)31.03.1967 
(180)28.12.2006 
(540)

(730) Rybářské sdružení České Budějovice, České Bu
dějovice, CZ;

(510) Živé, mŕtve a zmrazené sladkovodné ryby, živé 
chovné kačice a káčatká, živé, mŕtve a zmrazené ja
točné kačice, rybie výrobky zo sladkovodných rýb, 
živé chovné husi a húsatká, živé, mŕtve a zmrazené 
jatočné husi, rybárske náradia, rybárske siete.

(511) 22, 28, 29, 31
(210)39430

(111) 157 359 
(220)06.10.1966 
(151)08.06.1967 
(180) 06.10.2006 
(540)

(730) TULlP INTERNATIONAL A/S, Gunnar Clau- 
sensvej 13, 8260 Viby J, DK;

(510) Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hydina, 
zverina; mäsové výťažky, konzervovaná, sušená a 
varená zelenina a ovocie; rôsoly; zaváraniny; vaj
cia, mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mlieč

nych nápojov, jedlé oleje a tuky; konzervované po
traviny; zelenina naložená v octe s výnimkou syrov. 
Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové 
náhradky; múka a obilné výrobky určené na ľudskú 
výživu, napr. ovsené vločky a pod.; 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, hor
čica; korenie, ocot, chuťové omáčky; korenie; ľad s 
výnimkou čokolády. Výrobky poľnohospodárske a 
záhradnícke, napr. surové obilniny, neupravené pre 
výživu ľudí a všeobecné poľnohospodárske produk
ty, ktoré neboli podrobené žiadnej úprave; produkty 
lesnícke vrátane nespracovaného dreva; semená, 
ktoré neboli zaradené do iných tried; živé zvieratá, 
čerstvé ovocie a zelenina; sadenice, živé rastliny a 
prírodné kvetiny; krmivá pre dobytok; slad.

(511)29, 30, 31
(210)38604

(111) 157 385 
(220)31.10.1966 
(151)22.06.1967 
(180)31.10.2006
(540) AEROXON
(730) Fr. Kaiser G. m. b. H., Waiblingen, DE;
(510) Mucholapky.
(511) 5 
(210)38899

(111) 157 531 
(220) 16.06.1967 
(151)22.08.1967 
(180) 16.06.2007 
(540)

(730) J. M. B. RYNA, s. r. o„ Pražská č.p. 686, 501 01 
Hradec Králové, CZ;

(510) Rybárske potreby - najmä bambusové prúty, blyská- 
če, celuloidové a gumové rybky, devóny, mušky, 
voblery, viazané háčiky, plaváčiky, olovká, očká na 
prúty, škatuľky, ostatné drobné rybárske potreby 
ako špendlíkové karabínky, obfatlíky, peřové záves- 
ky, peřové krúžky, oceľové lariká s karabínkami, ih
ly prešívacie a vyťahovacie, bambusové puzdrá s 
ihlami, otvárače tlám rýb, škrabky na ryby.

(511) 28
(210)40291



(540)CLEARASIL
(730) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(510) Farmaceutický prípravok - totiž beztukové liečivo 

na vonkajšie použitie proti pehám a akné.
(511) 5 
(210)40573

(111) 157 927 
(220) 05.09.1967 
(151)08.03.1968 
(180) 05.09.2007
(540)CLEARASIL
(730) The Procter & Gamble Company, One Procter & 

Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(510) Zdravotné toaletné a kúpeľové mydlo.
(511) 3, 5 
(210)40584

(111)157 957
(220)23.02.1968
(151)22.03.1968
(180)23.02.2008
(540)

(730) Hydroprojekt, a. s., Táborská 31, 140 43 Praha 4,
CZ;

(510) Vykonávanie a zabezpečovanie projektových prác, 
inžinierske práce, výskumy laboratórne a chemické.

(511) 37, 42 
(210)41405

(111) 157 969 
(220) 08.12.1967 
(151)02.04.1968 
(180)08.12.2007 
(540)

(730) Kabushiki Kaisha Elmo-Sha, 6-14, Meizencho, 
Mizuho-ku, Nagoya, JP;

(510) Fotografické a kinematografické zariadenia a prí
stroje a ich súčasti.

(511) 9 
(210)40987

(HI) 157 971 
(220)22.01.1968 
(151)02.04.1968 
(180)22.01.2008

(540)

Bazooka
(730) THE TOPPS COMPANY, INC., One Whitehall 

Street, New York, NY 10004-2109, US;
(510) Žuvačky, najmä tzv. “bubble gum’’.
(511) 30 
(210)41294

(111) 158 181 
(220) 06.06.1968 
(151)06.06.1968 
(180)06.06.2008
(540) MARS
(730) SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a. s., S. I.

T., Miletičova 21, 824 53 Bratislava, SK;
(510) Cigarety.
(511) 34 
(210)41785

(111) 158 256 
(220)20.06.1968 
(151) 12.07.1968 
(180)20.06.2008 
(540) A
(730) Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., Marunouchi 2-cho- 

me, Chiyoda-ku, Tokio, JP;
(510) Elektrické stroje a prístroje a ich súčasti.
(511) 7, 9, 10, 11, 12 
(210)41918

(111) 158 290 
(220)20.06.1968 
(151)25.07.1968 
(180)20.06.2008
(540) MITSUBISHI
(730) Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., Marunouchi 2-cho- 

me, Chiyoda-ku, Tokio, JP;
(510) Elektrické stroje a prístroje a ich súčasti.
(511) 7, 9, 10, 11, 12 
(210)41917

(111) 158 404 
(220)23.04.1968 
(151) 10.10.1968 
(180)23.04.2008
(540) WESTERN ELECTRIC
(730) Lucent Technologies Inc., spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, 600 Mountain Ave
nue, Murray Hill, New Jersey 07974-0636, US;



(510) Telefónne vysielacie a prijímacie stroje a ich súčas
ti, telefónne přepojovače, prístroje pre ústredne a 
ich súčasti, prístroje na selektívne spájanie a selek
tívne návěsti a ich súčasti, telegrafné vysielacie a 
prijímacie stroje a ich súčasti, prístroje na vysiela
nie a ich súčasti, prístroje na vysielanie a prijímanie 
vysokofrekvenčných a nosných prúdov a ich súčas
ti - najmä hovorové vysielacie zariadenia, mikro
vlnné vysielacie zariadenia, zariadenia na vysiela
nie po súosových kábloch, televízne vysielacie za
riadenia, zariadenia na faksimile a fotografovanie 
na diaľku, napájacie energetické zdroje, meniče a 
usmerňovače, antény, anténové konštrukcie, vysie
lacie a prijímacie zariadenia na vyvolávanie rozhla
som, členy elektrických obvodov - najmä odpory, 
kondenzátory, tlmivky, transformátory, varistory, 
termistory a signálne lampy, plošné obvody, relé, 
polovodičové zariadenia, elektrónky a drôty, káble a 
ich koncovky, zariadenia na sadzbovanie hovorov a 
príslušenstvo, zariadenia na vysielanie a príjem s 
impulzovou kódovou moduláciou a ich súčasti, prí
stroje na prenášanie informácií a ich súčasti, zaria
denia na spracovanie informácií a ich súčasti, radio
lokátory a ultrazvukové lokátory a ich súčasti, pop
lašné a prehľadové prístroje a ich súčasti - najmä za
riadenia na sledovanie a navádzanie riadených 
striel, delostrelecké zameriavacie a kontrolné zaria
denia a ich súčasti, optické zariadenia a ich súčas
ti - najmä lasery a masery, pamäťové zariadenia na 
akumuláciu signálov a ich súčasti.

(511) 9
(210)41650

(111) 158 441
(220) 03.07.1968 
(151)01.11.1968 
(180) 03.07.2008 
(540)

PERMAIEX
(730) TEXTILANA, a. s., Liberec, CZ;
(510) Tkaniny na vrchné ošatenie.
(511) 24 
(210)41954

(111) 158 560
(220)28.08.1968
(151)27.12.1968
(180)28.08.2008
(540)

7WšTT&ff
(730) TEXTILANA, a. s., Liberec, CZ;
(510) Tkaniny a pleteniny na vrchné ošatenie.
(511) 24 
(210) 42186

(180)22.10.2008
(540)

(730) CHODOS CHODOV, s. r. o., Nejdecká 814, 
357 35 Chodov u Karlových Varů, CZ;

(510) Stroje a zariadenia pre gumárenský a plastikářský 
priemysel, napr. vulkanizačné lisy vrátane konfek
čných bubnov, stabilizačných zariadení a doplňujú
cich mechanizačných prostriedkov s náhradnými 
dielmi všetkých uvedených zariadení; vytlačovacie 
stroje a vyfukovacie stroje a zariadenia vrátane 
všetkých náhradných dielov a príslušenstva.

(511) 7
(210) 42428

(111) 158 599
(220) 22.10.1968 
(151)21.01.1969 
(180) 22.10.2008 
(540)

(730) CHODOS CHODOV, s. r. o., Nejdecká 814, 
357 35 Chodov u Karlových Varů, CZ;

(510) Stroje a zariadenia pre gumárenský a plastikářský 
priemysel, napr. vulkanizačné lisy vrátane konfekč
ných bubnov, stabilizačných zariadení a doplňujú
cich mechanizačných prostriedkov s náhradnými 
dielmi všetkých uvedených zariadení; vytlačovacie 
stroje a vyfukovacie stroje a zariadenia vrátane 
všetkých náhradných dielov a príslušenstva.

(511) 7
(210) 42427

(111) 158 627 
(220)01.08.1968 
(151)05.02.1969 
(180)01.08.2008
(540) ELVAX
(730) E. I. du Pont de Nemours & Company, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1007 
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US;

(510) Plastické hmoty z umelých živíc.
(511) 1, 2, 17 
(210)42118

(111) 158 598 
(220) 22.10.1968 
(151)21.01.1969



(180)01.08.2008
(540) CRONAR
(730) E. I. du Pont de Nemours & Company, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1007 
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US;

(510) Citlivé fotografické filmy a necitlivé podklady na 
prípravu takýchto filmov.

(511) 1, 16 
(210)42119

(111) 158 685 
(220)01.08.1968 
(151) 17.02.1969 
(180)01.08.2008
(540) NOMEX
(730) E. I. du Pont de Nemours & Company, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1007 
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US;

(5 10) Vlákna a priadze; tkaniny vrátane tkanín potiahnu
tých a laminovaných; ochranné odevy; ohybné fólie 
podobné papieru; elektrické izolačné materiály; pa
pier a výrobky z papiera vrátane papierových fil
trov; materiály na filtrovanie plynov a kvapalín; 
priemyselné hadice a hnacie remene.

(511) 1, 7, 9, 16, 17, 22, 23, 24, 25 
(210)42111

(111) 158 727 
(220)28.11.1966 
(151)05.03.1969 
(180)28.11.2006 
(540)

(730) IMPEXMETAL, Spolka Akcyjna, Varšava, PL;
(5 10) Valivé ložiská, guľôčkové ložiská, valčekové ložis

ká, valcové ložiská a ihlové ložiská.
(511)7
(210)38962

(III) 158 743 
(220)08.08.1968 
(151) 10.03.1969 
(180)08.08.2008
(540) SEPTRIN
(730) The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Well

come House, Berkeley Avenue, Greenford, Middle
sex UB6 0NN, GB;

(5 10) Farmaceutické a zdravotnícke prípravky a látky.
(511)5
(210)42150

(540) Avela
(730) Procter & Gamble-Rakona, a. s., Rakovník, CZ;
(510) Kúpeľové prísady a peny, toaletné mydlo.
(511) 3 
(210)42620

(IIl) 159 050 
(220) 16.10.1968 
(151)01.07.1969 
(180) 16.10.2008
(540) AMOCO
(730) Amoco Oil Company, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Maryland, 200 East Randolph Drive, 
Chicago, Illinois, US;

(510) Chemické výrobky vrátane uhľovodíkov, monomé- 
rov, tekutých a pevných organických polymérov, or
ganických kyselín, alkoholov, zvláčňovadiel, roz
púšťadiel, merkaptánov, organických zlúčenín ob
sahujúcich dusík, schnúcich a poloschnúcich olejov, 
prídavných látok do olejov, tukov a pohonných lá
tok a na použitie ako chemických činidiel v priemy
selných postupoch, najmä ako plastické hmoty, po
vrchové povlaky, textil, guma, izolácie, lepidlo, e- 
lektri c ký a stavebný materiál, pesticidně prostried
ky, prostriedky proti mrznutiu, brzdová tekutina, 
hydraulická tekutina, petrolejárske výrobky, gazo- 
I í n, pohonné látky, nafta, mazacie a priemyselné o- 
Ieje a tuky, preplachovací olej, vykurovací olej a 
skvapalnený naftový plyn, ropa.

(511) 1, 4, 5, 9, 17, 19, 22, 23 
(210)42416

(111) 159 821
(220)23.10.1968
(151)29.06.1970
(180)23.10.2008
(540)

(TOYOBO)
(730) Toyo Boseki Kabushiki Kaisha, 2-8, Dojima- 

-Hama 2 Chome, Kita-ku, Osaka, JP;
(510) Priadza a nite (okrem hodvábnych sutúr a rybár

skych šnúr).
(51.1)23
(210)42432

(111)159 822
(220)23.10.1968
(151)29.06.1970
(180)23.10.2008
(540)

(TOYOBO)
(730) Toyo Boseki Kabushiki Kaisha, 2-8, Dojima- 

-Hama 2 Chome, Kita-ku, Osaka, JP;
(510) Tkaniny, lůžkoviny; odevné súčasti, odevné dopln

ky.



(511)24, 25 
(210)42435

(111)161 688
(220)30.05.1973
(151)29.10.1973
(180)30.05.2003
(540)

(730) The ServiceMaster Company, spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Delaware, One ServiceMas
ter Way, Downers Grove, Illinois 60515, US;

(510) Údržbové služby na čistenie vnútrajškov obchod
ných budov a súkromných domácností a ich vyba
venie.

(511) 37
(210)47094

(111) 161 759 
(220)21.03.1973 
(151) 18.12.1973 
(180)21.03.2003 
(540)

a
(730) LAJBORA, obchodní a servisní podnik Praha,

Praha, CZ;
(510) Výrobky potrebné na kompletné vybavenie a pre

vádzkovanie laboratórií, najmä laboratórne sklo a 
porcelán, prístroje, nábytok a chemikálie, súbory la
boratórnych zariadení, obchodno-technické služby 
na dodávané výrobky vrátane technických projek
tov a odborných posudkov pri projektovaní labora
tórnych celkov.

(511) 1, 9, 20, 21, 35, 42 
(210)46918

(111) 161 760
(220)21.03.1973 
(151) 18.12.1973 
(180)21.03.2003 
(540)

(730) LABORA, obchodní a servisní podnik Praha,
Praha, CZ;

(510) Výrobky potrebné na kompletné vybavenie a pre
vádzkovanie laboratórií, najmä laboratórne sklo a

porcelán, prístroje, nábytok a chemikálie, súbory la
boratórnych zariadení, obchodno-technické služby 
na dodávané výrobky vrátane technických projek
tov a odborných posudkov pri projektovaní labora
tórnych celkov.

(511) 1, 9, 20, 21, 35, 42 
(210)46919

(111) 161798
(220) 19.01.1973
(151)08.02.1974
(180) 19.01.2003
(540) BARD
(730) C. R. Bard, Inc., spoločnosť zriadená podľa záko

nov štátu New Jersey, Murray Hill, N. J., US;
(510) Katétre, balené súpravy katetrizačné, katetrizačný 

podnos, močovodné drenáže a zberné zariadenia a 
súčasti, potreby na močenie, urologické prístroje a 
zariadenia, potreby na intravenóznu terapiu a intra
venóznu anestéziu, protézy pre chirurgiu, lekárske a 
chirurgické hadice, drenážne. nádržky, filtrovacie 
masky, klystírové aparáty, manipulačné jednotky na 
necyklickú priamu dodávku kyslíka pacientovi, za
riadenie na zbieranie vzoriek, striekačky, odstraňo
vače kameňa, sviečky, hľadacie ihly, sledovače, ka
piláry, výbojkové a meatotónne elektródy, resekto- 
skopy a príslušenstvo cystoskopov, najmä rezacie e- 
lektródy, elektródy používané; pri meatotómii, me- 
chúrové škrabky a lyžice na kamene, elektródy na 
krčky mechúrov, sterilizačné stojany na resekčné 
slučky, spojovacie káble, gumcjvé cystoskopické ka
tétre, gumové konce katétroý, sklenené stupňové 
katétre na ureteropyclografiu ä na rôntgenologicky 
kontrolované rozširovanie močového ústrojenstva s 
vymeniteľnými montážnymi dielmi, spojovacie za
riadenia a adjustačné potreby;1 zariadenie na mera
nie žilového tlaku a sterilizátoty.

(511) 10
(210)46768

(111) 162 494 
(220)21.05.1975 
(151) 12.08.1975 
(180)21.05.2005
(540) ROMETAR
(730) SPOFA, a. s., Husinecká 1 la, 130 00 Praha 3, CZ;
(510) Chemické výrobky pre zdravotnícky priemysel, 

chemikálie na konzervovanie potravín, syntetické 
živice. Zdravotnícke mydlá, kozmetické výrobky, é- 
terické oleje, vodičky na umývanie vlasov, pros
triedky na čistenie zubov. Výrobky farmaceutické, 
veterinárske 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)48671



(111) 162 772 
(220) 04.11.1975 
(151) 10.03.1976 
(180) 04.11.2005
(540)CELLOBOND
(730) The British Petroleum Company p. I. c., Londýn, 

GB;
(510) Umelé a syntetické živice, plastické hmoty vo for

me práškov, tekutín alebo pást, lepiace prípravky, 
všetko na priemyselné účely, živice a zmesi pozos
távajúce väčšinou zo živíc, laky, farby, spojivá do 
farieb, moridlá a prostriedky na konzerváciu dreva.

(511) 1, 2 
(210)48986

(111) 163 222 
(220) 23.02.1976 
(151)08.04.1977 
(180)23.02.2006
(540) RACAL
(730) RACAL ELECTRONICS, public limited compa 

ny, Bracknell, GB;
(510) Telekomunikačné prístroje a zariadenia; vedecké, 

elektronické a elektrické prístroje a zariadenia; 
elektronické prístroje počítacie, údaje spracujúce a 
výpočtové, ako aj vsádzkové a prevádzkové po
môcky na ich použitie; skúšobné a meracie prístro
je a zariadenia pre rádio, radar, televíziu, telegraf, 
telefón; antény; elektronkové zosilňovače; merače 
frekvencie; frekvenčné syntetizátory; meracie vy
sielače; elektromagnetické analyzátory radiačného 
spektra; nabíjače elektrických batérií; nabíjače elek
trických akumulátorov; elektrické batérie; elektric
ké akumulátory; prístroje na záznam a reprodukciu 
elektrického signálu: prístroje a zariadenia na pre
nos údajov: pamäťové prístroje; prístroje na použi
tie pri tajnom prenose elektrických signálov; súpra
vy na hlavu na príjem a vysielanie a prilby pre per
sonál na použitie pri systémoch prenosu zvuku; 
mikrofóny a slúchadlá; atómové a kryštálové hodi
ny a frekvenčné normály; elektronické prístroje a 
zariadenia na navigáciu; osciloskopy; diely na vše
tok uvedený tovar; prostriedky na magnetický zá
znam.

(5)1)9
(210)49219

(111) 163427 
(220)01.07.1977 
(151) 12.12.1977 
(180)01.07.2007 
(540)

^vw

(730) Holiday Hospitality Corporation, 3, Ravinia 
Drive, Atlanta , Georgia 30346, US;

(510) Hotelové služby, motelové služby, poskytovanie 
stravovania a ubytovania v hoteloch a moteloch.

(511) 42 
(210)50081

(111) 163 838 
(220)28.02.1978 
(151)05.10.1978 
(180)28.02.2008
(540) ATGAM
(730) Pharmacia and Upjohn Company, Kalamazoo, 

Michigan, US;
(510) Pripravky na potláčanie imunologických reakcií.
(511) 5 
(210) 50509

(111) 163 868 
(220)23.02.1978 
(151) 19.10.1978 
(180)23.02.2008 
(540)

(730) Antonio Puig, S. A., Barcelona, ES;
(510) Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, leš

tiace prípravky, odmasťovacie prípravky, mydlo, 
výrobky kozmetické a voňavkárske vrátane éteric
kých olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky.

(511) 3
(210) 50501

(111) 163 869 
(220)23.02.1978 
(151) 19.10.1978 
(180) 23.02.2008 
(540)

(730) Antonio Puig, S. A., Barcelona, ES;



(510) Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, leš
tiace prípravky, odmasťovacie prípravky, mydlo, 
výrobky kozmetické a voňavkárske vrátane éteric
kých olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky.

(511) 3 
(210)50502

(111) 163 884 
(220) 26.01.1978 
(151) 10.11.1978 
(180) 26.01.2008
(540)ILEODRESS
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville- 
-Princeton Road, Princeton, New Jeresey 08540, 
US;

(510) Lekárske a chirurgické prístroje, pomôcky a nástro
je, ich časti a príslušenstvo.

(511) 10 
(210)50447

(111) 163 935 
(220) 19.07.1978 
(151)05.01.1979 
(180) 19.07.2008
(540)HIBITANE
(730) ZENECA LIMITED, Imperial Chemical House, 9 

Millbank, Londýn SWlP 3JF, GB;
(510) Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravot

nické; výrobky dietetické pre deti a chorých; ná
plasti, obväzový materiál, hmoty určené na plombo
vanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné pros
triedky; prostriedky na ničenie rastlinných a živo
číšnych škodcov.

(511) 5 
(210) 50709

(111) 163 939 
(220) 19.06.1978 
(310) 159409 
(320)21.02.1978 
(330) US 
(151)08.01.1979 
(180) 19.06.2008 
(540)

DtNERSCLUB
!TERNAnONAL

(730) Diners Club International Ltd., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu New York, 8430 West 
Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, US;

(510) Poskytovanie úverov zákazníkom, ktorí nakupujú v 
obchodoch a zásielkových predajných podnikoch, a 
uskutočňovanie inkasa od týchto zákazníkov pomo
cou ústrednej účtovacej služby.

(511) 36
(210) 50659

(111)163 979
(220) 23.08.1978 
(151)22.02.1979 
(180) 23.08.2008
(540) FANFARE
(730) MARS INCORPORATED, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia, 
US;

(510) Cukrovinky, sušienky a čokolády.
(511) 30 
(210)50752

(111) 163 999 
(220) 19.07.1978 
(151) 19.07.1979 
(180) 19.07.2008
(540)URODRESS
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville- 
-Princeton Road, Princeton, New Jeresey 08540, 
US;

(510) Lekárske a chirurgické zariadenia, potreby a nástro
je, ich časti a príslušenstvo patriace do tr. 10.

(511) 10 
(210)50712

(111) 164011
(220) 10.05.1978 
(151) 13.03.1979 
(180) 10.05.2008 
(540)

TEAC
(730) TEAC CORPORATION, Musashino-shi, Tokyo, JP;
(510) Hovoriace zariadenie, prístroje na záznam a repro

dukciu zvuku, prístroje na magnetický záznam a 
reprodukciu, magnetofóny, magnetofónové šasi, 
slúchadlá na hlavu, vymazávače pások, adaptéry 
cievok, jednotky na umelý dozvuk, zvukové zosil
ňovače, prijímače, jednotky na potláčanie šumu, 
magnetofóny na obrazový záznam, kamery na obra
zový záznam, mikrofóny, demagnetizačné prístroje 
na hlavice, cievky na pásky, zvukové mixéry, repro
duktory, ladiace ústrojenstvá, prístroje na prehráva
nie záznamu, magnetické páský, ako aj súčasti všet
kých uvedených výrobkov.

(511) 9 
(210)50606

(111) 164 012 
(220) 26.07.1978 
(151) 13.03.1979 
(180) 26.07.2008 
(540) GENAMID
(730) HENKEL CORPORATION, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, 300 Brookside 
Avenue, Ambler, Pennsylvania 19002, US;

(510) Aminoamidy na technické účely.
(5H)1
(210) 50723



(IlI)164 026 
(220) 08.09.1978 
(151)09.04.1979 
(180) 08.09.2008
(540) CAR
(730) ZENIT, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav, 

CZ;
(510) Autošampón s antikoróznou prísadou.
(511) 3 
(210)50770

(111) 164 037 
(220) 19.09.1978 
(151) 10.04.1979 
(180) 19.09.2008 
(540)

Č21oaA<s

(730) C. & J. Clark International Limited, 40 High 
Street, Street, Somerset, GB;

(510) Topánky, spoločenské topánky, papuče.
(511) 25 
(210)50779

(111) 164 055 
(220) 15.08.1978 
(151)04.05.1979 
(180) 15.08.2008
(540) NALCROM
(730) Fisons pic, Ipswich, GB;
(510) Farmaceutické a zverolekárske prípravky, potraviny 

pre deti a chorých, lekárske a chirurgické náplasti, 
obväzový materiál.

(511) 5 
(210) 50744

(111) 164 079 
(220) 23.08.1978 
(151)04.06.1979 
(180)23.08.2008
(540)STARBURST
(730) MARS INCORPORATED, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia, 
US;

(5 10) Cukrovinky, sušienky a čokolády.
(51 1)30 
(210)50753

(111) 164 109
(220) 28.11.1978 
(151)05.07.1979 
(180)28.11.2008
(540)KONSTER1L
(730) LACHEMA, akciová společnost, 621 33 Brno,

CZ;

(510) Idikátorový papierik.
(511) 1 
(210)50899

(111) 164 110 
(220) 09.06.1978 
(151) 05.07.1979 
(180) 09.06.2008
(540) BAKER
(730) Baker Hughes Incorporated, spoločnosť zriadená 

podľa zákonov štátu Delaware, 3900 Essex Line, 
Suite 1200, Houston, Texas 77057-4740, US;

(510) Nástroje a zariadenia na vrty na naftu, plyn, vodu a 
síru.

(511) 7 
(210) 50654

(111) 164 127 
(220)20.10.1978 
(151)06.08.1979 
(180)20.10.2008
(540)AMBERSEP
(730) ROHM AND HAAS COMPANY, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 100 Inde
pendence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania, 
PA 19106-2399, US;

(510) Chemické prípravky na priemyselné a vedecké úče
ly vrátane inertných polymérových zŕn na použitie 
v ionomeničoch, chemické prípravky určené pre fo
tografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníc
tvo, umelé živice (surovina), plastické hmoty v su
rovom stave (v prášku, v pastách alebo v tekutom 
stave), pôdne hnojivá umelé, prípravky na hasenie, 
kalenie, zváranie, chemické látky na konzervovanie 
potravín, triesloviny, priemyselné spojivá.

(511) 1
(210)50830

(111) 164 147 
(220)21.12.1978 
(151) 15.08.1979 
(180) 2.1.12.2008
(540)BOLDOGRAN
(730) LEROS, spol. s r. o., U Národní galerie 470, 150 00 

Praha 5 - Zbraslav, CZ;
(510) Kozmetické prípravky, éterické oleje, zdravotnícke 

mydlá, vodičky na umývanie vlasov, prostriedky na 
čistenie zubov. Výrobky farmaceutické, zverolekár
ske a zdravotnícke, liečivá pre ľudí a zvieratá, me- 
dikované kŕmne prípravky, vitamínové a liečebné 
prísady do krmív, výrobky dietetické pre deti a cho
rých, náplasti, obväzový materiál, hmoty na plom
bovanie zubov a na zubné odtlačky, dezinfekčné 
prostriedky, prostriedky na ničenie buriny a na hu
benie živočíšnych škodcov, medicinálne nápoje, si
rupy na farmaceutické účely.

(511) 3, 5 
(210) 50929



(111) 164 177
(220)24.10.1978
(151)25.09.1979
(180)24.10.2008
(540)

(730) Pitney Bowes Inc., spoločnosť zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, World Headquarters, Stam
ford, Connecticut, US;

(510) Stroje na vymeriavanie poštovného, stroje na stor- 
novanie poštovného, stroje na označovanie šekov, 
stroje na registráciu balíkov, stroje na tlačenie ad
ries a kovové štítky na ne, nanášače farby, stroje na 
vyrážanie do lepenky, stroje na skladanie listov, 
stroje na plnenie obálok, stohovacie stroje, zvážacie 
stroje. Taxovacie pečiatkovacie stroje, kancelárske 
stroje raziace, otvárače listov.

(511) 7, 16
(210)50835

(111) 164 242 
(220) 16.03.1978 
(151)03.01.1980 
(180) 16.03.2008
(540) TAPER LOCK
(730) J. H. Fenner & Co., Ltd., Marfllet, Hull, GB;
(510) Puzdrá ložísk, kladky, razniky, reťazové kolesá re

ťaze na reťazové kolesá spriahadlá, pastorky, liati
nové kolesá, reťazové pohony a prevody, remeňové 
pohony a prevody, všetko ako súčasti strojov.

(511) 7 
(210)50527

(111) 164 587 
(220)31.10.1978 
(151) 19.11.1980 
(180)31.10.2008 
(540)

(730) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakazawa- 
-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP;

(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. 
Stroje a obrábacie stroje (s výnimkou tých, ktoré sú 
zahrnuté v triedach 9-12 a 16), motory, súkolesia a 
hnacie remene, poľnohospodárske stroje a liahne, 
maznice. Pozemné vozidlá; motory pre pozemné

vozidlá, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre 
pozemné vozidlá zariadenie na leteckú, lodnú a po
zemnú dopravu.

(511)4, 7, 12 
(210)50839

(111) 164 588 
(220)31.10.1978 
(151) 19.11.1980 
(180)31.10.2008 
(540)

YAMAHA
(730) YAMAHA CORPORATION, Hamamatsu-shi, JP;
(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. 
Stroje a obrábacie stroje (s výnimkou tých, ktoré sú 
zahrnuté v triedach 9-12 a 16), motory, súkolesia a 
hnacie remene, poľnohospodárske stroje a liahne, 
maznice. Pozemné vozidlá; motory pre pozemné 
vozidlá poháňacie súkolesia a hnacie remene pre 
pozemné vozidlá zariadenie na leteckú, lodnú a po
zemnú dopravu.

(511) 4, 7, 12 
(210)50840

(111) 164 654 
(220) 19.12.1977 
(151)07.01.1981 
(180) 19.12.2007
(540)M1CROTHENE
(730) MILLENNIUM PETROCHEMICALS INC., 

spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Virginia, 
11500 Northlake Drive, Cincinnati, Ohio 45249, 
US;

(5)0) Jemne rozdrvené pevné polyolefiny.
(511) 1 
(210)50388

(111)164 656
(220) 19.12.1977 
(151)07.01.1981 
(180) 19.12.2007
(540)ULTRATHENE
(730) MILLENNIUM PETROCHEMICALS INC.,

spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Virginia, 
11500 Northlake Drive, Cincinnati, Ohio 45249, 
US;

(510) Kopolyméry polyolefínu v tabletované) forme.
(511) 1 
(210)50390



(540)

(730) Carreras Limited, Londýn, GB;
(510) Cigarety.
(511) 34 
(210) 50829

(111) 165 345
(220)22.02.1977
(151)31.03.1983
(180)22.02.2007
(540)

(730) Rieter Ingolstadt Spinnereimaschinenbau AG,
Ingolstadt, DE;

(510) Zlievarenské výrobky z obyčajných kovov a ich 
zliatin; obrábacie a tvárniace stroje, lejacie stroje, 
hnacie ústrojenstvo a prevody (s výnimkou urče
ných na pozemné vozidlá) a stroje na manipuláciu s 
materiálmi, ako aj ich časti, stroje, strojom podobné 
a ručnému náradiu podobné prístroje pre textilný 
priemysel, prístroje a ručnému náradiu podobné prí
stroje na údržbu a obsluhu textilných strojov, prí
stroje a stroje na strihanie a výrobu textilných mate
riálov, prístroje a stroje na uchovávanie, skladova
nie a dopravu textilných materiálov vrátane nádob 
na tento účel z plastických hmôt a kovu, časti uve
dených prístrojov a strojov z plastických hmôt; prí
stroje na kontrolu, meranie, počítanie, dozor a trie
denie najmä pre textilný priemysel a armatúry na 
plynovody, vodovody a parovody; vetracie zariade
nie; tesniace diely a diely z plastických hmôt na u- 
vedené armatúry, ako aj vodovodné a sanitárne za
riadenie.

(511) 6, 7, 8, 9, 11, 17, 20
(210)49833

(111) 165 417 
(220) 27.04.1982 
(151) 13.07.1983 
(180)27.04.2002
(540) IKEA
(730) Inter Ikea Systems B. V., Amsterdam, NL;
(510) Zariadenia na osvetľovanie vrátane osvetľovacích 

telies a lámp, tienidlá, zariadenia na vykurovanie, 
zariadenia do kuchýň, zariadenia na chladenie, sani
tárne zariadenia, vrátane umývadiel, súčasti uvede
ného tovaru. Nábytok vrátane pohoviek, stoličiek, 
stolčekov (sedadlo bez operadla), stolov, písacích 
stolíkov, poličiek, skríň, vitrín a postelí, drôtené 
vložky do postele, stojany do predsiene, drevené 
mreže na použitie na podlahy, stenové tyče, zrkad
lá, rámy na obrazy, záclonové tyče a dráhy, vankú
še, súčasti uvedeného tovaru. Tkané textílie, kusový

tovar, posteľné pokrývky a pokrývky na stôl, plach
ty, podhlavníkové povlaky, vankúšové povlaky, zá
clony, tiež zo syntetických materiálov, páperové pri
krývky, vankúšové poťahy. Koberce, predložky, ro
hože a iné podlahové krytiny; stenové závesy okrem 
textilných.

(511) 11, 20, 24, 27 
(210)52654

(111)165 473 
(220)08.03.1983 
(151) 19.09.1983 
(180)08.03.2003
(540) LANVIS
(730) The Wellcome Foundation Limited, Londýn, GB;
(510) Farmaceutické a lekárske prípravky a substancie.
(511) 5 
(210)53026

(111)165 501 
(220)08.03.1983 
(151)03.11.1983 
(180)08.03.2003
(540) KEM ADRIN
(730) The Wellcome Foundation Limited, Londýn, GB;
(510) Farmaceutické a lekárske prípravky a substancie.
(511) 5 
(210)53025

(111) 165 642 
(220) 11.03.1983 
(151)06.04.1984 
(180) 11.03.2003 
(540)

(730) The Wellcome Foundation Limited, Londýn, GB;
(510) Farmaceutické a lekárske prípravky a substancie.
(511) 5 
(210)53037

(111) 165 678 
(220) 07.04.1983 
(151) 16.05.1984 
(180) 07.04.2003
(540)TIMOPTIC
(730) Merck & Co., spoločnosť zriadená podľa zákonov 

štátu New Jersey, Rahway, New Jersey, 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 pros
triedky; prostriedky na hubenie rastlinných a živo
číšnych škodcov, antiparazitné látky.



(511)5
(210)53089

(111) 165 686 
(220)21.07.1983 
(151)07.06.1984 
(180)21.07.2003
(540)CURATREM
(730) Merck and Co., Inc., spoločnosľ zriadená podľa 

zákonov štátu New Jersey, Rahway, New Jersey, 
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 pros
triedky; prostriedky na hubenie rastlinných a živo
číšnych škodcov, antiparazitné látky.

(511) 5 
(210)53259

(111) 166 061 
(220) 14.12.1984 
(151)02.10.1985 
(180) 14.12.2004
(540) PERICLES
(730) PATERSON ZOCHONIS PUBLIC LIMITED 

COMPANY, Cussons House, Bird Hall Lane, 
Stockport, Cheshire SK3 OXN, GB;

(510) Jedlé oleje, jedlé tuky a margarín.
(511) 29 
(210)53984

(111) 166 267 
(220)21.12.1985 
(151) 17.06.1986 
(180)21.12.2005
(540)WENZELSBRÄU
(730) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 

Plzeň, CZ;
(510) Pivo.
(511) 32 
(210)54456

(111) 166 505 
(220)30.04.1986 
(151) 18.02.1987 
(180)30.04.2006
(540) SLICE
(730) PepsiCo, Inc., spol. podľa zákonov štátu North Ca

rolina, Purchase, N. Y., US;
(510) Nealkoholické nápoje, sirupy a koncentráty použí

vané pri ich príprave.
(511) 32 
(210) 54625

(111) 166 540
(220) 24.03.1986 
(151) 13.04.1987

(180) 24.03.2006
(540) BEEFEATER
(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The

Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, 
Bristol BSl3 8AR, GB;

(510) Vína, liehoviny, likéry a koktaily.
(511) 33 
(210)54583

(111) 166 580 
(220) 05.11.1986 
(151)08.06.1987 
(180)05.11.2006 
(540)

ESJONSERED
(730) HlAB AB, Hudiksvall, SE;
(510) Žeriavy na nakladanie a zdvíhanie.
(511) 7 
(210) 54890

(111) 166 793 
(220) 06.05.1986 
(151) 13.01.1988 
(180) 06.05.2006 
(540)

(730) BROWN & WILLIAMSON TOBACCO COR
PORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov 
štátu Delaware, Louisville, Kentucky, US;

(510) Tabak spracovaný alebo nespracovaný.
(511) 34 
(210)54637

(111) 166 824 
(220) 03.02.1987 
(151) 15.02.1988 
(180)03.02.2007
(540) FOOTVAX
(730) SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH COR

PORATION, spol. zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, 1095 Morris Avenue, Union, New Jersey, 
US;

(510) Veterinárne prípravky na kontrolu a liečbu paz- 
nechtnice párnokopytníkov.



(511)5 
(210) 55006

(111) 166 922 
(220)20.10.1987 
(151)20.05.1988 
(180)20.10.2007
(540) SALOMON BROTHERS
(730) Salomon Brothers Inc., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, Seven World Trade Center, 
New York, New York 10048, US;

(510) Služby poskytované pri riadení finančných a peňaž
ných záležitostí a v súvislosti so všetkými druhmi 
poistných zmlúv; bankové a zmenárenské služby; ú- 
verové a investičné služby; služby v oblasti pois
ťovníctva; obchodné sprostredkovateľké služby; 
služby realitných konateľov prenajímajúcich, zhod
nocujúcich a financujúcich pozemky.

(511) 36 
(210)55341

(111) 166 949 
(220) 11.06.1987 
(151) 13.06.1988 
(180) 11.06.2007 
(540)

(730) Metsä - Serla Oy, Fbianinkatu 8A, 00100 Helsinki, 
FI;

(510) Chemikálie na priemyselné použitie, celulóza, pa- 
pierovina, vločkovitá buničina, buničitá vata, alko
hol, kysličník uhličitý, zdrevnatené sulfónany, kar
boxylová metylcelulóza, chemická termomechanic- 
ká papierovina, papier, lepenka, kartón a výrobky z 
papiera, kartónu a lepenky, papierové plienky pre 
deti, papier s povrchovou úpravou, obaly z papiera, 
plastických hmôt a kombinácií papiera a plastic
kých hmôt; obalová technika; materiály na balenie z 
papiera, plastických hmôt a kombinácií papiera a 
plastických hmôt, izolačné materiály, blany a fólie, 
izolačné materiály, blany a fólie, izolačný papier, 
pokovované fólie z plastickej hmoty, papier na e- 
lektrické kondenzátory, preglejky, dýhy, drevotries
kové dosky, drevovláknité dosky, laminované dos
ky, iné dosky na stavebné účely, guľatina, rezivo, 
banské drevo, panely (nekovové), parkety, stavby, 
stavebné diely, dvere, okná, výrobky z plastických 
hmôt nezahrnuté v iných triedach, nábytok, kuchyn
ský nábytok, laminované dosky na ozdobné účely, 
dosky ako časť nábytku, rozdeľovače na papierové 
uteráky a obrúsky.

(511) 1, 16, 17, 19, 20
(210)55169

(111)166 964 
(220)29.09.1987 
(151) 23.06.1988

(180) 29.09.2007
(540) ALBRITE
(730) ALBRIGHT & WILSON UK LIMITED, Warley, 

GB;
(510) Chemické výrobky pre priemysel, vedu a fotogra

fiu; chemické výrobky pre poľnohospodárstvo, zá
hradníctvo a lesníctvo; hnojivá, umelé a priemysel
né hnojivá; chemikálie na konzervovanie potravín; 
chemikálie na úpravu vody.

(511) 1
(210) 55323

(111) 166 984
(220) 24.11.1987
(151) 14.07.1988
(180) 24.11.2007
(540) INSIGNIA
(730) Dana Perfumes Corp., spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu Delaware, 635 Madison Avenue, 
New York, New York, US;

(510) Pánska kozmetika vrátane vodičiek po holení, ko
línskych, balzamov, pleťových vôd, krémov na tvár, 
toaletných púdrov, dezodoračných a antiperspirač- 
ných prípravkov na osobné použitie, toaletných my
diel, prípravkov na úpravu vlasov, šampónov na 
vlasy, holiacich krémov a vodičiek pred holením e- 
lektrickým holiacim strojčekom.

(511) 3
(210) 55385

(111) 167 077 
(220) 02.02.1988 
(151)01.11.1988 
(180) 02.02.2008
(540) SAM
(730) RAKONA, a. s., Rakovník, CZ;
(510) Pracie, umývacie a čistiace prostriedky všetkých 

druhov.
(511) 3 
(210) 55504

(111) 167 078 
(220)02.02.1988 
(151)01.11.1988 
(180)02.02.2008
(540) NAŠE MATŘÍDOUŠKA
(730) Procter & Gamble-Rakona, a. s., Rakovník, CZ;
(510) Mydlá všetkých druhov, obyčajné aj toaletné, koz

metické prípravky a voňavky.
(511) 3 
(210) 55505

(111)167 079 
(220) 02.02.1988 
(151)01.11.1988 
(180) 02.02.2008
(540) ALPINA



(730) Procter & Gamble-Rakona, a. s., Rakovník, CZ;
(510) Pracie1 umývacie a čistiace prostriedky všetkých 

druhov.
(511) 3 
(210) 55506

(111) 167 080 
(220)02.02.1988 
(151)01.11.1988 
(180) 02.02.2008
(540) DÉMANT
(730) RAKONA, a. s., Rakovník, CZ;
(510) Pracie, umývacie a čistiace prostriedky všetkých 

druhov.
(511) 3 
(210)55507

(111) 167 082
(220) 12.07.1988 
(151)01.11.1988 
(180) 12.07.2008 
(540)

(730) Inter Ikea Systems B. V., Amsterdam, NL;
(510) Ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar, 

vidličky a lyžice; bočné zbrane; holiace strojčeky. 
Prístroje na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pa
ry, varenie, chladenie a sušenie; vetracie, vodáren
ské a sanitárne zariadenia. Nábytok, zrkadlá, rámy 
na obrazy; výrobky (nezahrnuté do iných tried) z 
dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slono
vinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, jantáru, per
lete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z 
plastov nezahrnutých v iných triedach. Prenosné 
potreby pre domácnosť a kuchynské potreby (ale 
nie z drahých kovov alebo potiahnutých drahými 
kovmi;) hrebene a špongie; kefy, štetky a štetce ok
rem maliarskych; materiály na výrobu kief; pros
triedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna; suro
vé sklo a sklo ako polotovar okrem skla pre staveb
níctvo; výrobky zo skla, porcelánu a kameniny, kto
ré nie sú zahrnuté v iných triedach. Textílie a textil
né výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; 
posteľná bielizeň, prikrývky a pokrývky na stôl. 
Koberce, predložky, rohože a rohožovina, linoleum 
a iné podlahové krytiny; závesy a tapety okrem tex
tilných. Hry a hračky, gymnastické a športové po
treby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdo
by na vianočný stromček.

(511) 8, 11,20,21,24, 27,28
(210) 55775

(IlI) 167 083
(220) 12.07.1988 
(151)01.11.1988 
(180) 12.07.2008

(540)

(730) Inter Ikea Systems B. V„ Amsterdam, NL;
(510) Služby reklamné a obchodné, služby manažérske a 

poradenské, marketingové a náborové. Finančné 
služby a vedenie financií. Doprava a skladovanie. 
Školenie a organizovanie zábav. Služby v oblasti 
výpočtovej techniky (nájom a programovanie), 
služby reštauračné a pohostinské.

(511) 35, 36, 39,41,42
(210)55776

(111) 167 085 
(220)21.10.1988 
(151)08.11.1988 
(180)21.10.2008
(540)CONSUPREN
(730) Galena, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komá

rov, CZ;
(510) Farmaceutické prípravky.
(511) 5 
(210)55933

(111)167 095 
(220)01.07.1988 
(151) 10.11.1988 
(180)01.07.2008
(540) MEOGRADE
(730) MEOPTA, a. s„ 750 58 Přerov, CZ;
(510) Optické, zväčšovacie, reprodukčné prístroje, ich sú

časti a príslušenstvo.
(511) 9 
(2)0) 55759

(111) 167 105 
(220) 18.10.1988 
(151) 16.11.1988 
(180) 18.10.2008 
(540)

(730) Severocbema, družstvo pro chemickou výrobu,
Vilová 333/2, 460 02 Liberec, CZ;

(510) Prípravky apretačné; prípravky čistiace, umývacie, 
leštiace, mydlárske, kozmetické.

(511) 1, 3 
(210)55925



(111)167 123 
(220)21.04.1988 
(151)06.12.1988 
(180)21.04.2008
(540) MEVACOR
(730) Merck & Co., Inc., spoločnosť zriadená podľa zá

konov štátu New Jersey, One Merck Drive, White- 
house Station, New Jersey, US;

(510) Farmaceutické prípravky na použitie v terapii hy- 
percholesterolémie.

(511) 5 
(210) 55639

(Ill) 167 155 
(220) 17.06.1988 
(151) 12.01.1989 
(180) 17.06.2008
(540)VISISTAT
(730) TELEFLEX INCORPORATED, spoločnosť zria

dená podľa zákonov štátu Delaware, 630 West 
Germantown Pike, Plymouth Meeting, Pennsylva
nia 19462, US;

(510) Chirurgické zošívačky, zošívacie vlákna a chirur
gické odstraňovače stehov.

(511) 5, 10 
(210) 55734

(IlI) 167 184 
(220) 03.10.1988 
(151) 13.02.1989 
(180)03.10.2008
(540)MICTONETTEN
(730) APOGEPHA Arzneimittel GmbH, Kyffhäuser- 

str. 27, D-01309 Dresden, DE;
(510) Liečivá, najmä spazmolytikum pre močový mechúr 

na humánne použitie.
(511) 5 
(210) 55895

(111) 167 185 
(220)03.10.1988 
(151) 13.02.1989 
(180)03.10.2008
(540)NIFURETTEN
(730) Apogepha Arzneimittel GmbH, Kyffhäuserstrasse 

27, D-01309 Dresden, DE;
(510) Chemické výrobky na liečebné a zdravotnícke úče

ly, farmaceutické liečivá.
(511) 5 
(210) 55896

(111) 167 200 
(220) 13.01.1988 
(151)08.03.1989 
(180) 13.01.2008
(540) TANGO
(730) BRJTV IC SOFT DRINKS LIMITED, Britvic House, 

Broomfield Road, Chelmsford, Essex, CMl ITU, GB; 
(510) Nealkoholické nápoje a prípravky na výrobu týchto

nápojov, ovocné šťavy. 
(511)32 
(210)55468

(TIl) 167 217 
(220) 14.06.1988 
(151) 15.03.1989 
(180) 14.06.2008
(540) REZI - CLENS
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville- 
-Princeton Road, Princeton, New Jeresey 08540, 
US;

(510) Stierky' na odstraňovanie zvyškov lepidla obväzov 
a bandáží z kože.

(511) 10 
(210)55718

(TlI) 167 227 
(220)26.04.1988 
(151) 16.05.1989 
(180)26.04.2008 
(540)

(730) The Coca-Cola Company, spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, Atlanta, Georgia, 
US;

(510) Pivo, ľahké pivá, ležiaky, minerálne vody, šumivé a 
iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na 
prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovoc
ných štiav.

(511) 32
(210)55649

(IIl) 167 230 
(220)28.06.1988 
(151) 16.05.1989 
(180) 28.06.2008
(540) EPIVIEW
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade

ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville- 
-Princeton Road, Princeton, New Jeresey 08540, 
US;

(510) Lekárske a chirurgické obväzy a bandáže.
(511) 5, 10 
(210)55753

(111) 167 269 
(220) 13.10.1988 
(151) 16.05.1989 
(180) 13.10.2008
(540) MEFLEX
(730) ICI Chemicals & Polymers Limited, The Heath, 

Runcorn, Cheshire WA7 4QF, GB;



(510) Chemické výrobky na použitie v priemysle, adhe- 
zívne látky na použitie v priemysle, náterové plochy 
na úpravu povrchov ako chemické výrobky patriace 
do tr.l; chlórovaný parafín na použitie v papiernic
kom priemysle.

(511) 1,4 
(210)55919

(111) 167 283 
(220)21.03.1988 
(151)06.06.1989 
(180)21.03.2008
(540) THE BRIDGE
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, US;

(510) Tlačivá, periodiká, knihy, inštruktívne a vyučovacie 
materiály (iné ako prístroje), brožúry, príručky. 
Služby v oblasti výchovy, vyučovania, kultúry a ve
dy, vydavateľské služby.

(511) 16, 41 
(210)55603

(111) 167 284
(220)21.03.1988
(151)06.06.1989
(180)21.03.2008
(540) NOTS
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, US;

(510) Tlačivá, periodiká, knihy, inštruktívne a vyučovacie 
materiály (iné ako prístroje), brožúry, príručky. 
Služby v oblasti výchovy, vyučovania, kultúry a ve
dy, vydavateľské služby.

(511) 16, 41
(210)55605

(111) 167 285
(220)21.03.1988
(151)06.06.1989
(180)21.03.2008
(540) SOLO NOTS
(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo

ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, US;

(510) Tlačivá, periodiká, knihy, inštruktívne a vyučovacie 
materiály (iné ako prístroje), brožúry, príručky. 
Služby v oblasti výchovy, vyučovania, kultúry a ve
dy, vydavateľské služby.

(511) 16, 41
(210)55606

(111) 167 286
(220)21.03.1988
(151)06.06.1989
(180)21.03.2008
(540) AUDITED NOTS

(730) RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
1710 Ivar Avenue, Los Angeles, California, US;

(510) Tlačivá periodiká, knihy, inštruktívne a vyučovacie 
materiály (iné ako prístroje), brožúry, príručky. 
Služby v oblasti výchovy, vyučovania, kultúry a ve
dy, vydavateľské služby.

(511) 16, 41
(210)55607

(111)167 293 
(220) 17.10.1988 
(151) 12.06.1989 
(180) 17.10.2008 
(540)

RACER
(730) Orient Tokei Kabushiki Kaisha (also trading as 

Orient Co., Ltd.), 4-4, 2-chome, Soto Kanda, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JP;

(510) Hodiny a hodinky, ich súčasti a ostatné horologické 
prístroje zaradené do tr. 14.

(511) 14 
(210)55923

(111) 167 321 
(220)22.08.1988 
(151) 17.07.1989 
(180)22.08.2008
(540) CLARIT YNE
(730) Schering Corporation, spoločnosť zriadená podľa 

zákonov štátu New Jersey, 2000 Galloping Hill 
Road, Kenilworth, New Jersey 07033, US;

(510) Farmaceutické prípravky vrátane prípravkov anti- 
histaminových.

(511) 5 
(210)55828

(111) 167 328
(220)22.06.1988 
(151) 18.07.1989 
(180) 22.06.2008 
(540)

® Kgnbicky 
v* Fried 

Chicken
(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings, 

Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu De
laware, Louisville, Kentucky, US;

(510) Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové 
náhradky; múka a obilné výrobky určené na ľudskú 
výživu, napr. ovsené vločky á pod.; 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, hor
čica; korenie, ocot, chuťové omáčky; korenie; ľad. 
Zriaďovanie a prevádzka reštaurácií.



(511)30, 42 
(210)55747

(111) 167 329 
(220) 22.06.1988 
(151) 18.07.1989 
(180)22.06.2008 
(540)

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings, 
Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu De
laware, Louisville, Kentucky, US;

(510) Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové 
náhradky; múka a obilné výrobky určené na ľudskú 
výživu, napr. ovsené vločky a pod; 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, hor
čica; korenie, ocot, chuťové omáčky; korenie; ľad. 
Zriaďovanie a prevádzka reštaurácií.

(511) 30, 42
(210) 55748

(111) 167 431 
(220)07.10.1988 
(151)31.10.1989 
(180)07.10.2008
(540) LIAISONS
(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť 

zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter & 
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(5 10) Kozmetické prípravky, éterické oleje, voňavky, par- 
fumy, kolínske vody, mydlá, prípravky na čistenie 
zubov, neliečebné toaletné prípravky, neliečebné 
prípravky na starostlivosť o pleť, dezodoranty na o- 
sobné použitie, neliečebné prípravky na starostli
vosť o vlasy.

(511)3 
(210) 55904

(111) 168 126
(220)30.06.1988
(151)08.01.1991
(180)30.06.2008
(540)

AT&T

(730) AT & T CORPORATION, spoločnosť organizo
vaná a existujúca podľa zákonov štátu New York, 
32 Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10013- 
-2412, US;

(510) Telekomunikačné zariadenia, prístroje a s tým súvi
siace poskytované služby, počítačové programy, po
čítače, ich časti a príslušenstvo, polovodičové vý
robky, ich časti a príslušenstvo, služby poskytované 
v súvislosti s počítačmi a polovodičovými výrobka
mi.

(511) 9 
(210)55757

(111)168 341 
(220)26.07.1988 
(151)28.05.1991 
(180)26.07.2008
(540) CADILLAC
(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, spoloč

nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, West 
Grand Boulevard and Cass Avenue, Detroit, Michi
gan 48202, US;

(510) Pozemné vozidlá, motory pre pozemné vozidlá, po
háňacie súkolesia a hnacie remene pre pozemné vo
zidlá, zariadenia na leteckú, lodnú a pozemnú do
pravu.

(511) 12 
(210) 55790

(111) 168 343 
(220) 26.07.1988 
(151)28.05.1991 
(180) 26.07.2008 
(540)

(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, West 
Grand Boulevard and Cass Avenue, Detroit, Michi
gan 48202, US;

(510) Pozemné vozidlá, motory pre pozemné vozidlá, po
háňacie súkolesia a hnacie remene pre pozemné vo
zidlá, zariadenia na leteckú, lodnú a pozemnú do
pravu.

(511) 12
(210)55792

(111) 168 344 
(220) 26.07.1988 
(151)28.05.1991 
(180)26.07.2008 
(540)



(730) GENERAL MOTORS CORPORATION, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, West 
Grand Boulevard and Cass Avenue, Detroit, Michi
gan 48202, US;

(510) Pozemné vozidlá, motory pre pozemné vozidlá, po
háňacie súkolesia a hnacie remene pre pozemné vo
zidlá, zariadenia na leteckú, lodnú a pozemnú do
pravu.

(511) 12
(210)55793



Číslo zápisu

91 301

93 661

93 661

95 075

99 490

100 138

104 388

106 668

111 422

113 698

113 698

Prevody ochranných známok

Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ

ASTRID, spol. s r. o., U průhonu 10, 170 04 ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10, 
Praha 7, CZ; 170 04 Praha 7, CZ;

Interco Incorporated, spol. zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, St. Louis, Missouri, 
US;

The Florsheim Shoe Company, spol. zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, 130 
South Canal Street, Chicago, Illinois 60606- 
-3999, US;

Long John Interantional Limited, The Pavi
lions, Bridgwater Road, Bedminster Down, 
Bristol, Avon BS13 8AR, GB;

DENTAL, a. s., Čemokostelecká 84, 100 31 
Praha 10, CZ;

GALENA, státní podnik, Opava-Komárov, 
CZ;

Koh - i - noor, spojené kovoprůmyslové zá
vody, národní podnik, Praha - Vršovice, CZ;

Shell international Petroleum, Company Li
mited, Londýn S.E.l, GB;

Plzeňský Prazdroj, národní podnik, Plzeň, 
CZ;

GAMA, státní podnik, České Budějovice, 
CZ;

GAMEX, státní podnik, Průmyslová 2, 
370 21 České Budějovice, CZ;

Gamex, akciová společnost, Průmyslová 2, 
370 21 České Budějovice, CZ;

The Florsheim Shoe Company, spol. zria
dená podľa zákonov štátu Delaware, 130 
South Canal Street, Chicago, Illinois 
60606-3999, US;

Florsheim Group Inc., 200 North LaSalle, 
Chicago, Illinois 60601-1014, US;

Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
The Pavilions, Bridgwater Road, Bedmin- 
ster Down, Bristol, Avon BS13 8AR, GB;

AVEFLOR, a. s., Markova 238, 506 46 Ji
čín, CZ;

GALENA, a. s., Ostravská 29, Opava, CZ;

KOH - I- NOOR, a. s., Vršovická 51, 
101 15 Praha 10, CZ;

Colas S. A., 7 place ReneClair, 92653 
Boulogne-Billancourt, Cedex, FR;

Plzeňské Pivovary, a. s., U Prazdroje 7, 
304 97 Plzeň, CZ;

GAMEX, státní podnik, Průmyslová 2, 
370 21 České Budějovice, CZ;

GAMEX, akciová společnost, Průmyslová 
2, 370 21 České Budějovice, CZ;

HENKEL AUSTRIA GRUPPE BETEIL1- 
GUNGSVERWALTUNG GmbH, Erdber- 
gerstrasse 29, 1030 Wien, AT;

S účinnosťou 
od:

03.09.98

24.08.98

24.08.98

21.09.98

31.09.98

24.08.98

28.08.98

07.09.98

09.09.98

18.09.98

18.09.98



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

119 473 COSMOS, štátny podnik, Bratislava, SK; COSMOS, a. s., Radlinského 27, 817 83 21.09.98
Bratislava, SK;

151 639 SOMET, s. p., Teplice v Čechách, CZ; TEMOS - TOOLS, s. r. o., Čs. armády 07.09.98
1153/16, 405 01 Děčín 1, CZ;

152 735 Dental, státní podnik, CZ; Dental, a. s., Čemokostelecká 84, 100 31 18.09.98
Praha 10, CZ;

152 794 Akuma, Mladá Boleslav, CZ; CAMINOR HOLDINGS SA, Ženeva, CH; 18.09.98

152 794 CAMINOR HOLDINGS SA, Ženeva, CH; AKUMA, a. s., Nádražní 84, 293 62 Mladá 18.09.98
Boleslav, CZ;

152 891 SOMET, státní podnik, Teplice v Čechách, TEMOS-TOOLS, s. r. o., Čs. Armády 08.09.98
CZ; 1153/16, 405 01 Děčín 1, CZ;

152 944 Čokoládovny, statní podnik, Praha, CZ; Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20 28.08.98
Praha 4 - Modrany, CZ;

154 139 Sterling Drug Inc., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 90 Park 
Avenue, New York, New York 10016, US;

SANOFI WINTHROP, Inc., spoločnosť 10.09.98 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
90 Park Avenue, New York, New York 
10016, US;

155 225 Chemko, štátny podnik, Strážske, SK; Chemko, a. s., Priemyselná 720, 072 22 08.09.98
Strážske, SK;

155 297 VARlTY CORPORATION, 595 Bay Street MASSEY - FERGUSON (DELAWARE) 24.08.98
Toronto, Ontario, CA; INC., Des Moines, Iowa, US;

155 297 VARlTY AUTOMOTIVE INC., 1209 Oran- MASSEY FERGUSON CORPORATION, 24.08.98
ge Street, Wilmington, Delaware 19861, US; 4830 River Green Parkway, Duluth, Geor

gia 30136-2574, US;

155 298

155 298

VARlTY CORPORATION, 595 Bay Street MASSEY - FERGUSON (DELAWARE) 24.08.98 
Toronto, Ontario, CA; INC., Des Moines, Iowa, US;

VARITY AUTOMOTIVE INC., 1209 Oran- MASSEY FERGUSON CORPORATION, 24.08.98 
ge Street, Wilmington, Delaware 19861, US; 4830 River Green Parkway, Duluth, Geor

gia 30136-2574, US;

156 080 Chemické závody Juraja Dimitrova, národný SLOVCHÉMIA, štátny podnik, Drieňová 03.09.98 
podnik, Bratislava, SK; 24, Bratislava, SK;



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

156 437 EGERMANN EXBOR-NOVOBOR, společ- UXA GLASS, s. r. o., Národní 3005, 404 47 10.09.98
nost s ručením omezeným, Dvořákova 306, Varnsdorf, CZ;
473 01 Nový Bor, CZ;

156 995 Ostravsko-karvinské doly, akciová společ- VOKD, akciová společnost, Čemobratrská 18.09.98 
nost, Ostrava, CZ; 7, 701 40 Ostrava 1, CZ;

157 066 Léčivé rostliny, státní podnik, CZ; LEROS, spol. s r. o., U Národní galerie 24.08.98 
470, 150 00 Praha 5 - Zbraslav, CZ;

157 531 Znak, výrobní družstvo, Hradec Králové, J. M. B. RYNA, s. r. o., Pražská č. p. 686, 28.08.98
CZ; 501 01 Hradec Králové, CZ;

157 926 Richardson- Vicks Inc., One Procter & Gam- The Procter & Gamble company, One 07.09.98
ble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,

Ohio, US;

157 927 Richardson-Vicks Inc., One Procter & Gam- The Procter & Gamble company, One 07.09.98
ble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,

Ohio, US;

157 957 Hydroprojekt, Praha, CZ; Hydroprojekt, a. s., Táborská 31, 140 43 28.08.98
Praha 4, CZ;

157 971 Topps Chewing Gum, Incorporated, 254, 
36th Street, Brooklyn 32, N. Y, US;

THE TOPPS COMPANY, INC., One 31.08.98 
Whitehall Street, New York, NY 10004- 
-2109, US;

158 727 Centrala Importowo-Eksportowa “Impex- IMPEXMETAL, Spolka Akcyjna, Varsa- 21.09.98 
metal”, Varšava, PL; va, PL;

159 511 ASTRID, spol. s r. o., U průhonu 10, 170 04 ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10, 03.09.98
Praha 7, CZ; 170 04 Praha 7, CZ;

159 603 Léčivé rostliny, státní podnik, Praha, CZ; LEROS, spol. s r. o., U Národní galerie, 17.09.98
470, 150 00 Praha 5 - Zbraslav, CZ;

159 772 Léčivé rostliny, státní podnik, Praha, CZ; LEROS, spol. s r. o., U Národní galerie, 17.09.98 
470, 150 00 Praha 5 - Zbraslav, CZ;

160 077 MERKURIA - PZO, Praha, CZ; MERKURIA, a. s„ Argentinská 38, 170 05 11.09.98
Praha 7, CZ;

160 077 MERKURIA, a. s. “v likvidácii”, Argentin- KOVEX W. K., spol. s r. o., 739 34 11.09.98
ska 38, 170 05 Praha 7, CZ; Šenov 988, CZ;



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ

160 348 ASTRID, spol. s r. o., U průhonu 10, 170 04 ASTRJD T. M., a. s., U průhonu 10,
Praha 7, CZ; 170 04 Praha 7, CZ;

160 358 ASTRID, spol. s r. o., U průhonu 10, 170 04 ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10,
Praha 7, CZ; 170 04 Praha 7, CZ;

160 467 ASTRID, spol. s r. o., U průhonu 10, 170 04 ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10,
Praha 7, CZ; 170 04 Praha 7, CZ;

160 468 ASTRID, spol. s r. o., U průhonu 10, 170 04 ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10,
Praha 7, CZ; 170 04 Praha 7, CZ;

160 469 ASTRID, spol. s r. o., U průhonu 10, 170 04 ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10,
Praha 7, CZ; 170 04 Praha 7, CZ;

161 223 Toyo Boseki Kabushiki Kaisha, Osaka 8, JP; KUREHA KAGAKU KOGYO KABU-
SHIKI KAISHA, 1-9-11 Nihonbashi Ho- 
ridome-cho, Chuo.ku, Tokyo 103, JP;

Havana Club Holding, S. A., 6, Rue Heine 
L-1720 Luxembourg, LU;

The ServiceMaster Company, spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
Downers Grove, Illinois, US;

British-American Tobacco Company Li
mited, Millbank, Knowle Green, Stai
nes, Middlesex, TWl8 1DY, GB;

162 987 Výskumný ústav mechanizácie a automa- VUMA, a. s., Piešťanská 1202/44, 915 28
tizácie, štátny podnik, Nové Mesto nad Vá- Nové Mesto nad Váhom, SK; 
hom, SK;

161 248 Havana Rum and Liquors, S. A., 305, 44
Street, Playa, Havana City, CU;

161 688 Servicemaster Company L. R, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
Downers Grove, Illinois, US;

162 158 Gallaher Limited, Weybridge, GB;

163 427 BASS International Holdings N. V, Amster- HOLIDAY INNS, INC., 3, Ravinia Drive, 
dam, NL; Atlanta, Georgia 30346, US;

163 427 HOLIDAY INNS, INC., 3, Ravinia Drive, Holiday Hospitality Corporation, 3, Ravi- 
Atlanta, Georgia 30346, US; nia Drive, Atlanta, Georgia 30346, US;

164 147 Léčivé rostliny, státní podnik, Praha, CZ; LEROS, spol. s r. o., U národní galerie
470, 150 00 Praha 5 - Zbraslav, CZ;

S účinnosťou 
od:

03.09.98

03.09.98

03.09.98

03.09.98

03.09.98

07.09.98

21.09.98

17.09.98

11.09.98

25.08.98

11.09.98

11.09.98



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ

164 474 WM. Teacher and Sons Limited, Glasgow, Allied Domecq Spirits & Wine Limited,
GB; The Pavilions, Bridgwater Road, Bed- 

minster Down, Bristol, Avon, BS13 8AR, 
GB;

164 529 WM. Teacher and Sons Limited, Glasgow, Allied Domecq Spirits & Wine Limited,
GB; The Pavilions, Bridgwater Road, Bed- 

minster Down, Bristol, Avon, BS13 8AR, 
GB;

164 745 Hobart Corporation, Ohio, US; PREMARK FEG CORPORATION, spol. 
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
300 Delaware Avenue, Wilmington, Dela
ware 19801, US;

164 745 PREMARK FEG CORPORATION, spol.
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
300 Delaware Avenue, Wilmington, Dela
ware 19801, US;

PREMARK FEF, L. L. C., zriadená podľa 
zákonov štátu Delaware, 300 Delaware 
Avenue, Wilmington, Delaware 19801, 
US;

164 936 James Burrough Limited, The Pavilions, Allied Domecq Spirits & Wine Limited,
Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedmin- 
Avon BS13 8AR, GB; ster Down, Bristol, Avon BS13 8AR, GB;

165 105 Chemosvit, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit, CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s., Štúrova
SK; 101, 059 21 Svit, SK;

165 106 Chemosvit, a. s., Štúrova 101, 059 21 Svit, CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s., Štúrova
SK; 101,059 21 Svit, SK;

165 179 Parker Pen (Benelux) B. V., Breda, NL; PARKER PEN (L P.) Limited, 101 Syon 
Lane, lsleworth, Middlesex TW7 5NP, GB;

165 609 Vápenka Margecany, š. p., Margecany, SK; Vápenka Margecany, a. s.. 055 40 Marge
cany, SK;

166 118 Palma, štátny podnik, Bratislava, SK; Palma-Tumys, a. s., Račianska 76, 836 04 
Račianska 76, 836 04 Bratislava, SK;

166 267 Plzenské pivovary, Plzeň, CZ; Plzenské pivovary, a. s., U Prazdroje 7, 
304 97, Plzeň, CZ;

166 540 James Burrough Limited, The Pavilions, Allied Domecq Spirits & Wine Limited,
Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedmin-
AvonBSB 8AR, GB; ster Down, Bristol, Avon BS13 8AR, GB;

S účinnosťou 
od:

04.09.98

03.09.98

25.08.98

25.08.98

10.09.98

07.09.98

07.09.98

10.09.98

07.09.98

25.09.98

24.08.98



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ

166 824 MALLINCKRODT VETERINARY LIMI- Mallinckrodt Veterinary, Inc., spol. zria- 
TED, Upper Hutt, NZ; dená a exist, podľa zákonov štátu Delawa

re, 421 East Hawley Street, Mundelein, 
Illinois, US;

166 824 Mallinckrodt Veterinary, Inc., spol. zria
dená a exist, podľa zákonov štátu Delawa
re, 421 East Hawley Street, Mundelein, 
Illinois, US;

SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH 
CORPORATION, spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 1095 Morris Ave
nue, Union, New Jersey, US;

166 984 Shulton, Inc., spoločnosť zriadená podľa Dana Perfumes Corp. spoločnosť zriadená-
zákonov štátu New Jersey, Cincinnati, podľa zákonov štátu Delaware, 635 Madi-
Ohio, US; son Avenue, New York, NY, US;

167 093 Továrny dětských vozidel, Mělník, Mělník, LIBERTA, a. s., Stráženská 1518, 276 01
CZ; Mělník, CZ;

167 276 MONA, vydavatelství a nakladatelství, MONA, spol. s r. o., Panská 7, 110 00 Pra-
Praha, CZ; ha, CZ;

167 358 Fluke International Corporation, spol. zria- FLUKE CORPORATION, spol. zriadená
dená podľa zákonov štátu Washington, Eve- podľa zákonov štátu Washington, 6920 
rett, Washington, US; Seaway Boulevard, Everett, Washington,

US;

167 421 Amati, státní podnik, Kraslice, CZ; Denak, spol. s r. o., Kraslice, CZ;

167 509 AT & T Corporation, spoločnosť organize- Lucent Technologies Inc., A Delaware Cor-
vaná a existujúca podľa zákonov štátu New poration, 600 Mountain Avenue, Murray 
York, 32 Avenue of the Americas, New York, Hill, NJ 07974-0636, US;
NY 10013-2412, US;

167 588 Sun Electric Corpoation, spol. zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, One Sun 
Parkway, Crystal Lake, Illinois, US;

Snap-on Tools Company, A Wisconsin 
Corporation, 2801 80th Street, Kenosha, 
Wisconsin 53141, US;

167 652 WM. Teacher and Sons Limited, Glasgow, 
GB;

Allied Domecq Spirits & Wine Limited, 
The Pavilions, Bridgwater Road, Bed- 
minster Down, Bristol, Avon, BS13 8AR, 
GB;

168 139 Maybelline Sales, Inc., 3030 Jackson Ave- L'Oreal, S. A., 14 rue Royale, 75008 Paris, 
nue, Memphis, Tennessee, US; FR;

168 339 Elektromedics, Inc., spoločnosť zriadená MDT Acquisition Corporation, 405 Second
podľa zákonov štátu Colorado, Englewood, Avenue South, Minneapolis, Minnesota
Colorado, US; 55401, US;

S účinnosťou 
od:

09.09.98

09.09.98

24.08.98

08.09.98

03.09.98

03.09.98

24.08.98

08.09.98

09.09.98

03.09.98

28.08.98



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou
od:

168 371 Parker Pen (Benelux) B. V, Breda, NL; PARKER PEN (I. P.) Limited, 101 Syon 10.09.98
Lane, Isleworth, Middlesex TW7 5NP, GB;

168 843 MONA, vydavatelství a nakladatelství, Pra
ha, CZ;

MONA, spol. s r. o., Panská 7, 110 00 Pra- 02.09.98 
ha, CZ;

168 859 Dollar-A-Car Systems, Inc., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu California, 100 
North Sepulveda Boulevard, El Segundo, 
California, US;

Dollar Systems, Inc., spoločnosť podľa zá- 28.08.98 
koňov štátu Delaware, 5330 E. 31st Street,
Tulsa, Oklahoma 74135, US;

168 859 Dollar Systems, Inc., spoločnosť podľa zá
konov štátu Delaware, 5330 E. 31st Street, 
Tulsa, Oklahoma 74135, US;

Dollar Rent A Car Systems, Inc., spoloč- 28.08.98 
nosť podľa zákonov štátu Oklahoma, 5330
E. 31st Street, Tulsa, Oklahoma 74135, US;

168 860 Dollar-A-Car Systems, lne., spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu California, 100 
North Sepulveda Boulevard, El Segundo, 
California, US;

Dollar Systems, Inc., spoločnosť podľa zá- 28.08.98 
koňov štátu Delaware, 5330 E. 31st Street,
Tulsa, Oklahoma 74135, US;

168 860 Dollar Systems, Inc., spoločnosť podľa zá
konov štátu Delaware, 5330 E. 31st Street, 
Tulsa, Oklahoma 74135, US;

Dollar Rent A Car Systems, Inc., spoloč- 28.08.98 
nosť podľa zákonov štátu Oklahoma, 5330
E. 31st Street, Tulsa, Oklahoma 74135, US;

169 003 S. Dyrup & Co. A/S, Sf borg, DK; HOLDINGSELESKABET AF 18.12.95 09.09.98
A/S, Oslo Plads 14, 2100 Copenhagen,
DK;

169 030 Severochema, družstvo pro chemickou vý
robu, 461 71 Liberec, CZ;

Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwig-Bert- 24.08.98
ram-Strasse 8-10, D-67 059 Ludwigshafen,
DE;

169 120 THE UNITED STATES SHOE CORPORA
TION, spol. zriadená podľa zákonov štátu 
Ohio, Cincinnati, Ohio, US;

NINE WEST GROUP INC., 9 West Broad 09.09.98
Street, City of Stamford, State of Connec
ticut, US;

169 508 AT & T Corporation, spoločnosť organizo
vaná a existujúca podľa zákonov štátu New 
York, 32 Avenue of the Americas, New York, 
NY 10013-2412, US;

Lucent Technologies Inc., A Delaware Cor- 08.09.98 
poration, 600 Mountain Avenue, Murray
Hill, NJ 07974-0636, US;

169 625 Konzervárny a lihovary Nové Město nad 
Metují, Nové Město nad Metují, CZ;

ST & KOLI, a. s., Nové Město nad Me- 25.08.98
tují, CZ;

169 625 KOLI Holding, a. s., Nové Město nad Me
tují, CZ;

DEVA, a. s., Generála Klapálka 519, 25.08.98
549 01 Nové Město nad Metují, CZ;



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

169 649 Crystal Brands, Inc., spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Delaware, 404 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, US;

PHILIPS-VAN HEUSEN CORPORA
TION, spoločnosť zriadená podľa zákonov 
štátu Delaware, New York, New York, US;

28.08.98

169 969 SmithKline Beecham (SWG) Limited, Four 
New Horizons Court, Harlequin Avenue, 
Brentford, Middlesex, GB

SmithKline Beecham p. 1. c., New Hori
zons Court, Brentford, Midllesex, GB;

24.08.98

171 327 Parker Pen (Benelux) B. V., Breda, NL; PARKER PEN (I. P.) Limited, 101 Syon 
Lane, IsIeworth, Middlesex TW7 5NP, GB;

09.09.98

171 519 ASTRID, spol. s r. o., U průhonu 10, 170 04 
Praha 7, CZ;

ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10,
170 04 Praha 7, CZ;

03.09.98

171 604 REGION MEDIA, s. r. o., Námestie SNP 
č. 5, 974 00 Banská Bystrica, SK;

GTS Group, a. s., Pri Zvonici 20, 821 04 
Bratislava, SK;

17.09.98

171 679 ASTRID, spol. s r. o., U průhonu 10, 170 04 
Praha 7, CZ;

ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10,
170 04 Praha 7, CZ;

03.09.98

171 680 ASTRID, spol. s r. o., U průhonu 10, 170 04 
Praha 7, CZ;

ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10,
170 04 Praha 7, CZ;

03.09.98

171711 Adia International S. A., Lausanne, CH; Adia S. A., Chateau Bonmont, 1275 Ché- 17.09.98
serex, CH;

172 771 UNICOM HOLDING, s. r. o., Železničná UNICOM holding, s. r. o. Tišnov, Červený 28.08.98 
49, 900 31 Stupava, SK; mlýn 380, 666 01 Tišnov, CZ;

172 887 Gallaher Limited, Weybridge, GB; British-American Tobacco Company Li- 11.09.98
mited, Millbank, Knowle Green, Staines,
Middlesex TW18 IDY, GB;

173 257 PLASTME A/S, Thorsvej 9, 4100 Rings- PLASTMO INTERNATIONAL A/S, 17.09.98 
ted, DK; Thorsvej 9, DK 4100 Ringsted, DK;

173 258 PLASTME A/S, Thorsvej 9, 4100 Rings- PLASTMO INTERNATIONAL A/S, 17.09.98
ted, DK; Thorsvej 9, DK 4100 Ringsted, DK;

173 552 New Valley Corporation, spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu New York, One 
Mack Centre Drive, Paramus, New Jersey 
07652, US;

First Financial management Corporation, 08.09.98 
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Georgia, Three Corporate Square, Suite 
700, Atlanta, Georgia 30329, US;



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ

173 656 UNICOM HOLDING, s. r. o., Železničná
49, 900 31 Stupava, SK;

UNICOM holding, s. r. o. Tišnov, Červený 
mlýn 380, 666 01 Tišnov, CZ;

173 785 Merck E., Frankfurter Strasse 250, 6100 
Darmstadt, DE;

Merck Kommanditgesellschaft au f Aktien, 
Frankfurter Strasse 250, 6100 Darmstadt, 
DE;

173 825 MISS SLOVENSKO, s. r. o., Jakubovo 
nám. 14, 811 09 Bratislava, SK;

Copyright Agency, s. r. o., Jakubovo nám. 
14, 813 48 Bratislava, SK;

173 883 Chemopharma, státní podnik, Jateční 34,
400 51 Ústí nad Labem, CZ;

CHEMOPHARMA, a. s., Jateční 34,
400 51 Ústí nad Labem, CZ;

174 200 NUTRILITE PRODUCTS, INC., spoločnosť 
zriadená podľa zákonov štátu California,
5600 Beach Boulevard, Buena Park, Cali
fornia 90622, US;

Amway Corporation, spoločnosť organi
zovaná a existujúca podľa zákonov štátu 
Michigan, 7575 East Fulton Road, Ada, 
Michigan 49355, US;

174 293 ASTRID, spol. s r. o., U průhonu 10, 170 04 
Praha 7, CZ;

ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10,
170 04 Praha 7, CZ;

174 296 ASTRID, spol. s r. o., U průhonu 10, 170 04 
Praha 7, CZ;

ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10,
170 04 Praha 7, CZ;

174 298 ASTRID, spol. s r. o., U průhonu 10, 170 04 
Praha 7, CZ;

ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10,
170 04 Praha 7, CZ;

174 304 ASTRID, spol. s r. o., U průhonu 10, 170 04 
Praha 7, CZ;

ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10,
170 04 Praha 7, CZ;

174 367 UNILEVER ČR, spol. s r. o., V Olšinách
75, 100 00 Praha 10, CZ;

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, NL;

174 428 Iglo-Ola B. V, Tiberdreef 4, 356166 Utrecht, 
NL;

UNILEVER N. V, Weena 455, Rotterdam, 
NL;

174 551 Software 602, s. r. o., Pod pramenem 3,
140 00 Praha 4, CZ;

Software 602, a. s., Pod pramenem 3,
140 00 Praha 4, CZ;

174 704 Software 602, s. r. o., Pod pramenem 3,
140 00 Praha 4, CZ;

Software 602, a. s., Pod pramenem 3,
140 00 Praha 4, CZ;

175 113 SM CONSORCIUM, spol. s r. o„ Sokolov
ská 10, 741 01 Nový Jičín, CZ;

PhDr. Olga Konvičková, HENNA, Dukel
ská 128, 741 01 Šenov u Nového Jičína, 
CZ;

S účinnosťou 
od:

28.08.98

21.09.98

24.08.98

10.09.98

08.09.98

03.09.98

03.09.98

03.09.98

03.09.98

10.09.98

28.08.98

04.09.98

08.09.98



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

175 114 SM CONSORCIUM, spol. s r. o., Sokolov
ská 10, 741 01 Nový Jičín, CZ;

PhDr. Olga Konvičková, HENNA, Dukel
ská 128, 741 01 Šenov u Nového Jičína, 
CZ;

07.09.98

175 128 KRÁLOVODVORSKÁ CEMENTÁRNA, 
a. s., 267 01 Králův Dvůr u Berouna, CZ;

Cement Bohemia Praha, a. s., Kubátova
65, 266 01 Beroun, CZ;

21.09.98

175 325 ASTRID, spol. s r. o., U průhonu 10, 170 04 
Praha 7, CZ;

ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10,
170 04 Praha 7, CZ;

03.09.98

175 929 BARTON & GUESTIER S. A., 53, rue du 
Dehez, 33290 Blanquefort, FR;

AUGIER ROBIN BRIAND & CO, a 
French societe anonyme, 36, rue Gabriel 
Jaulin, 16100 Cognac, FR;

04.09.98

176 177 Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., 2110
East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio, US;

ALZA Corporation, 950 Page Mill Road, 
Palo Alto, California, US;

08.09.98

176 265 ZAS, s. r. o. Ostrava, nám. Sv. Čecha 3, 
Ostrava - Přívoz, CZ;

ZAS Ostrava, a. s., nám. Sv. Čecha 3, Os
trava - Přívoz, CZ;

08.09.98

176 485 HAAGEN-DAZS BRANDS, INC., One 
Commerce Center, 12th and Orange Streets, 
Wilmington, DE 19801, US;

HAAGEN-DAZS HOLDINGS, INC., 
a Delaware corporation, US;

25.08.98

176 485 HAAGEN-DAZS HOLDINGS, INC., a De
laware corporation, US;

GRAMET TWO CORP., a Delaware cor
poration, US;

25.08.98

176 485 GRAMET TWO CORP., a Delaware corpo
ration, US;

THE PILLSBURY COMPANY, a Dela
ware corporation, 200 South 6th Street, 
Minneapolis, MN 55402, US;

25.08.98

176 486 HAAGEN-DAZS BRANDS, INC., One 
Commerce Center, 12th and Orange Streets, 
Wilmington, DE 19801, US;

HAAGEN-DAZS HOLDINGS, INC., 
a Delaware corporation, US;

25.08.98

176 486 HAAGEN-DAZS HOLDINGS, INC., a De
laware corporation, US;

GRAMET TWO CORP., a Delaware cor
poration, US;

25.08.98

176 486 GRAMET TWO CORP., a Delaware corpo
ration, US;

THE PILLSBURY COMPANY, a Dela
ware corporation, 200 South 6th Street,

25.08.98

Minneapolis, MN 55402, US;

SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, a. s., Staré ná- ECO PRODUCTION VŘESOVÁ, spol. 28.08.98 
městí č. 69, 356 00 Sokolov, CZ; s r. o., J. K. Tyla 9/275, 356 01 Sokolov,

CZ;

176 632



Číslo zápisu Predchádzajúci majiteľ Terajší majiteľ S účinnosťou 
od:

176 690 Sterling Winthrop Inc., 90 Park Avenue,
New York, US;

SMITHKLINE BEECHAM PLC, New 
Horizons Court, Brentford, Middlesex
TW8 9EP, GB;

24.08.98

176 695 Sterling Winthrop Inc., 90 Park Avenue,
New York, US;

SMITHKLINE BEECHAM PLC, New 
Horizons Court, Brentford, Middlesex
TW8 9EP, GB;

24.08.98

176 782 CAOUTCHOUC MANUFACTURE ET 
PLASTIQUES, 78005 Versailles, FR;

GATES S. A., Z. I. Louvres - 2, Rue de la 
Briqueterie, 95380 Louvres (Val d'Oise), 
FR;

28.08.98

177 120 Moravskoslezské pivovary Přerov, a. s., 
Komenského 35, 750 51 Přerov, CZ;

Pivovar Litovel, a. s., Palackého č. 934, 
Litovel, CZ;

11.09.98

177 858 MEDIPHARM CZ, s. r. o., 693 01 Hustope
če u Bma.Starovice 215, CZ;

MEDIPHARM AB, Bygatan 2, S 260 23 
Kägerod, SE;

07.09.98

177 859 MEDIPHARM CZ, s. r. o., 693 01 Hustope
če u Bma.Starovice 215, CZ;

MEDIPHARM AB, Bygatan 2, S 260 23 
Kägerod, SE;

07.09.98

178 534 HOLIDAY INNS, INC., 3 Ravinia Drive, 
Atlanta, Georgia 30346, US;

Holiday Hospitality Corporation, 3, Ravi- 
nia Drive, Atlanta, Georgia 30346, US;

11.09.98

178 535 HOLIDAY INNS, INC., 3 Ravinia Drive, 
Atlanta, Georgia 30346, US;

Holiday Hospitality Corporation, 3, Ravi- 
nia Drive, Atlanta, Georgia 30346, US;

11.09.98

178 924 HOLIDAY INNS, INC., 3 Ravinia Drive, 
Atlanta, Georgia 30346, US;

Holiday Hospitality Corporation, 3, Ravi- 
nia Drive, Atlanta, Georgia 30346, US;

11.09.98

179 434 Kabi Pharmacia AB, S - 751 82 Uppsala,
SE;

Pharmacia AB, SE - 11287 Stockholm,
SE;

11.09.98

180 278 FANKLUB BELASÍ FANATICI, Beňadic- 
ká 21, 851 06 Bratislava, SK;

SLOVAN ŠPORTMEDIA, spol. s r. o., 
Vajnorská 19, 831 03 Bratislava, SK;

14.09.98



Čiastočné prevody ochranných známok

(111) 176 096

bola s účinnosťou od 24.09.98 čiastočne prevedená na:

(111) 176 096
(510) Mlieko a mliečne výrobky, rybacie výrobky, nátier

ky mäsové, rybacie, z obilnín, leguminóz, tvarohu a 
ich zmes, potravinárske dresingy.

a

(111) A176 096
(510) Rastlinné oleje a tuky, živočíšne tuky a zmes obi

dvoch (v emulgovanej i neemulgovanej forme).

(111) 165 581

bola s účinnosťou od 14.09.98 čiastočne prevedená na: 

(111) 165 581
(510) Chladničky, mrazničky okrem malolitrážnych radu : 

M 50, M 60, M 70, M 90, klimatizátory a kompre
sory pre uvedené výrobky.

a

(111) A165 581
(510) Malolitrážne mrazničky rady: M 50, M 60, M 70, M 

90.



Zmena v údajoch o majiteľoch ochranných známok

Číslo zápisu Majiteľ S účinnosťou 
od:

95 075 Long John International Limited, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, 
Bristol, Avon BS13 8AR, GB;

21.09.98

97 855 Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ; 17.09.98

101 174 The Coca-Cola Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 310
North Avenue, N. W., Atlanta, Georgia 30313, US;

11.09.98

101 807 The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Green- 
ford, Middlesex UB6 0NN, GB;

08.09.98

104 437 Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ; 31.08.98

104 534 Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ; 31.08.98

110 049 Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ; 31.08.98

111 422 Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, CZ; 09.09.98

151 747 Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ; 31.08.98

151 751 Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ; 31.08.98

152 632 de Miclén, a. s., Levice, SK; 24.08.98

152 825 de Miclén, a. s., Levice, SK; 24.08.98

152 844 Peter Jackson (Overseas) Limited, Windsor House, 50 Victoria Street, London
SWlH 0NL, GB;

18.09.98

153 854 Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ; 17.09.98

154 139 SANOFI PHARMACEUTICALS, lne., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Delaware, 90 Park Avenue, New York, New York 10016, US;

10.09.98

154 947 Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ; 17.09.98

155 297 VARITY AUTOMOTIVE INC., 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19861, US; 24.08.98



Číslo zápisu Majiteľ S účinnosťou
od:

155 298 VARITY AUTOMOTIVE INC., 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19861, US; 24.08.98

155 831 MALLINCKRODT INC., spol. organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 11.09.98
675 McDonnell Boulevard, St. Louis, Missouri, US;

156 345 Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ; 31.08.98

156 437 EGERMANN, a. s., Národní 3005, 407 47 Varnsdorf, CZ; 10.09.98

157 926 Richardson- Vicks Inc., One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 07.09.98

157 927 Richardson- Vicks Inc., One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US; 07.09.98

157 969 Kabushiki - Kaisha Elmo - Sha, 6-14, Meizencho, Mizuho-ku, Nagoya, IP; 24.08.98

158 743 The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Green- 08.09.98
ford, Middlesex UB6 0NN, GB;

158 761 Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ; 07.09.98

159 761 ZENECA, Inc., Wilmington, Delaware, US; 31.08.98

159 788 Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ; 08.09.98

160 077 MERKURIA, a. s., “v likvidácii”, Argentínska 38, 170 05 Praha 7, CZ; 11.09.98

160 323 Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ; 17.09.98

160 499 Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ; 31.08.98

160 977 CHEMONT, a. s., Vídeňská 119, 657 91 Bmo, CZ; 10.09.98

161 237 Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ; 31.08.98

161 688 The ServiceMaster Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One 17.09.98
ServiceMaster Way, Downers Grove, Illinois 60515, US;

163 728 MALLINCKRODT INC., spol. organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 11.09.98
675 McDonnell Boulevard, St. Louis, Missouri, US;



Číslo zápisu

163 838

163 979

164 079

164 425

164 654

164 656

164 766

164 936

165 179

165 310

165 345

165 633

165 634

164 769

166 061

166 267

166 437

Majiteľ

Pharmacia and Upjohn Company, Kalamazoo, Michigan, US;

MARS INCORPORATED, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
McLean, Virginia, US;

MARS INCORPORATED, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
McLean, Virginia, US;

ZENECA, Inc., Wilmington, Delaware, US;

MILLENIUM PETROCHEMICALS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Virginia, 11500 Northlake Drive, Cincinnati, Ohio 45249, US;

MILLENIUM PETROCHEMICALS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu 
Virginia, 11500 Northlake Drive, Cincinnati, Ohio 45249, US;

ZENECA, Inc., Wilmington, Delaware, US;

James Burrough Limited, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol, 
Avon BS13 8AR, GB;

PARKER PEN PRODUCTS, 101 Syon Lane, Isleworth, Middlesex TW7 5NP, GB;

PATERSON ZOCHON1S PUBLIC LIMITED COMPANY, Cussons House, Bird Hall 
Lane, Stockport, Cheshire SK2 OXN, GB;

Rieter Ingolstadt, Spinnereimaschinenbau AG, Ingolstadt, DE;

Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ;

Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ;

Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ;

PATERSON ZOCHON1S PUBLIC LIMITED COMPANY, Cussons House, Bird Hall 
Lane, Stockport, Cheshire SK3 OXN, GB;

Plzeňský Prazdoj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, CZ;

Mitutoyo Corporation, 20-1, Sakado I-chome, Kawasaki, Kanagawa, JP;

S účinnosťou 
od;

07.09.98

24.08.98

24.08.98

31.08.98

21.09.98

21.09.98

31.08.98

10.09.98

10.09.98

25.08.98

07.09.98

31.08.98

31.08.98

08.09.98

24.08.98

25.08.98

08.09.98



Číslo zápisu Majiteľ

166 483

166 505

166 540

166 580

166 824

166 922

166 964

167 078

167 079

167 094

167 123

167 167

167 276

167 421

167 817

167 861

168 220

168 339

ALBRIGHT & WILSON UK LIMITED, Oldbury, GB;

PepsiCo Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu North Carolina, Purchase, N. Y., 
US;

James Burrough Limited, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol, 
Avon BS13 8AR, GB;

HIAB AB, Hudiksvall, SE;

MALLINCKRODT VETERINARY LIMITED, Upper Hurt, NZ;

Salomon Brothers Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Seven World 
Trade Center, New York, New York 10048, US;

ALBRIGHT & WILSON UK LIMITED, Warley, GB;

Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ;

Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ;

SCA Môlnlycke aktiebolag, 405 03 Goteborg, SE;

Merck Emd Co., Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New Jersey, One Merck 
Drive, Whitehouse Station, New Jersey, US;

SCA Môlnlycke aktiebolag, 405 03 Goteborg, SE;

MONA, spol. s r. o., Malá Štěpánská 17, 120 79 Praha 2, CZ;

AMATI - Denak, s. r. o., Dukelská 44, 358 25 Kraslice, CZ;

Varity Europe Limited, Eastfield, Peterborough, PEl 5NA, GB;

Varity Europe Limited, Eastfield, Peterborough, PEl 5NA, GB;

MONA, spol. s r. o., Malá Štěpánská 17, 120 79 Praha 2, CZ;

MedtronicElektromedics, Inc., 405 Second Avenue South, Minneapolis, Minnesota 
55401, US;

S účinnosťou 
od:

24.08.98

21.09.98

21.09.98

18.09.98

09.09.98

18.09.98

24.08.98

21.09.98

07.09.98

07.09.98

11.09.98

07.09.98

03.09.98

24.08.98

07.09.98

07.09.98

31.08.98

08.09.98



Číslo zápisu Majiteľ

168 371

168 843

168 859

168 860

169 003

169 625

169 649

169 748

169 785

169 948

169 949

169 950

169 951

169 969

170 127

171 327

171 409

PARKER PEN PRODUCTS, 101 Syon Lane, Isleworth, Middlesex TW7 5NP, GB; 

MONA, spol. s r. o., Malá Štěpánská 17, 120 79 Praha 2, CZ;

Dollar Rent-A-Car Systems, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
100 North Sepulveda Boulevard, El Segundo, California, US;

Dollar Rent-A-Car Systems, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 
100 North Sepulveda Boulevard, EI Segundo, California, US;

S. DYRUP & Co. A/S, Gladsaxevej 300, DK-2860 Sřborg, DK;

KlLI Holding, a. s., Nové Město nad Metují, CZ;

Crystal Brands, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 404 Fifth 
Avenue, New York, New York 10018, US;

Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ;

Dun & Bradstreet International, Ltd., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
One Diamond Hill Road, Murray Hill, New Jersey, US;

Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ;

Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ;

Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ;

Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ;

SmithKline Beecham (SWG) Limited, Four New Horizons Court, Harlequin Avenue, 
Brentford, Middlesex, GB;

Procter & Gamble - Rakona, a. s., Rakovník, CZ;

PARKER PEN PRODUCTS, 101 Syon Lane, Isleworth, Middlesex TW7 5NP, GB;

Dun & Bradstreet International, Ltd., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 
One Diamond Hill Road, Murray Hill, New Jersey, US;

S účinnosťou 
od:

10.09.98

02.09.98

28.08.98

28.08.98

09.09.98

25.08.98

28.08.98

31.08.98

21.09.98

31.08.98

31.08.98

31.08.98

31.08.98

24.08.98

31.08.98

09.09.98

21.09.98

171 711 Adecco S. A. AMATl - Denak, s. r. o., Chäteau Bonmont, 1275 Chéserex, CH; 17.09.98



Číslo zápisu Majiteľ

172 771

173 257

173 258

173 552

173 620

173 656

174 355

174 565

175 093

175 520

175 661

175 963

176 265

179 434

180 721

UNICOM HOLDING, s. r. o., Železničná 49, 900 31 Stupava, SK;

PLASTMO A/S, Thorsvej 9, DK 4100 Ringsted, DK;

PLASTMO A/S, Thorsvej 9, DK 4100 Ringsted, DK;

New Valley Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York, One Mack 
Centre Drivem Paramus, New Jersey 07652, US;

CORE COMPUTER, spol. s r. o., Olbrachtova 3, 140 00 Praha 4, CZ;

UNICOM HOLDING, s. r. o., Železničná 49, 900 31 Stupava, SK;

QUAKER STATE CORPORATION, 225 East John Carpenter Freeway, Irving, Texas 
75062, US;

QUAKER STATE CORPORATION, 225 East John Carpenter Freeway, Irving, Texas 
75062, US;

OLIN CORPORATION, 501 Merritt 7, P. O. Box 4500, Norwalk, Connecticut, US;

S VEDIA, spol. s r. o., Kočánkova 153, 851 01 Bratislava, SK;

Merlin, společnost s ručením omezeným, Otakarova 240/15, 140 00 Praha 4 - Nusle, CZ;

MALLINCKRODT INC., spol. organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 
675 McDonnell Boulevard, St. Louis, Missouri, US;

ZAS, s. r. o. Ostrava, nám. Sv. Čecha 3, Ostrava - Přívoz, CZ;

Pharmacia & Upjohn AB, SE - 11287 Stockholm, SE;

SHS INTERNATIONAL LTD, 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology Park, 
Liverpool L7 9PT, GB;

S účinnosťou 
od:

28.08.98

17.09.98

17.09.98

08.09.98

08.09.98

28.08.98

07.09.98

07.09.98

08.09.98

31.08.98

21.09.98

11.09.98

08.09.98

11.09.98

10.09.98



Zaniknuté ochranné známky

Číslo zápisu Dátum zániku Číslo zápisu Dátum zániku

111 420 08.02.1998 165 804 29.03.1993

111 641 30.05.1994 165 805 29.03.1993

113 402 20.03.1994 165 949 04.04.1994

117 626 19.05.1997 165 950 04.04.1994

153 079 03.07.1997 166 118 27.12.1994

156 080 14.10.1994 166 935 04.01.1997

157 256 20.01.1997 166 983 09.04.1997

162 327 20.09.1994 167 213 21.08.1997

163 220 19.01.1996 167 629 26.05.1998

165 256 02.07.1998 181 247 02.09.1998

Ochranné známky zastavené po námietkach

68968
1154-94
1270-94

Ochranné známky zastavené po zverejnení

1822-95



Licenčné zmluvy

Číslo zápisu Majiteľ Nadobúdateľ licencie Dátum uzatvorenia S účinnosťou
licenčnej zmluvy od:

98 952 SLOVAKOFARMA, a. s., FARMAK, a. s., Na Vlčinci 3, 20.01.98 11.09.98
Železničná 12, 920 27 Hlo- 771 17 Olomouc, CZ; 
ho vec, SK;

101 147 The Coca-Cola Company, COCA-COLA AMATIL SLOVAKIA, 01.10.93 11.09.98
spoločnosť zriadená podľa spol. s r. o., Na Pántoch 1, 835 12 
zákonov štátu Delaware, Bratislava, SK;
Atlanta, Georgia, US;

105 288 GALENA, a. s., Ostravská BIOTIKA, a. s., 976 13 Slovenská 23.09.97 31.08.98
29, 747 70 Opava, CZ; Ľupča, SK;

155 940 Philip Morris Products Inc., PHILIP MORRIS HOLLAND B. V, 08.06.92 02.09.98
spol. zriadená podľa zákonov Bergen op Zoom, NL; 
štátu Virginia, Richmond,
Virginia, US;

155 940 PHILIP MORRIS HOL- Tabák, a. s. Kutná Hora, CZ; 09.06.92 02.09.98
LAND B. V., Bergen op 
Zoom, NL;

164 048 Pioneer Hi-Bred Intematio- H Wilhelm Schaumann, Ges. m. b. 07.04.97 21.09.98
nal, Inc., spoločnosť zriade- H., Jakob Fuchs-Gasse 25-27, 
ná podľa zákonov štátu Io- A-2345 Brunn am Gebirge, AT; 
wa, Des Moines, Iowa, US;

164 050 Pioneer Hi-Bred Intematio- H Wilhelm Schaumann, Ges. m. b. 07.04.97 10.09.98
nal, Inc., spoločnosť zriade- H., Jakob Fuchs-Gasse 25-27, 
ná podľa zákonov štátu Io- A-2345 Brurm am Gebirge, AT; 
wa, Des Moines, Iowa, US;

164 051 Pioneer Hi-Bred Intematio- H Wilhelm Schaumann, Ges. m. b. 07.04.97 10.09.98
nal, Inc., spoločnosť zriade- H., Jakob Fuchs-Gasse 25-27, 
ná podľa zákonov štátu Io- A-2345 Brunn am Gebirge, AT; 
wa, Des Moines, Iowa, US;

164 917 Philip Morris Products Inc., PHILIP MORRIS HOLLAND B. V, 08.06.92 02.09.98
spol. zriadená podľa zákonov Bergen op Zoom, NL; 
štátu Virginia, Richmond,
Virginia, US;

164 917 PHILIP MORRIS HOL- Tabák, a. s. Kutná Hora, CZ; 09.06.92 02.09.98
LAND B. V., Bergen op 
Zoom, NL;



Číslo zápisu

165 417

165 581

167 082

167 083

167 227

167 933

168 134

168 719

168 720

169 517

170 482

171 724

Majiteľ Nadobúdateľ licencie Dátum uzatvorenia 
licenčnej zmluvy

Inter Ikea Systems B. V., IKEA DBK, a. s., Praha, CZ; 01.12.90
Amsterdam, NL;

CALEX Zlaté Moravce, a. s., NOVÝ CALEX, a. s., Továrenská 22.12.97 
Továrenská 49, 953 36 Zla- 49, 953 36 Zlaté Moravce, SK; 
té Moravce, SK;

Inter Ikea Systems B. V, IKEA DBK, a. s., Praha, CZ; 01.12.90
Amsterdam, NL;

Inter Ikea Systems B. V., IKEA DBK, a. s., Praha, CZ; 01.12.90
Amsterdam, NL;

The Coca-Cola Company, COCA-COLA AMATlL SLOVAKIA, 01.10.93 
spoločnosť zriadená podľa spol. s r. o., Na Pántoch 1, 835 12 
zákonov štátu Delaware, Bratislava, SK;
Atlanta, Georgia, US;

Federal Express Corporation, Inspekta Slovakia, a. s., Bratislava, 16.02.95 
spoločnosť zriadená podľa SK; 
zákonov štátu Delaware,
Memphis, Tennessee, US;

Federal Express Corporation, Inspekta Slovakia, a. s., Bratislava, 16.02.95 
spoločnosť zriadená podľa SK; 
zákonov štátu Delaware,
Memphis, Tennessee, US;

Whirlpool Corporation, spol. WHIRLPOOL SLOVAKIA, a. s., 01.11.96
zriadená podľa zákonov štá- Bratislava, SK; 
tu Delaware, Michigan, US;

Whirlpool Corporation, spol. WHIRLPOOL SLOVAKIA, a. s., 01.11.96
zriadená podľa zákonov štá- Bratislava, SK; 
tu Delaware, Michigan, US;

TOKAJ - štátny podnik Slo- Tokaj - Rex, spol. s r. o., Slovenské 13.05.98 
venské Nové Mesto, Sloven- Nové Mesto, SK; 
ské Nové Mesto, SK;

Whirlpool Corporation, spol. WHIRLPOOL SLOVAKIA, a. s., 01.11.96
zriadená podľa zákonov štá- Bratislava, SK; 
tu Delaware, Michigan, US;

SEVAC, a. s., Korunní 108, S E VAPH ARM A, a. s., Korunní 108, 16.06.97
101 03 Praha 10, CZ; 101 03 Praha 10, CZ;

S účinnosťou 
od:

03.09.98

11.09.98

03.09.98

03.09.98

11.09.98

03.09.98

02.09.98

31.08.98

31.08.98

02.09.98

31.08.98

28.08.98



Číslo zápisu

173 347

173 347

174 428

180 784

180 785

Číslo zápisu

151 136

169 517

Majiteľ Nadobúdateľ licencie Dátum uzatvorenia S účinnosťou
licenčnej zmluvy od:

MasterCard International 
Inc., spoločnosť zriadená 
podľa zákonov štátu Dela 
ware, New York, US;

MasterCard International Československá obchodná banka, 01.06.94 21.09.98
Inc., spoločnosť zriadená a. s., Lehotského 3, 811 05 Brati- 
podľa zákonov štátu Dela- slava, SK; 
ware, New York, US;

ĽUDOVÁ BANKA Bratislava, a. s., 02.06.94 21.09.98
Nám. SNP č. 15, 810 00 Bratislava,

- SK;

UNILEVER N. V, Weena UNILEVER SLOVENSKO, spol. s 05.03.90 28.08.98
455, Rotterdam, NL; r. o., Nám. SNP 15, Bratislava, SK;

Playboy Enterprises, Inc., Duke Group International RT-Hunga- 15.06.98 24.08.98
680 North Lake Shore Drive, ry, Frangepan U16.ll, H-1139, Buda- 
Chicago, Illinois 60611, US; pešť, HU;

Playboy Enterprises, Inc., Duke Group International RT-Hunga- 15.06.98 24.08.98
680 North Lake Shore Drive, ry, Frangepan U16.ll, H-1139, Buda- 
Chicago, Illinois 60611, US; pešť, HU;

Ukončenie licenčnej zmluvy

Majiteľ Nadobúdateľ licencie Ukončenie práva S účinnosťou
na užívanie OZ od:

TATRA, kombinát, Kopřiv- VAB, a. s., Bánovce nad Bebravou, 31.12.95 11.09.98
nice, CZ; SK;

TOKAJ - štátny podnik Slo- Tokaj - Rex, spol. s r. o., Slovenské 30.09.98 02.09.98
venské Nové Mesto, Sloven- Nové Mesto, SK; 
ské Nové Mesto, SK;



Zúženie zoznamu tovarov a služieb

(111) 165 581
(510) Chladničky, mrazničky okrem malolitrážnych radu : 

M 50, M 60, M 70, M 90, kiimatizátory a kompre
sory pre uvedené výrobky.

(511) 7, 11

S účinnosťou od: 11.09.1998

(111) 179 910
(510) 29 - Konzervované, sušené a upravené ovocie a ze

lenina, mliečne výrobky, maslo, olej a tuky, zavá
raniny a džemy.
30 - Čaje a čajové extrakty bez liečivých účinkov; 
med.

(511) 29, 30

S účinnosťou od: 24.08.98

Zmena vo vyobrazení ochrannej známky

(111) 160 077 
(540)

S účinnosťou od: 11.09.98

(111) 167 421 
(540)

xlfTiati Kraslíc©
S účinnosťou od: 24.08.98



Opravy

Vo vestníku č. 7/1998 bola na str. 164 nesprávne uve
dená adresa majiteľa zverejnenej ochrannej známky 
č. 2716-95.

Správne znenie: McCormick & Company, Incorporated,
18 Loveton Circle, Sparks, Maryland 
21152-6000, US;

Vo vestníku č. 8/1998 bola na str. 190 nesprávne uve
dená adresa nového majiteľa ochrannej známky č. 174 610.

Správne znenie: Tento, a. s., Celulózka 3494, 010 01 Žili 
na, SK;

Vo vestníku č. 10/1998 bola na str. 245 nesprávne u- 
vedená adresa majiteľa obnovenej ochrannej známky 
č. 99 032.

Správne znenie: Universal City Studios, Inc., spol. podľa 
zákonov štátu Delaware, 100 Universal 
City Plaza, Universal City, CA 91608, 
US;

Vo vestníku č. 10/1998 bola na str. 202 nesprávne u- 
vedená adresa majiteľa ochrannej známky č. 180 930.

Správne znenie: KOCH MARMORIT GmbH, Ellighofen 
6, 79283 Bollschweil, DE;

Vo vestníku č. 10/1998 bola na str. 264 a 275 ne
správne uvedená adresa majiteľa ochrannej známky 
č. 162 896.

Správne znenie: ENDEMOL International Bookings B.
V, Zevenend 45-4, 1251 LR, Larén, NL;

Vo vestníku č. 12/1997 bol na str. 82 nesprávne uve
dený zoznam tovarov a služieb zverejnených ochranných 
známok č. 1051-93 a 1052-93.

Správne znenie:

(510) 2 - Farby, laky (iný ako izolačný lak); emulzie mys
lené ako farbivá.
3 - Kozmetika; parfumy; dezodoranty na osobné po
užitie; prostriedky proti poteniu; kolínske vody; 
mydlá; detergenty; pracie prášky; pracie roztoky; 
prípravky na použitie v práčovniach; zmäkčovadlá 
tkanín; čistiace a leštiace prípravky, bieliaci roztok 
pre domácnosť; šampóny; vlasové prípravky, pros
triedky na čistenie zubov; depilačné prostriedky, 
potpourri - zmes sušených vonných látok; umelé 
nechty; toaletné prípravky, prípravky na starostli
vosť o pokožku, kúpeľové prípravky, vody po hole
ní a holiace krémy (všetky bez liečebného charakte
ru); izbové vône.
5 - Farmaceutické prípravky a substancie; lekárske

náplasti; obväzy, rúška a tampóny, náplasti, pros
triedky na ošetrenie rany; liečivé masti a krémy na 
aplikáciu na kožu; dámske vložky a zdravotné hy
gienické nohavičky; dezinfekčné prostriedky iné 
ako na stieranie alebo absorbovanie prachu; dezo
doranty pre domácnosť, súpravy prvej pomoci; ste
rilizujúce prípravky; prípravky na osvieženie a čis
tenie vzduchu.
8 - Britvy, holiace strojčeky, žiletky; jedálenské prí
bory, nože; lyžice a vidličky; sekáčiky; kuchynský 
tovar obsiahnutý v triede 8; servírovacie nože a ku
chynské lopatky na servírovanie jedál; ručné nástro
je, náradie a ich časti a príslušenstvo; držiaky adap
tované na ručné nástroje a náradie.
9 - Kalkulačky; elektronické kalkulačky; váhy; gra
mofónové platne; magnetické pásky a k nim prí
slušné kazety; elektrické batérie; slúchadlá; prístro
je reprodukujúce zvuk; fotografické filmy; fotogra
fické kamery; pásky na čistenie magnetofónových 
hláv; liehové vodováhy; meracie pásky; ochranné 
rukavice; elektrické káble.
11 - Kuchynské drezy a umývadlá; vodovodné ko
hútiky; inštalácia a prístroje na svietenie, varenie a 
kúrenie; tienidlá na lampy; žiarovky.
14 - Hodiny, hodinky a hodinové puzdrá; hodinko
vé remienky a pásky; výrobky zahrnuté do triedy 14 
vyrobené z drahých kovov alebo nimi pokryté; šper
ky, klenoty.
16 - Detské plienky na jednorazové použitie; papier 
a výrobky z papiera, lepenka, lepenkový tovar a 
karty; plastikové fólie a plastikové vrecká, všetky 
určené na obaľovanie a balenie; tlačivá, tlačoviny, 
tlačené publikácie a knihy; kancelárske potreby, le
pidlá na kancelárske alebo domáce účely; materiály 
pre umelcov (iné ako farby a laky); štetce; inštruk- 
tážne a výučbové materiály (iné ako prístroje); oby
čajné hracie karty; firemné nálepky; identifikačné 
nálepky na kufre a identifikačné visačky na kufre; 
obrázky, fotografie, stojany na fotografie, tlače (ry
tiny); kancelárske rekvizity (iné ako nábytok).
18 - Výrobky z kože alebo z imitácie kože; kožky, 
kože, kabelky, kufre, cestovné kabely, dáždniky, sl
nečníky, vychádzkové palice, plastikové prepravné 
vaky, plecniaky, torby; vaky pre táborníkov alebo 
horolezcov; plážové kabely, izolované kabely, bato
žinové remene; batožinové visačky.
20 - Skladovacie stojany, poličky na zvukové zaria
denia; lôžkoviny (okrem lôžkových odevov), van
kúše (nie na lekárske či liečebné účely), spacie va
ky (okrem plachtových spacích vakov), nafukova
cie matrace (nie na lekárske účely); stanové kolíky 
a stanové tyče (nekovové); spacie rolky; obrazové 
rámy a lišty k nim; zrkadlá; predmety vyrobené z 
dreva, korku, tŕstia, trstiny, prútené imitácie všet
kých predchádzajúcich materiálov alebo plastikové 
imitácie, všetky zahrnuté v triede 20, vešiaky na ša
ty; rukoväti na náradie (nekovové) mechanické, ne
kovové cievky na hadice; nekovové značky na pou
žitie na alebo vo vzťahu k motorovým vozidlám; 
štipce na bielizeň; nábytok.
21 - Domáce, kuchynské alebo záhradné potreby a 
riad; servírovacie podnosy; sklenený tovar, porcelán



a tovar z hliny; kefy, držiaky na uteráky a stojany na 
taniere; toaletné a kozmetické potreby, puzdrá a ka
bely, všetko na použitie s týmito potrebami; toalet
né tašky, materiály a neelektrické prístroje, všetky 
na čistiace účely; misky na mydlá, kuchynské do
štičky z dreva alebo z plastu; ozdoby ( nie na nose
nie) vyrobené zo skla alebo keramiky; gumové ru
kavice pre domácnosť; misky a misy na pranie; det
ské vaničky; striekacie dýzy, striekacie hlavy, pohy
bujúce sa rozprašovače a hubice, všetko na zavlažo
vacie hadice; kuchynský tovar, príslušenstvo do kú- 
pelne; potreby na piknik; všetky uvedené výrobky 
zahrnuté do triedy 21.
24 - Tkaniny (kusový tovar), lôžkové prikrývky a 
obrusy, textilné výrobky nezaradené v ostatných 
triedach, záclony a rolety vyrobené z textilu, ces
tovné plédy.
25 - Chňapky a rukavice; odevné výrobky, obuv, 
sandále.
26 - Cipky, výšivky, stuhy, nášivky, stužky, apliká
cie, strapce, šnúry a strapce, všetko drobný textilný 
tovar, gombičky, stláčacie gombíky, háčiky a očká, 
špendlíky, ihly a ozdoby na odevy, všetko zahrnuté 
do triedy 26, sponky, ihlice a ozdoby, všetko do vla
sov, odznaky na nosenie, odevné spony, manžetové 
gombíky, patentné gombíky, šijacie náprstky, krava
tové spony a ihlice, nie z drahých kovov alebo nimi 
pokryté, umelé kvety, vlasové natáčky (iné ako e- 
lektricky vyhrievané) na upevnenie do vlasov, vla
sové sieťky, vankúše na špendlíky a ihly, šnúrky do 
topánok, kryty na čajové kanvice.
27 - Koberce, predložky, matrace, rohože a materiál 
na krytie podlahy, poťahy na steny typu nástenných 
čalúnení (nie textilných) a papierové tapety.
28 - Hračky, hry a hračičky; gymnastické a športo
vé potreby (iné ako odevy).
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, nie živé; výrob
ky zo všetkého uvedeného tovaru, konzervované, 
sušené, varené alebo mrazené ovocie a zelenina, vý
robky a zeleninové výrobky, všetky zaradené v trie
de 29; želé, džemy, vajcia, mlieko a ostatné mliečne 
výrobky, jedlé oleje a jedlé tuky, maslo, margarín a 
iné napodobeniny masla, zaváraniny; nakladaná ze
lenina, jedlé orechy a semená, produkty z nich pri
pravené (zavárané) obsiahnuté v triede 29, jedlé, ži
vé kôrovce, raky, koláče, hotové jedlá a strava ob
siahnutá v triede 29, polievky, omáčky a prípravky 
na prípravu omáčok alebo polievok zahrnuté do 
triedy 29.
30 - Šalátové dressingy, káva, kávové napodobeni
ny, kávové esencie a kávové extrakty, čaj, kakao, 
ryža, tapioka, ságo, múka a výrobky zo zmovín ale
bo z múky; chlieb, sušienky (iné ako sušienky živo
číšneho pôvodu), koláče, cukrársky tovar, krehké 
maslové cestá, výrobky z maslového cesta a cukrár
ske výrobky, čokoláda, cukríky, nemedicínske cuk
rovinky, smotanové a vodové zmrzliny a mrazené 
sladkosti, med, melasový cukor, droždie, prášok do 
pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, omáčky iné ako 
šalátové dressingy, rôzne druhy korenia, nápoje za
hrnuté do triedy 30 a príslušné prípravky, pudingy, 
dezerty, hotové jedlá, zákusky a náplne, všetko v 
triede 30.
31 - Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina, živé rastliny 
a rezané kvety (prírodné); krmivá pre mačky a pre 
psov.

32 - Pivo, ale anglické pivo, porter (silné tmavé pi
vo), nealkoholické nápoje a prípravky na výrobu ta
kýchto nápojov a sirupov, všetko v triede 32, ovoc
né džúsy.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).

Vo vestníku č. 2/1998 bol na str. 130 nesprávne uve
dený zoznam tovarov a služieb zverejnených ochranných 
známok č. 1061-94 a 1062-94.

Správne znenie:
(510) 6 - Kovové fólie na elektronické obvody, ako mede

né fólie a viacvrstvové fólie s jednou alebo viacerý
mi vrstvami z medi a jednou alebo viacerými vrst
vami z hliníka.
9 - Zariadenia a vybavenie na optické spoje všet
kých druhov, ako spojovacie zariadenie a prostried
ky na spojovanie optických vlákien a ich časti, po
lovodičové zariadenia a ústrojenstvá, polovodivé 
ústrojenstvá a materiály, elektrické batérie, elektro
inštalačný materiál, pomôcky a nástroje, ako rúrky 
a iné vodiace prvky na drôtové vedenie vrátane tva
roviek, pásky na rozdeľovanie koncov viacvodičo- 
vých vedení do vejárov, kryty, ochranné prvky, rúr
ky, objímky a krycie a ochranné prvky všetkých 
druhov na elektrické vodiče a káble, prvky všetkých 
druhov na ochranu proti dotyku a mechanickému 
poškodeniu, spojky elektrických drôtov, pásky, 
svorky a príchytky, poistkové puzdrá, škatule a blo
ky, konektory a konektorové puzdrá, škatule a skri
ne, elektrické odbočovacie škatule, škatule, puzdrá 
a skrine s vývodmi, svorky, príchytky, inštalačné 
nástroje uvedených výrobkov, poistky a ich príslu
šenstvo.

Vo vestníku č. 10/1998 bol na str. 130 nesprávne uve
dený zoznam tovarov a služieb zverejnených ochranných 
známok č. 163-94 a 164-94.

Správne znenie:
(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; dezodoranty na 
osobnú 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 
okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo skla, por
celán a kameninové výrobky patriace do triedy 21.
24 - Textílie a textilné výrobky patriace do triedy 
24, najmä tkaniny, pleteniny, hodváb, prikrývky, 
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.

Vo vestníku č. 3/1998 bol na str. 118 nesprávne uve
dený zoznam tovarov a služieb zverejnenej ochrannej 
známoy č. 1929-94. Do tohto zoznamu nepatrí trieda 9.

Vo vestníku č. 5/1998 bol na str. 180 nesprávne uve
dený dátum podania zverejnenej ochrannej známky 
č. 1401-95.
Správne znenie: 23.05.1995



CAST

OZNAČENIA PÔVODU



Zápis ďalších užívateľov označenia pôvodu

OP Ďalší užívateľ OP: Dátum zápisu:

35 Limbašské vinohradnícke družstvo, SNP č. 18, 900 91 Limbách, 01.02.1974
SK;

Úprava znenia označenia pôvodu

Číslo označenia pôvodu: 35
Dátum zápisu: 01.02.1974
Znenie označenia pôvodu: LIMBASSKÝ SILVÁN

Účinnosť od:

29.09.98

S účinnosťou od: 29.09.1998



CAST

ÚRADNÉ OZNAMY



Nové zmluvné štáty PCT

Svetová organizácia duševného vlastníctva so sídlom v Ženeve oznamuje, že od 7. septembra 1998 je India /IN/ 98. zmluvným štá
tom PCT Zmluva vstúpi do platnosti 7. decembra 1998.

Podávanie medzinárodných prihlášok 
v slovenskom jazyku

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s pravidlom 12.1.(a) je možné od 1. januára 1999 
podávať medzinárodné prihlášky PCT v slovenskom jazyku. Preklad (do jazyka anglického, nemeckého alebo francúzskeho) musí 
byť predložený prijímaciemu úradu (ÚPV SR) do jedného mesiaca od dátumu podania medzinárodnej prihlášky v súlade s pravidlom 
12.3 Zmluvy o patentovej spolupráci.

Sadzobník poplatkov 
platný od 1. januára 1999

Poplatok Čiastka

1. Základný poplatok:
(pravidlo 15.2(a))

(a) ak medzinárodná prihláška neobsahuje 650 švajčiarskych frankov
viac než 30 listov

(b) ak medzinárodná prihláška obsahuje 650 švajčiarskych frankov plus 15 švajčiarskych frankov
viac než 30 listov za každý list nad 30 listov

2. Poplatok za určenie:
(pravidlo 15.2(a))

(a) za určenie vykonané podľa 150 švajčiarskych frankov zajedno určenie podľa
pravidla 4.9(a)) pravidla 4.9(a) nad 10 sa nevyžaduje poplatok za

určenie

(b) za určenie vykonané podľa 150 švajčiarskych frankov za určenie
pravidla 4.9(b) a potvrdené
podľa pravidla 4.9(c)

3. Rokovací poplatok 233 švajčiarskych frankov
(pravidlo 57.2(a))

Zľavy

4. Celková suma poplatkov podľa bodu 1 a 2(a) je znížená o 200 CHF, ak je medzinárodná prihláška podaná v súlade s ustanove
niami Administratívnej smernice v papierovej forme spolu s kópiu prihlášky v elektronickej forme.

5. Všetky poplatky sú znížené o 75% (týka sa to aj zľavy podľa bodu 4) pre medzinárodné prihlášky podané prihlasovateľom, kto
rý je fyzickou osobou a ktorý je občanom alebo má sídlo v štáte, ktorého národný dôchodok na jedného obyvateľa je nižší než 
3000 USD (podľa použitých kritérií Spojených národov na určenie priemerného národného dôchodku na jedného obyvateľa, pod
ľa hodnotenia výšky príspevkov splatných v rokoch 1995, 1996, 1997); ak je niekoľko prihlasovateľov, musí toto kritérium spĺ
ňať každý z nich.




