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Dvoj písmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií

AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AQ
AR
AS
AT
AU
AW
AZ

Andorra
Spojené arabské emiráty
Afganistan
Antigua a Barbuda
Anguilla
Albánsko
Arménsko
Holandské Antily
Angola
Africká regionálna organizá
cia priemyselného vlastníc
tva
Antarktída
Argentína
Americká Samoa
Rakúsko
Austrália
Aruba
Azerbajdžan

BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
Bl
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ

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

CA
CC
CF
CG
CH
CI
CK
CL
CM
CN
CO
CR
CU
CV
CX
CY
CZ

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

DE
DJ
DK
DM
DO

Nemecko
Džibutsko
Dánsko
Dominika
Dominikánska republika

DZ

Alžírsko

EC
EE
EG
EH
EP
ER
ES
ET

Ekvádor
Estónsko
Egypt
Západná Sahara
Európsky patentový úrad
Eritrea
Španielsko
Etiópia

Fl
FJ
FK
FM
FO
FR

Fínsko
Fidži
Falklandy
Mikronézia
Faerské ostrovy
Francúzsko

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

Gabon
Veľká Británia
Krajiny Stredného východu
Grenada
Gruzínsko
Guayaně
Ghana
Gibraltár
Grónsko
Gambia
Guinea
Guadeloupe
Rovníková Guinea
Grécko
Južná Georgia a južné
sendvičové ostrovy
Guatemala
Guam
Guinea-Bissau
Guyana

GT
GU
GW
GY
HK
HM
HN
HR
HT
HU

Hongkong
Heardov ostrov a
McDonaldov ostrov
Honduras
Chorvátsko
Haiti
Maďarsko

IQ
IR
IS
IT

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

JM
JO
JP

Jamajka
Jordánsko
Japonsko

IB
ID
IE
IL
IN
IO

KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ

Keňa
Kirgizsko
Kambodža
Kiribati
Komory
Svätý Krištof a Nevis
Kórejská ľudovodemokratic
ká republika
Kórejská republika
Kuvajt
Kajmanie ostrovy
Kazachstan

LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY

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

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

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

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

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

ON
OA

Omán
Africká organizácia dušev
ného vlastníctva

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

Panama
Peru
Francúzska Polynézia
Papua-Nová Guinea
Filipíny
Pakistan
Poľsko
Saint Pierre a Miquelon
Pitcairn
Portoriko
Portugalsko
Palau
Paraguaj

QA

Katar

RE
RO
RU
RW

Reunion
Rumunsko
Rusko
Rwanda

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

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

TC
TD
TF
TG
TH
TJ
TK
TM
TN
TO
TP
TR
TT
TV
TW
TZ

Turks a Caicos
Čad
Francúzske južné územie
Togo
Thajsko
Tadžikistan
Tokelau
Turkménsko
Tunisko
Tonga
Východný Timor
Turecko
Trinidad a Tobago
Tuvalu
Taiwan
Tanzánia

UA
UG
UM

Ukrajina
Uganda
Menšie odľahlé ostrovy
USA
Spojené štáty americké
Uruguaj
Uzbekistan

US
UY
UZ

VA
VC
VE
VG
VI
VN
VU

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

WF
WO
WS

Wallis a Futuna
Medzinárodná organizácia
pre duševné vlastníctvo
Samoa

YE
YT
YU

Jemen
Mayotte
Juhoslávia

ZA
ZM
ZR
ZW

Juhoafrická republika
Zambia
Zair
Zimbabwe

v

V

CAST
VYNÁLEZY

Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
Prihlášky vynálezov zverejnené podľa zákona
- kód A3
č. 527/90 Zb. v znení zákona NR SR č. 90/93 Z. z.

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

- kód B6

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov

(11)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(40)

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

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

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

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

BB9A
FA9A
FC9A
FD9A
FG4A
MA4A
MA4F
MC4A
MC4F
MH4A
MH4F
MK4A
MK4F

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

MM4A
MM4F
PA4A
PC9A
PD4A
QA9A
QB9A
SB4A
SB4F

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

Opravy. Zmeny. Rôzne.
Opravy v prihláškach vynálezov

HA9A
HB9A
HC9A
HD9A
HE9A
HF9A
HG9A
HH9A
HK9A

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

Opravy v udelených ochranných dokumentoch

patenty

autorské osvedčenia

TA4A
TB4A
TC4A
TD4A
TE4A
TF4A
TG4A
TH4A
TK4A

TA4F
TB4F
TC4F
TD4F
TE4F
TF4F
TG4F
TH4F
TK4F

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

BB9A

Zverejnené prihlášky vynálezov usporiadané podľa čísel

Ďalej uvedené prihlášky vynálezov boli zverejnené dňom uvedeným vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva
Slovenskej republiky podľa zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhov, v znení
neskorších zákonov.
8456-88
4524-89
6230-89
1229-90
5575-90
5601-90
6351-90
6589-90
3276-92
1173-96
1189-96
1249-96
1546-96
1567-96
369-97
437-97
540-97
588-97
731-97
920-97
993-97
1055-97
1065-97
1123-97
1141-97
1178-97
1191-97
1204-97
1231-97
1232-97
1251-97
1328-97
1403-97
1476-97
1477-97
1620-97
1730-97
70-98
101-98
129-98
221-98
222-98
223-98
293-98
408-98
416-98
555-98
600-98
619-98
683-98
697-98
705-98
719-98
743-98

B OlJ 31/04
C 10L 9/02
F 16H 13/08
C 03B 23/03
B 05B 9/043
C 08K 5/37
C 12N 15/38
C 08L 29/02
C 07C 257/18
A61K41/00
F 16L 27/08
F41H 11/12
F 41B 6/00
B 09B 1/00
B 60P 7/00
D 06F 33/00
G 08B 25/08
B OlD 11/00
F OlK 7/00
B 26D 1/62
F 16D 13/52
B 05B 1/00
G 06F 7/548
B 60R 16/00
C 07C 51/34
H 04N 5/00
B 60 V 1/00
F25B 29/00
F 04B 43/06
F 04B 43/073
F 16K 31/18
B 24D 3/00
B 05B 1/00
B 30B 11/22
B 3 OB 15/32
C 07D 261/04
B 65D 85/10
A41D27/06
H 04M 1/02
A 61F 13/56
C 07D 237/14
H 04B 5/02
H 04B 5/02
F 02P 3/055
A61K45/05
C 07C 279/22
C 12N 15/53
G 07F 7/10
C 07D 233/72
D 04B 9/00
D 21H 11/10
C 12N 15/12
D 04H 13/00
C 07C 211/54

755-98
762-98
778-98
782-98
856-98
875-98
915-98
920-98
926-98
945-98
963-98
984-98
1016-98
1018-98
1025-98
1026-98
1029-98
1048-98
1049-98
1076-98
1086-98
1113-98
1126-98
1133-98
1136-98
1138-98
1156-98
1157-98
1163-98
1192-98
1204-98
1217-98
1230-98
1233-98
1242-98
1247-98
1251-98
1255-98
1263-98
1265-98
1273-98
1275-98
1283-98
1294-98
1295-98
1304-98
1315-98
1320-98
1323-98
1325-98
1332-98
1335-98
1349-98
1358-98

A 6IK 47/48
A 43 B 5/00
F 24H 9/20
H 04Q 7/30
D 04B 9/00
C 07D 211/34
A43B 13/22
A OlN 25/26
A 46B 7/06
C IlD 7/18
C 12N 15/12
C 07C 311/00
H 04Q 7/32
A 45D 34/04
C 07C 5/333
C 07C 317/44
C 03C 3/078
D 03J 1/00
D 03J 1/00
B 62M 11/14
C 12C 7/00
AOlF 11/06
A61K49/00
A 43B 7/28
AOlC 7/12
C 10L 1/32
B 61F 5/44
B 62M 25/00
C 07D 263/56
G 09F 3/02
C 07D 487/04
C 12N 15/12
C 10L 1/14
F 41C 7/00
C 07D 261/08
C 07D 233/66
B 61L5/10
H 04 R 1/02
B OlD 59/48
C 04B 24/24
C 07D 317/58
A OlN 37/50
B 65D 25/20
C 07D 419/14
C 07D 207/12
D 21H 17/63
B 29C 33/12
C 12N 15/53
C 12N 15/86
H 04N 3/09
C 07D 249/08
C 07D 207/02
F 16B 25/10
B OlD 61/44

1370-98
1380-98
1381-98
1382-98
1384-98
1385-98
1386-98
1394-98
1398-98
1403-98
1407-98
1409-98
1426-98
1432-98
1442-98
1443-98
1444-98
1445-98
1464-98
1465-98
1469-98
1470-98
1476-98
1477-98
1480-98
1490-98
1502-98
1510-98
1511-98
1514-98
1522-98
1525-98
1536-98
1537-98
1539-98
1540-98
1548-98
1550-98
1554-98
1557-98
1559-98
1565-98
1572-98
1577-98
1579-98
1583-98
1602-98
1603-98
1636-98
1647-98
1661-98
1721-98
1732-98
1789-98
135-99

B 29C 47/38
AOlN 51/00
B 26B 21/22
B 26B 21/22
AOlN 37/52
AOlN 37/52
AOlN 47/24
C 09K 5/00
AOlN 35/06
C 12N 15/12
C 07D 401/12
AOlN 37/52
AOlN 37/52
C 07 C 31/26
AOlN 47/24
AOlN 37/52
AOlN 47/24
AOlN 47/24
C 07C 401/00
B 23K 9/12
C 12N 15/53
H 04Q 7/32
A OlN 43/50
CllD 7/26
A 61M 15/00
AOlH 5/10
C 12N 15/62
A 61K 39/02
C 12N 1/20
B 61D 17/04
AOlN 47/24
A61K9/12
A23D 7/015
A 23D 9/00
C 07D 491/08
C 07D 471/14
B 61G 11/02
A 23K 1/00
B 65B 31/00
B 23C 5/20
F 16K 15/20
A23L 3/015
A 23J 1/06
C 07C 311/19
C 07C 259/10
B 25B 13/12
C IlD 3/39
C IlD 3/39
C 12N 15/54
A 23 G 9/24
B OlD 61/14
B OlJ 23/72
B 65D 25/32
F 16D 65/00
E 06B 7/02

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

A OlC 7/12
1136-98
DEERE & COMPANY, Moline, ÍL, US;
Gregor David Walter, Davenport, 1A, US; Emst
David Allen, Geneseo, IL, US;
Odmeriavacie zariadenie a zaslepovací priere
zový diel
18.08.98
18.08.97
08/914 289
US
Odmeriavací valček (145) má zaslepovací priere
zový diel (330), aby mohol pneumatický sejací
stroj dosahovať v podstate jednotnú sejaciu rých
losť pozdíž celej šírky obrábanej pôdy. Drážko
vaný odmeriavací valček (145) má sériu hrebeňov
(275), umiestnených okolo jeho obvodu, medzi
ktorými sú umiestnené drážky (280) na uloženie
produktu. Zaslepovací prierezový diel (330) je
prispôsobený drážkovanému prierezu odmeriavacieho valčeka (145), pretože vyčnieva do drážok
(280) na uloženie produktu odmeriavacieho val
čeka (145). Ak je séria odmeriavacích valčekov
(145) poháňaná spoločným hriadeľom, môže byť
výstup jednotlivého odmeriavacieho valčeka upravený nastavením počtu alebo veľkosti zaslepovacích prierezových dielov (330), pripojených k
odmeriavaciemu valčeku (145).

6(51) AOlF 11/06
(21) 1113-98
(71) MODIMP (PROPRIETARY) LIMITED, Bothaville, ZA;
(72) Visagie Andrie Diederich, Bothaville, ZA;
(54) Spôsob mlátenia zobraných bylín a zariadenie
na jeho vykonávanie
(22) 18.02.97
(32) 20.02.96
(31) 96/1339
(33) ZA
(86) PCT/US97/02432, 18.02.97
(57) Klasy, struky a pod., ktoré sa majú mlátiť, sú do
pravované axiálnym smerom do odklonenej zóny
mlátenia (16). Zmo sa mlátením oddelí od pliev
a padá sitom (24), ktoré tvorí dno zóny mlátenia.
Väčšina ľahkého materiálu alebo pliev je odnáša
ná k výstupnému otvoru (32) pomocou prúdu
vzduchu generovaného vetrákom. Zmá a niektoré
plevy prepadnuté sitom (24) sa zhromažďujú
v žľabe (34), ktorý je umiestený pod sitom.

Vetrákom generovaný pomocný prúd vzduchu
(37) odnáša väčšinu zvyšných pliev do výstupné
ho otvoru (32). Väčšia časť zma kĺže žľabom (34)
do výstupného otvoru (36). Zvyšok zma bez od
nášaných pliev vychádza pomocným výstupným
otvorom zma (39). Priečne priehradky (29, 27)
umiestnené v tandeme a v protismere spôsobujú,
že prúd vzduchu prúdi okľukou a odnáša zmo
prednostne pred plevami k výstupnému otvoru
(39). Konečné vyčistenie sa môže uskutočňovať
v prístroji určenom na čistenie zma (112).

6(51) A OlH 5/10
(21) 1490-98
(71) IOWA STATE UNIVERSITY RESEARCH FO
UNDATION, INC., Ames, IA, US;
(72) Fehr Walter R., Ames, IA, US; Hammond Earl G.,
Ames, IA, US;
(54) Použitie semien sóje na produkciu oleja so zvý
šeným obsahom kyseliny palmitovej
(22) 21.07.97
(32) 30.07.96
(31) 08/689 106
(33) US
(86) PCT/US97/12655, 21.07.97
(57) Opisuje sa sója (Glycine max L. Merr.) obsahujú
ca genetický determinant schopný zvýšiť produk
ciu palmitovej kyseliny v endogénne produkova
nom rastlinnom oleji zo semien. Takýmto genetic
kým determinantom vznikajúcim mutagenézou je
homogénny recesívny génový pár fap5fap5.
Vzniknutý genetický determinant sa môže ľahko
preniesť do iných sójových línií a kultivarov,
v ktorých je podobne exprimovaný pri konven
čných rastových podmienkach v pôde. Ak rastliny
sóje obsahujú kombináciu homogénnych recesívnych génov (1) fap2-bfap2-b, (2) fap4fap4, ako aj
(3) fap5fap5 na zvýšenú tvorbu kyseliny palmito
vej v semenách, produkcia kyseliny palmitovej vo
výslednom rastlinnom oleji zo semien je nezvy
čajne vysoká, v rozsahu od 30 do 37 hmotnostných percent vzhľadom na celkový obsah mast
ných kyselín. V tomto prípade je výsledný rastlin
ný olej zvlášť vhodný na prípravu margarínu bez
hydrogenácie. •

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

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

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

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

A OlN 25/26, 25/10 // (A OlN 25/26, 63:00)
920-98
American Cyanamid Company, Madison, NJ, US;
Sun Guanglin, Plainsboro, NJ, US; Ahmed
Fakhruddin, Princeton Junction, NJ, US; Black
Bruce Christian, Yardley, PA, US;
Poťahovaná pesticídna matrica, spôsob jej vý
roby a prostriedky s jej obsahom
03.07.98
09.07.97,09.06.98
08/890 437,09/094 279
US, US
Poťahovaná pesticídna matrica, ktorá ako pesti
cidně činidlo obsahuje chemický insekticíd alebo
vírusový, bakteriálny alebo hubový insekticídny
patogén a spôsob jej výroby zahŕňajúci prípravu
vodného roztoku obsahujúceho pesticidně činidlo,
pH-dependentný polymér a vodu, a následné vy
sušenie vodného roztoku za vzniku poťahovanej
pesticídnej matrice.

A OlN 35/06
1398-98
ZENECA LIMITED, London, GB;
Shribbs John Martin, Petaluma, CA, US;
Ensminger Michael Paul, Petaluma, CA, US;
Green Laddie Leroy, San Jose, CA, US;
Selektívny herbicíd na aplikáciu v úžitkových
plodinách
03.04.97
08.04.96
08/629 282
US
PCT/GB97/00945, 03.04.97
Spôsob ochrany úžitkových plodín pred nežiadu
cou vegetáciou preemergentnou alebo postemergentnou aplikáciou herbicídne účinného množ
stva 2-(2 '-nitro-4 '-trifluórmety lbenzoy 1)-1,3-cy klohexándiónu na miesto s výskytom nežiaducej
vegetácie.

6 (51) A OlN 37/50 // (A OlN 37/50, 43:653, 37:50)
(21) 1275-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Ammermann Eberhard, Heppenheim, DE; Lorenz
Gisela, Hambach, DE; Strathmann Siegfried,
Limburgerhof, DE; Saur Reinhold, Bôhl-Iggelheim, DE; Schelberger Klaus, Gônnheim,
DE; Van Gastel Anne, Neustadt, DE;
(54) Fungicidne zmesi
(22) 04.04.97
(32) 11.04.96
(31) 196 14 294.6
(33) DE
(86) PCT/EP97/01686, 04.04.97
(57) Fungicídna zmes obsahujúca ako aktívne zložky
oxíméterkarboxylát vzorca (!) a oxíméterkarboxamid vzorca (II) a tiež azol vzorca (III) v synergicky aktívnom množstve, pričom jednotlivé zložky
sú obsiahnuté v tuhom alebo v kvapalnom nosiči.

6 (51) A OlN 37/52, 47/24 // (A OlN 37/52, 43:84,
43:40) (A OlN 47/24, 43:84, 43:40)
(21) 1384-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Miiller Ruth, Friedelsheim, DE; Bayer Herbert,
Mannheim, DE; Sauter Herbert, Mannheim, DE;
Ammermann Eberhard, Heppenheim, DE; Lorenz
Gisela, Hambach, DE; Strathmann Siegfried,
Limburgerhof, DE; Saur Reinhold, Bohl-Iggelheim, DE; Schelberger Klaus, Gônnheim, DE;
Leyendecker Joachim, Ladenburg, DE;
(54) Fungicidne zmesi
(22) 22.04.97
(32) 26.04.96, 30.04.96, 02.09.96
(31) 196 16 724.8, 196 17 232.2, 196 35 511.7
(33) DE1DE, DE
(86) PCT/EP97/02015, 22.04.97
(57) Fungicídna zmes obsahujúca: a) oxíméter vzorca
(I), v ktorom substituenty majú nasledujúce vý
znamy: X znamená kyslík alebo amino (NH); Y
predstavuje CH alebo N; Z znamená kyslík, síru,
amino (NH) alebo C J-CiJralky lamino (N-Cj-CiJ-alkyl); R' predstavuje Cj-Cg-alkyl, Cj-Cg-halogénalkyl, Cg-C^-alkenyl, C^-Cg-halogénalkenyl,
C3-C6-aIkinyl, Cj-Cg-halogénalkinyl, CyCf-cykloalkylmetyl alebo znamená benzyl, ktorý
môže byť čiastočne alebo úplne halogénovaný
a/alebo k nemu môžu byť pripojené jeden až tri
z nasledujúcich zvyškov: kyano, Cj-CiJralkyl,
Cj-C4-halogénalkyl, C1-CiJralkoxy, C1-CiJ-Iialogénalkoxy a Cj-Chalky ltio; a/alebo b) karbamát
vzorca (II), v ktorom T znamená CH alebo N,
n znamená 0, 1 alebo 2 a R predstavuje halogén,
Cj-CiJ-aIkyl alebo Cj-C^halogénalkyl, pričom

zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2,
a c) morfolínový alebo piperidínový derivát vy
braný zo skupiny pozostávajúcej zo skupiny zlú
čenín vzorcov (Ilia, IIIb a Hlc) v synergicky účin
nom množstve a jej použitie.

môže byť čiastočne alebo úplne halogenovaný
a/alebo k nemu môžu byť pripojené jeden až tri
z nasledujúcich zvyškov: kyano, Cj-C^alkyl,
Cj-C^-halogénalkyl, Cj-C^-alkoxy, C | -C^-halogénalkoxy a C]-C4-alkyltio; a/alebo b) karbamát
vzorca (II), v ktorom T znamená CH alebo N,
n znamená O, 1 alebo 2 a R predstavuje halogén,
C j -C4-alkyl alebo C j -C4-halogénalkyl, pričom
zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2,
a c) (+/-) (2-chlórfenyl) (4-chlórfenyl) (pyrimidín-5-yl)metanol vzorca (III) v synergicky účin
nom množstve a jej použitie.

(!)

CH3

(II)
Cl
CH2-CH(CHj)XWj- N

^
(IMb)

(IIIc)

CH3

6 (51) A OlN 37/52, 47/24 // (A OlN 37/52, 43:54)
(A OlN 47/24, 43:54)
(21) 1385-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) MúlIer Ruth, Friedelsheim, DE; Bayer Herbert,
Mannheim, DE; Sauter Hubert, Mannheim, DE;
Ammermann Eberhard, Heppenheim, DE; Lorenz
Gisela, Hambach, DE; Strathmann Siegfried,
Limburgerhof,
DE;
Schelberger Klaus,
Gonnheim, DE; Mappes Dietrich, Westheim, DE;
Leyendecker Joachim, Ladenburg, DE; Muller
Bemd, Frankenthal, DE;
(54) Fungicídne zmesi
(22) 22.04.97
(32) 26.04.96, 30.04.96, 02.09.96
(31) 196 16 682.9, 196 17 235.7, 196 35 510.9
(33) DE, DE, DE
(86) PCT/EP97/02021, 22.04.97
(57) Fungicídna zmes obsahujúca: a) oxíméter vzorca
(I), v ktorom substituenty majú nasledujúce vý
znamy: X znamená kyslík alebo amino (NH); Y
predstavuje CH alebo N; Z znamená kyslík, síru,
amino (NH) alebo C j-Chalkylamino (N-Cj-Cjj-alkyl); R' predstavuje Cj -Cg-alkyl, Cj-Cg-halogénalkyl, Cj-Cg-alkenyl, Cj-Cg-halogénalkenyl,
Cj-Cg-alkinyl, Cj-Cg-halogénalkinyl, Cj-Cg-cykloalkylmetyl alebo znamená benzyl, ktorý

6 (51) A OlN 37/52, 47/24 // (A OlN 37/52, 47:02)
(A OlN 47/24, 47:02)
(21) 1409-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Muller Ruth, Friedelsheim, DE; Bayer Herbert,
Mannheim, DE; Sauter Hubert, Mannheim, DE;
Ammermann Eberhard, Heppenheim, DE; Lorenz
Gisela, Hambach, DE; Strathmann Siegfried,
Limburgerhof,
DE;
Schelberger
Klaus,
Gônnheim, DE; Scherer Maria, Landau, DE;
Leyendecker Joachim, Ladenburg, DE; Muller
Bemd, Frankenthal, DE;
(54) Fungicídne zmesi
(22) 03.04.97
(32) 26.04.96, 30.04.96, 02.09.96
(31) 196 16 684.5, 196 17 233.0, 196 35 518.4
(33) DE, DE, DE
(86) PCT/EP97/01668, 03.04.97
(57) Fungicídne zmesi obsahujúce: aj) najmenej jednu
zlúčeninu zo skupiny zahŕňajúcej oxímétery vzor
ca (I), v ktorom substituenty majú nasledujúce vý
znamy: X znamená kyslík alebo amino (NH); Y
predstavuje CH alebo N; Z znamená kyslík, síru,
amino (NH) alebo C j -Cjj-alkylamino (N-C | -C4-alkyl); R' predstavuje Cj-Cg-alkyl, Cj-Cg-halogénalkyl, Cj-Cg-alkenyl, Cj-Cg-halogénalkenyl,
Cs-Cô-alkinyl, Cj-Cg-halogénalkinyl, Cj-Cg-cykloalkylmetyl alebo znamená benzyl, ktorý
môže byť čiastočne alebo úplne halogénovaný
a/alebo k nemu môžu byť pripojené jeden až tri z

nasledujúcich zvyškov: kyano, Cj-C^alkyl, Cj-C4-halogénalkyl, Cj-C4-alkoxy, Cj-C4-halogénalkoxy a Cj-C4-alkyltio; a/alebo 32) karbamáty
vzorca (II), v ktorom T znamená CH alebo N,
n znamená 0, 1 alebo 2 a R predstavuje halogén,
Cj-C4-alkyl alebo Cj-C4-halogénalkyl, pričom
zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2,
a b) ftalimidový derivát vybraný zo skupiny zahŕ
ňajúcej zlúčeniny vzorca (III) a (IV) v synergicky
účinnom množstve a ich použitie.

(!)

CH3X

Rn
(II)
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6 (51) A OlN 37/52, 47/24 // (A OlN 37/52, 43:58,
43:56, 43:54) (A OlN 47/24,43:58, 43:56, 43:54)
(21) 1426-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Mtiller Bemd, Frankenthal, DE; Sauter Hubert,
Mannheim, DE; Ammermann Eberhard, Heppenheim, DE; Lorenz Gisela, Hambach, DE;
Strathmann Siegfried, Limburgerhof, DE; Schelberger Klaus, Gônnheim, DE; Scherer Maria,
Landau, DE; Mappes Dietrich, Westheim, DE;
Bayer Herbert, Mannheim, DE; Muller Ruth,
Friedelsheim, DE;
(54) Fungicídne zmesi
(22) 23.04.97
(32) 26.04.96, 26.04.96, 02.09.96
(31) 196 16 688.8, 196 16 681.0, 196 35 504.4
(33) DE, DE, DE
(86) PCT/EP97/02044, 23.04.97

(57) Fungicídne zmesi obsahujúce: a) karbamát vzorca
(I), v ktorom T znamená CH alebo N, n znamená
0,1 alebo 2 a R predstavuje halogén, Cj-C4-alkyl
alebo Cj-C4-halogénalkyl, pričom zvyšky R mô
žu byť rozdielne, ak n znamená 2 a/alebo
b) oxíméter vzorca (II), v ktorom substituenty ma
jú nasledujúce významy: X znamená kyslík alebo
amino (NH); Y predstavuje CH alebo N; Z zna
mená kyslík, síru, amino (NH) alebo Cj-C4-alkylamino (N-Cj-C4-alkyl); R' predstavuje Cj-C^-alkyl, C j-Cg-halogénalky 1, Cg-C^-alkenyl, C2-Cg-halogénalkenyl, Cj-Cg-alkinyl, C^-C^-halogénalkinyl, C^-Cg-cykloalkylmetyl aíebo pred
stavuje benzyl, ktorý môže byť čiastočne alebo úplne halogénovaný a/alebo k nemu môžu byť pri
pojené jeden až tri z nasledujúcich zvyškov: kya
no, Cj-C4-alkyl, C j-C4-halogénalkyl, CJ-C4-alkoxy, Cj-C4-halogénalkoxy a Cj-C4-alkyltio
a c) akaricíd vybraný zo skupiny zlúčenín vzorca
(IIIa až IIId) v synergicky účinnom množstve.

6 (51) A OlN 37/52, 47/24 // (A OlN 37/52, 47:12)
(A OlN 47/24, 47:12)
(21) 1443-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Miiller Bemd, Frankenthal, DE; Sauter Hubert,
Mannheim, DE; Ammermann Eberhard,
Heppenheim, DE; Lorenz Gisela, Hambach, DE;
Strathmann Siegfried, Limburgerhof, DE;
Schelberger Klaus, Gônnheim, DE; Scherer
Maria, Landau, DE; Mappes Dietrich, Westheim,
DE; Leyendecker Joachim, Ladenburg, DE;
Bayer Herbert, Mannheim, DE; Miiller Ruth,
Friedelsheim, DE;
(54) Fungicídne zmesi
(22) 23.04.97
(32) 26.04.96, 29.04.96, 02.09.96
(31) 196 16 689.6, 196 17 069.9, 196 35 505.2
(33) DE, DE, DE
(86) PCT/EP97/02048, 23.04.97
(57) Fungicídne zmesi obsahujúce: a) karbamát vzorca
(I), v ktorom T znamená CH alebo N, n znamená
0, I alebo 2 a R predstavuje halogén, C j-Chalky 1
alebo Cj-C4-halogénalkyl, pričom zvyšky R mô
žu byť rozdielne, ak n znamená 2 a/alebo b) oxíméter vzorca (II), v ktorom X znamená kyslík alebo
amino (NH); Y predstavuje CH alebo N; Z zna
mená kyslík, síru, amino (NH) alebo Cj-C^alkyIamino (N-Cj-C^alkyl); R' predstavuje Cj-Cg-alkyl, C i -Cg-halogénalkyl, Cg-C^-alkenyl, C2-Cg-halogénalkenyl, Cg-C^-alkinyl, Cg-C^-halogénalkinyl, C3-Cg-cykloalkylmetyl alebo zname
ná benzyl, ktorý môže byť čiastočne alebo úplne
halogénovaný a/alebo k nemu môžu byť pripoje
né jeden až tri z nasledujúcich zvyškov: kyano,
C1 -Chalky 1, C j -C^halogénalkyI, C j -C^alkoxy, C j-C4-halogénalkoxy a C]-C4-aíkyltio
a c) karbamát vzorca (!!!) v synergicky účinnom
množstve.

YOCH3

(CH3) 2N-CH3CH2CH2-NH-CO2-CHaCH2CH1

(!!!)

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

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

A OlN 43/50, 43/40
1476-98
American Cyanamid Company, Madison, NJ, US;
Johnson Jr., David Hallock, St. Paul, MN, US;
Guerino Jr., Joseph, Burlington Township, NJ,
US; Ortlip Jr., Charles, Levittown, PA, US;
Quakenbush Laura Sue, Holland, PA, US;
Spôsob zvyšovania herbicídnej aktivity a kom
pozícia zvyšujúca túto aktivitu
28.10.98
31.10.97
08/961 903
US
Spôsob zvyšovania kontroly jednoklíčnych
a dvojklíčnych rastlinných druhov, ktorý zahŕňa
aplikáciu kombinácie opticky aktívnych R-imidazolinónových zlúčenín na uvedené rastlinné dru
hy, a herbicídnej kompozície obsahujúcej kombi
náciu R-imidazolinónových zlúčenín.

6 (51) A OlN 47/24, 37/52 // (A OlN 37/52, 43:54)
(A OlN 47/24, 43:54)
(21) 1386-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Muller Ruth, Friedelsheim, DE; Bayer Herbert,
Mannheim, DE; Sauter Hubert, Mannheim, DE;
Ammermann Eberhard, Heppenheim, DE; Lorenz
Gisela, Hambach, DE; Strathmann Siegfried,
Limburgerhof,
DE;
Schelberger Klaus,
Gôennheim, DE; Scherer Maria, Landau, DE;
Leyendecker Joachim, Ladenburg, DE; Miiller
Bemd, Frankenthal, DE;
(54) Fungicídne zmesi
(22) 22.04.97
(32) 26.04.96, 29.04.96, 02.09.96
(31) 196 16 720.5, 196 17 070.2, 196 35 506.0
(33) DE, DE, DE
(86) PCT/EP97/02023, 22.04.97
(57) Fungicídna zmes obsahujúca: a) oxíméter vzorca
(I), v ktorom substituenty majú nasledujúce vý
znamy: X znamená kyslík alebo amino (NH); Y
predstavuje CH alebo N; Z znamená kyslík, síru,
amino (NH) alebo C j-C4-alkylamino (N-C]-C4~
-alkyl); R' predstavuje Cj-Cg-alkyl, C ] -Cg-halogénalkyl, Cg-C^-alkenyl, C2-Cg-halogénalkenyl,
Cg-Cg-alkinyl, Cg-C^-halogénalkinyl, C3-C5-cykloalkylmetyl alebo znamená benzyl, ktorý
môže byť čiastočne alebo úplne halogénovaný
a/alebo k nemu môžu byť pripojené jeden až tri z
nasledujúcich zvyškov: kyano, Cj-C4-alkyl, Cj-C4-halogénalkyl, Cj-C^-alkoxy, Cj-C4-halogénalkoxy a Cj-C4-alkyltio; a/alebo b) karbamát
vzorca (II), v ktorom T znamená CH alebo N,
n znamená 0, 1 alebo 2 a R predstavuje halogén,
C[-C4-alkyl alebo C[-C4-halogénalkyl, pričom
zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2,
a c) pyrimidínový derivát vzorca (!!!) v synergic
ky účinnom množstve a jej použitie.

6 (51) A OlN 47/24 // (A OlN 47/24, 55:00, 47:38,
43:653, 43:54, 37:52, 37:50)
(21) 1442-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Miiller Bemd, Frankenthal, DE; Sauter Hubert,
Mannheim, DE; Ammermann Eberhard, Heppenheim, DE; Lorenz Gisela, Hambach, DE;
Strathmann Siegfried, Limburgerhof, DE; Saur
Reinhold, Bôhl-Iggelheim, DE; Schelberger
Klaus, Gônnheim, DE; Leyendecker Joachim,
Ladenburg, DE;
(54) Fungicídne zmesi
(22) 23.04.97
(32) 26.04.96, 29.04.96, 29.04.96, 09.05.96
(31) 196 16 717.5, 196 17 075.3, 196 17 074.5, 196 18
676.5
(33) DE, DE, DE,DE
(86) PCT/EP97/02047, 23.04.97
(57) Fungicídna zmes obsahujúca: a) karbamát vzorca
(I), v ktorom T znamená CH alebo N, n znamená
0,1 alebo 2 a R predstavuje halogén, Cj-C^alkyl
alebo C.j-C^-halogénalkyl, pričom zvyšky R mô
žu byť rozdielne, ak n znamená 2 a najmenej jed
nu zlúčeninu zo skupiny zahŕňajúcej zlúčeninu b)
až d); b) oxíméter vzorca (II), v ktorom X zname
ná kyslík alebo amino (NH); Y predstavuje CH
alebo N; Z znamená kyslík, síru, amino (NH) ale
bo C j-Chalky lamino (N-C j -Chalky 1); R' pred
stavuje Cj-Cg-alkyl, Cj-Cg-halogénalkyl, C3-Cg-alkenyl, C^-Cg-halogénalkenyl, Cg-C^-alkinyl, Cj-Cg-halogénalkinyl, Cg-C^-cykloalkylmetyl alebo znamená benzyl, ktorý môže byť čias
točne alebo úplne halogénovaný a/alebo k nemu
môžu byť pripojené jeden až tri z nasledujúcich
zvyškov: kyano, Cj-C^alkyl, Cj-C^halogénalkyl, Cj-C^alkoxy, Cj-C^halogénalkoxy a Cj-C4-alkyltio; c.l) oxíméterkarboxylát vzorca
(Hla); c.2) oxíméterkarboxamid vzorca (Mb);
c.3) metoxyakrylát vzorca (Mc); d) azoderivát
v synergicky účinnom množstve.

C=NOCH3
CONHCH3

6 (51) A OlN 47/24 // (A OlN 47/24, 47:34, 47:14)
(21) 1444-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Múller Bemd, Frankenthal, DE; Sauter Hubert,
Mannheim, DE; Ammermann Eberhard, Heppenheim, DE; Lorenz Gisela, Hambach, DE;
Strathmann Siegfried, Limburgerhof, DE; Scherer
Maria, Landau, DE; Schelberger Klaus,
Gônnheim, DE; Leyendecker Joachim, Laden
burg, DE;
(54) Fungicídne zmesi
(22) 23.04.97
(32) 26.04.96, 30.04.96, 30.04.96
(31) 196 16 716.7, 196 17 234.9, 196 17 231.4
(33) DE, DE, DE
(86) PCT/EP97/02041, 23.04.97
(57) Fungicídna zmes obsahujúca: a) karbamát vzorca
(I), v ktorom X predstavuje CH alebo N, n pred
stavuje 0, 1 alebo 2 a R predstavuje halogén, Cj-C4-alkyl alebo Cj-C4-halogénalkyl, pričom
zvyšky R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2,
a b) ditiokarbamát vybraný zo skupiny pozostáva
júcej z manganato-zinočnatého komplexu etylénbis(ditiokarbamátu), etylénbis(ditiokarbamátu)

manganatého, etylénbisditiokarbamátu zinočnato-amónneho, etylénbis(ditiokarbamátu) zinočnatého a/alebo c) l-(2-kyano-2-metoxyiminoacety!)-3-etylmočiviny všeobecného vzorca (!!!) v synergicky účinnom množstve a jej použitie.

CH3O

m

xIf ^OCH3
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H3CCH2-NHCONH-C(CN)=NOCH3

(!)

(!!!)

6 (51) A OlN 47/24, 37/52, 43/40 // (A OlN 47/24,
43:40, 37:52) (A OlN 37/52, 43:40, 47:24)
(21) 1445-98
(71) BASF AKTlENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Miiller Bemd, Frankenthal, DE; Sauter Hubert,
Mannheim, DE; Ammermann Eberhard, Heppenheim, DE; Lorenz Gisela, Hambach, DE; Strathmann Siegfried, Limburgerhof1 DE; Schelberger
Klaus, Goennheim, DE; Scherer Maria, Landau,
DE; Mappes Dietrich, Westheim, DE; Leyendecker Joachim, Ladenburg, DE; Bayer Herbert,
Mannheim, DE; Miiller Ruth, Friedelsheim, DE;
(54) Fungicídne zmesi
(22) 23.04.97
(32) 26.04.96, 29.04.96, 02.09.96
(31) 196 16 691.8, 196 17 071.0, 196 35 516.8
(33) DE1DE1DE
(86) PCT/EP97/02043, 23.04.97
(57) Fungicídne zmesi obsahujúce: a) karbamát vzorca
(I), v ktorom T znamená CH alebo N, n znamená
0, 1 alebo 2 a R predstavuje halogén, Cj-C4-alkyl
alebo Cj-C^halogénalkyl, pričom zvyšky R mô
žu byť rozdielne, ak n znamená 2 a/alebo b) oxíméter vzorca (II), v ktorom X znamená kyslík
alebo amino (NH); Y predstavuje CH alebo N;
Z znamená kyslík, síru, amino (NH) alebo C J-C4-alkylamino (N-Cj-C4-alkyl); R' predstavuje Cj-Cg-alkyl, Cj-Cjj-halogénalkyl, Cg-C^-alkenyl,
C2-C6-halogénalkenyl, Cg-C^-alkinyl, C3-C5-halgénalkinyl, Cg-Cg-cykloalkylmetyl alebo
znamená benzyl, ktorý môže byť čiastočne alebo
úplne halogénovaný a/alebo k nemu môžu byť
pripojené jeden až tri z nasledujúcich zvyškov:
kyano, Cj-C4-alkyl, Cj-C4-halogénalkyl, Cj-C4-alkoxy, Cj-C4-halogénalkoxy a Cj-C4-alkyltio a c) dinitroanilín vzorca (!!!) v synergicky
účinnom množstve.

6 (51) A OlN 47/24 // (A OlN 47/24, 37:38)
(21) 1522-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Miiller Bemd, Frankenthal, DE; Sauter Hubert,
Mannheim, DE; Ammermann Eberhard, Heppenheim, DE; Lorenz Gisela, Hambach, DE;
Strathmarm Siegfried, Limburgerhof, DE; Scherer
Maria, Landau, DE; Schelberger Klaus,
Gônnheim,
DE;
Leyendecker Joachim,
Ladenburg, DE;
(54) Fungicídne zmesi
(22) 25.04.97
(32) 09.05.96
(31) 196 18 680.3
(33) DE
(86) PCT/EP97/02128, 25.04.97
(57) Fungicídna zmes obsahujúca: a) karbamát vzorca
(1), v ktorom X predstavuje CH alebo N, n pred
stavuje 0, 1 alebo 2 a R predstavuje halogén, Cj-C4-alkyl a Cj-C4-halogénalkyl, pričom zvyšky
R môžu byť rozdielne, ak n znamená 2, a b) amid
kyseliny karboxylovej vzorca (II) vybraný zo sku
piny zlúčenín (Ha) a (IIb) v synergicky účinnom
množstve a spôsob aplikácie zmesi.
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A OlN 51/00 // (A OlN 51/00, 43:28, 25:02)
1380-98
BAYER AG, Leverkusen, DE;
Sirinyan Kirkor, Bergisch Gladbach, DE;
Heukamp Ulrich, Kiirten, DE; Dorn Hubert,
Wuppertal, DE; Stocker Ronald Helmut,
Monheim, DE; Sonneck Rainer, Leverkusen, DE;
Peter Rosemary, River Club, ZA;
Prostriedok na ničenie parazitujúceho hmyzu
a roztočov na ľuďoch, spôsob jeho výroby a je
ho použitie
21.03.97
03.04.96
196 13 334.3
DE
PCT/EP97/01427, 21.03.97
Prostriedky na dermálne ničenie parazitujúceho
hmyzu a roztočov na ľuďoch, obsahujúce agonisty alebo antagonisty nikotínových acetylcholínových receptorov hmyzu v koncentrácii 0,0001 až
20 % hmotnostných, rozpúšťadlo zo skupiny cyk
lických karbonátov v koncentrácii 2,5 až
99,9999 % hmotnostných, prípadne ďalšie roz
púšťadlo zo skupiny alkoholov v koncentrácii
0 až 95 % hmotnostných a prípadne ďalšie po
mocné činidlá zo skupiny zahŕňajúcej zahusťovadlá, farbivá, antioxidanty, nadúvadlá, konzer
vačné látky, látky sprostredkujúce priľnavosť
a emulgátory, v koncentrácii 0 až 30 % hmotnost
ných, vždy vztiahnuté na celkovú hmotnosť pro
striedku, spôsob ich výroby a ich použitie na der
málne ničenie parazitujúceho hmyzu a roztočov
na ľuďoch.

A 23D 7/015, A 23L 1/0522
1536-98
UNILEVER NV, Rotterdam, NL;
Reddy Podutoori Ravinder, Columbia, MD, US;
Trzasko Peter, Plainsdoro, NJ, US; Kasica James,
Whitehouse Station, NJ, US; Jackson Judith,
Somerville, NJ, US;
Tukovo-kontinuálna nátierka
24.04.97
10.05.96
08/644 545
US
PCT/EP97/02157, 24.04.97
Tukovo-kontinuálna nátierka má až do asi 65 %
hmotnostných tuku a dispergovanú vodnú fázu,
ktorá obsahuje amylózu obsahujúci gélujúci
škrob, charakterizovaný hodnotou G'eq 400.10"^
N/cm^ alebo vyššou a hodnotou kritického napä
tia (ycr) 12 alebo vyššou pri 10 °C. Škrob sa pri
pravil pri koncentrácii s obsahom bezvodej škrobovej tuhej látky 10 % hmotnostných.
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A 23D 9/00, 7/00, A 23L 1/30,1/24
1537-98
UNILEVER NV, Rotterdam, NL;
Ritter Heike, Kleve, DE; Van de Sande Robert
Leo K. M., Vlaardingen, NL; Muller Volkmar,
Vlaardingen, NL;
Kompozícia s obsahom organogélu
12.05.97
10.05.96
96201303.3
EP
PCT/EP97/02597, 12.05.97
Kompozícia s obsahom organogélu, v ktorej organogél pozostáva z tekutej tukovej zložky, najme
nej jedného sterolu a najmenej z jedného esteru
sterolu, pričom molový pomer sterolov k sterolovým esterom je v rozmedzí 1 : 5 až 5 : 1. Tekutý
tuk je výhodne jedlý tuk a použité steroly sú zme
sou íytosterolov, výhodne zmesi oryzanolu a sitosterolu, ktoré tvoria minimálne 2 %-ný podiel
(hmotnostně), výhodne 4 %-ný podiel s optimál
nym molovým pomerom medzi 3 : 1 až 1 : 3, vý
hodne medzi 1 : 2 až 2 : 1. Kompozícia sa výhod
ne použije do spotrebných tovarov, ako sú koz
metické výrobky alebo potravinárske výrobky. Aj
tieto výrobky, obsahujúce uvedenú kompozíciu,
sú súčasťou tohto vynálezu. Po rozpustení uvede
ných sterolov v tukovej zmesi pri zvýšenej teplo
te sa zlepšenie schopnosti sterolov vytvárať štruk
túry prejavilo pri rýchlom chladení zohriatej zme
si.

A 23G 9/24, 9/00
1647-98
UNILEVER NV, Rotterdam, NL;
Cox David Robert Graham, Green Bay, WI, US;
Heeney Luke Oliver, Bedford, GB; Moore
Stephen Raymond, Thrapston, Northamptonshire,
GB;
Spôsob prípravy obaľovaného mrazeného cuk
rárskeho produktu a obaľovaná mrazená cuk
rovinka
27.05.97
31.05.96
96303966.4
EP
PCT/EP97/02942, 27.05.97
Spôsob prípravy obaľovaného mrazeného cukrár
skeho výrobku, v ktorom sa vodný roztok v pod
chladenom stave nechá zmrznúť počas aplikácie
aspoň na časť povrchu predmrazenej zložky tohto
výrobku.
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A 23J 1/06, 3/12, A 23L 1/277, 1/015
1572-98
VEOS, N.V., Zwevezele, BE;
De Buyser D., Zedelgem, BE;
Opracované globínové produkty a spôsoby ich
prípravy
13.05.97
15.05.96
96201346.2
EP
PCT/EP97/02700, 13.05.97
Proteínové deriváty pochádzajúce z krvi, surovín
obsahujúcich krvné proteiny a hemoglobín, pres
nejšie opracované globínové produkty a spôsob
prípravy týchto produktov. Opracované globínové
produkty majú izoelektrický bod pri pH nižšom
než 5,5, konkrétne v rozsahu 3 až 5,5, výhodne
4 až 5; obsah železa nižší než 1 000 ppm; pomer
His : Lys v rozsahu 0,6 až 1,5; obsah tyrozínu naj
menej 0,5 % hmotn.; obsah metionínu najmenej
0,5 % hmotn; obsah lyzínu najmenej 5 % hmotn.
Postup prípravy opracovaných globínových pro
duktov zahŕňa stupeň alkalického spracovania vý
chodiskového materiálu pri pH nad 12 a stupeň
oxidácie vzniknutého produktu pri pH pod 12
a teplote do 50 °C.

6 (51) A 23K 1/00, C 12N 9/98
(21) 1550-98
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, Frank
furt am Main, DE;
(72) Meschonat Beate, Hannover, DE; Hermann
Hubert, Cremlingen, DE; Spannagel Rolf, Husum, DE; Sander Vera, Garbsen, DE; Konieczny-Janda Gerhard, Pattensen, DE; Sommer Mario,
Schmitten, DE;
(54) Enzymový pregranulát na granulované krmi
vo pre zvieratá, spôsob jeho výroby a jeho po
užitie
(22) 06.05.97
(32) 13.05.96
(31) 196 19 219.6
(33) DE
(86) PCT/EP97/02306, 06.05.97
(57) Výroba enzýmového pregranulátu so stabilnou
aktivitou, ktorý sa má zapracovať do častíc granu
lovaného krmiva pre zvieratá, a spracovanie tých
to pregranulátov so stabilnou aktivitou získaných
opísaným spôsobom do granulovaného krmiva
pre zvieratá.
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A 23L 3/015, A 61L 2/02
1565-98
UNILEVER N V, Rotterdam, NL;
Agterof Wim, Vlaardingen, NL; Lelieveld
Hubertus Leonardus M., Vlaardingen, NL; Reichelt Thomas, Vlaardingen, NL; Smelt Johannes
Petrus Paulus Maria, Vlaardingen, NL;
(54) Spôsob zníženia životaschopnosti mikroorga
nizmov a/alebo aktivity enzýmov v kontamino
vanej látke vystavením látky vysokému tlaku

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

15.05.97
17.05.96
96201388.4
EP
PCT/EP97/02711, 15.05.97
Spôsob na podstatné zníženie životaschopnosti
mikroorganizmov a na deaktiváciu enzýmov
v kontaminovaných látkach je založený na účin
koch vysokého tlaku. Látka sa vedie plynulým to
kom otvorenou úzkou trubicou, pričom sa medzi
vstupom a výstupom z trubice udržiava tlakový
spád 100 MPa alebo vyšší. Počas prechodu trubi
cou sa môže nárast teploty látky obmedziť na
hodnotu menšiu ako 5 °C. Uvedený spôsob
umožňuje celkom nepretržitú vysokotlakovú (ul
tra high pressure, UHP) sterilizáciu.

d
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A 41D 27/06, D 06M 10/00
70-98
Lainiere de Picardie, Peronne Cedex, FR;
Groshens Pierrot, Peronne, FR; Noireaux Patrick,
Le Mans, FR;
Spôsob výroby tepelne spájaných vložiek a
takto získané tepelne napojené vložky
19.01.98
20.01.97
97 00704
FR
Pri spôsobe výroby teplom spájanej vložky sa bo
dy (3) teplom taviteľného polyméru s priemernou
hrúbkou (E) nanesú lícovou stranou (2a) podkla
du vložky (2) z textilných a netkaných materiálov.
Jedna zo strán (2a, 2b) podkladu (2) sa vystaví
bombardovaniu prúdom elektrónov, pričom keď
body (3) teplom taviteľného polyméru obsahujú
radikálny aktivátor a sú bez fotoinhibítora, hĺbka
prenikania elektrónu do bodov (3) sa upraví tak,
aby sa docielila modifikácia fyzikálno-chemických vlastností teplom taviteľného polyméru,
zvolených zo skupiny zahŕňajúcich teplotu tope
nia a viskozitu, v obmedzenej hrúbke (e) vzhľa
dom na priemernú hrúbku (E).

6(51) A43B5/00
(21) 762-98
(71) GLOBAL SPORTS TECHNOLOGIES, INC.,
Tortola, VG;
(72) Pavesi Filippo, Torino, IT; Wong King Chee,
Kowloon, Hong Kong, HK;
(54) Športová obuv obsahujúca viacero vložiek s
odlišnou pružnou reakciou na zaťaženie nohou
používateľa
(22) 09.06.98
(32) 12.06.97
(31) MI97A 001390
(33) IT
(57) Športová obuv so zvrškom (1) a spodnou podpor
nou časťou pozostáva z podošvovej jednotky (3),
ktorá má spodnú časť alebo nášľapnú podošvu (4)
na kontakt s povrchom a stielku (6) prekrývajúcu
túto nášľapnú podošvu. Vnútri podpornej časti je
prvá vložka (10A) obsahujúca prvky (14), ktoré
sa elasticky deformujú pod tlakom a sú umiestne
né vnútri vzduch obsahujúceho uzavretého pries
toru (11), ktorý je umiestnený v oblasti päty (K)
podošvovej jednotky (3), a ďalšia vložka (10C)
umiestnená v predpriehlavkovej oblasti chodidla
a tiež obsahujúca puzdro (11) s prvkami (14) deformovateľnými pod tlakom. Deformovateľné
prvky umiestnené vo vložke (10A) v pätovej
oblasti (K) majú inú reakciu na tlakové zaťaženie
ako prvky prítomné vo vložke (10C) v oblasti
predpriehlavku (M) chodidla.
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A 43B 7/28, 13/18, 21/26
1133-98
Fila Sport S. P. A., Biella, IT;
Natale Manfiedi, Vígevano, 1T;
Obuv s deformovateľnou stielkou vhodnou na
prispôsobenie sa tvaru chodidla používateľa
25.11.97
27.11.96
MI96A002479
IT
PCT/EP97/06565, 25.11.97
Obuv obsahujúca zvršok (A) a spodnú, nohu po
dopierajúcu časť (1) napojenú na tento zvršok
(A), pričom časť (1) obsahuje podošvu (2), na
ktorej je umiestnený klin (3) obsahujúci najmenej
jednu vnútornú stielku (6). Stielka (6), na ktorej
noha používateľa spočíva, sa môže trvalo defor
movať, pričom táto deformácia sleduje tvar spod
nej plochy chodidla, pričom podošva nadobúda
anatomický tvar zodpovedajúci tvaru spodnej plo
chy chodidla používateľa.
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A 43B 13/22, 13/18
915-98
PRODOMO S.A., Luxemburg, LU;
Bouchoms Jean-Fransois, Luxemburg, LU;
Podošva, prípadne podrážka na obuv, ako aj obuv s takouto podošvou alebo podrážkou
30.04.97
04.11.96
96117656.7
EP
PCT/EP97/02228, 30.04.97
Podošva, prípadne podrážka (1) z poddajného ma
teriálu na svojom vnútornom k stielke privráte
nom povrchu (5) a na svojom vonkajšom, respek
tíve spodnom od stielky odvrátenom povrchu (21)
obsahuje vystupujúce prvky (7, 23) a okraj (19),
ktorý obklopuje podošvu. Prvky (7) vystupujúce
k stielke sú v podstate pravouhlým mrežovaním
a prvky (23) vystupujúce na spodnej strane (21)
sú priečne na pozdĺžnu os A. Rovnobežne na von
kajší obrys podošvy pozdĺž vonkajšej strany (25)
podošvy (1) je aspoň jedno pozdĺžne rebro, ktoré
má od vonkajšieho obrysu podošvy vzdialenosť
zreteľne menšiu, ako je polovičná šírka podošvy
v pätovej oblasti (9). Medzi priehlavkovou oblas
ťou (11) a pätovou oblasťou (9) je kosákovitá výstužná oblasť (17), ktorá vypĺňa priestory medzi
mrežovaním a rozprestiera sa od vnútornej strany
(13) podošvy v smere pozdĺžnej osi A.
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A 45D 34/04, B 43L 19/00, B 43M 11/06
1018-98
RAYTEC B.V., Drunen, NL;
Kelders Johannes Hubertus Jozef Maria, Drunen,
NL;
Zariadenie na dávkovanie tekutín
23.01.97
26.01.96
100 21 82
NL
PCT/NL97/00023, 23.01.97
Vynález sa týka zariadenia (21) na dávkovanie te
kutiny, obsahujúceho nádobku (2) so základňou
(3), s ňou spojenými viacerými bočnými stenami
(4) a s hornou stenou (5). Táto nádobka má dva
uzatvoriteľné vývody (6, 7), usporiadané na protiľahlo umiestnených stranách. Do jedného z otvo
rov sa dá vložiť aplikátor (8), zatiaľ čo druhý
otvor má vyčnievajúci ihlovitý dávkovací člen
(9). Základňa nádobky je umiestnená medzi vý
vodmi (6, 7). V tomto dávkovacom zariadení, keď
je ihlovitý dávkovací člen umiestnený na povr
chu, vývod s aplikátorom (8) je umiestnený nad
hladinou tekutiny, prítomnej v nádobke, v dôsled
ku čoho únik z tohto výstupného otvoru nie je
možný.

6(51) A46B7/06
(21) 926-98
(71) SMITHKLINE BEECHAM CONSUMER HE
ALTHCARE GMBH, Buhl, DE;
(72) Halm Hans, Camp de Mar, Beleares, ES;
(54) Zubná kefka
(22) 24.12.96
(32) 10.01.96
(31) 9600414.8
(33) GB
(86) PCT/EP96/05890, 24.12.96
(57) Zubná kefka má v krčkovej oblasti (7) integrálnu
zúženú časť (10) bočné obklopenú hmotou elastomémeho materiálu, viazaného na plastový mate
riál. Hmota (12) má tvar, ktorý sa vydúva bočné
za čiaru povrchu pozdĺžne susediacich častí krčka
(7) alebo predného dielu (1), s ktorým je spojené.
Zúžená časť (10) a vydávajúca sa hmota (12)
umožňujú zlepšenú ohybnosť zubnej kefky.
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A 61F 13/56, 13/58, A 44B 18/00
129-98
SCA Môlnlycke AB, Goteborg, SE;
Larsson Bjôm, Billdal, SE;
Adhezivne upínacie zariadenie
12.07.96
03.08.95
9502747-0
SE
PCT/SE96/00946, 12.07.96
Upevňovacie zariadenie (1) na odstrániteľné
upevnenie na textilné či textilu podobné povrchy
materiálu obsahuje samoadhezívnu, tlakovo citli
vú vrstvu (2) s prvým povrchom určeným na trva
lé spojenie so substrátom, ako aj s druhým povr
chom, ktorý má slúžiť ako upevňovací povrch na
textilný či textilu podobný povrch materiálu.
V podstate nestlačiteľná, neadhezívna obalová
vrstva (3) s hrúbkou neprevyšujúcou 0,5 mm, ma
júcou množstvo otvorov či pórov (4) situovaných
v podstate zvisle na rovinu obalovej vrstvy (3), je
umiestnená a upevnená na upevňovacom povrchu
adhezívnej vrstvy, kde upevňovací prostriedok je
vhodný na kooperáciu s textilným či textilu po
dobným prijímajúcim povrchom (5).

6 (51) A 61K 9/12, 9/14, 9/48, 38/00, 38/28
(21) 1525-98
(71) INHALE THERAPEUTIC SYSTEMS, Palo Alto,
CA, US;
(72) Platz Robert M., HalfMoon Bay, CA, US; Brewer
Thomas K., Walnut Creek, CA, US; Boardman
Terence D., Palo Alto, CA, US;
(54) Spôsob prípravy dispergovateľných suchých
práškov biologických makromolekul
(22) 07.05.97
(32) 08.05.96
(31) 08/644 681
(33) US
(86) PCT/US97/07779, 07.05.97
(57) Spôsob prípravy ultrajemných práškov biologic
kých makromolekúl zahŕňa atomizáciu kvapal
ných roztokov makromolekúl, sušenie kvapiek
tvorených krokom atomizácie a oddelenie častíc,
ktoré sú výsledkom sušenia. Vhodným riadením
krokov atomizácie, sušenia a oddeľovania sa mô
žu pripraviť ultrajemné suché práškové zmesi,
ktoré majú charakteristiky zvlášť vhodné na pulmonálnu aplikáciu na terapeutické a iné ciele.

6 (51) A 61K 39/02, C 07K 14/00, C 12N 15/63
(21) 1510-98
(71) Max-Planck Gesellschaft zur Forderung der
Wissenschaften e. V, Gottingen, DE; Deutsches
Krebsforschungszentrum Stiftung des Ôffentlichen Rechts, Heidelberg, DE;
(72) Simon Markus M., Freiburg, DE; Schaible Ulrich
E., St. Louis, MO, US; Eichmann Klaus,
Freiburg, DE; Kramer Michael, Heidelberg, DE;
Reinhard Wallich, Heidelberg, DE;
(54) Antigén
(22) 19.09.90
(32) 19.09.89, 17.05.90
(31) 3931236,4015911
(33) DE, DE
(57) Sú opísané antigény, ktoré imunologicky reagujú
s protilátkami proti antigénu 31 kD (OspA) a/ale
bo 34 kD (OspB) B. burgdorferi, spôsob výroby
týchto antigénov a tiež aktívna očkovacia látka
proti borelióze, ktorá obsahuje tieto antigény.
Taktiež je opísaný spôsob izolácie a rekultivácie
patogénneho organizmu z imunodeficientných
pokusných zvierat.
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A 61K 41/00, 39/35, 39/00
1173-96
BIOVETA, a. s., Ivanovice na Hané, CZ;
Rybnikár Alois, RNDr., Brno, CZ; Vrzal
Vladimír, MVDr., CSc., Ivanovice na Hané, CZ;
Chumela Josef, MVDr., Ivanovice na Hané, CZ;
Spôsob výroby vakcín proti dermatofytózam
zvierat a dermatofytických alergénov
13.09.96
31.05.96
PV 1581-96
CZ
Je opísaný spôsob výroby vakcín proti dermatofy
tózam zvierat, pri ktorom je využitý šetrný spôsob
inaktivácie vakcinačných kmeňov dermatoťytov
ožiarením Co^. Využitie navrhovaného postupu
umožňuje tiež pripraviť dermatofytické alergény.

(57) Je opísané použitie ligandu flt3 na výrobu farma
ceutického prostriedku na zosilnenie imunitnej
odpovede zvýšením počtu dendritických buniek,
najmä v prípade infekčného, nádorového alebo
neoplastického ochorenia, prípravok a populácia
dendritických buniek, spôsob riadenia krvetvor
ných alebo progenitorových buniek a spôsob prí
pravy dendritických buniek a T buniek, ako aj
adjuvans vakcíny a expanzné médiá dendritic
kých buniek.

6 (51) A 61K 47/48, C 07F 9/40
(21) 755-98
(71) BOEHRINGER
MANNHEIM
GMBH,
Mannheim, DE;
(72) Zilch Harald, Mannheim, DE; Herrmann Dieter,
Heidelberg, DE; Opitz Hans-Georg, Weinheim,
DE; Zimmermarm Gerd, Mannheim, DE; Voss
Edgar, Viemheim, DE;
(54) Kovalentné lipidické konjugáty fosfonokarboxylových kyselín a ich použitie ako antivírusového liečiva
(22) 16.12.96
(32) 15.12.95
(31) 195 47 022.2
(33) DE
(86) PCT/EP96/05648, 16.12.96
(57) Lipidické deriváty fosfonokarboxylových kyselín
všeobecného vzorca (I), v ktorom uvedené sym
boly sú vysvetlené v opise, ich tautoméry a ich fy
ziologicky znesiteľné soli s anorganickými
a organickými zásadami, ako aj spôsob ich výro
by a liečivá obsahujúce tieto zlúčeniny.
H2C---------X------ R1

HC------- Y------ R-

I

B2C------- O

- P-

//\OH

o

6 (51) A 61K 45/05, 39/12, 39/02, 39/00, A OlN 1/02,
C 12N 5/00
(21) 408-98
(71) 1MMUNEX CORPORATION, Seattle, WA, US;
(72) Brasel Kenneth, Seattle, WA, US; Lyman Stewart
D., Seattle, WA, US; Maraskovsky Eugene,
Seattle, WA, US; McKenna Hilary R., Seatt
le, WA, US; Lynch David H., Bainsbridge Island,
WA, US;
(54) Použitie Ugandu flt3, adjuvans vakcíny,
expanzné médiá, prípravok a populácia buniek
a spôsob
(22) 03.10.96
(32) 04.10.95
(31) 08/539 142
(33) US
(86) PCT/US96/15990, 03.10.96

(CH2) M------ c'

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

(54)

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

\xOR3

(1)

A61K49/00
1126-98
NYCOMED IMAGING A/S, Oslo, NO;
Dugstad Harald, Oslo, NO; Klaveness Jo, Oslo,
NO; Rongved Pl 1, Oslo, NO; Skurtveit Roald,
Oslo, NO; Braenden Jorun, Oslo, NO;
Vodná disperzia plynových mikrobublín, kon
trastná látka s jej obsahom, spôsob prípravy
kontrastnej látky a jej použitie
19.02.97
19.02.96, 07.06.96, 11.12.96
9603466.5, 9611894.8, 9625663.1
GB, GB, GB
PCT/GB97/00459, 19.02.97

(57) Mikrobublinové disperzie stabilizované fosfolipidmi prevažne pozostávajúce z molekúl, ktoré
jednotlivo majú celkový čistý náboj, majú výhod
nú stabilitu, ktorá ich robí užitočnými, tak aj
účinnými kontrastnými látkami, spôsob prípravy
kontrastných látok obsahujúcich mikrobubliny,
ktorý pozostáva z lyofilizácie vodnej disperzie
plynových mikrobublín stabilizovaných jedným
alebo viacerými membránovými lipidmi s výťaž
kom sušeného produktu, ktorý sa môže rekonštituovať v injikovateľnom kvapalnom nosiči za
vzniku kontrastnej látky obsahujúcej mikrobubli
ny.

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

A 61M 15/00, 16/00, A 61F 5/08, A 62B 7/00
1480-98
RUBEN Philip H., Beverly Hills, CA, US;
Ruben Philip H., Beverly Hills, CA, US;
Chirurgická maska na tvár
02.05.97
03.05.96
08/643 170
US
PCT/US97/07430, 02.05.97
Chirurgická maska na tvár zahŕňa telo (22) mas
ky, ktoré má vnútorný povrch (34), vonkajší po
vrch (28) a dookola voľný okraj (24), pričom telo
(22) masky primerane zakrýva nos, ústa, bradu
a časti líc nositeľa masky, upevňovaciu časť (40)
spojenú s telom (22) masky na udržanie tela mas
ky vo vyžadovanej polohe cez nos, ústa, bradu
a časti líc nositeľa masky po nasadení tela masky
do vyžadovanej polohy, prídavnú časť, ktorá má
prvý povrch a druhý povrch; druhý povrch je spo
jený s vnútorným povrchom tela masky v takej
polohe, aby prekrýval časť nosa nositeľa, ďalšiu
časť na prvom povrchu prídavnej časti na pripev
nenie prídavnej časti na nos nositeľa masky.

(54) Spôsob izolácie horčín a inulínu z koreňa ča
kanky
(22) 09.05.97
(57) Riešenie sa týka nového, technologicky nenároč
ného spôsobu získania horkých látok a inulínu
z koreňa čakanky v jednom kroku, spočívajúceho
v zmiešaní predhusteného surového vodného ex
traktu s primeraným množstvom vhodného roz
púšťadla, výhodne koncentrovaného etanolu,
v oddelení zrazeniny inulínu a roztoku horčín
a ich separátnej finalizácii. Získaný práškový pro
dukt bez chuti a vône skladujeme vo vhodnom ba
lení v suchom prostredí, kvapalné produkty vo
vhodných uzavretých nádobách bez prístupu pria
meho svetla pri teplotách do 20 °C.

6(51) B OlD 59/48, 59/50
(21) 1263-98
(71) British Nuclear Fuels pic, Warrington, Cheshire,
GB;
(72) Bailey Geoffrey Horrocks, Preston, Lancashire,
GB; Whitehead Colin, Pontymwyn, Clywd, GB;
Gilchrist Paul, Preston, Lancashire, GB; Webster
Duncan Alfred, Nr.Chester, Cheshire, GB;
(54) Separácia izotopov ionizáciou na spracovanie
materiálov nukleárneho paliva
(22) 12.03.97
(32) 15.03.96,21.05.96, 27.02.97
(31) 9605435.8, 9610606.7, 9704078.6
(33) GB1GB5GB
(86) PCT/GB97/00671, 12.03.97
(57) Vynález poskytuje zlepšené výrobné zariadenia
a metódy, ktoré zahŕňajú selektívnu ionizáciu
vstupného materiálu a separáciu ionizovaných
a neionizovaných látok. Predpokladá sa zavádza
nie chemického materiálu, aby bola možná selek
tívna premena časti suroviny na neionizovaný
a/alebo pevný alebo kvapalný stav. Proces posky
tuje veľké výťažky na základe vzájomnej rovno
váhy ionizovaných a neionizovaných látok.
2
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6 (51)
(21)
(71)
(72)

B OlD 11/00, 11/02
588-97
Výskumný ústav potravinársky, Bratislava, SK;
Baxa Stanislav, Ing., Nová Dubnica, SK; Šilhár
Stanislav, doc., Ing. CSc., Pezinok, SK;

6 (51) B OlD 61/14, B OlJ 8/00, C 07C 209/48,
B OlJ 38/00
(21) 1661-98
(71) RHODIA FIBER AND RESIN INTERMEDIA
TES, Courbevoie Cedex, FR;
(72) Perrona Philippe, Montluel, FR; Sever Lionel,
Lyon, FR;
(54) Spôsob filtrácie trojfázovej reakčnej zmesi
(22) 29.05.97
(32) 04.06.96
(31) 96/07169
(33) FR
(86) PCT/FR97/0093 7, 29.05.97
(57) Opisuje sa spôsob filtrácie trojfázovej reakčnej
zmesi obsahujúcej kvapalnú fázu nerozpustnú
pevnú katalytickú fázu a plynnú fázu. Hlavne vy
nález spočíva v tom, že sa vykoná tangenciálna
filtrácia na membránovom filtri aspoň časti trojfá
zovej reakčnej zmesi obsahujúcej kvapalnú fázu,
v ktorej sa nachádzajú nitrilové funkcie, plynnú
fázu obsahujúcu vodík a katalytickú pevnú fázu
obsahujúcu Raneyov nikel a/alebo kobalt alebo
kovový katalyzátor uložený na nosiči, a v recyk
lovaní katalyzátora pri sušenej izolácii aspoň čas
ti filtrátu obsahujúceho reakčné produkty.

6 (51) B OlD 61/44, C 07C 51/31, 51/42, 55/14,
B OlJ 38/00, 23/92
(21) 1358-98
(71) RHODIA FIBER AND RESIN INTERMEDIA
TES, Courbevoie Cedex, FR;
(72) Fache Eric, Villeurbanne, FR; Horbez Domini
que, Franconville, FR; Leconte Philippe, Meyzieu, FR;
(54) Spôsob izolácie katalyzátora pomocou mem
bránovej elektrodialýzy
(22) 27.03.97
(32) 02.04.96
(31) 96/04379
(33) FR
(86) PCT/FR97/00559, 27.03.97
(57) Opisuje sa spôsob izolácie katalyzátora z roztoku,
ktorý ho obsahuje, pomocou membránovej elek
trodialýzy. Presnejšie sa vynález týka izolácie ka
talyzátora použitého pri molekulárnej oxidačnej
reakcii v homogénnej fáze. Vynález obsahuje spô
sob izolácie homogénneho katalyzátora rozpuste
ného v zmesi, pričom katalyzátor obsahuje kobalt
a izolácia sa uskutočňuje pomocou membránovej
elektrodialýzy.

6 (51) B OlJ 23/72, 21/04, C 07C 45/00
(21) 1721-98
(71) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Heineke Daniel, Ludwigshafen, DE; Meissner
Ruprecht, Weisenheim, DE; Hesse Michael,
Worms, DE; Märkl Robert, Fussgônheim, DE;
(54) Katalyzátor dehydrogenácie cyklohexanolu,
spôsob jeho prípravy a jeho použitie
(22) 17.06.97
(32) 02.07.96

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

196 26 587.8
DE
PCT/EP97/03135, 17.06.97
Vynález sa týka katalyzátora obsahujúceho
a-oxid hlinitý ako nosič a med’ ako aktívnu zlož
ku, pričom plocha BET povrchu (merané podľa
DIN 66131) oxidu hlinitého nie je menšia ako
30 nAg. Vynález sa tiež týka spôsobu prípravy
uvedeného katalyzátora podľa vynálezu a jeho
použitia pri dehydrogenácii cyklohexanolu za
vzniku cyklohexanónu a taktiež použitia a-oxidu
hlinitého, ktorý má plochu BET povrchu (merané
podľa DIN 66131) oxidu hlinitého nie menšiu ako
30 nAg, na prípravu katalyzátora.

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

B OlJ 31/04
8456-88
Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;
Ladomerský Juraj, prom, chem., CSc., Zvolen,
SK; Pajtik Jozef, doc. Ing., CSc., Zvolen, SK;
(54) Spôsob kontinuálnej výroby 2-furaldehydu
(22) 20.12.88

(57) Riešenie sa týka spôsobu kontinuálnej výroby 2-furaldehydu z lignocelulózových surovín s obsa
hom minimálne 15 % hmotn. pentózanov za prí
tomnosti neprchavého katalyzátora, napr. kyseli
ny trihydrogenfosforečnej alebo jej soli.
Podstatou riešenia je, že vhodný katalyzátor (na
kontinuálnu výrobu z hľadiska korózie, abrázie,
prchavosti a aktivity) sa kontinuálne rozstrekuje v
hornej časti reaktora na kontinuálne dávkovanú
surovinu v množstve 1 až 10 % hmotn. v prepoč
te na bezvodý katalyzátor, pričom % hmotn. sú
vztiahnuté na sušinu suroviny. Zdržný čas surovi
ny v reaktore je 30 až 90 min. a 2-fúraldehyd sa
vydestiluje z reakčného prostredia prehriatou
vodnou parou s teplotou 140 až 220 °C pri hydromodule odberu destilátu k surovine 1 až 3 : 1.

6 (51) B 05B 1/00
(21) 1055-97
(71) Vysoká škola chemicko-technologická, Praha,
CZ; MIKRONET, s. r. o., Praha, CZ;
(72) Kára Jan, Ing., Praha, CZ; Kadlec Karel, doc.,
Ing., CSc., Praha, CZ; Janula Ladislav, Ing.,
Praha, CZ;
(54) Spôsob odstraňovania pevných častíc z plynov
a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 04.08.97
(57) Spôsob odstraňovania pevných častíc z plynov
spočíva v tom, že plyn prúdi proti aspoň jednému
systému niekoľkých vodných blán umiestnených
v jednej rovine priečne na smer prúdenia plynu,
pričom medzi jednotlivými vodnými blanami, vy
tváranými rozstriekavaním prúdu vody s rýchlos
ťou 0,5 až 30 m/s privádzaného na terčíky, sú vo
vzdialenosti od terčíka, kde sa vodné blany rozpa
dávajú, tvorené medzery na prechod plynu.
Zariadenie na uskutočnenie spôsobu pozostáva
z potrubia (4) na prúdiaci plyn, v ktorom je aspoň
jeden systém niekoľkých dýz (1) rozmiestnených
v jednej rovine prierezu potrubia (4), dýzy (1)

sú opatrené prívodom vody, priemer dýz (1) d je
2 až 50 mm, proti každej dýze je umiestený val
covitý terčík (2) s priemerom 1,2 až 5 d, ktorého
nárazová plocha (5) je rovná alebo vydutá, pričom
polomer guľovej vydutej plochy (5) terčíka (2) je
väčší ako priemer terčíka (2) a vzdialenosť terčí
ka od ústia dýzy je väčšia ako 1 mm a vyústenie
dýz (1) je v smere prúdenia plynu alebo proti sme
ru prúdenia plynu. Dýzy (1) sú umiestnené na roz
vodnej rúrke (3) a terčíky (2) sú proti otvorom dýz
(1) umiestnené na nosníku (14), ktorý je spojený
s rozvodnou rúrkou (3) podperami (15), ktoré sú
umiestnené v oblasti rozpadu vodných blán. Za
systém dýz (1) môže byť v smere prúdenia plynu
vložená mechanická prekážka (16).
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6 (51)
(21)
(71)
(72)

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

B 05B 1/00
1403-97
AJINOMOTO CO., INC., Chuo-ku, Tokyo, JP;
Shimoi Yoichi, Kamakura-shi, Kanagawa, JP;
Tamura Hideo, Kawasaki-shi, Kanagawa, JP;
Okazaki Masaomi, Kawasaki-shi, Kanagawa, JP;
Suganuma Takao, Kawasaki-shi, Kanagawa, JP;
Spôsob separácie a získania predmetnej látky
15.10.97
18.10.96, 04.09.97
Hei.8-311147, Hei.9-277881
JP, JP
Spôsob separácie a získania predmetnej látky zo
surovej tekutiny pomocou membrány v polodávkovom systéme, ktorý pozostáva z týchto krokov:
najmenej 2 stupňov pridávania premývacej tekuti
ny do surovej tekutiny uloženej v zásobníku
a zmiešania premývacej tekutiny so surovou teku
tinou, aby sa vytvorila zmes surovej tekutiny
a premývacej tekutiny; pričom zmes sa v najme
nej 2 krokoch separuje v časovom intervale; zmes
sa premýva premývacími tekutinami s rôznymi
koncentráciami predmetnej látky, v zostupnom usporiadaní koncentrácie predmetnej látky a ďalej;
najmenej jeden z množstva krokov používa premývaciu tekutinu, ktorej koncentrácia predmetnej
látky sa v podstate rovná nulovej koncentrácii
predmetnej látky; a v každom z množstva krokov
sa uskutoční krok membránového opracovania
zmesi, aby došlo k preneseniu predmetnej látky
zo surovej tekutiny do permeovanej tekutiny.

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

B 05B 9/043, 1/12
5575-90
AFA Products, Inc., Forest City, NC, US;
Maas Wilhelmus J. J., Someren, NE; Hurkmans
Petrus L.W., Someren-Eind, NE;
Nastaviteľná dýzová zostava na ručne ovláda
ný rozprašovač so spúšťou
12.11.90
16.11.89
07/437 549
US
Zostava obsahuje hubícovú hlavu (14) s telesom
uloženým na prednom konci (16) telesa (18) roz
prašovača, predný útvar (52, 50, 58), priechodné
prostriedky (70, 71, 72) prechádzajúce uvedeným
čelným puzdrom do oblasti za uvedeným pred
ným útvarom, dýzový uzáver (12) naskrutkovaný
pomocou závitu na uvedenom telese čelného puz
dra (14) cez predný útvar (52, 50, 58) a má vy
púšťací otvor (49) v prednej stene (28) dýzového
uzáveru. Dýzový uzáver je pretáčavý medzi uza
tvorenou polohou, rozstrekovacou polohou a prú
dovou polohou, pričom je otočný vyskrutkovaním
smerom von z prvej plne zaskrutkovanej polohy
na telese hubicovej hlavy (14). Predný útvar (52,
50, 58) obsahuje priechodné prostriedky (61, 62)
na smerovanie kvapaliny, ktoré sú otvorené, keď
sa dýzový uzáver (12) otočí z prvej polohy do
druhej polohy, pričom priechodné prostriedky
(61, 62) na smerovanie kvapaliny potom spôso
bia, že kvapalina prúdi po vírivej dráhe pred pred
ný útvar (52, 50, 58) k vypúšťaciemu otvoru (49)
a potom týmto vypúšťacím otvorom (49) v dýzovom uzávere (12) smerom von vo forme spreja. V
tretej polohe dýzového uzáveru (12), v ktorej je
tento dýzový uzáver ďalej vyskrutkovaný smerom
von, môže kvapalina prúdiť po nevírivej dráhe
pred predný útvar (52, 50, 58) do vypúšťacieho otvoru (49) a týmto vypúšťacím otvorom v prúde
smerom von.

6 (51) B 09B 1/00
(21) 1567-96
(71) Franzenová Drahomíra, Ing., Bratislava, SK;
Pastorek Ladislav, Ing., Bratislava, SK;
(72) Franzenová Drahomíra, Ing., Bratislava, SK;
Pastorek Ladislav, Ing., Bratislava, SK;
(54) Zostava skládky odpadu
(22) 05.12.96
(57) Nová zostava skládky odpadov je navrhnutá na
princípe separácie KO na frakcie kategorizované
rovnako v katalógu odpadov. Každá frakcia je
objemovo aj toxicky oddelene uložená v samo
statnej kazete (4), (8), (9), (10) s uzavretým okru
hom priesakových vôd kumulovaných v samo
statných šachtách na kontamináty, izolovaných
v zmysele požiadaviek príslušnej enviromentálnej
bezpečnostnej triedy skládky. Separácia odpadov
sa môže vykonávať priamo na skládke v priesto
roch na to určených - v separačnom stredisku (6).
Separačné stredisko je situované čiastočne nad
kazetou najviac toxickej frakcie (10). Tento separačný priestor je teda viacnásobne chránený proti
kontaminácii priesakmi v štádiu separácie, príp.
v štádiu úpravy s cieľom znižovať toxicitu.
Nadštandardná ochrana kazety (10) pod separačným úpravným úsekom (6) a jej uzatvorený okruh
vnútorných vôd je najrizikovejším úsekom skla
dovacieho areálu, a preto najviac chráneným a za
bezpečeným aj vzájomným prepojením. Takto na
vrhnutú zostavu kaziet skládky je možné využiť
na skládkovanie odpadov všetkých kategórií rov
nako zaradených v katalógu odpadov tak, aby ne
došlo k ich nežiaducemu vzájomnému ovplyvňo
vaniu pri inak nevyhnutnom premiešavaní pri do
terajšom systéme skládkovania.
154458
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(57)

B23C5/20
1557-98
ISCAR LTD., Migdal Tefen, IL;
Satran Amir, Kfar Vradim, IL; Frumkin Joseph,
Nahariya, IL;
Rezná vložka so zaoblenými rohmi
03.06.97
05.07.96
118797
IL
PCT/IL97/00175, 03.06.97
Rezná vložka so zaoblenými rohmi na použitie pri
frézach na čelné frézovanie má horné, spodné
a bočné povrchové plochy a aspoň jednu dvojicu
hlavných a menších rezných hrán (10, 11) vytvo
rených priesečnicou medzi hornou povrchovou
plochou (5) a priliehajúcou bočnou povrchovou
plochou (7). René hrany (10, 11) sa zbiehajú cez
reznú rohovú časť (12) s pomerne veľkým polo
merom, pričom je táto rohová časť (12) vybavená
oblasťou (15), vytvorenou na hornej povrchovej
ploche (5) reznej vložky (1). Oblasť (15) je sklo-*
nená na spodnú povrchovú plochu reznej vložky
pod uhlom sklonu, ktorý sa priebežne mení od zá
pornej hodnoty v oblasti rohovej časti (12), prilie
hajúcej na hlavnú reznú hranu (10), až na kladnú
hodnotu v oblasti rohovej časti (12), priliehajúcej
na menšiu reznú hranu (11).
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6 51) B23K9/12
(21) 1465-98
(71) FRONIUS SCHWEISSMASCHINEN KG.
Austria, Wels/Thalheim, AT;
(72) Wimroither Walter, Steinbach/Ziehberg, AT;
(54) Zvárací horák s kontaktným puzdrom a prí
vodným zariadením
(22) 30.04.97
(32) 02.05.96
(31) GM 248/96
(33) AT
(86) PCT/AT97/00086, 30.04.97
(57) Prívodné zariadenie (29) je vytvorené s vedením
zváracieho drôtu (6) šikmo k ďalšiemu vývrtu
(25) kontaktného puzdra (24), pričom aspoň časť
ďalšieho vývrtu (25) je opatrená definovanou
vnútornou plochou ďalšieho vývrtu (25), na ktorú
prilieha svojou vonkajšou plochou zvárací drôt
(6).
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B 24D 3/00
1328-97
Valárik Kamil, Galanta, SK;
Valárik Kamil, Galanta, SK;
Fólia so zabudovanou zrnitou vrstvou, spôsob
jej výroby a zariadenie na vykonávanie tohto
spôsobu
(22) 30.09.97
(57) Fólia so zabudovanou zrnitou vrstvou pozostáva
aspoň z dvoch vrstiev s rozdielnymi teplotami ta
venia, pričom aspoň jedna z nich je termoplastic
ká a zrnitý materiál je zabudovaný v hornej termoplastickej vrstve s nižšou teplotou tavenia.
Spodná vrstva môže byť na báze termoplastov,
kovov, papiera, prípadne textilu. Fólia podľa toh
to vynálezu sa vyrába nanesením nahriateho zrni
tého materiálu do vrchnej termoplastickej fólie
a jej následným ochladením na zariadení v pev
nom ráme, pozostávajúcom z odvíjacej a navíja
cej časti, násypky zrnitého materiálu, ohrievacej,
dávkovacej a chladiacej časti.

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

B 25B 13/12, B 25B 23/00
1583-98
Radvanec František, Košice, SK;
Radvanec František, Košice, SK;
Blokovací a posuvný mechanizmus dvojra
menných montérskych náradí
(22) 18.11.98
(57) Mechanizmus pozostáva z rozšírenej valcovej
časti (9) blokovacieho a posuvného valcového
jadra (8), ktorá je vytláčaná silou vratnej pružiny
(22) z puzdra (2) vytvoreného na privrátenej stra
ne (6) ramena (7) cez blokovaciu dieru (12) vy
tvorenú v druhom suvne vloženom ramene (13) a
pritláčaná do puzdra (17) vytvoreného na odvráte
nej strane (21) ramena (17), pričom druhé suvne
vložené rameno (13) má vytvorené blokovacie
diery (12), ktoré sú navzájom prepojené vytvore
nou posuvnou drážkou (24) na voľný priechod zú
ženej valcovej časti (10) blokovacieho a posuvné
ho valcového jadra (8). Opísaný mechanizmus
dvojramenných montérskych náradí zabraňuje
prekíznutiu ramien pri zovretí čeľustí a zároveň
rieši bezpečné a rýchle nastavenie požadovanej
vzdialenosti medzi čeľusťami.

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

B 26B 21/22, 21/40
1381-98
THE GILLETTE COMPANY, Boston, MA, US;
Apprille Domenic Vincent JR., Arlington, MA,
US;
Holiaca čepieľková zostava
04.03.97
10.04.96
08/630 053
US
PCT/US97/03361, 04.03.97
Je opísaná holiaca čepieľková zostava (10) na
osadenie na rukoväť, opatrená prípojným útvarom
na otočné pripojenie, ktorá obsahuje puzdro (12)
nesúce tri čepieľková členy (18, 20, 22), majúce
každý prednú hranu (29), ďalej majúca vpredu
chráničový člen (14), vzadu krytový útvar (2),
oblúkové úložné plochy (42,44) pod úložnou čas
ťou na čepieľková členy, uspôsobené na klzné
vsunutie uvedeného prípojného útvaru rukoväti.
Os otáčania je výhodne umiestnená pri prednej
hrane druhého čepieľkového člena. Čepieľková
členy sú výhodne pružne uložené a najmenej dva
čepieľková členy majú predné hrany naostrené
rezné hrany. Puzdro je opatrené vačkovou plo
chou (54), o ktorú sa opiera sledovač (70) vačky
zaťažený pružinou na rukoväti holiaceho strojče
ka, a vačka môže mať obrys na zaistenie pokojo
vej polohy, ktorá je odlišná od polohy uprostred
medzi prednou a zadnou medzou oblúkového na
táčania.

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

(54)

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

8 268 21/22,21/52
1382-98
THE GILLETTE COMPANY, Boston, MA, US;
Apprille Domenic Vincent JR., Arlington, MA,
US; Chaulk Donald Robert, E. Sandwich, MA,
US; Fucci Joseph George, Hanson, MA, US;
MetcalfStephen Cabot, West Newtown, MA, US;
Trotta Robert Anthony, Pembroke, MA, US;
Worrick Charles Bridgham III, Hanson, MA, US;
Holiaci strojček, holiaca hlavica, driek na ru
koväť strojčeka a spôsob vytvárania hlavice a
rukoväti
08.04.97
10.04.96
08/630 437
US
PCT/US97/05697, 08.04.97
Holiaci strojček obsahuje vymeniteľnú holiacu
hlavicu (14) a rukoväť (12). Vymeniteľná holiaca
hlavica (14) obsahuje puzdro (16) nesúce jednu
alebo viacero čepieľok (18), chránič (20), kryt
(22) a je opatrená vačkovou plochou. Hlavica ob
sahuje spojovací člen (24), majúci držiak na otoč
né uloženie, ktorý otočné nesie puzdro (16) a zá
kladňu (27), prispôsobený na odoberateľné upev
nenie k rukoväti (12). Rukoväť (12) obsahuje po
zdĺžny uchopovací útvar a držiak hlavice, vybie
hajúce z konca uchopovacieho útvaru. Držiak hla
vice má výbežok (26) s vonkajšími bočnými plo
chami, ktoré navzájom do seba zapadajú so sme
rom do vnútra obrátenými plochami vybrania
(130) na hlavicu a koncovou plochou s otvorom.
Výbežok má asymetrický tvar na zaisťovanie
správnej orientácie. V držiaku hlavice je pridržia
vaná pod predpätím tlačka, prechádzajúca otvo
rom v tomto držiaku.

6 (51) B 26D 1/62
(21) 920-97
(71) Vojenský opravárenský podnik 015, š. p., Nováky,
SK;
(72) Lauro Ján, Ing., Prievidza, SK;

(54) Zariadenie na sekanie trubičkového prachu
(22) 04.07.97
(57) Zariadenie na sekanie trubičkového prachu pozo
stávajúce zo sekacieho bubna so špirálovo ulože
nými sekacími segmentmi (1), vybaveného na
jednej strane stálym ozubeným a reťazovým pre
vodom (5) poháňajúcim výškovo nastaviteľný po
dávací valec (3) a na druhej strane vybaveného re
menicou (4) na pohon klinovými remeňmi od
elektromotora (7), plne zabezpečuje rovnomerné
a plynulé posúvanie trubičkového prachu v jednej
vrstve do sekacieho ústrojenstva, a tým dosiahnu
tie definovanej dĺžky sekancov pri plynulom beznárazovom chode.

6 (51) B 29C 33/12, 45/14, G OlD 11/24
(21) 1315-98
(71) ITT MANUFACTURING ENTERPRISES, INC,
Wilmington, DE, US;
(72) De Voider Edmond, Sint-Niklaas, BE; Goossens
André, Rumst, BE; Panis Marc, Bonheiden, BE;
Volz Peter, Darmstadt, DE;
(54) Plastický senzor a spôsob jeho výroby
(22) 21.03.97
(32) 29.03.96
(31) 196 12 765.3
(33) DE
(86) PCT/EP97/01456, 21.03.97
(57) Senzor (37), ktorý slúži na zisťovanie polohových
posunov, pohybových rýchlostí a rýchlostí otáča
nia kodéru, je vybavený plášťom na uloženie
elektrických súčiastok, ktorý sa skladá z prvej
plášťovej časti (44) vyrobenej z plastického mate
riálu, ktorá je aspoň čiastočne obkolesená vstrekovacím tvarovaním vyrobenou druhou plášťo
vou časťou (46), ktorá je rovnako vyrobená
z plastického materiálu. Prvá plášťová časť (44) je
vybavená aspoň jedným integrálnym polohova
cím prvkom (47) uloženým v druhej plášťovej
časti (46).

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

6 (51) B 29C 47/38, C 08L 23/06, B 29C 47/06,
B 29D 9/00
(21) 1370-98
(71) CONENOR OY, Espoo, FI;
(72) Järvenkylä Jyri, Hollola, FI; Kirjavainen Kari,
Espoo, FI; Sjoberg Michael, Västeras, SE;
(54) Plastový výrobok, spôsob jeho výroby a zaria
denie na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 19.03.97
(32) 04.04.96, 29.04.96, 08.05.96, 20.09.96,
12.12.96, 12.12.96, 20.12.96
(31) 961540, 961822, PCT/FI96/00261,
PCT/F196/00502, 964988, 964991, 965182
(33) FI, FI, WO, WO, FI, FI, Fl
(86) PCT/FI97/00180, 19.03.97
(57) Opísané zariadenie je zložené z aspoň jedného ro
tora (1), aspoň jedného statora (2, 3) a medzi nimi
usporiadanej podávacej škáry (4), pričom je ďalej
vybavené drážkami (7) usporiadanými najednej
strane podávacej škáry (4) na natláčanie a pre
miesťovanie pretláčaného materiálu smerom
k výstupu počas otáčania rotora (1). Priečny prie
rez týchto drážok (7) zostáva v podstate nemenný.
Na druhej, protiľahlo usporiadanej strane podáva
cej škáry (4) je usporiadaná protisměrná drážka
(8) takým spôsobom, že pracovná dutina na spra
covanie materiálu je zložená z drážok (7) vytvo
rených v rotore (1), drážok (8) vytvorených v sta
tore (2, 3) a škáry nachádzajúcej sa medzi roto
rom (1) a statorom (2, 3), a že plocha jej priečne
ho prierezu sa v smere osi extrudéra aspoň čias
točne plynule zmenšuje.
•10

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

B 30B 11/22, 15/32
1476-97
ŠKODA TS, s. r. o., Plzeň, CZ;
Ambrož Jaroslav, Ing., Plzeň, CZ; Koutský Milan,
Plzeň, CZ;
Sklz vulkanizačného lisu
31.10.97
24.09.97
PV 3007-97
CZ
Opísaný sklz vulkanizačného lisu je určený na od
ber hotových pneumatík po ich vyňatí z formy. Na
zvislom vedení (6), spojenom s rámom (5), je výš
kovo prestaviteľné usporiadaný nosič (2), kí bo vo
spojený so sklzovým rámom (3). Z nosiča (2) ale
bo zo sklzového rámu (3) vystupuje oproti sklzovému rámu (3) alebo nosiču (2) doraz (12), pri
čom sklzový rám (3) je opatrený dosadacou plo
chou (13) a rám (5) zarážkou (14).

B 30B 15/32, 11/22
1477-97
ŠKODA TS, s. r. o„ Plzeň, CZ;
Elleder Pavel, Plzeň, CZ; Tupý Zdeněk, Plzeň,
CZ;
(54) Odoberacie zariadenie vulkanizačného lisu
(22) 31.10.97
(32) 24.09.97
(31)PV 3008-97
(33) CZ
(57) Odoberacie zariadenie je určené na vyberanie ho
tových pneumatík z formy. Horná časť komory
(2) je opatrená aspoň jednou dvojicou lopatiek
(1), ktorých čapy (6) sú otočné uložené v puzd
rách (22) spojených s hornou časťou komory (2).

rách zapaľovacej cievky (5) a transformátora (20).
Zatvorením spínača (4) elektromagnetické polia
zaniknú. Indukciou vzniknuté napätia spôsobia na
sekundárnom vinutí cievky (5) skokové napätie,
spôsobiace ďalší elektrický prieraz a oblúkové
horenie a súčasne napätie z transformátora (20)
nabije kondenzátory (1), (2) na napätia (Ul, U2).
Novým otvorením spínača (4) impulzom (7) sa
dej opakuje. Iskra horí pokiaľ prichádzajú impul
zy (7). Spaľovacím motorom pracujúcim v tak
toch časovač (8) určuje pôsobením vstupných im
pulzov (9) a (10) začiatok a koniec horenia iskry
v každom takte.

6(51) B60P7/00
(21) 369-97
(71) Lack Tomáš, Ing., Žilina, SK; Gerlici Juraj, Dr.,
Ing., Žilina, SK;
(72) Lack Tomáš, Ing., Žilina, SK; Gerlici Juraj, Dr.,
Ing., Žilina, SK;
(54) Nadstavba vozidla s možnosťou relatívneho
pozdĺžneho pohybu proti rámu vozidla
(22) 19.03.97
(57) Relatívny pozdĺžny pohyb nadstavby (3) proti rá
mu vozidla (1) je zabezpečený uložením nadstav
by na ráme vozidla prostredníctvom závesov (2).
Nadstavba, nosné závesy a rám vozidla tvoria paralelogram. Nežiaduci kmitavý pohyb je tlmený
pomocou dvojčinného tlmiča (4), ktorý sa použi
je, keď nie je podstatné, že nadstavba vykonáva
posuvný relatívny pohyb v pozdĺžnom smere.
Nežiaduci pozdĺžny pohyb môže byť odstránený
prichytením (5), ktoré účelne pri dosiahnutí urči
tej hodnoty zotrvačnej sily zanikne, čím umožní
relatívny pohyb nadstavby v pozdĺžnom smere.
Po zániku tejto zotrvačnej sily sa toto prichytenie
obnoví. Nadstavba sa pôsobením vlastnej hmot
nosti vráti do pôvodnej rovnovážnej polohy, spät
ný pohyb nadstavby do rovnovážnej polohy je
tlmený jednočinným tlmičom (7).

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

B60R16/00
1123-97
Longauer Karol, Ing., Bratislava, SK;
Longauer Karol, Ing., Bratislava, SK;
Zapojenie elektronického zapaľovacieho zaria
denia s dlhou iskrou
(22) 19.08.97
(57) Spôsob napájania iskry elektrickou energiou
umožňuje jej nepretržité horenie. Systém je riade
ný otváraním a zatváraním spínača (4) impulzmi
(7). Otvorením spínača (4) sa realizuje prvá fáza
horenia vybíjaním kondenzátorov do zapaľovacej
cievky (5), elektrickým prierazom a následným
oblúkovým horením (11) na sviečke (6) a súčas
ným vytváraním elektromagnetických polí v jad

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

B 60V 1/00, 1/06
1191-97
Krúpa Alexander, Pezinok, SK;
Krúpa Alexander, Pezinok, SK;
Vznášadlo s uzavretou cirkuláciou vzduchu
03.09.97
Vznášadlo s uzavretou cirkuláciou vzduchu je
opatrené odsávacou štrbinou (3) medzi okrajom
obvodu profilovanej spodnej steny (5) a vonkaj
šou obvodovou hranou (2) v spodnej časti telesa
vznášadla (1), kde stena (5) predeľuje podtlakovú
sekciu (6) od dolnej - pretlakovej sekcie (7) dvo
jitého dna telesa vznášadla (1), spojeného pritom
prúdnicovými priečkami (9) cez podtlakovú sek
ciu (6) so spodnou stenou (5), ktorá má v strede
dýzový otvor (10) s prečerpávajúcim ventiláto
rom (12), súosovo napojeným na motorické zariadenie(ll).

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

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

B 6ID 17/04, B 62D 29/04, 31/02
1514-98
DUEWAG AG, Krefeld, DE;
Schroeder Karl-Josef, Dusseldorf, DE; Muhlhahn
Dieter, Langenfeld, DE; Koeppe Matthias, Julich,
DE;
Vozová skriňa koľajového vozidla
03.05.97
13.05.96
196 19 212.9
DE
PCT/DE97/00930, 03.05.97
Vozová skriňa koľajového vozidla sa skladá
v podstate z vodorovnej steny (!) a zo zvislej ste
ny (2), pričom vodorovné steny (1) slúžia na vy
tváranie dlážky a strechy a zvislé steny (2), najmä
ktoré vytvárajú bočné steny, obsahujú výrezy (2a)
na oblok alebo vstupné dvere. Vodorovné steny
(1) a zvislé steny (2) sú vytvorené v priereze
priečne na pozdĺžnu os vozidla delenými modul
mi (3) z plastického materiálu zosilneného vlák
nami. Vždy dva tieto komplementárne usporiada
né a na svojich v priečnom strede (4) voza sa stý
kajúcich vodorovných stenách (1) na prenášanie
sily spojené delené moduly (3) z plastického ma
teriálu zosilneného vláknami vytvárajú pozdĺžnu
sekciu vozovej skrine. Dĺžka vozovej skrine je
stanoviteľná spojením prenášajúcim sily viacej uvedených pozdĺžnych sekcií na ich v priečnom
smere voza upravených miestach (5) styku v ob
vodovom priečnom smere voza.
3.3
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6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)

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

B 61F 5/44, 7/00, 3/12, B 61D 3/10
1156-98
PATENTES TALGO, S.A., Madrid, ES;
Archilla Aldeanueva Luis, Madrid, ES; Frutos
Aguado Julio, Collado Villalba, Madrid, ES;
Jednonápravové jazdné zariadenie s pohybli
vými nezávisle zavesenými kolesami na kĺbové
prepravné železničné vagóny
28.11.97
24.12.96
P 9602736
ES
PCT/ES97/00295, 28.11.97

(57) Zariadenie zahŕňa podvozkovú nosnú konštrukciu
(1), pružiny závesov (2) s vertikálnymi tlmičmi
(AV) namontovanými vnútri nich, posuvné patky
na nosenie jazdného zariadenia počas procesu
zmeny koľajnicového rozchodu, hlavice závesov
(4) so stabilizujúcimi ramenami (5), visuté spojo
vacie články závesov pripojené k hlavovačom zá
vesov a systémy na navedenie jazdného zariade
nia. Vynález je užitočný kvôli umožneniu použí
vať kĺbové prepravné železničné vagóny v želez
ničnej sieti s dvoma koľajnicovými rozchodmi.

6 (51) B 61G 11/02
(21) 1548-98
(71) EISENBAHNTECHNIK
HALBERSTADT
GMBH, Halberstadt, DE;
(72) Staub John, Quedlinburg, DE; Wagner Matthias,
Zscheppen, DE;
(54) Nárazník, najmä rúrkový nárazník na koľajo
vé vozidlá
(22) 07.05.97
(32) 13.05.96
(31) 196 19213.7
(33) DE
(86) PCT/EP97/02358, 07.05.97
(57) Nárazníkové puzdro (2) a nárazníková tyč (1) sú
predpäté pri montáži, preto musí byť spätný zdvih
nárazníka ohraničený. Nárazníková tyč (I) tiež
musí byť v mnohých prípadoch zaistená proti pre
krúteniu vzhľadom na nárazníkové puzdro (2).
Zalícované pero (3) je vedené v pozdĺžnej osovej
drážke (6) v nárazníkovom puzdre (2) a súčasne je
podopreté voči nárazníkovej tyči (1), čo slúži na
zabránenie prekrútenia a ohraničenie spätného
zdvihu. Tiež je navrhnutý prostriedok na zaistenie
polohy zalícovaného pera (3), ktorý zabezpečuje
ľahkú demontáž.
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6(51)
(21)
(71)
(72)

B61L5/10
1251-98
VAE Aktiengesellschaft, Wien, AT;
Seidl Kurt, Fohnsdorf, AT; Frauscher Josef,
Ruhstorf, DE;
(54) Zariadenie na zisťovanie polôh výkyvných die
lov výhybky
(22) 11.03.97
(32) 12.03.96
(31) A 468/96
(33) AT
(86) PCT/AT97/00051, 11.03.97
(57) Zariadenie na zisťovanie polôh výkyvných dielov
výhybky, ako sú napríklad hrotnice (1, 2) s mini
málne jedným kontinuitným senzorom odstupu uskutočneným senzorom (4, 5, 6, 7), pričom je vý
stup senzora spojený s usporiadaním obvodu (10)
na dve oddelené vyhodnotenia, pričom je prvé vy
hodnotenie uskutočnené ako vyhodnotenie odstu
pu a druhé vyhodnotenie ako kontrola funkcie
a spôsob vyhodnocovania signálov.
12
2 1.

polohou spojené, v ktorej je mechanizmus spojky
v stave spojené, a polohou rozpojené, v ktorej je
mechanizmus spojky v stave rozpojené, ďalej
spojky (78), ktoré otáča ovládacím prvkom v od
povedi na pohyb druhého kývajúceho sa závažia.

60 3 63
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6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
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6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
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(32)
(31)
(33)
(57)

B 62M 11/14
1076-98
Shimano Inc., Sakai-shi, Osaka, JP;
Koshi Tabe, Sakai-shi, Osaka, JP;
Prevody bicykla umiestnené v náboji kolesa
07.08.98
08.08.97, 30.10.97, 27.05.98
H9-215236, H9-299178, H10-146128
JP, JP, JP
Vnútorný vodič prevodov (10) je nábojom schop
ný spínať jednotlivé prevodové stupne na základe
odstredivej sily, pričom zahŕňa os náboja (21),
hnacie ústrojenstvo (22), objímku (23), mechaniz
mus planétového súkolesia (24), mechanizmus
spojky (25) a náboja (60) schopné sa otáčať oko
lo osi náboja. Mechanizmus planétového súkole
sia je umiestnený medzi hnacím ústrojenstvom
a objímkou a je navrhnutý tak, aby mohol meniť
rýchlosť otáčania hnacieho ústrojenstva a výsle
dok tejto zmeny prenášať na objímku. Mechaniz
mus spojky spája alebo rozpája hnacie ústrojen
stvo a objímku. Mechanizmus prepínania spojky
zahŕňa závažia (77), ktoré sa kývajú okolo jedné
ho svojho konca, ďalej ovládaciu dosku (75)
schopnú sa pohybovať v kruhu medzi

/

B62M25/00
1157-98
Shimano Inc., Sakai-shi, Osaka, JP;
Kimura Yoshiki, Shimonoseki-shi, Yamaguchi,
JP;
Radenie na bicykli
21.08.98
28.08.97
H9-232047
JP
Ovládací prvok radenia (9) zahŕňa ovládací panel
(20) integrálne vytvorený s vpravo brzdiacou pá
kou (predného kolesa) (16), dve kontrolné tlačid
lá (21) a (22) umiestnené blízko seba vľavo
a vpravo na spodnej časti ovládacieho panelu
(20), ďalej ovládací voliaci kotúč umiestnený nad
tlačidlami (21, 22) a ďalej displej z tekutého kryš
tálu (24), ktorý sa nachádza vľavo od voliaceho
kotúča (23). Ovládacia zložka radenia (25), slú
žiaca na ovládanie operácie radenia, je uložená
vnútri ovládacieho panela (20).
/IOo

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

B 65B 31/00
1554-98
Turunen Pentti, Järvenpää, Fl;
Turunen Pentti, Järvenpää, Fl;
Plniace zariadenie
15.05.97
21.05.96
962144
FI
PCT/FI97/00284, 15.05.97
Plniace zariadenie na plnenie opakovane plniteľných aerosólových obalov pozostáva zo zásobní
ka (1) kvapaliny, čerpadla (2) s pohonnými pro
striedkami (3), dýzy (4) na privádzanie tekutiny
do aerosólového obalu (5) a prietokového kanála
(6) na pretekanie kvapaliny zo zásobníka (1) kva
paliny do dýzy (4). Plniace zariadenie ďalej obsa
huje ovládaciu jednotku (7), s ktorou je spojený okrem pohonných prostriedkov (3) tiež ovládací
ventil (8), umiestnený v prietokovom kanáli (6)
pred dýzou (4), prietokomer (10), umiestnený me
dzi čerpadlom (2) a ventilom (8), a spúšťač (11).
Prietokový kanál (6) je vybavený obmedzovačom
prietoku (9) umiestneným pred ventilom (8).

6 (51) B 65D 25/32, B 29C 45/00
(21) 1732-98
(71) Jokey Plastik Wipperfiirth GmbH, Wipperfurth,
DE;
(72) Georgiadis Robert Guido, Bergish Gladbach, DE;
(54) Kĺbový spoj dvoch plastových súčastí vyrobe
ných jedinou operáciou lisostrekom, najmä
plastovej nádoby s držadlom a spôsob jeho vý
roby
(22) 14.06.97
(32) 18.06.96
(31) 296 10 691.7
(33) DE
(86) PCT/DE97/01244, 14.06.97
(57) Pri kĺbovom spoji dvoch plastových súčastí (1,2)
vyrobených lisostrekom jednou operáciou je prvá
z plastových súčastí (1) opatrená čapom (4) a dru
há plastová súčasť (2) krúžkom (3), pričom sú obe
plastové súčasti spolu spojené spojovacími prúž
kami (5), ktoré sa dajú na definovaných miestach
prerušiť. Stabilný a zaťažiteľný kĺbový spoj je za
istený tým, že čap (4) prvej plastovej súčasti (1)
a krúžok (3) druhej platovej súčasti (2) sa dajú
vzájomne spojiť tým, že sa krúžok (3), ktorý je
opatrený výčnelkom (6) nasunie na čap (4), ktorý
je opatrený drážkou (7) zodpovedajúcou výčnelku
(6), pričom sú čap (4) a krúžok (3) spolu spojené
prostredníctvom spojovacích prúžkov (5) tak, aby
krúžok (3) bol umiestnený súosovo s čapom (4)
v podstate na jeho vonkajšej strane. Takýto kĺbo
vý spoj sa týka najmä plastovej nádoby s kĺbovo
upevneným držadlom (8). Toto usporiadanie
umožňuje výrobný postup, ktorý v podstate pozo
stáva z jednej operácie.
3 1

6 (51) B 65D 25/20, B 65C 9/18
(21) 1283-98
(71) Heineken Technical Services B.V, Amsterdam,
NL;
(72) Blom Patrick Johannes, Leiden, NL; Rosens
Erwin Anton, Leiden, NL; Brandt Thomas Lynn,
Windsor, NY, US; Wilkens Daniel Nathaniel,
Freeville, NY, US;
(54) Vratný plastický kontajner opatrený nálepkou
(22) 19.03.97
(32) 20.03.96
(31) 96200780.3
(33) EP
(86) PCT/NL97/00140, 19.03.97
(57) Opisuje sa vratný plastický prepravný kontajner,
ktorý je opatrený aspoň na jednom svojom povr
chu nálepkou len z tlačiarenskej farby, ktorá je od
strániteľná bez porušenia zmieneného povrchu.
Táto nálepka je prilipnutá k tomuto aspoň jedné
mu povrchu prostredníctvom aktivovanej vrstvy
adheziva.

6(51) B 65D 85/10
(21) 1730-97
(71) Slupski Richard, Petrovice u Karviné, CZ;
Michailidis Petros, Ing., Petrovice u Karviné, CZ;
Čejda Jaroslav, Ing., Karviná-Nové Město, CZ;
(72) Slupski Richard, Petrovice u Karviné, CZ;
Michailidis Petros, Ing., Petrovice u Karviné, CZ;
Čejda Jaroslav, Ing., Karviná-Nové Město, CZ;
(54) Spôsob balenia, značenia a distribúcie cigariet
(22) 18.12.97
(32) 15.09.97
(31) PV 2891-97
(33) CZ
(57) Spôsob balenia, značenia a distribúcie cigariet
spočíva v tom, že obal obsahuje najmenej jeden
kus cigarety, obal je hygienicky, prípadne herme
ticky uzavretý, vybavený špeciálnym uzáverom
a označením - kolkovou známkou, ktorá sa pri
otvorení - roztrhnutí - znehodnotí. Cigarety sú označené - okolkované - na filtri. Obal je tvorený
maximálne piatimi dielmi - vreckami. Obal je označený špeciálnym označením - ochrannou
známkou. Cigarety sú distribuované najmenej po
jednom kuse, maximálne však po piatich kusoch.

(57) Zariadenieje určené na polohové nastavovanie na
linke na ohýbanie a/alebo ďalšie tepelné spraco
vanie skla vzhľadom na najmenej jeden nástrojo
vý prvok (8, 180), pričom linka obsahuje doprav
ník (3) na presun sklenených tabúľ zahriatych nad
teplotu mäknutia, naplocho pod horným nástrojo
vým prvkom (8), obsahujúcim prostriedky na tva
rovo a/alebo tepelne spracovávací proces na skle
nenej tabuli a uspôsobeným na prevzatie sklene
ných tabúľ z dopravníka a na uvoľňovanie skle
nenej tabule na dolný nástrojový prvok (180) kvô
li pokračovaniu tvarovania a/alebo presun skla
k inému zariadeniu, hlavne chladiacemu zariade
niu na tepelné tvrdenie. Dopravník (3) je opatrený
zastavovacím mechanizmom posunu tabule pod
horným nástrojovým prvkom (8, 14) a zariadenie
obsahuje prostriedky na polohové nastavovanie
sklenenej tabule pod horným nástrojovým prv
kom (8), ktoré sú tvorené najmenej jednou zaráž
kou (12) nesenou horným nástrojovým prvkom
(8) v polohe, ktorá je v smere posunu sklenených
tabúľ (2) po dĺžke dopravníka (3) pevná a ktorá
určuje krajnú polohu predného okraja sklenenej
tabule (2) pod horným nástrojovým prvkom (8).
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Trieda C
6(51) C 03B 23/03, 35/16
(21) 1229-90
(71) Saint-Gobain Vitrage International, Courbevoie,
FR;
(72) Petitcollin Jean-Marc, Thourotte, FR; Harle
Gérard-Jean, Thourotte, FR;
(54) Zariadenie na nastavovanie polohy sklenenej
tabule na výrobnej linke na ohýbanie a/alebo
ďalšie tepelné spracovanie skla
(22) 14.03.90
(32) 24.03.89
(31) FR.89.03934
(33) FR

6 (51) C 03C 3/078, A 61K 6/027
(21) 1029-98
(71) UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE,
Baltimore, MD, US;
(72) Litkowski Leonard J., Baltimore, MD, US; Hack
Gary D., Columbia, MD, US; Greenspan David
C., Gainesville, FL, US;
(54) Bioaktivna sklená kompozícia a spôsob ošetre
nia používajúci túto kompozíciu
(22) 29.01.97
(32) 29.01.96, 07.02.96, 29.01.97
(31) 60/010 795, 08/597 936, 08/789 909
(33) US, US, US
(86) PCT/US97/01785, 29.01.97
(57) Opisuje sa bioaktívna sklená kompozícia na báze
oxidu kremičitého, ktorá môže byť použitá v spo
jení s činidlom, akým je napr. zubná pasta, gél
a pod. Táto kompozícia má častice s veľkosťou
menšou ako 90 pm, pričom tieto častice rýchlo
a nepretržite reagujú s telesnými tekutinami v dô
sledku bezprostredného a dlhotrvajúceho uvoľňo
vania iónov vápnika a fosforu z jadra častíc oxidu
kremičitého na produkciu stabilnej vrstvy kryšta
lického hydroxykarbonátoapatitu ukladané na
zubné kanáliky a do týchto zubných kanálikov na
bezprostredné a dlhotrvajúce obmedzenie precitli
venosti zuboviny a remineralizáciu zubného povr
chu.

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

(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(57)
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(72)

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

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

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

C 04B 24/24
1265-98
BAYER AG, Leverkusen, DE;
Groth Torsten, Dr., Odenthal, DE; Joentgen
Winfried, Dr., Koln, DE; Lehmann Bernhard,
Dipl.-Ing., Aachen, DE; Moritz Ralf, Dr., Neuss,
DE; Litzinger Ulrich, Hachenburg, DE; Schubart
Rudiger, Dr., Bergisch Gladbach, DE; Menzel
Thomas, Dr., Hilden, DE;
Spôsob zlepšenia plasticity keramických hmôt
a zvratu tohto pôsobenia
16.09.98
17.09.97
19740787.0
DE
Plasticita keramických hmôt a disperzia sa môže
zlepšiť prídavkom najmenej jedného polyméru (1)
s opakujúcimi sa sukcinylovými jednotkami. Toto
pôsobenie sa môže zvrátiť prídavkom urýchľova
ča tuhnutia (II); výhodnými urýchľovačmi tuhnu
tia sú polyméry (Il) typu polyalkylénpolyamínov.

C 07C 5/333, B OlJ 23/76
1025-98
SÚD CHEMIE MT S.r.l., Milano, IT;
Rubini Carlo, San Fermo Della Battaglia, IT;
Cavalli Luigi, Novara, IT; Conca Esterino,
Novara, IT;
Katalyzátory na dehydrogenáciu etylbenzénu
na styrén a spôsob tejto dehydrogenácie
29.07.98
01.08.97
MI97A001860
IT
Sú opísané katalyzátory, ktoré obsahujú oxid že
lezitý (Fe20g), oxid draselný, oxidy horčíka
a/alebo vápnika, oxid céria a oxidy volfrámu
a/alebo molybdénu a železitan draselný s číselnou
veľkosťou kryštálov menšou ako 2 pm, kde sa že
lezitan draselný tabletuje, pred pridaním ďalších
zložiek alebo prekurzorov katalyzátora, účinkom
vodného roztoku KOH a pasty hydratovaného
oxidu železitého impregnovaného vodným rozto
kom soli céria, vysušením akalcináciou výslednej
pasty.

C 07C 31/26, 29/76, A 61K 47/10, 31/44, 9/20
1432-98
BAYER AG, Leverkusen, DE;
Yoshinari Tomohiro, Suita, Osaka, JP; Schueckler
Fritz, Leverkusen, DE; Poellinger Norbert,
Miillheim, DE; Maegata Shinji, Shiga, JP;
D-Mannitol a spôsob jeho prípravy
14.04.97
16.04.96
8/94401
JP
PCT/JP97/0I286, 14.04.97

(57) D-Mannitol so špecifickou povrchovou plochou
najmenej 1 nr/gram, ktorý môže byť vo forme
kryštálov. Tento D-mannitol má zlepšenú lisovateľnosť a je vhodný ako excipient.
6 (51)
(21)
(71)
(72)

C 07C 51/34, 51/25, 55/08, 55/18, 69/38, 69/48
1141-97
Slovakofarma, a. s., Hlohovec, SK;
Macho Vendelín, prof. Ing., DrSc., Partizánske,
SK; Mravec Dušan, doc. Ing., CSc., Bratislava,
SK; Vojtko Ján, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK;
Králik Milan, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK;
Gattnar Ondřej, Ing., CSc., Bratislava, SK; Varga
Ivan, Ing., Hlohovec, SK; Šnupárek Vladislav,
Ing., Rišňovce, SK; Škoda Alojz, Ing., CSc.,
Hlohovec, SK;
(54) Spôsob výroby kyseliny azelaovej a/alebo kyse
liny malónovej, a/alebo ich metylesterov
(22) 21.08.97
(57) Ozonizáciou glyceridov a/alebo alkylesterov,
a/alebo voľných, prevažne nenasýtených karbo
xylových kyselín Cjg až Cj2 Pr* teplote 0 až
130 °C s následným rozkladom ozonidov a oxidá
ciou vytváraných aldehydických skupín na karbo
xylové, pričom ozonizácia, konjugovaná s rozkla
dom ozonidov a s oxidáciou pri teplote nad 50 °C
sa uskutočňuje aj v jednom technologickom stup
ni. Ozonizácia sa uskutočňuje ozón obsahujúcim
plynom a/alebo kyslík i ozón obsahujúcim ply
nom, tiež dooxidovanie produktov rozkladu ozo
nidov, pričom zo surového reakčného produktu sa
izoluje kyselina malónová, kyselina azelaová
i kyselina pelargónová a ďalšie nižšie karboxylo
vé kyseliny, oddestilovaním, extrakciou ozonizovaných glyceridov a metylesterov, spravidla po
hydrolýze alebo preesterifikácii metylesterov, od
destilovaním za zníženého tlaku, extrakciou vo
dou, ako aj alifatickými alebo cykloalifatickými
ketónmi (acetón, metyletylketón, diety !ketón, me
ty lizobutylketón, cyklohexanón, metylcyklohexanón, cyklopentanón) a alifatickými alebo cykloaIifati^ kými étermi (diety (éter, mety 1-terc.butyléter, metyl-terc.amyléter, tetrahydrofúrán).

6 (51) C 07C 211/54, 211/56, 209/68
(21) 743-98
(71) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel,
CH;
(72) Aebli Beat Michael, Basel, CH; Evans Samuel,
Dr., Marly, CH; Gati Sandor, Dr., Allschwil, CH;
(54) Nonylované difenylamíny
(22) 04.06.98
(32) 06.06.97
(31) 1377/97
(33) CH
(57) Opísaná je zmes nonylovaných difenylamínov,
najmä dinonylovaných difenylamínov, a technic
ky výhodný spôsob prípravy tejto zmesi s použi
tím kyslých katalyzátorov v malých množstvách.
Zmes sa používa ako prísada na stabilizáciu orga
nických produktov, ktoré podliehajú oxidačnej,
tepelnej alebo svetlom vyvolávanej degradácii.

6 (51) C 07C 257/18, C 07D 207/08, 207/12,
211/22, 211/46, 307/79, 307/80, 333/60,
A 61K 31/33, 31/38
(21) 3276-92
(71) DAIICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD,
Chuo-ku,Tokyo, JP;
(72) Nagahara Takayasu, Edogawa-ku, Tokyo, JP;
Kanaya Naoaki, Edogawa-ku, Tokyo, JP; Inamura
Kazue, Edogawa-ku, Tokyo, JP; Yokoyama
Yukio, Edogawa-ku, Tokyo, JP;
(54) Aromatické amidínové deriváty a antikoagulařný prostriedok alebo prostriedok vhodný na
prevenciu alebo liečbu trombóz alebo embólií
(22) 30.10.92
(32) 31.10.91
(31) HEI-3-286088
(33) JP
(57) Aromatické amidínové deriváty všeobecného
vzorca (1), význam substituentov R*, R^, R^, R**,
A, X a Y a koeficientu n je definovaný v patento
vých nárokoch, skupina všeobecného vzorca (A)
predstavuje člen, ktorý je zvolený zo súboru zahŕ
ňajúceho indoly1, benzofuranyl, benzotienyl, benzimidazolyl, benzoxazolyl, benzotiazolyl, nafty],
tetrahydronaftyl a indanyl a ich farmaceuticky
vhodné soli, ktoré majú silný antikoagulačný úči
nok, prostredníctvom reverzibilnej inhibície akti
vovaného krvného koagulačného faktora X.
Opisuje sa antikoagulačný prostriedok alebo pro
striedok vhodný na prevenciu alebo liečbu trom
bózy alebo embólií, ktorý ako účinnú prísadu ob
sahuje uvedený aromatický amidínový derivát.
R2

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

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

R3

C 07C 259/10, 259/08, 243/38, 243/24
1579-98
ITALFARMACO S.p.A., Milano, IT;
Bertolini Giorgio, Cinisello Balsamo, IT; Biffi
Mauro, Cinisello Balsamo, IT; Leoni Flavio,
Cinisello Balsamo, IT; Mizrahi Jacques, Cinisello
Balsamo, IT; Pavich Gianfranco, Cinisello
Balsamo, IT; Mascagni Paolo, Cinisello Balsamo,
IT;
Deriváty hydroxamovej kyseliny, farmaceutic
ký prostriedok s ich obsahom a ich použitie
12.05.97
14.05.96
MI96A000968
IT
PCT/EP97/02407, 12.05.97

(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R' je vo
dík alebo alkyl; A je adamantyl alebo mono-, bialebo tricyklický zvyšok voliteľne nenasýtený,
heterocyklický zvyšok a/alebo substituovaný hyd
roxy, alkanoyloxy, amino, aminoalkylom, halogé
nom, alky lom, trialkylamóniumalky lom; (a) je re
ťazec 1 až 5 atómov uhlíka voliteľne obsahujúci
dvojitú väzbu alebo NR'; Rje vodík alebo fenyl;
Xje O alebo NR', alebo chýba; r a m sú nezávis
le 0, 1 alebo 2; B je fenylén alebo cyklohexylén;
Y je hydroxy alebo aminoalkyl voliteľne preruše
ný O; ktoré majú protizápalové a imunosupresívne účinky.
NH—(CH2)m—B-(CH2)r

CONR' (|

O
—

(a)

6(51) C 07C 279/22, A 61K 31/155
(21) 416-98
(71) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, Frank
furt am Main, DE;
(72) Weichert Andreas, Dr., Egelsbach, DE; Brendel
Joachim, Dr., Bad Vilbel, DE; Kleemann Heinz-Wemer, Dr., Bischofsheim, DE; Lang Hans
Jochen, Dr., Hofheim, DE; Schwark Jan-Robert,
Dr., Frankfurt, DE; Albus Udo, Dr., Florstadt, DE;
Scholz Wolfgang, Dr., Eschbom, DE;
(54) Orto-substituované benzoylguanidíny, spôsob
ich prípravy, liečivo, ktoré ich obsahuje, a ich
použitie
(22) 30.03.98
(32) 01.04.97
(31) 19713427.0
(33) DE
(57) Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I),
v ktorom RI predstavuje trifluórmetylovú skupi
nu, jeden zo substituentov R^ a R^ znamená atóm
vodíka a vždy druhý substituent R^ alebo
predstavuje skupinu -C(OH)(CHg)CHoOH,
-CH(CH3)CH2OH alebo -C(OH)(CH3)2, R*zna
mená metylovú skupinu, metoxyskupinu, atóm
chlóru alebo trifluórmetylovú skupinu, ako aj ich
farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sú vhodné ako
antiarytmické liečivá s kardioprotektívnou zlož
kou na použitie na profylaxiu infarktu a liečenie
infarktu, ako aj na liečenie angíny pectoris.
Preventívne inhibujú aj patoťyziologické procesy
pri vzniku ischemický indukovaných porúch,
zvlášť pri vzniku ischemický indukovaných srd
cových arytmií. Ďalej sa opisuje spôsob prípravy
týchto zlúčenín, liečivá, ktoré ich obsahujú, a ich
použitie.
R1

6 (51) C 07C 311/00, C 07D 209/42, 213/55, 235/24,
257/04, 277/56, 277/82, 263/56, 307/91, 333/34,
333/62, A 61K 31/40, 31/535, 31/42, 31/44.
31/34, 31/38,31/41,38/18
(21) 984-98
(71) SHIONOGI and CO., LTD., Osaka-shi, Osaka,
JP;

(72) Watanabe Fumihiko, Kitakatsuragi-gun, Nara, JP;
Tsuzuki Hiroshige, Tsuzuki-gun, Kyoto, JP;
Ohtani Mitsuaki, Nara-shi, Nara, JP;
(54) Sulfónované deriváty aminokyselín a metaloproteázové inhibitory obsahujúce tieto derivá
ty
(22) 22.01.97
(32) 23.01.96, 13.08.96
(31) 30082, 213555
(33) JP, JP
(86) PCT/JP97/00126, 22.01.97
(57) Sú opísané zlúčeniny všeobecného vzorca (I),
v ktorom jednotlivé substituenty majú významy
definované v patentových nárokoch, ich opticky
aktívne izoméry, farmaceuticky prijateľné soli,
hydráty a prostriedky inhibujúce metaloproteázu
s ich obsahom.
R1
R5-R4—R3-SO2-Ny^COY
U
R2

(l)

6(51) C 07C 311/19, A 61K 31/18
(21) 1577-98
(71) Warner-Lambert Company, Morris Plains, NJ.
US;
(72) O'Brien Patrick Michael, Stockbridge, Ml, US;
Sliskovic Drago Robert, Saline, MI, US;
(54) Bifenylsulfonamidové inhibitory matricových
metaloproteináz
(22) 24.04.97
(32) 17.05.96
(31) 60/017 460
(33) US
(86) PCT/US97/06801, 24.04.97
(57) Bifenylsulfónamidy so všeobecným vzorcom (I),
kde r! znamená alkyl, halogen, nitro, kyano,
alkoxy a alkoxykarbonyl; R45 znamená alkyl
a substituovaný alkyl; a R je OH alebo NHOH sú
užitočné ako inhibitory enzýmu matricovej metaloproteinázy u cicavcov a používajú sa na preven
ciu a liečenie chorôb vznikajúcich z poškodenia
s pojivových tkanív.

Zhaoyin, Quebec, CA;
(54) Difenylstilbénové deriváty, farmaceutický pro
striedok s ich obsahom a ich použitie
(22) 29.01.97
(32) 01.02.96, 18.03.96
(31) 60/010 950, 9605647.8
(33) US, GB
(86) PCT/CA97/00063, 29.01.97
(57) Sú opísané difenylstilbénové deriváty všeobecné
ho vzorca (I), kde substituenty sú definované
v hlavnom patentovom nároku, použiteľné pri lie
čení ochorení podmienených cyklooxygenázou-2,
a farmaceutické prostriedky s ich obsahom na lie
čenie ochorení podmienených cyklooxygenázou2.

-

R3

(!)

6(51) C 07C 401/00, A 61K 31/59
(21) 1464-98
(71) SCHERING AKT1ENGESELLSCHAFT, Berlin,
DE;
(72) Steinmeyer Andreas, Berlin, DE; Kirsch Gerald,
Berlin, DE; Neef Gunter, Berlin, DE; Schwarz
Katica, Berlin, DE; Thieroff-Ekerdt Ruth, Berlin,
DE; Wiesinger Herbert, Berlin, DE; Haberey
Martin, Berlin, DE; Fähnrich Marianne, Berlin,
DE;
(54) Deriváty vitamínu D s karbocyklickými alebo
heterocyklickými substituentmi v polohe C-25,
spôsob ich výroby, medziprodukty tohto spôso
bu, ako i ich použitie na výrobu liekov
(22) 21.04.97
(32) 30.04.96
(31) 196 19 036.3
(33) DE
(86) PCT/EP97/02013, 21.04.97
(57) Sú opísané deriváty vitamínu D všeobecného
vzorca (1), v ktorom majú substituenty významy
uvedené v opisnej časti, spôsob ich výroby, me
dziprodukty tohto spôsobu a použitie týchto zlú
čenín na výrobu liekov na terapiu hyperproliferatívnych ochorení kože, nádorových ochorení
a prekanceróz, ochorení autoimunitného systému,
pri atrofickom ochorení kože alebo pri poranení,
sekundárnom hyperparatyreoidizme, degeneratívnych ochoreniach periférneho a centrálneho ner
vového systému.

RS R«

6 (51) C 07C 317/44, 317/46, C 07D 295/18,
A61K31/10
(21) 1026-98
(71) Merck Frosst Canada Inc., Kirkland, Quebec, CA;
(72) Black Cameron, Quebec, CA; Girard Mario,
Quebec, CA; Guay Daniel, Quebec, CA; Wang

6 (51) C 07D 207/02, A 61K 31/40, C 07D 213/40,
403/06, C 07C 235/34, 69/602
(21) 1335-98
(71) TANABE SEIYAKU CO.LTD., Osaka, IP;
(72) Ohmizu Hiroshi, Kyoto, IP; Ohtani Akio,
Saitama, IP; Ohgiku Tsuyoshi, Hyogo, IP; Sai
Hiroshi, Hyogo, IP; Murakami Jun, Saitama, IP;
(54) Butadiénové deriváty a spôsob ich prípravy
(22) 26.03.97
(32) 29.03.96, 13.02.97
(31) 8/77866, 9/28581
(33) JP, JP
(86) PCT/JP97/01017, 26.03.97
(57) Butadiénové deriváty všeobecného vzorca (1-a),
kde kruh A je heterocyklická skupina alebo benzénový kruh prípadne substituovaný skupinou vy
branou zo súboru, ktorý obsahuje nižšiu alkylovú
skupinu, alkoxyskupinu, nitroskupinu, hydroxyskupinu, substituovanú alebo nesubstituovanú aminoskupinu a atóm halogénu, kruh B je heterocyk
lická skupina alebo benzénový kruh pripadne sub
stituovaný skupinou vybranou zo súboru, ktorý
obsahuje nižšiu alkoxyskupinu, nižšiu alkyléndioxyskupinu a di-nižšiu alkylaminoskupinu, R*
a R2 sú rovnaké alebo rozdielne a predstavujú
atóm vodíka alebo nižšiu alkylovú skupinu, jedna
zo skupín -COR22 a -COR^2 je karboxylová sku
pina a druhá je prípadne esterifikovaná karboxy
lová skupina; príslušné pyrolidínové deriváty
a farmaceuticky prijateľné soli a spôsoby ich prí
pravy. Zlúčeniny majú vynikajúcu účinnosť proti
inhibitoru PAl-I a sú užitočné pri profylaxii alebo
liečbe rôznych trombov.

6 (51) C 07D 207/12, 233/02, 263/04, 277/06,
403/12, 413/12, 417/12
(21) 1295-98
(71) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH,
Frankfurt am Main, DE;
(72) Wehner Volkmar, Dr., Sandberg, DE; Stilz Hans
Ulrich, Dr., Frankfurt, DE; Schmidt Wolfgang,
Dr., Frankfurt, DE; SeifFge Dirk, Dr., Mainz-Kostheim, DE;
(54) 5-členné heterocyklická zlúčeniny, spôsob ich
prípravy, ich použitie a farmaceutické príprav
ky obsahujúce tieto zlúčeniny
(22) 21.09.98
(32) 23.09.97
(31) 19741873.2
(33) DE

(57) Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), substituenty
B, E, W, Y, Z, R, R21 R2a, R2b, IV a koeficienty
g a h majú významy uvedené v nárokoch, ktoré sú
vhodné na terapiu alebo profylaxiu zápalových
ochorení, napríklad reumatoidnej artritídy, alebo
alergických ochorení. Zlúčeniny všeobecného
vzorca (1) sú inhibítormi adhézie a migrácie leu
kocytov a/alebo antagonistami adhézneho recep
tora VLA-4 patriaceho ku skupine integrínov.
Opisuje sa spôsob prípravy uvedených zlúčenín,
ich použitie na liečebné účely a farmaceutické prí
pravky s ich obsahom.

(D

6 (51) C 07D 211/34, A 61K 31/445, C 07D 241/04,
A 61K 31/495
(21) 875-98
(71) Warner-Lambert Company, Morris Plains, NJ,
US;
(72) Hupe Donald J., Ann Arbor, MI, US; Johnson
Linda Lea, Ann Arbor, Ml, US; Ortwine Daniel
Fred, Saline, MI, US; Purchase Claude Forsey Jr.,
Ann Arbor, MI, US; White Andrew David,
Pinckney, MI, US; Ye Qi-Zhuang, Ann Arbor, MI,
US;
(54) Aromatické ketokyseliny a ich deriváty, spôsob
ich výroby a farmaceutické kompozície
(22) 27.11.96
(32) 22.12.95
(31) 60/009 489
(33) US
(86) PCT/US96/18925, 27.11.96
(57) Sú opísané aromatické ketokyseliny a ich derivá
ty všeobecného vzorca (I), kde Ar je fenylová
skupina, fenylová skupina substituovaná alkyIovou skupinou, nitroskupinou, atómom halogénu,
-OR5, kyanoskupinou, -CO2R'’, -SOgR-*, -CHO,
-COR5, -CONHR5, -NHCOR5, heteroarylová
skupina alebo 12-naftylová skupina, pričom R5
znamená atóm vodíka alebo alkylovú skupinu, Y
znamená CH alebo N, W znamená -CHR5, v kto
rom má R5 definovaný význam, n je 0 alebo 1
a význam ďalších substituentov R^, R2, R5, Z
a R^ je uvedený v opisnej časti, spôsob ich prí
pravy a farmaceutické kompozície na ich báze,
ktoré je možné použiť ako inhibitory matricovej
metaloproteinázy, predovšetkým želatinázy A
(72 kDa želatináza) a stromelyzínu-1 a pri liečení
multiplexnej sklerózy, pretrhnutia aterosklerotických plátov, aneuiyzmy aorty, poškodenia srdca,
restenózy, periodontálnych porúch, komeálnej
ulcerácie, popálenín, dekubitálnych vredov, chro
nických rán, rakoviny, artritídy a ďalších autoimunitných alebo zápalových porúch, závislých od
napadnutia tkaniva leukocytmi alebo ďalšími
aktivovanými migrujúcimi bunkami.

(54)
(22)
(86)
(57)
(O

6 (51) C 07D 233/66, 233/86
(21) 1247-98
(71) Hoechst Marion Roussel Deutschland GmbH,
Frankfurt am Main, DE;
(72) Wehner Volkmar, Dr., Sandberg, DE; Stilz Hans
Ulrich, Dr., Frankfurt, DE; Schmidt Wolfgang,
Dr., Frankfurt, DE; Seiffge Dirk, Dr., Mainz-Kostheim, DE;
(54) Imidazolidínové deriváty, spôsob ich prípravy,
ich použitie ako liečiv a farmaceutické prí
pravky obsahujúce tieto deriváty
(22) 11.09.98
(32) 18.09.97
(31) 19741235.1
(33) DE
(57) Opisujú sa deriváty všeobecného vzorca (1),
v ktorom B, E, W, Z, R, R®, R^, R^, e a h majú
významy uvedené v nárokoch. Zlúčeniny vše
obecného vzorca (1) sú cennými liečivovými
účinnými látkami, ktoré sú vhodné napríklad na
terapiu alebo profylaxiu zápalových ochorení, na
príklad reumatoidnej artritídy, alebo alergických
ochorení. Zlúčeniny všeobecného vzorca (!) sú in
hibitory adhézie a migrácie leukocytov a/alebo
antagonizujúce činidlá adhézneho receptora
VLA-4 prináležiaceho k skupine integrínov. Tieto
látky sú všeobecne vhodné na terapiu alebo pro
fylaxiu ochorení, ktoré sú spôsobené nežiaducou
mierou adhézie a/alebo migrácie leukocytov ale
bo sú s týmto mechanizmom spojené, alebo ocho
rení, pri ktorých hrajú úlohu interakcie typu bun
ka/bunka alebo typu bunka/matrica, ktoré sú zalo
žené na vzájomnom pôsobení receptorov VLA-4
s ich ligandmi. Ďalej sa opisuje spôsob prípravy
zlúčenín všeobecného vzorca (1), ich použitie pri
terapii a profylaxii uvedených ochorení, ako aj
farmaceutické prípravky, ktoré obsahujú zlúčeni
ny všeobecného vzorca (1).
OR
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6 (51)
(21)
(71)
(72)

R

B-C-N-^CHr]-C-[-CH^—E

é

U)

C 07D 233/72, 491/10
619-98
Hoechst Marion Roussel, Puteaux, FR;
Bouchet Raphael, Pantin, FR; DelthiI Michel,
Noisy Ie Sec, FR; Guilmard Daniel, Roissy en
Brie, FR; Mackiewicz Philippe, Livty Gargan,
FR;

Spôsob prípravy derivátov fenylimidazolidínu
14.11.96
PCT/FR96/01794, 14.11.96
Spôsob prípravy derivátov fenylimidazolidínu
všeobecného vzorca (1), v ktorom R* a R^ pred
stavujú napr. vodík, kyanoskupinu, halogén alebo
aminoskupinu, R^ predstavuje napr. vodík alebo
hydroxylalkyl, R^ a R® predstavujú napr. substi
tuovaný alkyl, XaY predstavujú kyslík alebo sí
ru, ich izomérov a solí. Ako východisková surovi
na sa použije zlúčenina všeobecného vzorca (A),
kde W predstavuje atóm halogénu alebo derivát
hydantoínu.

ÍA>

6 (51) C 07D 237/14, 413/04, 405/04, 403/04, 265/36,
C 07C 251/76, A OlN 43/58
(21) 221-98
(71) Sumitomo Chemical Company, Limited, Osaka,
JP;
(72) Katayama Tadashi, Osaka, JP; Kawamura
Shinichi, Osaka, JP; Sanemitsu Yuzuru, Hyogo-ken, JP; Mine Yoko, Tokyo, JP;
(54) Derivát pyridazín-3-ónu, spôsob kontroly ne
žiaducich burín a použitie derivátov
(22) 19.08.96
(32) 21.08.95,21.02.96,01.04.96
(31) 7/236098,8/60232,8/104618
(33) JP, JP1JP
(86) PCT/JP96/02311, 19.08.96
(57) Sú predložené pyridazín-3-ónové deriváty vzorca
(1), ktoré sú použiteľné ako aktívna zložka herbi
cídov, kde r' je haloalkyl, R^ a R^ sú rovnaké
alebo rozdielne a sú vodík, alkyl, haloalkyl alebo
alkoxyalkyl, Qje [Q-l], [Q-2], [Q-3], [Q-4] alebo
[Q-5], Taktiež je predložené ich využitie a medziprodukty na ich výrobu.

ÍQ-l J

[Q-3]

6(51) C 07D 249/08
(21) 1332-98
(71) DAE WOONG PHARMACEUTICAL CO.,
LTD., Sungnam, Kyunggi-do, KR; DAE ■ WOONG CHEMICAL CO., LTD., Hwasung-gun,
Kyunggi-do, KR;
(72) Kim Yong Fan, Sungnam, Kyunggi-do, KR; Yoon
Geal Jung, Sungnam, Kyunggi-do, KR; Park
Myung Hwan, Seoul, KR;
(54) Spôsob výroby flukonazolu
(22) 24.01.98
(32) 29.01.97
(31) 1997/2700
(33) KR
(86) PCT/KR98/00018, 24.01.98
(57) Je opísaný spôsob prípravy flukonazolu, najmä
prípravy flukonazolu vzorca (1), ktorý má vyni
kajúcu antiťungálnu aktivitu, s vysokým výťaž
kom a čistotou, a jeho farmaceuticky prijateľných
solí alebo hydrátov, kde sa používa reakcia v jed
nej nádobe pri miernych reakčných podmienkach
a v krátkom reakčnom čase, v prítomnosti zásady.

6 (51) C 07D 261/04, A 61K 31/42, C 07D 261/10,
498/10, 413/04, 413/10, 413/06, 413/14, 413/12
(21) 1620-97
(71) The Du Pont Merck Pharmaceutical Company,
Wilmington, DE, US;
(72) Wityak John, West Grove, PA, US; Cain Gary
Avonn, Wilmington, DE, US; Batt Douglas Guy,
Wilmington, DE, US; Pinto Donald, Newark, DE,
US; Hussain Munir Al wan, Wilmington, DE, US;
Xue Chu-Biao, Hockessin, DE, US; Sielecki-Dzurdz Thais Motria, Newark, DE, US; Olson
Richard Eric, Wilmington, DE, US; Degrade
William Frank, Moylan, PA, US; Mousa Shaker
Ahmed, Lincoln University, PA, US;

(54) Izoxazolínové a izoxazolové zlúčeniny, spôsob
ich výroby a farmaceutické prostriedky na ich
báze
(22) 30.05.96
(32) 31.05.95
(31) 08/455 436
(33) US
(86) PCT/US96/07692, 30.05.96
(57) Opisujú sa izoxazolínové a izoxazolové zlúčeni
ny, ktoré sú užitočné ako antagonisty glykoproteínového IIbAIIa fibrinogénového receptorového
komplexu krvných doštičiek alebo vitronektinového receptora. Ďalej sa opisujú farmaceutické
prostriedky obsahujúce tieto zlúčeniny, spôsoby
výroby týchto zlúčenín a použitie týchto zlúčenín
samotných alebo v kombinácii s inými terapeutic
kými činidlami na inhibíciu agregácie krvných
doštičiek, ako trombolytík a/alebo na liečbu tromboembolických chorôb.

6(51) C 07D 261/08, 233/54, 401/04, A 61K 31/42,
31/415, C 07D 231/12, 495/04, 263/32,
C 07C 311/39
(21) 1242-98
(71) G.D. SEARLE & CO., Chicago, IL, US;
(72) Talley John J., Brentwood, MO, US; Malecha
James W, Libertyville, IL, US; Bertenshaw
Stephen, Brentwood, MO, US; Graneto Matthew
James, St. Louis, MO, US; Carter Jeffery S.,
Chesterfield, MO, US; Li Jinglin, Chesterfield,
MO, US; Nagarajan Srinivasan, Chesterfield,
MO, US; Brown David L., Chesterfield, MO, US;
Rogier Donald J. Jr., Chesterfield, MO, US;
Penning Thomas D., Elmhurst, IL, US; Khanna
Ish K., Vemon Hills, IL, US; Xu Xiangdong,
Evanston, IL, US; Weier Richard M., Lake Bluff,
IL, US;
(54) Substituované benzénsulfónamidové deriváty
ako pro liečivá COX-2 inhibítorov
(22) 11.04.97
(32) 12.04.96
(31) 08/631 514
(33) US
(86) PCT/US97/05497, 11.04.97
(57) Proliečivá COX-2 inhibítorov sú opísané ako po
užiteľné pri liečbe zápalu a so zápalom súvisia
cich porúch.

6 (51) C 07D 263/56, 263/32, C 07C 229/36,
A 61K 31/42, C 07D 333/36, C 07C 235/30,
C 07D 295/18,413/04,413/12, 277/24
(21) 1163-98
(71) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex,
GB;
(72) Willson Timothy Mark, Resettrch Triangle Park,
NC, US; Mook Robert Anthony, Jr., Research
Triangle Park, NC, US; Kaldor Istvan, Research
Triangle Park, NC, US; Henke Brad Richard,
Research Triangle Park, NC, US; Deaton David
Norman, Resettrch Triangle Park, NC, US;
Collins Jon Loren, Durham, NC, US; Cobb
Jeffrey Edmond, Research Triangle Park, NC,

(54)

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

US; Brackeen Marcus, Durham, NC, US; Sharp
Matthew Jude, Research Triangle Park, NC, US;
O'Callaghan John Mark, Kent, GB; Erickson
Greg Alan, Research Triangle Park, NC, US;
Boswell Grady Evan, Reserch Triangle Park, NC,
US;
Deriváty 4-hydroxyfenylalkánových kyselín,
spôsob ich výroby, farmaceutický prostriedok
s ich obsahom a ich použitie
26.02.97
28.02.96
9604242.9
GB
PCT/EP97/00916, 26.02.97
Zlúčeniny vzorca (1), kde A predstavuje (i) fenyl
prípadne substituovaný jedným alebo viacerými
nasledujúcimi substituentmi: atóm halogénu, C ] _
_^alkyl, Ci jalkoxy, Ci gfluóralkoxy, nitril, ale
bo -NR^R®, kde R' a R“ sú nezávisle atóm vodí
ka alebo Cj.galkyl; (ii) 5- alebo 6-členná heterocyklická skupina obsahujúca aspoň jeden heteroatóm zvolený zo súboru kyslík, dusík, síra; (iii)
fúzovaný bicyklický kruh a, v ktorom kruh C zna
mená heterocyklickú skupinu definovanú v bode
ii), pričom tento bicyklický kruh je pripojený ku
skupine B niektorým atómom kruhu C; B predsta
vuje (iv) Cj.galkylén; (v) -MCj.^alkylén alebo
C j_(:alkylénMC Italky lén, kde M je O, S alebo
-NR?, kde R- znamená atóm vodíka alebo C | _
.jalkyl; (vi) 5- alebo 6-členná heterocyklická sku
pina obsahujúca aspoň jeden dusíkový atóm a prí
padne jeden ďalší heteroatóm zvolený zo súboru
kyslík, dusík a síra, ktorá je prípadne substituova
ná skupinou C]_galkyl; a (vii) Het-C ]_galkylén,
kde Het znamená heterocyklickú skupinu defino
vanú v bode vi); Alk znamená Cj _galkylén; R^
znamená atóm vodíka alebo C^alkyl; Zje zvo
lené zo súboru (viii) -(C j ,^alkylén)feny 1, kde fe
ny 1 je prípadne substituovaný jedným alebo via
cerými atómami halogénu; (ix) -NR5R^, kde R5
znamená atóm vodíka alebo C^alkyl a R^ zna
mená -Y-(C=O)-T-R5 alebo -Y(CH(OH))-T-R5;
spôsob ich výroby; farmaceutický prostriedok ob
sahujúci nárokované zlúčeniny a použitie zlúče
nín na liečebné účely.

(54) Asymetrická syntéza R-a-propylpiperonylamínu a jeho analógov
(22) 17.03.97
(32) 22.03.96
(31) 60/013 955
(33) US
(86) PCT/US97/03466, 17.03.97
(57) Sú opísané spôsoby prípravy R-a-propylpiperony laminu a jeho analógov, pričom tieto zlúčeniny
sú užitočné ako medziprodukty pri príprave inhi
bítorov elastázy, medziprodukty vhodné na prí
pravu R-ct-propylpiperony laminu.

6(51) C 07D 401/12
(21) 1407-98
(71) ASTRA AKTIEBOLAG, Sôdertälje, SE;
(72) Hôgberg Jan-Ake, Sôdertälje, SE; loannidis
Panagiotis, Spanga, SE; Mattson Anders, Täby,
SE;
(54) Spôsob prípravy horečnatej soli substituovanej
sulfinylovej heterocyklickej zlúčeniny
(22) 22.04.97
(32) 26.04.96
(31) 9601598-7
(33) SE
(86) PCT/SE97/00674, 22.04.97
(57) Je opísaný spôsob prípravy horečnatých solí vzor
ca (!) substituovaných sulfinylových heterocykIov obsahujúcich imidazolovú časť. Spôsob sa
uskutočňuje miešaním substituovaných heterocyklov vzorca (!) so slabou zásadou a zdrojom
horčíka. Zásada a zdroj horčíka sú vybrané tak,
aby ich výsledkom boli rezíduá, ktoré sa dajú ľah
ko odstrániť počas reakcie. Tiež sa opisuje použi
tie vyrobených zlúčenín v medicíne.
O
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6(51)
(21)
(71)
(72)

(54)

6 (51) C 07D 317/58, 405/12
(21) 1273-98
(71) DuPont Pharmaceuticals Company, Wilmington,
DE, US;
(72) Li Hui-Yin, Newark, DE, US; Anzalone Luigi,
West Chester, PA, US; Waltermire Robert Eugene,
Wilmington, DE, US;

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

C 07D 419/14
1294-98
Duphar International Research B.V., Weesp1 NL;
Feenstra Roelof W., Weesp, NL; Den Hartog
Jacobus A. J., Weesp, NL; Kruse Comelis G.,
Weesp, NL; Tulp Martinus T. M., Weesp, NL;
Long Stephen K., Weesp, NL;
Deriváty piperazínu a piperidínu, spôsob ich
prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý
ich obsahuje
21.09.98
24.09.97
97202950.8
EP

(57) Deriváty piperazínu a piperidínu všeobecného
vzorca (a), kde A znamená 5- až 7-člennú heterocyklickú skupinu, ktorá obsahuje 1 až 3 heteroatómy vybrané zo skupiny O, N a S, Z znamená
uhlík alebo dusík a prerušovaná čiara je jednodu
chá väzba, keď Z je dusík a jednoduchá alebo
dvojitá väzba, keď Z je uhlík, n má hodnotu
1 alebo 2,
je 2-pyridylová skupina, 3-pyridylová skupina, 4-pyridylová skupina substituovaná
v meta polohe vzhľadom na metylénový mostík
skupinou Y a prípadne substituovanou skupinou
(R")q, Y je fenyIová skupina, furanylová skupina
alebo tienylová skupina, ktorá môže byť substitu
ovaná 1 až 3 substitučními. Význam substituentov
R*, R^, R-*, R^ a R^ a koeficientov p a q je defi
novaný v patentových nárokoch. Opisuje sa spô
sob prípravy týchto zlúčenín, ich solí a ich použi
tie na liečebné účely.

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

(54)

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

C 07D 487/04, A 61K 31/505
1204-98
Dr. Karl Thomae GmbH, Biberach, DE;
Himmelsbach Frank, Mittelbiberach, DE;
Dahmann Georg, Ummendorf, DE; Von Ruden
Thomas, Baden, AT; Metz Thomas, Wien, AT;
Pyrimido[5,4-d]pyrimidíny, spôsob ich prípra
vy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom
a ich použitie
03.03.97
06.03.96
196 08 653.1
DE
PCT/EP97/01058, 03.03.97
Sú opísané pyrimido[5,4-d]pyrimidíny všeobec
ného vzorca (I), v ktorom s vymedzením zname
ná, že aspoň A^ je alkylskupina, A^ je alkylskupina, A** je R**NRe skupina, alebo A” je R® skupi
na, A^ a A^, môžu byť rovnaké alebo rozdielne
a predstavujú atóm vodíka alebo alky !skupinu, A^
je RaNR*3 skupina alebo R^NRe skupina a At3 je
Rc skupina alebo RS skupina, pričom význam
skupín Ra, R*3, Rc, Rt*, Re a RS je uvedený
v opisnej časti, ich tautoméry stereoizoméry a fy
ziologicky prijateľné soli s anorganickými alebo
organickými kyselinami alebo zásadami. Ďalej je
opísaný spôsob ich prípravy, farmaceutický pro
striedok s ich obsahom a ich použitie na liečbu ná
dorových ochorení.
A4

6(51) C 07D 471/14, A 61K 31/435
// (C 07D 221:00, 209:00)
(21) 1540-98
(71) Indena S.p.A., Milano, IT;
(72) Bombardelli Ezio, Milano, IT; Verotta Luisella,
Gallarate, IT;
(54) Kamptotecínové alkaloidy, spôsob ich prípra
vy, farmaceutický prostriedok s ich obsahom
a ich použitie
(22) 02.05.97
(32) 10.05.96
(31) MI96A000944
(33) IT
(86) PCT/EP97/02244, 02.05.97
(57) Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I),
spôsob ich izolácie alebo semisyntézy alkaloidov
so vzorcom (I), prítomných v rôznych častiach
Mappia foetida, ako aj ich farmaceutické použitie
a ich použitie na prípravu zlúčenín s protinádorovou a protiv (rusovou aktivitou; tie isté produkty
sú medziprodukty na prípravu analógov kamptotecínu a foetidínu I a II. Konkrétne rozpustnosť vo
vode má pozoruhodný význam, ktorý poskytuje
parenterálne podávanie bez požadovanej derivatizácie.
R
o

■CO FV

6 (51) C 07D 491/08, 491/18, A 61K 31/415 // C 07D
491/08, 305:00, 231:00) (C 07D 491/18, 317:00,
305:00, 231:00)
(21) 1539-98
(71) Indena S.p.A., Milano, IT;
(72) Bombardelli Ezio, Milano, IT;
(54) Taxánové deriváty, spôsob ich prípravy, far
maceutický prostriedok s ich obsahom a ich
použitie
(22) 29.04.97
(32) 10.05.96
(31) MI96A000942
(33) IT
(86) PCT/EP97/02198, 29.04.97
(57) Opisuje sa príprava taxánových derivátov vše
obecného vzorca (I) pripravených z 10-deacetyl-bakatínu III, 14-hydroxy-10-deacety 1 bakatínu
III, 19-hydroxy-10-deacety 1-bakatínu III a ich
esterov na C13, reakciou príslušných 10-dehydroderivátov s hydrazínom, hydroxylamínom a ich
derivátmi. Takto pripravené zlúčeniny obsahujú
pyrazolínovú skupinu obsahujúcu Cy a Cq uhlí
kov. C j 3 estery týchto molekúl so substituovaný
mi izoserínovými reťazcami majú protinádorovú
aktivitu inhibujúcu bunkovú proliferáciu normál
nych alebo nádorovo odolných bunkových línií

notlivých zložiek pri teplote vyššej, ako je teplota
mäknutia polyméru alebo kopolyméru alkenylaromatického uhľovodíka v rozmedzí 150 až
200 °C počas 1 až 5 minút v miesiči alebo extrudéri. Používa sa na výrobu tvarovaných výrobkov.

a sú silnými apoptosis induktormi. Ďalej sa opisu
jú farmaceutické prostriedky s ich obsahom.

6 (51) C 08K 5/37, C 08L 21/00, C 08K 5/5393
(21) 5601-90
(71) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel,
CH;
(72) Dubs Paul, Dr., Marly, CH; Knobloch Gerrit, Dr.,
Magden, CH; Meier Hans-Rudolf, Dr., Marly,
CH;
(54) Kompozícia obsahujúca elastomér a stabilizátorovú zmes, jej použitie a spôsob stabilizácie
elastomérov
(22) 13.11.90
(32) 14.11.89
(31) 4089/89-9
(33) CH
(57) Kompozícia obsahujúca elastomér a stabilizátorovú zmes a pozostávajúca z a) 2,4-bis(n-oktyltiometyl)-6-metylfenolu a b) aspoň jednej zlúčeniny
zo skupiny tris(4-nonylfenyl)fosfit, tris(2,4-di-t-butylfenyljfosfit, 3,9-bis(stearyloxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekán, tetrakis
(3-dodecyltio-propionyloxymetyl)metán, bisjfi(n-tridecyloxykarbonyl)etyljmerkaptán, 3,9-bis(2,4-di-t-butylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekán, 3,9-bis(2,4-di-t-butyl-6-metylfenoxy)-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difosfaspiro[5.5]undekán, pričom pomer a) a b) je v rozsa
hu od 9 : 1 do 1 : 9. Kompozícia sa používa na sta
bilizáciu elastomérov.
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(57)

C 08L 29/02, 39/04, 43/02
6589-90
Atochem, Puteaux, FR;
Wirth René, Lens, FR;
Termoplastická kompozícia so zlepšenou odol
nosťou proti horeniu, obsahujúca alkenylaromatické polyméry, spôsob jej prípravy a použi
tie
21.12.90
21.12.89
89 16973
FR
Termoplastická kompozícia na 100 hmotnostných
dielov termoplastického materiálu obsahuje aspoň
jeden polymér alebo kopolymér alkenylaromatického uhľovodíka a pripadne aspoň jednu ďalšiu
termoplastická alebo elastomému živicu, obsahu
je 5 až 30 hmotnostných dielov aspoň jednej dusí
katej zlúčeniny zvolenej zo skupiny zahŕňajúcej
melamín a melaminizokyanurát, 2 až 10 hmot
nostných dielov aspoň jedného polyolu obsahujú
ceho v molekule aspoň 4 hydroxylové skupiny
a aspoň jeden organický ester kyseliny fosforeč
nej. Tieto kompozície sa pripravia zmiešaním jed

6 (51) C 09K 5/00, C 08F 220/04, 251/00, 283/04,
C 08G 69/10, 73/06
(21) 1394-98
(71) HENKEL
KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN, Dusseldorf, DE;
(72) Hater Wolfgang, Kaarst, DE; Friedrich Anja,
Dusseldorf, DE; Schlag Michael, DQsseldorf, DE;
(54) Použitie biologicky odbúrateľných organic
kých polymérov
(22) 04.04.97
(32) 12.04.96
(31) 196 14 565.1
(33) DE
(86) PCT/EP97/01690, 04.04.97
(57) Použitie biologicky odbúrateľných organických
polymérov so strednou molovou hmotnosťou nad
500 vo vodných chladiacich systémoch, kde vod
ná fáza chladiacich systémov obsahuje navyše
0,05 až 5 mg/l oxidačného prostriedku s kladněj
ším štandardným redoxným potenciálom než kys
lík.

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

C 10L 1/14, C 10M 129/16, 129/68, 145/08
1230-98
CLAR1ANT GmbH, Frankfurt am Main, DE;
Krull Matthias, Dr., Oberhausen, DE; Reimann
Werner, Dr., Frankfurt, DE;
Aditiva na zlepšenie tekutosti minerálnych ole
jov a destilátov z minerálnych olejov
07.09.98
08.09.97
19739271.7
DE
Aditíva na zlepšenie tekutosti minerálnych olejov
a destilátov z minerálnych olejov s obsahom para
fínu obsahujú zmes najmenej jedného kopolymé
ru alebo polyméru etylén/vinylester a najmenej
jedného dispergátora parafínu, ďalej zmes obsa
huje ako pomocné rozpúšťadlo éter všeobecného
vzorca (1), kde R znamená lineárnu alebo rozvet
venú alkylovú alebo alkenylovú skupinu so 4 až
30 uhlíkovými atómami a R' znamená lineárnu
alebo rozvetvenú alkylovú alebo alkenylovú sku
pinu s 1 až 30 uhlíkovými atómami, a/alebo ester,
pričom estery sa odvodzujú od jedno- alebo viacsýtnych karboxylových kyselín so 4 až 30 uhlíko
vými atómami a jedno- alebo viacsytných alkoho
lov s 1 až 30 uhlíkovými atómami, alebo étery
a/alebo estery sú cyklické, pričom veľkosť kruhu
je od 6 do 30 uhlíkových atómov.
R-O-R'

( 1)

6 (51) C IOL 1/32, B 08B 3/04, C 23G 1/24
(21) 1138-98
(71) RHODIA INC., Cranbury, NJ, US; RHODIA
CHIMIE, Courbevoie Cédex, FR;
(72) Hill Dean Philip, Baton Rouge, LA, US; Pruitt
Thomas Edwin, Deer Park, TX, US; Sanders
Forest Lee, Katy, TX, US; Guerin Gilles, Eaubonne, FR; Langlois Bruno, Sainte-Geneviévedes-Bois, FR;
(54) Spôsob prípravy vodnej suspoemulzie dechtu
(22) 20.02.97
(32) 20.02.96, 20.02.97
(31) 60/011 977, 08/802 742
(33) US, US
(86) PCT/US97/03793, 20.02.97
(57) Spôsob prípravy vodnej suspoemulzie dechtu
miešaním zmesi obsahujúcej viskóznu dechtovú
kompozíciu tvorenú dechtom, anorganickými
pevnými látkami a prípadne vodou, vodu (W), po
vrchovo aktívne činidlo (SA) majúce HLB aspoň
10 a prípadne zahusťujúci, vo vode rozpustný po
lymér (TWP) s molekulovou hmotnosťou väčšou
ako 10 000, pričom priemerné množstvá zložiek
(W), (SA) a (TWP) sú také, že viskozita zmesi
(W) + (SA) + (TWP) sa rovná alebo je väčšia ako
viskozita uvedeného dechtu. Spôsob je určený pre
zvyšky obsahujúce kyselinu sírovú, ktoré vznika
jú pri syntéze bielych olejov z ropných frakcií.
Vynález sa ďalej týka spôsobu stekuťovania kys
lých dechtov/kalov, zahŕňajúceho kontaktovanie
dechtu/kalu s kyselinou sírovou a povrchovo
aktívnym činidlom. Na spracovanie povrchovo
aktívneho činidla do dechtu/kalu je možné použiť
nosiče.

6 (51) C 10L 9/02, C 04B 35/52
(21) 4524-89
(71) UCAR CARBON TECHNOLOGY CORPORA
TION, Danbury, CT, US;
(72) Orac Thomas Harry, Ing., Strongsville, OH, US;
Quandt Herbert Clayton, Ing., Lakewood, OH,
US; Ball David Ralph, Bay Village, OH, US;
(54) Spôsob spracovania častíc ropného koksu s vy
sokým obsahom síry, uhlíkové plnivo na použi
tie pri výrobe uhlíkových elektród a zariadenie
na vykonávanie tohto spôsobu
(22) 27.07.89
(57) Spôsob spracovania častíc ropného koksu s vyso
kým obsahom síry pred inkorporovaním tohto
koksu do uhlíkovej zmesi na získanie uhlíkového
produktu, prípadne tvarovanej elektródy, pri kto
rom sa častice ropného koksu uvádzajú do reakcie
v neprítomnosti spojiva so zlúčeninou obsahujú
cou alkalický kov, ktorý je vybraný zo skupiny za
hŕňajúcej sodík a draslík, pri teplote pohybujúcej
sa v rozmedzí od 1 200 °C do 1 400 °C, takto zís
kané častice koksu a uvedená zlúčenina sa udržu
jú na uvedenej teplote počas aspoň 30 sekúnd,
a takto spracované častice koksu sa ochladia, prí
padne sa zmiešajú tieto ochladené častice koksu
s uhlíkatým spojivom a vytvaruje sa uhlíkový vý
robok alebo tvarovaná elektróda. Do riešenia pat

rí aj uhlíkové plnivo na použitie pri výrobe uhlí
kových elektród a zariadenie na spracovanie suro
vých častíc ropného koksu.

6 (51) C IlD 3/39, 1/83, 3/42
(21) 1602-98
(71) WARWICK INTERNATIONAL GROUP LIMI
TED, Holywell, Flintshire, GB;
(72) Day Michael John, Wirral, Merseyside, GB;
(54) Koncentrovaná alkalická izotropná detergentná kvapalina s bielidlom
(22) 28.05.97
(32) 28.05.96
(31) 9611063.0
(33) GB
(86) PCT/GB97/01449, 28.05.97
(57) Koncentrovaná alkalická izotropná detergentná
kvapalina na pranie textílií, ktorá obsahuje aspoň
15 % hmota, povrchovo aktívneho činidla, aspoň
0,2 % hmota, bielidla na báze peroxidu vodíka
a optický zjasňovač, ale v podstate neobsahuje
hydrotropy.

6(51) C IlD 3/39
(21) 1603-98
(71) WARWICK INTERNATIONAL GROUP LIMI
TED, Holywell, Flintshire, GB;
(72) Tompsett Stephen James, Binley Woods, Coven
try, GB; Turner A. Neil, Great Sutton, South
Wirral, GB;
(54) Alkalický peroxidový kvapalný detergentný
prostriedok
(22) 28.05.97
(32) 28.05.96
(31) 9611062.2
(33) GB
(86) PCT/GB97/01450, 28.05.97
(57) Alkalický peroxidový kvapalný detergentný pro
striedok, ktorý obsahuje surfaktant, peroxidové
bielidlo a rozpustný pufor, pričom peroxidové
bielidlo a pufor je anorganická peroxosoľ vybratá
zo solí perboritanu a peruhličitanu a využiteľný
kyslík z peroxidu vodíka prevyšuje využiteľný
kyslík z peroxosoli v pomere aspoň 2 : 1, najlep
šie 3 : 1. Je tiež opísané použitie perboritanu
alkalického kovu alebo peruhličitanovej soli ako
pufračnej prísady pri výrobe alkalického, peroxid
obsahujúceho kvapalného detergentného pro
striedku, v ktorom koncentrácia pridanej peroxo
soli prepočítaná na obsah peroxidového ekviva
lentu je menšia ako 90 % hmota., výhodne men
šia ako 75 % hmota., najlepšie menšia ako polo
vica celkového peroxidového ekvivalentu v pro
striedku.

6 (51) C IlD 7/18, 7/54, 3/395
(21) 945-98
(71) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, OH,
US;
(72) Romano Nicoletta, Rome, IT; Trani Marina,
Rome, IT; Minervini Giovanni, Rome, IT; Brown

Marena Dessette, Fairfield, OH, US;
(54) Dezinfekčné prostriedky a spôsoby dezinfekcie
povrchov
(22) 08.01.97
(32) 12.01.96, 23.02.96
(31) 96870001.3, 96870017.9
(33) EREP
(86) PCT/US97/00214, 08.01.97
(57) Dezinfekčný prostriedok obsahuje 0,1 % až 15 %
peroxidu vodíka z celkovej hmotnosti prostriedku
a antimikrobálnu silicu alebo ich zmesi.

6 (51) C IlD 7/26, 7/06, 7/32, 17/00
(21) 1477-98
(71) Henkel-Ecolab GmbH & CO. OHG, Dusseldorf,
DE;
(72) Hemm Dieter, Hilden, DE; Hellmann Giinter,
Hílden, DE; Wilbert Klaus, Dusseldorf, DE;
(54) Čistiaci prostriedok obsahujúci vodu s kontro
lovane premenlivou tuhosťou
(22) 21.04.97
(32) 30.04.96
(31) 196 17 215.2
(33) DE
(86) PCT/EP97/01990, 21.04.97
(57) Čistiaci prostriedok obsahujúci vodu s kontrolo
vane premenlivou tuhosťou sa vyrobí tak, že sa
vodný alkalický lúh na dosiahnutie zvýšenej vis
kozity zmieša so zlúčeninou vzorca HOCH2CH(R1)OR2 a/alebo vzorca [HOCH2CH(R°)3_X]NHX a potom sa pridá tuhý alkalický
hydroxid, výhodne hydroxid draselný alebo sod
ný, zvlášť výhodne hydroxid sodný. Je vhodný do
priemyselných a domácich strojových umývačiek
riadu.
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C 12C 7/00
1086-98
GIST-BROCADES B.V., Delft, NL;
Laroye Marie-Paule, Seclin, FR; Souppe Jerome,
Wasquehal, FR;
Postup výroby fermentovateľného sladu
12.02.97
12.02.96, 09.08.96
96200325.7, 96202227.3
EREP
PCT/EP97/00686, 12.02.97
Postup výroby fermentovateľného sladu z obil
ných zŕn zahŕňa kroky: (a) skvapalnenie obilného
materiálu na získanie kvapalného rmutu; (b) scukomatenie uvedeného kvapalného rmutu v prí
tomnosti a - amylázy; (c) filtráciu skvapalneného
scukomateného rmutu na získanie fermentovateľ
ného sladu, kde aspoň jeden z uvedených krokov
(a) a (b) sa uskutočňuje v prítomnosti enzýmu,
ktorý má exo-peptidázovú aktivitu. Vhodnými
enzýmami, ktoré majú exo-peptidázovú aktivitu
sú exopeptidázy, výhodne termostabilné exopeptidázy, napr. hubové exo-peptidázy, ale tiež sú
vhodné termostabilné karboxypeptidázy. Zvlášť
výhodné podľa vynálezu sú aminopeptidázy z húb
rodu Aspergillus, konkrétne druhy A. niger,
A. oryzae alebo A. sojae.

6 (51) C 12N 1/20
(21) 1511-98
(71) Max-Planck Gesellschaft zur Fôrderung der
Wissenschaften e. V, Gottingen, DE; Deutsches
Krebsforschungszentrum Stiftung des Óffentlichen Rechts, Heidelberg, DE;
(72) Simon Markus M., Freiburg, DE; Schaible Ulrich
E., St. Louis, MO, US; Eichmann Klaus,
Freiburg, DE; Kramer Michael, Heidelberg, DE;
Reinhard Wallich, Heidelberg, DE;
(54) Patogénny mikroorganizmus B. burgdorferi a
spôsob jeho izolácie a rekultivácie
(22) 19.09.90
(32) 19.09.89, 17.05.90
(31) 3931236, 4015911
(33) DE, DE
(57) Je opísaný patogénny mikroorganizmus B. burgdoferi, ktorý je dôležitý pri výrobe očkovacej lát
ky proti borelióze, ktorá obsahuje jednu alebo
väčší počet protilátok pre antigén 31 kD (OspA)
a/alebo 34 kD (OspB) B. burgdoferi. Taktiež je
uvedený spôsob izolácie a rekultivácie patogén
neho organizmu z imunodeficientných pokusných
zvierat.

6 (51) C 12N 15/12, A 61K 48/00
(21) 705-98
(71) BOARD OF REGENTS, THE UNIVERSITY OF
TEXAS SYSTEM, Austin, TX, US;
(72) dayman Gary L., Houston, TX, US;
(54) Spôsoby a prípravky na diagnostiku a liečbu
rakoviny
(22) 27.11.96
(32) 30.11.95
(31) 60/007 810
(33) US
(86) PCT/US96/19083, 27.11.96
(57) Je opísané použitie vírusového expresného kon
struktu zahŕňajúceho promótor funkčný v eukaryotických bunkách a polynukleotid kódujúci funk
čný polypeptid p53, kde uvedený polynukleotid je
umiestnený v zmysle proti uvedenému promotoru
a pod jeho kontrolou, na výrobu liečiva na inhibíciu mikroskopického rastu zvyškových nádoro
vých buniek u cicavčieho subjektu, určeného na
uvádzanie do kontaktu s lôžkom nádoru po resekcii resektovateľného nádoru.

6 (51) C 12N 15/12, C 07K 14/52, C 12N 1/19,
1/21, 5/10, 5/20, C 07K 16/24, A61K 38/19
(21) 963-98
(71) ADVANCED RESEARCH AND TECHNOLO
GY INSTITUTE, Bloomington, IN, US;
(72) Hromas Robert, Indianapolis, IN, US;
(54) Materiály a spôsoby na produkciu chemokínu
Exodus
(22) 14.11.97
(32) 15.11.96
(31) 08/749 513
(33) US
(86) PCT/US97/20662, 14.11.97

(57) Sú opísané prečistené a izolované polynukleotidové sekvencie kódujúce C-C chemokín odvode
ný z makrofágov, označený Exodus. Taktiež je
opísaný prečistený a izolovaný chemokínový pro
tein, jeho fragmenty a polypeptidové analógie,
protilátky proti nemu a materiály a spôsoby na je
ho rekombinantnú produkciu. Tieto produkty sú
užitočné v terapeutických, diagnostických a zob
razovacích aplikáciách.

na doména na karboxy-konci sa zúčastňuje väzby
receptora na bunkovú membránu. Chýbanie transmembránovej domény a cytoplazmatického regi
ónu ukazuje, že GDNFR vyžaduje jednu alebo
viac ďalších molekúl na transmembránový prenos
signálu. GDNFR mRNA je rozsiahle distribuova
ná tak v nervovom systéme, ako aj v non-neurálnych tkanivách, čo je v súlade s distribúciou zis
tenou pre GDNF.

6 (51) C 12N 15/12, 15/57, C 07K 14/47, C 12N 9/64,
A 61K 38/48, 38/17
(21) 1217-98
(71) Imutran Limited, Cambridge, GB;
(72) Parries Timothy Charles, Cambridge, GB;
Harrison Richard Alexander, Cambridge, GB;
(54) Natívny protein komplementovej dráhy, frag
ment alebo variant proteinu, sekvencia DNA
kódujúca protein, DNA konštrukt, konjugát
obsahujúci protein, farmaceutická kompozícia
a použitie proteinu
(22) 04.03.97
(32) 07.03.96,07.06.96,08.07.96, 19.11.96
(31) 9604865.7, 9611896.3, 9614293.0, 9624028.8
(33) GB, GB, GB, GB
(86) PCT/GB97/00603, 04.03.97
(57) Opisujú sa modifikované proteiny schopné vytvá
rať C3 konvertázu rezistentnú proti regulačnému
zníženiu aktivity (down-regulácii), DNA sekven
cie kódujúce takéto proteiny a použitie takýchto
proteínov ako terapeutických prostriedkov, najmä
pri znižovaní hladín proteínov komplementovej
dráhy a pri špecifickom nasmerovaní komplementového ataku do špecifického miesta (depozí
cia proteinu C3).

6 (51) C 12N 15/38, 15/63, C 07K 14/195,14/01,
A 61K 38/16
(21) 6351-90
(71) Schering Corporation, Kenilworth, NJ, US;
(72) Moore Kevin W., Palo Alto, CA, US; Kastelein
RobertA., Redwood City, CA, US;
(54) Protein BCRFl vírusu Epstein-Barr schopný
inhibovať syntézu g-interferónu, expresný vek
tor na jeho syntézu a farmaceutický prostrie
dok s jeho obsahom
(22) 18.12.90
(32) 20.12.89
(31) 453 931
(33) US
(57) Protein je definovaný sekvenciou aminokyselin
vzorca (III). Expresný vektor je deponovaný pod
depozitným číslom ATCC 68 193. Farmaceutický
prostriedok obsahuje protein BCRFl v spojení
s prijateľným nosičom alebo excipientom. Je po
užiteľný na liečenie chorob súvisiacich s nevhod
nými imúnnymi odpoveďami spôsobovanými
nadmernými hladinami g-interferónu, ako sú pa
razitně a alergické ochorenia, poruchy súvisiace s
MHC, reumatická artritída, systémová lupienka,
myosténia, cukrovka závislá od inzulínu alebo po
ruchy štítnej žľazy.
Thr Aap Gln Cya

6 (51) C 12N 15/12, C 07K 14/71, 16/28, A 61K 38/17,
C 12N 1/21, 5/10, 5/16, G OlN 33/68, A 61K 9/48
(21) 1403-98
(71) Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, US;
(72) Fox Gaiy M., Newbury Park, CA, US; Jing
Shuqian, Thousand Oaks, CA, US; Wen Duanzhi,
Thousand Oaks, CA, US;
(54) Receptor pre neurotrofický faktor odvodený
od gliálnej bunkovej h'nie
(22) 15.04.97
(32) 22.04.96, 09.05.96, 14.04.97
(31) 60/015 907, 60/017 221, 08/837 199
(33) US, US, US
(86) PCT/US97/06281, 15.04.97
(57) Je opísaný neurotrofický faktor odvodený od gli
álnej bunkovej línie (GDNF), ktorý je silným neurotrofínom a má široké spektrum biologických
aktivít na viaceré typy buniek tak z centrálneho,
ako aj z periférneho nervového systému. Ďalej je
opísané klonovanie a charakterizácia receptora
pre GDNF receptor (GDNFR), pretože je prvou
známou zložkou receptorového systému. Sú opí
sané sekvencie nukleových kyselín a aminokyse
lín pre GDNFR proteínové produkty. Hydrofóbna
doména s vlastnosťami signálneho peptidu sa na
chádza na amino-konci, zatiaľ čo druhá hydrofób

Aap Ala Phe Ser
val Aap Aan Leu

Aap Aan Phe Pro Gln Met Leu Arg Aap Leu Arg
5
10
15
Arg Val Lya Thr Phe Phe Gln Thr Lys Aap Glu
20
25
30
Leu Leu Lya Glu Ser Leu Leu Glu Aap Phe Lya

Gly Tyr Leu Gly

Cya Gln Ala Leu Ser Glu Met

Leu Glu Glu Val

Met Pro Gln Ala Glu Aan Gln Aap Pro Glu Ala
65
70
75
Aan Ser Leu Gly Glu Aan Leu Lya Thr Leu Arg
80
05
90

Lys ASp Hla Val

lie Gln Phe Tyr

Leu Arg Leu Arg Arg Cya Hls Arg Phe Leu Pro Cya Glu Aan Lya
95
100
105
Ser Lya Ala Val Glu Gln lie Lya Aan Ala Phe Aan Lya Leu Gln
110
115
120
Glu Lya Gly lie Tyr Lys Ala Met Ser Glu Phe Asp lie Phe Ile
125
130
135
Aan Tyr lie Glu Ala Tyr Met Thr lie Lya Ala Arg
140
145

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

(Hl)

C 12N 15/53, 9/02, C 12P 7/22, 7/02
555-98
BG PEC, Reading, Berkshire, GB;
Wong Luet-Lok, Oxford, GB; Flitsch Sabine
Lahja, Edinburgh, GB; Nickerson Darren Paul,
Oxford, GB; Hart Alwyn James, Loughborough,
Leicestershire, GB;
(54) Mutantné formy monooxygenázy cytochrómu
P-450cam

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

01.11.96
01.11.95,02.11.95
9522407.7, PCT/GB95/02588
GB, WO
PCT/GB96/02693,01.11.96
Mutant monooxygenázy cytochrómu P-450cam,
kde cysteinový zvyšok v polohe 334 je odstráne
ný a nahradený iným aminokyselinovým zvyš
kom okrem tyrozínu.

6 (51) C 12N 15/53,15/82, 9/02, C HB 1/00,
A OlH 5/00
(21) 1320-98
(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.,
Johnston, IA, US;
(72) Sidney Dennis L., Urbandale, 1A, US; Coughlan
Sean, Des Moines, IA, US; Hastings Craig, Perry,
IA, US; Scelonge Christopher J., Des Moines, IA,
US; Wang Lijuan, Johnston, IA, US;
(54) Slnečnicové semená so zvýšeným obsahom na
sýtených mastných kyselín
(22) 10.02.97
(32) 25.03.96
(31) 08/624 845
(33) US
(86) PCT/US97/01419, 10.02.97
(57) Antisens expresia génu stearoyl-ACP desaturázy
v slnečnici vedie k viac než štvornásobnému zvý
šeniu obsahu stearátu v semenách a môže tiež
zvýšiť obsah palmitátu. Je tak možné získavať
slnečnicový olej obsahujúci viac ako 40 % nasý
tených mastných kyslín, ktorý je žiaduci pri výro
be produktov, ako je napríklad polevový tuk, mar
garín, mydlo a pokrmový tuk.

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

(54)

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

C 12N 15/53, 15/85, 15/86, 5/10
1469-98
RHONE-POULENC RORER S.A., Antony, FR;
Mallet Jacques, Paris, FR; Meloni Rolando, Paris,
FR; Ravassard Philippe, Paris, FR; Treilhou
Fabienne, Gif-sur-Yvette, FR;
Fragment DNA, kazeta expresie, expresný vek
tor, rekombinantná bunka obsahujúca frag
ment DNA a použitie DNA sekvencií
10.04.97
25.04.96
96/05223
FR
PCT/FR97/00636, 10.04.97
Systémy na expresiu génov sú založené najmä na
použití sekvencií odvodených od prvého intrónu
génu tyrozínhydroxylázy, ktoré majú vlastnosti
zosilňovača transkripcie. Opísaný systém je vhod
ný najmä na tvorbu proteínov in vitro, ex vivo
a najmä v aplikáciách génovej terapie.

6 (51) C 12N 15/54, 15/82, 15/11, 9/10, 5/10,
C 08B 30/00, A 01H 5/00, A 23L 1/0522
(21) 1636-98
(71) Hoechst Sobering Agrevo GmbH, Berlin, DE;
(72) Block Martina, Hamburg, DE; Lorz Horst,
Hamburg, DE; Lutticke Stephanie, Hamburg, DE;
Walter Lennart, Gluskstadt, DE; Frohberg Claus,
Berlin, DE; Kossmann Jens, Golm, DE;
(54) Molekuly nukleovej kyseliny kódujúce enzýmy
z pšenice zúčastňujúcej sa syntézy škrobu
(22) 28.05.97
(32) 29.05.96, 11.09.96
(31) 196 21 588.9,196 36 917.7
(33) DE1DE
(86) PCT/EP97/02793, 28.05.97
(57) Sú opísané molekuly nukleovej kyseliny kódujú
ce enzýmy, ktoré sa zúčastňujú syntézy škrobu
v rastlinách. Tieto enzýmy sú syntázy škrobu
z pšenice. Ďalej sú opísané vektory a hostiteľské
bunky, ktoré obsahujú uvedené molekuly nukleo
vej kyseliny a najmä transformované rastlinné
bunky a rastliny regenerované z takýchto buniek,
ktoré potom majú zvýšenú alebo zníženú aktivitu
syntézy škrobu.

6 (51) C 12N 15/62,15/13, C 07K 16/30,16/46,
A 61K 47/48, C 07K 19/00,14/705,
C 12N 9/64, 5/10,1/21
(21) 1502-98
(71) ZENECA LIMITED, London, GB;
(72) Copley Clive Graham, Macclesfield, Cheshire,
GB; Edge Michael Derek, Macclesfield, Cheshi
re, GB; Emery Stephen Charles, Macclesfield,
Cheshire, GB;
(54) Monoklonálna protilátka proti CEA, konjugát,
ktorý ju obsahuje, polynukleotidová sekvencia
kódujúca polypeptid protilátky, vektor obsa
hujúci polynukleotidovú sekvenciu, hostiteľ
ská bunka, hybridóm, farmaceutický prípra
vok obsahujúci konjugát a spôsob prípravy
protilátky alebo konjugátu
(22) 29.04.97
(32) 04.05.96, 14.02.97
(31) 9609405.7,9703103.3
(33) GB1GB
(86) PCT/GB97/01165, 29.04.97
(57) Opisuje sa monoklonálna protilátka proti CEA
(anti-CEA protilátky, nazvaná "protilátka
806.077") myšacieho pôvodu vhodná na diagnos
tiku a liečenie rakoviny. Úseky protilátky určujú
ce komplementaritu (CDR) majú nasledujúce sek
vencie: ťažký reťazec: CDRl DNYMH, CDR2
WIDPENGDTE YAPKFRG, CDR3 LIYAGYLAMD Y a ľahký reťazec: CDRl SAAAAVTYMH, CDR2 STSNLAS, CDR3
QQRSTYPLT. Ďalej sa opisujú humanizované
protilátky v podobe konjugátu buď s enzýmom
vhodným na použitie v systéme ADEPT, najmä
karboxypeptidázou, alebo s ko-stimulačnou mole
kulou, ako je napr. extraceluláma doména ľudskej
B7.1.

6(51) C 12N 15/86, 5/10, A 61K 48/00
(21) 1323-98
(71) BAVARIAN NORDIC RESEARCH INSTITUTE
A/S, Glostrup, DK; GSF-FORSCHUNGSZENTRUM FÚR UMWELT UND GESUNDHEIT
GMBH, Neuherberg, DE;
(72) Giinzburg Walter H., Môdling, AT; Karle Peter,
Numberg, DE; Sailer Robert Michael, Munchen,
DE;
(54) Retrovírusový vektor kódujúci gén pre cytochróm P450
(22) 27.03.97
(32) 27.03.96
(31) 0352/96
(33) DK
(86) PCT/EP97/01585, 27.03.97
(57) Je opísaný replikačno-defektný retrovírusový
vektor nesúci gén pre cytochróm P450 pod transkripčnou kontrolou špecifického regulačného elementu alebo promótora cieľovej bunky, alebo
promótora indukovateľného rôntgenovými lúčmi.

(54) Zariadenie na privádzanie vlásia ku tkáčske
mu stavu
(22) 03.08.98
(32) 05.08.97
(31) N 97 10030
(33) FR
(57) Zariadenie na privádzanie vlásia k tkáčskemu sta
vu obsahuje nádrž (4) vybavenú niekoľkými zá
sobníkmi (7) určenými na uloženie zväzku vlásií
(8), aspoň jednu záchytnú svorku (2) vlásia v jed
nom zásobníku, aspoň jednu dopravnú svorku (3)
vybraného vlásia na jej dopravu k tkáčskemu sta
vu (1). Zásobníky obsahujú prostriedky umožňu
júce udržiavať zväzky vlásia (8) v podstate pod
stálym tlakom počas vyberania vlásia (8).

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

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

D03J1/00
1048-98
LAINIERE DE PICARDIE, Peronne France, FR;
Salvi Vittorio, Livomo Ferraris, Vercelli, IT;
Covet Fabrice, Bernes, FR;
Záchytná svorka vlásia, zariadenie na privá
dzanie vlásia k tkáčskemu stavu používajúce
mu túto záchytnú svorku a spôsob vybrania
vlásia zo zväzku vlásia
03.08.98
05.08.97
N 9710029
FR
Záchytná svorka (1) obsahuje záchytný prostrie
dok vlásia prispôsobený na kĺzanie pozdíž osi ty
čového nosiča (2) na aspoň čiastočné preniknutie
do zväzku vlásia (5) uloženého v zásobníku,
oporný povrch približne na úrovni povrchu zväz
ku vlásia (5) uloženého v zásobníku a pružný pro
striedok na dočasné opretie konca záchytného
prostriedku o oporný povrch.

4

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

Px 7'

D03J1/00
1049-98
LAINIERE DE PICARDIE, Peronne France, FR;
Covet Fabrice, Bernes, FR; Salvi Vittorio,
Livorno Verraris, Vercelli, IT;

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

(54)

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

D04B9/00
683-98
S ANTONI S.p.A., Brescia, IT;
Lonati Francesco, Brescia, IT; Lonati Ettore,
Brescia, IT; Lonati Fausto, Brescia, IT; Lonati
Tiberio, Brescia, IT;
Podávač priadze, predovšetkým priadze s vy
sokým koeficientom predĺženia v kruhových
pletacích strojoch
22.05.98
02.06.97
MI97A001295
IT
Podávač (1) priadze, predovšetkým na vlákna
s vysokým koeficientom predĺženia v kruhových
pletacích strojoch pozostáva zo série vodidiel
a/alebo kontaktných oblastí (2, 3, 4, 5) tvoriacich
vodiacu dráhu na priadzu (6), odvíjajúce sa
z cievky alebo vretena (7) a je vedené do pracov
nej oblasti ihiel stroja. Podávač obsahuje pozdĺž
vodiacej dráhy prvok (11), ktorý' môže zachytiť
priadzu (6) a môže sa podľa potreby riadne pohy
bovať a predĺžiť vodiacu dráhu, a tak odmotať
väčšie množstvo priadze z vretena (7), než aktuál
ne potrebuje stroj, čím sa tesne pred odstřihnutím
priadze privedie pred strihací mechanizmus
umiestnený v blízkosti pracovnej oblasti stroja
väčšie množstvo priadze, a tak sa zabráni jeho vy
vlečeniu.

6 (51) D 04H 13/00, D 06M 10/02, 10/10
(21) 719-98
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.,
Neenah, Wl, US;
(72) Cohen Bernard, Berkeley Lake, GA, US; Gipson
Lamar Heath, Acworth, GA, US; Brostin Joel,
Alpharetta, GA, US;
(54) Netkaná textília s vlastnosťami elektretu s po
vrchovo účinnými látkami
(22) 21.11.96
(32) 28.11.95
(31) 08/563 811
(33) US
(86) PCT/US96/18772, 21.11.96
(57) Netkaná textília so zlepšenými bariérovými vlast
nosťami obsahuje povrchovo účinnú látku s prierazovým napätím ako 13 kV jednosmerného prú
du. Bariérové vlastnosti proti časticiam sú zdoko
nalené vystavením uvedenej netkanej textílie
s povrchovo účinnou látkou korónovému výboju.

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

(54)

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

D 04B 9/00, 9/42
856-98
SANTON1 S.p.A., Brescia, IT;
Lonati Francesco, Brescia, IT; Lonati Ettore,
Brescia, IT; Lonati Fausto, Brescia, IT; Lonati
Tiberio, Brescia, IT;
Spôsob výroby pletených kusov s priechodom
na vloženie podporného prvku a kus vyrobený
týmto spôsobom
19.06.98
25.06.97
MI97A001503
IT
Pri výrobe pletených kusov, predovšetkým častí
spodnej bielizne, s priechodom (3) na vloženie
podporných drôtov alebo iných vkladacích pod
porných prvkov v kruhovom pletacom stroji sa
vytvorí priechod (3) na vloženie drôtu alebo iné
ho vkladacieho prvku (4) vo výrobnom medzikroku počas pletenia kusa (1) pletením prídavných
riadkových častí (2) stanoveným počtom ihiel,
ktoré sú striedané s ihlami vylúčenými z pletenia
počas vytvárania uyedených prídavných riadkov
(2). Týmto spôsobom sa získa najednej strane ku
sa priechod tunelového tvaru, ktorý je súčasťou
kusa (1), a do ktorého možno vložiť podporný
drôt alebo iný vkladací výstužný prvok (4).

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

D 06F 33/00
437-97
Antonio Merloni S. p. A., Fabriano (Ancona), IT;
Merloni Antonio, Fabriano (Ancona), IT;
Spôsob prania a pračka pracujúca podľa uve
deného spôsobu
(22) 04.04.97
(57) Pračka má na pranie v pracej zmesi (M) zahrnuté
fázy striedavého premiešavania (A) a zastavenia
premiešavania (S) a súčasne prebiehajúca fáza,
počas ktorej je pracia zmes (M) ohrievaná. Fázy
zahŕňajúce zastavenie premiešavania (S), určené
podľa stanoveného pracieho cyklu, sú rozšírené
alebo redukované (T2, T2 ) podľa zvýšenia alebo
zníženia času ohrievania pracej zmesi (M) spôso
beného odchýlkami elektrického prúdu. Počet fáz
premiešavania (A) a zastavenia premiešavania (S)
a čas (Tl) fáz premiešavania (A) ostáva konštant
ný. Pračka má programovacie zariadenia (12) na
prací cyklus, zariadenia na meranie elektrického
prúdu a procesory na meranie rozdielov času fáz
zastavenia premiešavania podľa odchýlok elek
trického prúdu meraného vzhľadom na štandard
nú nominálnu hodnotu (14, 15, 16).
15
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(54)
(22)
(32)
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(86)
(57)

D 21H 11/10 // D 21H 11:02
697-98
SCA HYGIENE PAPER AB, Goteborg, SE;
Wallenius Hans, Ljungskile, SE; Nordqvist
Bengt, Molnlycke, SE;
Jemný, objemný absorpčný papier obsahujúci
chemicko-termomechanicky spracovanú papierovinu
21.11.96
24.11.95
9504209-9
SE
PCT/SE96/01516, 21.11.96
Jemný, objemný absorpčný papier obsahuje aspoň
20 % podľa hmotnosti vysokoteplotnej chemicko-termomechanickej papieroviny (HT-CTMP) pre
počítané na celkovú hmotnosť vlákniny. Ďalej
tiež obsahuje aspoň 10 % podľa hmotnosti papie
roviny, ktorá má dobré pevnostné vlastnosti, ako
napr. chemická papierovina a/alebo recyklovaná
vlákninová papieroviny. Papier má objem aspoň
5,5 cm^/g. Použitá chemická papierovina môže
byť vo forme papieroviny mäkkého dreva sírano
vého typu.

D 21H 17/63, 21/22
1304-98
EKA CHEMICALS AB, Bohuš, SE;
Thebrin Ingemar, Stenungsund, SE; Wl hlén
Svante, Stenungsund, SE; Lindgren Erik, Bohus,
SE; Malmborg Kerstin, Hjälteby, SE;
Absorpčný buničitý materiál a spôsob jeho vý
roby
21.03.97
25.03.96
9601135-8
SE
PCT/SE97/00506, 21.03.97
Vynález sa týka spôsobu výroby vaty so zvýšenou
absorpčnou kapacitou, v ktorom je vrstva celuló
zových vlákien rozvláknená na vatu, predtým
ošetrená hydrofóbnou látkou, ktorá má špecifickú
povrchovú plochu približne aspoň 50 nvVg v prí
tomnosti vody. Vynález sa rovnako týka vaty zís
kanej týmto spôsobom, absorpčných výrobkov
obsahujúcich túto vatu; použitia hydrofóbnej lát
ky uvedeného druhu na zvýšenie absorpčnej ka
pacity materiálu obsahujúceho vlákna.

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

E 06B 7/02, F 24F 7/013
135-99
Nemček Milan, Ing., Bratislava, SK;
Nemček Milan, Ing., Bratislava, SK;
Otvorová výplň s úpravou zabezpečujúcou vet
ranie a súčasne tlmenie zvuku
(22) 03.02.99

(57) Otvorová výplň s úpravou zabezpečujúcou vetra
nie a súčasne tlmenie zvuku pozostávajúca z rámu
(1) a krídla (2) otvorovej výplne, na ktoré sú na
interiérovej strane po obvode upevnené prídavné
profily rámu (29) a krídla (30). V prídavnom pro
file krídla (30) je vytvorený vetrací a zároveň zvu
kovo tlmiaci kanál (32), ktorým prúdi vzduch
v smere rovnobežnom s rovinou krídla. Tento má
vyústenie do exteriéru aj interiéru a je v ňom
umiestnený ventilátor. Takýchto úsekov je po
obvode niekoľko. Zvukovo pohltivá hmota (5)
pohlcuje zvuk. Pri pootvorení krídla sa otvára
vstup do vetracieho kanála (32). Prídavné profily
s vetracím kanálom tvoria samostatný celok, kto
rý je možné pripojiť na ľubovoľné okno s vhod
nými rozmermi. Krídlo je možné otvoriť úplne.
2
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Trieda F
6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(57)

F OlK 7/00, 7/02
731-97
Kormúth Štefan, Bratislava, SK;
Kormúth Štefan, Bratislava, SK;
Rotačný viacstupňový parný stroj
09.06.97
Rotačný viacstupňový parný stroj obsahuje parný
reaktor (70 - 80) napojený na rotačný viacstupňo
vý parný motor, ktorý je vytvorený plniacim stup
ňom (6, 8, 12, 17) a stupňami pracovnými (8, 9,
13, 18), (4, 6, 11, 16) a (4, 10, 15). Rotoiy jednot
livých pracovných stupňov (10, 11, 13) a stupňa
plniaceho (12) sú naklinované na spoločnom hria
deli (1) pomocou pera (14). Krútiaci moment sa
odoberá na oboch koncoch tohto hriadeľa. Para sa
privádza len do stupňa plniaceho, z ktorého je
rozvádzaná do stupňov pracovných, kde expandu
je. Po expanzii v každom pracovnom stupni od
chádza do susedného stupňa a v tom poslednom,
ktorý má najväčší objem, vyexpanduje na výfuko
vý tlak (10 ť- 20 kP) pretlaku.

(54) Štvorkomorové membránové čerpadlo na hyd
raulický pohon
(22) 12.09.97
(57) Čerpadlo je vytvorené ako monoblok spojením
kotúčov (1), (2), (3), (4), s dvojicou primárnych
hydraulických komôr (7), (8), sekundárnych pra
covných komôr (9), (10), vzájomne oddelených
pružnými membránami (5), (6), výtlačnými pies
tami (12), (13) s pružinou (14) vo valcovom otvo
re (11), pripájacími dvojcestnými kanálmi (15),
(16) k primárnemu hydraulickému obvodu s hyd
raulickou kvapalinou a pripájacím dvojcestným
kanálom (17) k sekundárnemu pracovnému obvo
du s pracovnou kvapalinou. Účinok riešenia spo
číva v tom, že pulzácia membrán je výsledkom
vzájomného striedavého pôsobenia pretlakov od
pulzačného tlakového zdroja z primárneho hyd
raulického obvodu a výtlačných piestov (12),
(13), pričom cez dvojcestné kanály (15), (16) do
chádza k napĺňaniu a vyprázdňovaniu primárnych
hydraulických komôr (7), (8) a cez dvoj cestný ka
nál (17) a sústavu kanálov (18), (19), (20), (21) k
napĺňaniu a vyprázdňovaniu sekundárnych pra
covných komôr (9), (10).
6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

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

F 02P 3/055, 3/04, 9/00, H 03K 17/615, 17/042
293-98
Robert Bosch GMBH, Stuttgart-Feuerbach, DE;
Schleupen Richard, Ingersheim, DE; Meinders
Horst, Reutlingen, DE;
Zapaľovači stupeň na spaľovacie motory
27.06.96
12.09.95
195 33 637.2
DE
PCT/DE96/01140, 27.06.96
Zapaľovači stupeň na spaľovacie motory má kon
cový stupeň vytvorený ako dvoj- alebo trojstup
ňové Darlingtonove zapojenie a k ochrane pred
prepätiami je opatrený buď vnútorným jednostup
ňovým alebo vonkajším viacstupňovým svorkovaním pomocou Zenerovej diódy (Zl), pričom na
ochranu pred parazitnými prúdmi je na budiacej
svorke Darlingtonovho zapojenia paralelne s drá
hou báza-emitor Darlingtonovho zapaľovania usporiadaný skratový tranzistor (T3).

F04B43/06
1231-97
Waczlav Karol, Ing., Žilina, SK;
Waczlav Karol, Ing., Žilina, SK;

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

F 04B 43/073
1232-97
Waczlav Karol, Ing., Žilina, SK;
Waczlav Karol, Ing., Žilina, SK;
Zapojenie primárneho hydraulického obvodu
membránového čerpadla
(22) 12.09.97
(57) Primárny hydraulický obvod je tvorený nádržkou
(1), sacím filtrom (2), zubovým hydrogenerátorom (3), priamo riadeným tlakovým ventilom (4),
dvojpolohovým štvorcestným elektromagnetic
kým rozdeľovačom (5) a primárnej hydraulickej
komory membránového čerpadla (6) s membrá
nou (7). Účinok riešenia spočíva v tom, že pulzu
júci tlak hydraulického oleja v primárnej hydrau
lickej komore membránového čerpadla (6) a od
ľahčovanie pohonu zubového hydrogenerátora (3)
sa dosiahne tým, že z dvojpolohového štvorcest
ného elektromagnetického rozdeľovača (5),
v elektromagnetom ovládanej polohe výstupné
vedenie prepojené na vstupné vedenie je spojené

s primárnou hydraulickou komorou membránové
ho čerpadla (6) a výstupné vedenie prepojené so
spätným vedením je prepojené s nádržkou (1).
Zapojenie môže byť uskutočnené aj tak, že vý
stupné vedenie rozdeľovača (6) je rozvetvené do
viacerých hydraulických komôr.

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

F 16B 25/10
1349-98
SFS Industrie Holding AG, Heerbrugg, CH;
Kôppel Norbert, Au, CH; Palm Erich, Au, CH;
Skrutka na pripevnenie kovových a/alebo plas
tových profilov alebo dosiek na podklad
10.04.97
17.04.96
196 15 191.0
DE
PCT/EP97/01773, 10.04.97
Pri skrutke na pripevnenie profilov na podklad je
stopka (2) vybavená vrtacím úsekom (4) a závito
vým úsekom (5), ako aj hlavou (3) skrutky. Úsek
(6) stopky (2) nadväzujúci na hlavu (3) skrutky, je
v smere k hlave (3) skrutky kužeľovo rozšírený.
Na svojej spodnej strane (7) má hlava (3) skrutky
prevýšenia a/alebo prehĺbenia. Pri použití na pri
pevnenie profilov na podklad sa profil, ktorý sa
má pripevniť, pritlačí kužeľovým úsekom (6)
v smere skrutkovania na pevný podklad (11).
3

20

6 (51) F 16D 13/52, 13/64, 25/0638
(21) 993-97
(71) Antonov Automotive Technologies B.V., Rotter
dam, NL;
(72) Antonov Roumen, Paris, FR;
(54) Lamelový trecí spojovací mechanizmus, auto
matická prevodovka týmto lamelovým trecím
spojovacím mechanizmom vybavená a spôsob
výroby lamely
(22) 18.01.96
(32) 23.01.95
(31) 95 00723
(33) FR
(86) PCT/FR96/00083, 18.01.96
(57) Lamelový trecí spojovací mechanizmus, naprí
klad taký spojovací mechanizmus ako je lamelo
vá trecia spojka, zahŕňa prvé lamely (22) z tvrde
nej ocele, vybavené ozubmi (25) na spriahnutie
do otočného usporiadania s prvým rotačným čle
nom spojky, a medzi uvedenými prvými lamelami
sú striedavo usporiadané druhé lamely (19)
s ozubmi (15) na spriahnutie do otočného uspo
riadania s druhým rotačným členom spojky.
Uvedené druhé lamely (19) sú vytvorené z mate
riálu pozostávajúceho z uhlíkových vlákien za
kotvených v uhlíkovej matrici bez prítomnosti
vnútorne usporiadaného vystuženia. Navrhnutý
spojovací mechanizmus je vhodný jednak na zlep
šenie stability a pravidelného záberu spojky a jed
nak na zvýšenie prevádzkovej životnosti trecích
lamiel.

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

F16D65/00
1789-98
Radvanec František, Košice, SK;
Radvanec František, Košice, SK;
Stabilizačný a brzdiaci mechanizmus
23.12.98
Stabilizačný a brzdiaci mechanizmus osobných
a nákladných automobilov, autobusov, automobi
lových prívesov a návesov, špeciálnych a športo
vých automobilov, koľajových vozidiel alebo
iných pohybujúcich sa vozidiel a účelových špor
tových náradí využíva dynamické sily, ktoré vzni
kajú pri vyvolanej zmene pohybu, rýchlosti alebo
smeru pohybujúceho sa automobilu alebo iného
pohybujúceho sa telesa, na vytvorenie väčšej
aktívnej bezpečnosti pomocou telesa stabilizačnej
klapky (17), ktoré sa vysúva z puzdra (20) odstre
divou dynamickou silou a zasúva do puzdra (20)

dynamickou, opačne orientovanou silou ťahu
vratnej pružiny (14), a taktiež pomocou telesa
brzdiacej klapky (48), ktoré sa vykláňa z puzdra
(35) zotrvačnou dynamickou silou a pri návrate
do puzdra (35) dynamickou, opačne orientovanou
silou ťahu vratných pružín (57) alebo pružinové
ho pera (64).

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

F 16H 13/08, 13/14
6230-89
Michalko Ján, Bratislava, SK;
Michalko Ján, Bratislava, SK;
Planétová prevodovka
03.11.89
Planétová prevodovka zložená z dvoch planétových sústav obsahuje hnací hriadeľ (2), hnaný ko
túč (8), ktoré sa navzájom axiálne odtláčajú pro
stredníctvom skrutkovej plochy (10), satelity (3)
uložené v otvoroch veka (5) v medzikruží venca
(4) a hriadeľa (2) a satelity (7) uložené v ložiskách
(11) unášača (9) v medzikruží venca (4) a hnané
ho kotúča (8), pričom unášač (9) je pevne spojený
s výstupným hriadeľom.

(57) Opísaný aktivačný hrot má ventilovú časť (126,
126a, 225, 227, 231,238, 304, 306, 315, 316, 317,
322, 401, 414, 534, 535, 542, 544, 550, 654, 661,
664, 702) a piestovú časť (121, 122, 131, 222,
223, 301, 306, 307, 309, 318, 338, 406, 407, 408,
409, 414, 420, 531, 532, 541, 553, 651, 652, 662,
663, 701), ktorá v sebe zahŕňa kanál (123, 124,
127, 128, 224, 234, 242, 244, 247, 303, 310, 311,
321, 324, 325, 410, 416, 417, 418, 419, 422, 423,
533, 536, 537, 546, 653. 656. 657, 666, 705).
Prierez kanálov má aspoň v piestovej časti tvar
kvetu, ktorý sa skladá v podstate zo zhodných
sektorov, kde v každom sektore je vzdialenosť
medzi stredom prierezu kanála a najvzdialenejším
hraničným povrchom kanála väčšia než zodpove
dajúca vzdialenosť meraná pozdĺž priamky, ktorá
sektor oddeľuje od sektora susedného. Ventilová
časť je pohyblivá vzhľadom na piestovú časť me
dzi prvou polohou ventila a druhou polohou ven
tila na umožnenie vedenia plynnej a/alebo kvapal
nej látky kanálom vtedy, keď je ventilová časť
v prvej polohe ventilu a na znemožnenie vedenia
plynnej a/alebo kvapalnej látky kanálom vtedy,
keď je ventilová časť v druhej polohe ventilu.
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6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)

F 16K 15/20, B 60C 29/00
1559-98
NVB International, Birkerf d, DK;
Van der Blom Nicolaas, Birkerf d, DK;
Aktivačný hrot
14.05.97
14.05.96, 24.05.96, 28.06.96, 31.01.97
9600168, 9600180, 9600227, 9700048
DK, DK, DK, DK
PCT/DK97/00223, 14.05.97

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

F 16K 31/18, 21/18
1251-97
Slovenská armatúrka Myjava, a. s., Myjava, SK;
Valent Ján, Myjava, SK; Durcová Alena, Myjava,
SK; Škodáček Milan, Vrbovce, SK;
(54) Plavákový ventil
(22) 16.09.97
(57) Zariadenie používané najmä v splachovacích ná
držiach, ale aj v iných nádržiach s regulovanou
výškou hladiny kvapaliny pozostáva z tela (1),

ktoré je vyústené výtokovým hrdlom (11) do rúr
ky (12) prechádzajúcej regulačným puzdrom (21)
s plavákom (14). Ďalej kužeľka (3) je ihlou (18)
zasunutá v otvore (16) membrány (2) a pružinou
(4) je pritláčaná na uzatváracie sedlo (23) a mem
brána (2) je pevne upevnená medzi telom (1) a ve
dením (30). Na výtokom hrdle (11) je vytvorený
minimálne jeden privzdušňovací otvor (10), na te
le (1) minimálne jeden plniaci otvor (13) a na
plášti plavákovej komory (15) minimálne jeden
prepadový otvor ( 27).
8
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6 (51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)

F 16L 27/08, A 62C 35/68
1189-96
Vieregge Uwe, Griindau, DE;
Vieregge Uwe, Griindau, DE;
Potrubie samohasiaceho zariadenia
13.03.95
23.03.94
P 44 09 904.5
DE
PCT/EP95/00924, 13.03.95
Potrubie (10, 12) obsahuje rúrky (20, 24, 26, 28,
32), ktoré vedú od prívodného potrubia (14), do
pravujú hasiacu kvapalinu a sú rozmiestnené oko
lo vzájomne paralelných osí (44, 46, 48, 50) s jed
notkou prebiehajúcou od prívodného potrubia,
a koncovú rúrku (28), ku ktorej sa pripevní rozstrekovacia hlava. Aspoň jedna z tlakových rúrok
je tvaru U (20, 26), ktorej ramená (18, 22) sú spoj
kami pre najmenej jednu ďalšiu rúrku (24, 28)
a/alebo jednotku (16), ktorá je tlakotesne pripev
nená k U-rúrke rýchlospojkami (34, 36, 38, 40,
42).

56. 51

6(51) F 24H 9/20
(21) 778-98
(71) GAZ DE FRANCE (G.D.F.) Service National,
Paris, FR;
(72) Pontiggia Philippe, Paris, FR;
(54) Spôsob regulácie výtokovej teploty kvapaliny
z ohrievacieho priestoru a zariadenie na jeho
vykonávanie
(22) 10.06.98
(32) 11.06.97
(31) 97 07230
(33) FR
(57) Pri spôsobe a v zariadení sa výtoková teplota (Ts)
kvapaliny z ohrievacieho priestoru, ktorá do
ohrievacieho priestoru vstúpila pri výstupnej tep
lote (Tef) nižšej ako je výtoková teplota (Ts) ale
bo rovnejúcej sa výtokovej teplote, reguluje tak,
aby sa prispôsobila prostredníctvom horáka (5) uspôsobeného na to, aby v pokojovom stave mal
nulový výkon P alebo aby mal v zapálenom sta
ve výkon medzi nenulovým minimálnym výko
nom Pmin a maximálnym výkonom Pmax vyš
ším, ako je uvedený minimálny výkon Pmin.
Kvapalina vystupuje z ohrievacieho priestoru (3)
s nenulovým čerpaným prietokovým množstvom
Q, v závislosti od ktorého sa mení výkon P horá
ka, pričom horák pracuje buď v plynulom režime
alebo v prerušovanom režime v závislosti od čer
paného prietokového množstva Q. Čerpané prie
tokové množstvo Q je určené výpočtom v závis
losti od referenčnej teploty, ako je vstupná teplota
Tef, najmenej jednej nameranej teploty, ako je vý
toková teplota Ts, a prevádzkového údaja horáka,
ako aj prietokové množstvo plynu Qgaz, privá
dzané do horáka.

9

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

F 25B 29/00, F 02G 1/00, 1/043
1204-97
Kaliský Alexander, Ing., Liptovský Mikuláš, SK;
Kaliský Alexander, Ing., Liptovský Mikuláš, SK;
Dvojmédiový kogenerátor
05.09.97
Dvojmédiový kogenerátor je použiteľný na kogeneračnú výrobu tepla, chladu a elektrickej ener
gie, osobitne tiež na skvapalňovanie plynov.
Zariadenie obsahuje stirlingov generátor tlaku (1)
s kvapalným pracovným médiom (5) a tlakový
obvod s objemovým expanzným motorom (11)

a plynovým tlakovým médiom (4), ktoré je pred
tlakovým obvodom schladené tepelným regenerátorom (7). Pracovné médium (5) a tlakové médi
um (4) sa stýkajú v odovzdávači (2), ktorý svoji
mi teplozmennými elementmi (3) pohlcuje kom
presné teplo tlakového média (4). Objemový ex
panzný motor (11) so spätnou vetvou (13) produ
kujú mechanickú alebo elektrickú energiu a chlad,
chladiče (14) generátora tlaku (1) generujú ohrev
teplej úžitkovej vody alebo vzduchu. Hnacia te
pelná energia má univerzálny charakter vrátane
odpadových a prírodných tepiel.

(57) Prenosná zbraň (1) má monoliticky usporiadané
telo (3) zbrane a pažbu (5). Telo (3) a pažba (5) sú
vyrobené z plastického materiálu a sú vybavené
kovovou vložkou (11) s cieľom zosilniť konštruk
ciu zbrane.

15
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6(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(22)
(57)

F41B6/00
1546-96
Šotek Miroslav, Tomášovce, SK;
Šotek Miroslav, Tomášovce, SK;
Elektromagnetické delo
03.12.96
Vynález sa týka zariadenia na urýchlenie projekti
lu (5) prostredníctvom elektromagnetického poľa.
Toto poleje vytvorené sústavou cievok (2) ulože
ných na nemagnetickej rúrke (1), ktoré sú spínané
elektronickou časťou (4). Zameriavanie dela je
uskutočňované laserových lúčom (9) vedeným
geometrickým stredom hlavne (I) a rotujúceho
projektilu (5).

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

F41C7/00
1233-98
BENELLIARMI S.P.A., Urbino (Pesaro), IT;
Scaramucci Sergio, Gallo di Petriano (Pesaro), IT;
Caldari Rolando, Urbino (Pesaro), IT; Vignaroli
Marco, Perugia, IT; Burigana Lucio, Roveredo in
Piano (Pordenone), IT;
Prenosná zbraň
08.09.98
17.09.97
MI97A002105
IT

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

6(51) F 41H 11/12,11/16
(21) 1249-96
(71) HONTIANSKE STROJÁRNE, a. s., Krupina,
SK;
(72) Ličko Peter, Ing., Krupina, SK; Kubančík Oto,
Zvolen, SK; Varga Juraj, Ing., Bratislava, SK;
Mráz Pavol, Ing., Krupina, SK; Lomenčík Ján,
Krupina, SK; Halaj Štefan, Ing., Krupina, SK;
(54) Odmínovací komplet
(22) 30.09.96
(57) Výnález rieši odstraňovanie mín z terénu, najmä
v mierových podmienkach, odmínovacím kom
pletom pozostávajúcim z dopravného prostriedku,
hlavne nákladného vozidla (1) a od neho nezávis
lej odmínovacej jednotky tvorenej obslužným
pracoviskom (2) s diaľkovým ovládačom (21)
a od neho mechanicky oddeleným mobilným
plnohydraulickým odmínovacím strojom (3)
s prijímačom (31). Odmínovací stroj (3) bez
obslužného personálu je vpredu vybavený aktivačným zariadením (4). Ovládanie pojazdných
pohybov, rotácie aktivačných cepov a ostatných
pomocných funkcií je realizované obsluhou
z obslužného pracoviska (2) diaľkovo, pomocou
rádiových signálov (213).

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

G 06F 7/548, 7/48, 9/302
1065-97
Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš, SK;
Harakaľ Marcel, Ing., Liptovský Mikuláš, SK;
Chmúrny Ján, prof., Ing., DrSc., Bratislava, SK;
(54) Tesseralová aritmetická jednotka
(22) 06.08.97

(57) Tesseralová aritmetická jednotka sa týka oblasti
techniky zaoberajúcej sa reprezentáciou a spraco
vaním rastrových obrazov, ktoré používajú tesseralové adresovanie a tesseralový súradnicový sys
tém. Tesseralová aritmetická jednotka pozostáva
z neštandardného multiplexora MUS, z dvoch
úplných sčítačiek SI, S2 a z bloku riadiacej CL, je
charakteristická tým, že rozdelí tesseralová ope
randy Ta a T), do tvaru kartézských čísel, realizu
je medzi nimi tesseralová aritmetické operácie
v paralelnom tvare a výsledok operácie umiestni
na výstup TS.

6(51) G07F7/10
(21) 600-98
(71) KONINKLIJKE PTT NEDERLAND N.V, The
Hague, NL;
(72) Pieterse Rob, Aerdenhout, NL; Rombaut Willem,
The Hague, NL;
(54) Spôsob debetovania elektronického platobné
ho prostriedku
(22) 14.11.96
(32) 15.11.95
(31) 1001659
(33) NL
(86) PCT/EP96/05028, 14.11.96
(57) Spôsob umožňuje ochranné debetovanie elektro
nického platobného prostriedku (11), napríklad te
lefónnej karty. V komunikačnom protokole medzi
platobným prostriedkom (11) a platobným termi
nálom (12) sa používa proces overovania, ktorý
identifikuje platobný prostriedok v priebehu rôz
nych krokov protokolu. Podfa tohto vynálezu sú
overovacie kroky navzájom spriahnuté pomocou
stavov (Yl, Q2) šifrovacieho procesu (F), aby sa
dosiahla možnosť zistiť rušivý zásah do protoko
lu. Tento spôsob sa môže aplikovať na terajších
platobných kartách s dynamickou pamäťou, pri
čom je zaistené, že obsah dynamickej pamäte,
v ktorej je uložená informácia týkajúca sa overo
vania, sa počas protokolu nestratí.
10

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

G 08B 25/08, 13/22
540-97
Marguš Ludvík, Brno, CZ;
Marguš Ludvík, Brno, CZ;
Elektronický zabezpečovací systém najmä na
ochranu bytov vybavených káblovou televíziou
24.10.95
27.10.94
PV 2648-94
CZ
PCT/CZ95/00023, 24.10.95
Elektronický zabezpečovací systém najmä na za
bezpečovanie bytov, ktorých chránený priestor je
vybavený ústredňou, na ktorú je napojené zaria
denie na ovládanie ústredne a aspoň jeden snímač,
a ktorá je napojená na pult centrálnej ochrany pro
stredníctvom prenosovej linky káblovej televízie,
má ústredňu vyhotovenú ako identifikačný proce
sor (1), ktorý okrem nulového stavu na vyvolanie
alarmu na vzdialenom pulte (9) centrálnej ochra
ny je uspôsobený na generovanie aspoň jedného
vysokofrekvenčného kmitočtu, pričom zariadenie
na ovládanie ústredne je uskutočnené ako zariade
nie (4) na čítanie kariet s integrovanými čipmi.

2—-

6 (51) G 09F 3/02, B 44C 1/10,1/16
(21) 1192-98
(71) Heineken Technical Services B.V., Amsterdam,
NL;
(72) Steenbergen Johannes Femminus, Ommen, NL;
(54) Spôsob nanášania odstrániteľného tlačeného
značenia na prepravný obal
(22) 27.02.97
(32) 01.03.96
(31) 1002508
(33) NL
(86) PCT/NL97/00093, 27.02.97
(57) Na aplikáciu odstrániteľnej potlače na prepravný
obal, ako napr. plastickú prepravku, je vrstva atra
mentu, ktorá tvorí danú potlač a ktorá je opatrená
na jednej strane spojivom na väzbu atramentovej
vrstvy na prepravný obal, prenesená na prepravný
obal z nosného filmu, na ktorý bola aplikovaná
vrstva atramentu na stranu neopatrenú daným

spojivom. Toto spojivo má také vlastnosti, že
v normálnych podmienkach používania preprav
ného obalu je k nemu pevne prichytená atramen
tová vrstva a za vopred určených podmienok, kto
ré sa líšia od daných podmienok používania, je
možné spojivo a atramentovú vrstvu z prepravné
ho obalu ľahko odstrániť. To vytvorí prepravný
obal s potlačou vysokej kvality, pričom túto po
tlač je možné jednoducho nahradiť inou potlačou.

Trieda H
6 (Sl) H 04B 5/02, 5/06, G OSC 17/00
(21) 222-98
(71) Šťovíček Pavel, Plzeň, CZ; Žižka Jaroslav, Ing.,
Třemošná, CZ;
(72) Šťovíček Pavel, Plzeň, CZ; Žižka Jaroslav, Ing.,
Třemošná, CZ;
(54) Zariadenie na bezkontaktný prenos DTMF sig
nálov
(22) 20.02.98
(32) 20.02.97
(31) PV 527-97
(33) CZ
(57) V zariadení je použitá štandardná prenosná klá
vesnica (1) DTMF voľby so vstavaným dynamic
kým reproduktorom (2), pričom v prijímacom
obvode DTMF voľby je zapojený dekóder DTMF
signálu (7), na vstupe sú súčiastky kondenzátor
(5) a odpor (6), a jeden koniec prijímacieho obvo
du DTMF voľby je spojený so spoločnou zemou
(4). Priamo na vstup prijímacieho obvodu DTMF
voľby je pripojená indukčná cievka (3), pričom
druhý koniec indukčnej cievky (3) je spojený so
spoločnou zemou (4) prijímacieho obvodu

(57) V zariadení je použitá štandardná prenosná klá
vesnica (1) DTMF voľby so vstavaným dynamic
kým reproduktorom (2), kde v prijímacom obvo
de DTMF voľby je zapojený dekóder DTMF sig
nálu (7) so súčiastkami kondenzátorom (6)
a odporom (8) na vstupe prijímacieho obvodu. Na
vstupe prijímacieho obvodu DTMF voľby je pri
pojený infratranzistor (5), ktorého jeden koniec je
spojený so spoločnou zemou obvodu DTMF (4)
a druhý koniec je spojený so vstupom prijímacie
ho obvodu a odporom (10), ktorý má druhý ko
niec spojený s napájacím napätím (9). Štandardná
prenosná klávesnica (1) DTMF voľby je upravená
sériovým pripojením vysielacej infra led diódy
(3) do obvodu vstavaného dynamického repro
duktora (2).

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

6(51) H04B 5/02, 5/06, G 08C 17/00
(21) 223-98
(71) Šťovíček Pavel, Plzeň, CZ; Žižka Jaroslav, Ing.,
Třemošná, CZ;
(72) Šťovíček Pavel, Plzeň, CZ; Žižka Jaroslav, Ing.,
Třemošná, CZ;
(54) Zariadenie na bezkontaktný prenos DTMF sig
nálov
(22) 20.02.98
(32) 20.02.97
(31) PV 526-97
(33) CZ

H 04M 1/02, H 04Q 7/32, H 04M 17/00, 17/02
101-98
TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A., Torino, IT;
Sentinelli Mauro, Roma, IT;
Rádiové mobilné koncové zariadenie vybavené
prídavným snímačom čipových kariet
24.07.96
27.07.95
RM95A000521
IT
PCT/IT96/00151, 24.07.96
Zariadenie je vybavené prídavným snímačom či
povej karty predplatných čipových kariet, ktoré
možno použiť tak na koncovom zariadení realizo
vanom technológiou TACS, ako aj na koncovom
zariadení používajúcom technológiu GSM.
Predplatná čipová karta obsahuje platobné pro
striedky za rádiovú mobilnú službu.

6 (51) H 04N 3/09, G 02B 13/14
(21) 1325-98
(71) Finmeccanica S.PA. Ramo di Azienda ALENlA
D1FESA, Roma, IT;
(72) Magnani Mauro, Firenze, IT; Olivieri Monica,
S candied, IT; Fieri Sil vano, Sesto Fiorentino, IT;
(54) Snímacie zariadenie infračerveného obrazu so
zabudovanými funkciami
(22) 20.03.97
(32) 25.03.96
(31) F196A000059
(33) IT
(86) PCT/IT97/00063, 20.03.97

(57) Zariadenie, hlavne s rozkladom typu preloženého
paralelného riadkovania, zahŕňajúce optický zaostrovací systém na zaostrenie obrazu na maticu cit
livých prvkov (55) na detekciu uvedeného obrazu;
na vstupe snímacieho zariadenia je umiestnená
kolimátorová jednotka (5), ktorá tvorí ohniskovú
rovinu a v optickej dráhe obrazu vnútri snímacie
ho zariadenia je umiestnený aspoň jeden teplotný
kaliber (33), ktorého obraz sa premieta na uvede
nú maticu (55).

TV vf signál

Iné periférne zariadenie (Scaner
: Joystick

•tlačiareň

Telefónna sief
Telefón

Skriňa pristroja'

Multimediálny PC

TV obvody
Doska prepojenia

Bezdrôtové ovládanie

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

(22)
(32)
(31)
(33)
(86)
(57)
6 (51) H 04N 5/00, G 06F 3/00
(21) 1178-97
(71) OVP Orava, s. r. o., Trstená, SK; Akermann
Electronic Praha, s. r. o., Praha 10, CZ;
(72) Gembala Dušan, Ing., Trstená, SK; Sitek Jozef,
Ing., Podbiel, SK; Spousta Pavel, Ing., Praha, CZ;
Zaspal Leoš, Ing., Praha, CZ;
(54) Multimediálně zariadenie
(22) 27.08.97
(57) Multimediálně zariadenie pozostáva z televízneho
prijímača s riadiacim procesorom a z multimediálneho počítača, umiestnených v jednej spoločnej
skrini, pričom obrazový a zvukový výstup multimediálneho počítača je pripojený k aspoň jedné
mu obrazovému S-VHS vstupu a zvukovému
vstupu televízneho prijímača, riadiaci procesor te
levízneho prijímača je spojený so spínacím obvo
dom multimediálneho počítača so spätnou väzbou
na blokovanie audio-, videosignálu riadiaceho
procesora televízneho prijímača a k S-VHS vstu
pu riadiaceho procesora televízneho prijímača je
pripojený resetovací obvod s nastaviteľnou časo
vou konštantou, ktorý je pripojený k resetovaciemu obvodu multimediálneho počítača a k spína
ciemu obvodu multimediálneho počítača s bloko
vaním je pripojený zdroj napájacieho napätia.

H 04Q 7/30, 7/26
782-98
Siemens Aktiengesellschaft, Miinchen, DE;
Lechner Robert, Ing., Bôheimkirchen, AT;
Rogasch Volker, Ing., Greifswald, DE;
Účastnícka sieť na pripojenie účastníckych
staníc k telekomunikačnej ústredni s použitím
rádiového systému
05.12.96
15.12.95
195 47 020.6
DE
PCT/DE96/02326, 05.12.96
Riadiaca rádiová jednotka (RDU) v blízkosti
ústredne, ktorá je spojená s rádiovými základnými
stanicami (RBS) v blízkosti účastníkov prenoso
vou cestou (UT), je rozčlenená do veľkého počtu
rozhraní (LEIM) na strane ústredne, koncipova
ných ako poruchová jednotka, a rozhraní (RBIM)
na strane účastníkov, ktoré majú prostredníctvom
viacnásobného zbemicového systému rozdielnym
spôsobom jedna k druhej viacnásobný prístup.
Údaje o účastníckych prípojkách sú rozložené na
bázy údajov rozhraní (RBIM, LEIM). Dobrá ne
citlivosť na poruchy pri malej miere nákladov na
hardvér a vývoj.

-LE

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

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

H04Q7/32
1016-98
SAGEM S.A., Paris, FR;
Alos Raphael, Osny, FR; Porato Marc, Loconville, FR; Dimech Jean-Marc, Chaumont-en-Vexin,
FR; Sykes Francis, Paris, FR;
Telefónny a dátový terminál pre rádiotelefónnu sieť
24.01.97
26.01.96,09.10.96
96/00931,96/12294
FR, FR
PCT/FR97/00136, 24.01.97
Rádiotelefónny terminál zahŕňa spojovací pro
striedok (30, 31, 22) na spojenie s rádiotelefónnou
sieťou (33), mikrotelefon (23) a obvod (10) na
prispôsobenie dát, určený na spojenie so zariade
ním (40) na prenos dát, pričom obvod (10) na pri
spôsobenie dát je začlenený do terminálu (1) a za
hŕňa najmä spoločný mikroprocesor (9, 21, 31)
určený na riadenie ústnej telefónnej komunikácie
a dát prechádzajúcich cez obvod (10) na prispôso
benie dát.

TZIT

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

H 04Q 7/32, H 04N 1/00
1470-98
SAGEM S.A., Paris, FR;
Feissel Sophie, Paris, FR; Heurtaux Frédéric, Le-Puy-Sainte-Reparade, FR;
Prenosný rádiotelefónny prístroj
25.04.97
25.04.96
96/05241
FR
PCT/FR97/00748, 25.04.97
Telefónny prístroj zahŕňajúci rádiovú jednotku (2)
na príjem a dodávku analógových signálov a digi
tálnych dát v oboch smeroch, korekčnú jednotku
(3), jednotku (100) na spracovanie dát zahŕňajúcu
člen (8) na prispôsobenie prúdovej rýchlosti a fa
xový prispôsobovací člen (9), vstupný prostriedok
(14) a riadiacu jednotku (7) a pamäť (11, 16) na
uloženie dát faxových správ, pričom riadiaca jed
notka (7) je usporiadaná na riadenie aspoň jednej
z dvoch funkcií, ktoré spočívajú v prenose
a v príjme dát faxovej správy.
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6 (51) H 04R 1/02, 1/10
(21) 1255-98
(71) Rock Michael, Oberhausen-Rheinhausen, DE;
Sieberling Thomas, Rômerberg, DE; Ott Karl-Heinz, Graben-Neudorf, DE;
(72) Rock Michael, Oberhausen-Rheinhausen, DE;
(54) Spôsob prenosu zvuku a zariadenie na vykoná
vanie tohto spôsobu
(22) 06.03.97
(32) 12.03.96, 12.03.96
(31) 196 09 554.9,296 04 457.1
(33) DE1DE
(86) PCT/DE97/00466, 06.03.97
(57) Spôsob prenosu zvuku pomocou aspoň jedného
prostriedku na prenos zvuku, ktorý vydáva zvu
kové signály zistiteľné človekom, pričom sa na
prenos hlavne nízkofrekvenčných zvukových sig
nálov umiestni na telo človeka aspoň jeden pro
striedok na prenos zvuku, spočíva v tom, že sa
prostriedok na prenos zvuku umiestni v prsnej
oblasti do oblasti prsnej kosti (70) človeka, pri
čom sa vytvorí priama prenosová dráha zvuku
z prostriedku na prenos zvuku cez Eustachovu
trubicu k sluchovým kostičkám človeka. Zariade
nie na prenos zvuku spočíva v tom, že aspoň je
den prostriedok na prenos zvuku je vytvorený na
umiestnenie v prsnej oblasti v oblasti prsnej kosti
(70) človeka na vytvorenie priamej dráhy prenosu
zvuku z prostriedku na prenos zvuku cez
Eustachovu trubicu k sluchovým kostičkám člo
veka.
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FG4A
279801
279802
279803
279804
279805
279806
279807
279808
279809
279810
279811
279812
279813
279814
279815
279816
279817
279818
6(51)
(H)
(40)
(21)
(73)
(72)
(54)
(32)
(31)
(33)
(22)

Udelené patenty
C 09D
A61B
B 29B
A61K
C 12N
B 66F
COlC
BOU
C03C
B32B
B 32B
B60R
A61K
C07D
F 16L
F 16L
B 28B
A61B

279819
279820
279821
279822
279823
279824
279825
279826
279827
279828
279829
279830
279831
279832
279833
279834
279835
279836

F 16B
A61K
A61L
BOlJ
A61K
A61K
C OlF
C 08G
C 12P
C 08F
HOlH
C 12N
A61K
C 21D
C 08K
C 07C
C 03C
B65D

A 47L 9/10, 9/12, 9/14
279842
18.11.92
1246-92
Vorwerk & Co. Interholding GmbH, Wuppertal,
DE;
Marafante Gentile, Camate, IT; Tecchiati Mario,
Villa Raverio, IT;
Vreckový filter na prach
24.04.91
MI 91 U 000359
IT
23.04.92

6 (51) A 61B 17/38, A 61H 39/06, A 61F 7/00
(11) 279802
(40) 08.06.94
(21) 885-92
(73) Štraus Jaroslav, RNDr., Praha, CZ;
(72) Štraus Jaroslav, RNDr., Praha, CZ;
(54) Zariadenie na vykonávanie kryodeštrukcie pa
tologického tkaniva
(22) 24.03.92

6(51) A 61B 17/60
(11) 279818
(40) 11.01.95
(21) 339-94
(73) ORTHOFIX SRL, Bussolengo, IT;
(72) Faccioli Giovanni, Monzambano, IT; Venturini
Daniele, Povegliano Veronese, IT;
(54) Vonkajší axiálny fixátor na osteosyntézu
(32) 28.07.92
(31) VR92A000070
(33) IT
(86) PCT/EP93/01825, 11.07.93
(22) 11.07.93

279837
279838
279839
279840
279841
279842
279843
279844
279845
279846
279847
279848
279849
279850
279851
279852
279853
279854
6(51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)

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

B 03C
C IlD
A61K
C 07D
C 07D
A47L
HOlB
C 09K
A61K
C 08L
DOlB
D 04B
C 03B
F 16H
C 08G
C 08L
B 27N
C 12P

279855
279856
279857
279858
279859
279860
279861
279862
279863
279864
279865
279866
279867
279868
279869
279870
279871
279872

C 07C
B 02C
BOlJ
B 60T
B 09B
E04B
BOlD
D21F
A61M
C 02F
C 09K
COlF
A 61K
H04N
A 61K
B 05B
C 10L
B01D

A 61K 7/00, 9/127
279823
11.07.95
1566-94
Lancaster Group GmbH, Ludwigshafen, DE;
Gross Udo, Berlin, DE; Zastrow Leonhard,
Monaco, MC; Rdding Joachim, Wiesbaden-Rambach, DE; Stanzl Klaus, White Plains, NY,
US;
Prípravky na lokálne použitie, spôsob ich prí
pravy a ich použitie
26.06.92
P 42 21 269.3
DE
PCT/DE93/00573, 24.06.93
24.06.93

6(51) A 61K 9/127
(11) 279820
(40) 11.07.95
(21) 1565-94
(73) Lancaster Group GmbH, Ludwigshafen, DE;
(72) Gross Udo, Berlin, DE; Zastrow Leonhard,
Monaco, MC; Rdding Joachim, Wiesbaden-Rambach, DE; Stanzl Klaus, White Plains, NY,
US;
(54) Farmaceutický prípravok na miestne použitie,
spôsob jeho výroby
(32) 26.06.92
(31) P 42 21 256.1
(33) DE
(86) PCT/DE93/00574, 24.06.93
(22) 24.06.93

6 (51) A 61K 9/127, 31/02, 31/025, 31/34
(11)279824
(40) 11.07.95
(21) 1567-94
(73) Lancaster Group GmbH, Ludwigshafen, DE;

(72) Gross Udo, Berlin, DE; Zastrow Leonhard,
Monaco, MC; Rôding Joachim, Wiesbaden-Rambach, DE; Stanzl Klaus, White Plains, NY,
US;
(54) Dermatologický prostriedok na podporenie
prenosu kyslíka v koži, spôsob jeho výroby a
použitie
(32) 26.06.92
(31) P 42 21 268.5
(33) DE
(86) PCT/DE93/00572, 24.06.93
(22) 24.06.93

6 (51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)
(54)
(32)
(31)
(33)
(22)

6(51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)
(54)
(32)
(31)
(33)
(86)
(22)

A 61K 9/16, 9/50, 9/52
279867
17.06.92
1815-91
APLICACIONES FARMACEUTICAS, S.A. DE
C.V., Mexiko D.F., MX;
Angeles Uribe Juan, Mexiko, MX; Garza Flores
Josué, Mexiko, MX;
Injekčný prípravok obsahujúci mikrosféry a
spôsob jeho výroby
14.06.90
9007417
FR
13.06.91

A 61K 9/48, 47/12
279845
07.07.93
363-93
Cortecs Limited, lsleworth-Middlesex, GB;
Barnwell Stephen George, Chester, GB;
Farmaceutický prostriedok, spôsob jeho prí
pravy a použitie
19.10.90
9022788.5
GB
PCT/GB91/01824, 18.10.91
18.10.91

6(51)
(11)
(40)
(21)
(73)
(72)
(54)
(32)
(31)
(33)
(86)
(22)

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

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

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

(54)
6(51) A61K31/16, 31/17, 31/255
(11) 279869
(40) 08.11.95
(21) 3176-92
(73)Bristol-Myers Squibb Company, New York, NY
US;
(72) Alexander Robert Lee, Evansville, IN, US;
Behme Robert Joseph, Newburgh, IN, US; Scott
Joseph Artur, Evansville, IN, US; Brooke Dana,
Evansville, IN, US;
(54) Farmaceutický lyofilizovaný prípravok na bá
ze ifosfamidu so zvýšenou stabilitou a spôsob
jeho výroby
(32) 23.10.91
(31)07/781 436
(33) US
(22) 20.10.92

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

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

A 61K 31/21, 9/70
279839
05.06.96
891-95
LTS Lohmann Therapie-Systeme GmbH & Co.
KG, Neuwied, DE;
Meconi Reinhold, Neuwied, DE; Rademacher
Tina, Bad Honnef, DE;
Náplasť obsahujúca aktívnu látku a spôsob jej
výroby
23.01.93
P 4301781.9
DE
PCT/EP94/00053, 10.01.94
10.01.94

A 61K 31/40, 47/32, 9/20
279813
17.06.92
3756-91
Zeneca Limited, London, GB;
Holohan James Joseph, Macclesfield, GB;
Edwards Ieuan John, Congleton, GB; Timko
Robert Joseph, West Chester, PA, US; Bradway
Randy John, Downingtown, PA, US; Clements
Arlene, Tumesville, NJ, US;
Farmaceutický prostriedok, spôsob jeho prí
pravy a medziprodukt na tento spôsob
12.07.91, 12.12.90
9115107.6, 9027014.1
GB1GB
11.12.91

A 61K 35/74, 35/66
279804
12.10.94
1824-92
AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Madison, NJ, US;
Miller Glenn Alvin, Miami, FL, US; Rabin Mark
Barry, Miami, FL, US; Harrington William
Joseph Jr., Miami, FL, US;
Farmaceutický prostriedok na liečenie T-bunkovej leukcmie/lymfónu dospelých
18.06.91
7717 773
US
15.06.92

A 61K 41/00, 39/35, 39/00
279831
13.04.99
1173-96
BIOVETA, a.s., Ivanovice na Hané, CZ;
Rybnikár Alois, RNDr., Brno, CZ; Vrzal Vladi
mír, MVDr., CSc., Ivanovice na Hané, CZ; Chumela Josef, MVDr., Ivanovice na Hané, CZ;
(54) Spôsob výroby vakcín proti dermatofytózam
zvierat a dermatofytických alergénov

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

31.05.96
PV 1581-96
CZ
13.09.96
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A 61L 2/18, A OlN 33/00, 33/12, 33/14, 33/16
279821
05.03.97
1112-94
Univerzita Komenského, Bratislava, SK;
Devínsky Ferdinand, prof. Ing., DrSc., Bratislava,
SK; Mlynarčík Dušan, doc. RNDr., DrSc., Brati
slava, SK; Lacko Ivan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Aminoxidové dezinficienciá s obsahom izopropylalkoholu
(22) 16.09.94
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(11)
(40)
(21)
(73)
(72)
(54)
(32)
(31)
(33)
(86)
(22)

A 61M 5/28, 5/19, 5/00
279863
13.09.95
730-95
Higashikawa Tetsuro, Tokyo, JP;
Higashikawa Tetsuro, Tokyo, JP;
Injekčná striekačka
01.12.92, 16.12.92, 10.02.93
4-343610, 4-353880, 5-22736
JP, JP, JP
PCT/JP93/01742, 30.11.93
30.11.93
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(11)
(40)
(21)
(73)

B OlD 53/34
279861
06.04.94
718-93
OSKO Ôsterreichische Säurebau- und Korro-sionsschutz Gesellschaft m.b.H., Ansfelden, AT;
Nemcsek Rudolf, Haid, AT;
Spôsob čistenia prúdu dymového plynu pře
ni ývacou kvapalinou
09.07.92
A 1402/92
AT
08.07.93

(72)
(54)
(32)
(31)
(33)
(22)
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(54)
(32)
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(22)

B OlD 53/34
279872
02.10.96
3351-92
SOLVAY S. A., Bruxelles, BE;
De Soete Gérard, Dr., Colombes, FR; Ninane
Léon, Ing., Dombasle-sur-Meurthe, FR; Blondel
Jean-Marie, Ing., Villers les Nancy, FR;
Spôsob čistenia plynu obsahujúceho oxid dusnatý
08.11.91
91.13974
FR
09.11.92

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

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

B OlJ 23/94
279822
10.08.94
3866-92
BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, DE;
Karrer Lothar, Dr., Pfungstadt, DE; Herzog Klaus,
Dr., Ludwigshafen, DE; Aichinger Heinrich, Dr.,
Mannheim, DE; Eichhorn Hans-Dieter, Dr.,
Cleveland, GB; Herrmann Guenter, Dr., Heidel
berg, DE;
Spôsob regenerácie katalyzátorov na báze ko
vových oxidov
08.01.92
P 42 00 248.6
DE
23.12.92

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

B OlJ 31/04
279808
13.04.99
8456-88
Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, SK;
Ladomerský Juraj, prom, chem., CSc., Zvolen,
SK; Pajtik Jozef, doc. Ing., CSc., Zvolen, SK;
(54) Spôsob kontinuálnej výroby 2-furaldehydu
(22)

20.12.88
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(11)
(40)
(21)
(73)
(72)

B OlJ 35/10, 27/16, C 07B 37/00
279857
15.10.91
1415-90
UOP, Des Plaines, IL, US;
Wilcher Fiona Place, Wilmette, IL, US; Chao TaiHsiang, Mount Prospect, IL, US;
(54) Katalyzátor na báze pórovitej pevnej kyseliny
fosforečnej a spôsob konverzie uhľovodíkov
pri jeho použití
(22) 23.03.90
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(54)
(32)
(31)
(33)
(22)
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(40)
(21)
(73)
(72)

B 02C 15/00, C 10F 7/02
279856
09.02.94
740-93
LOESCHE GmbH, Dusseldorf, DE;
Kasseck Klaus, Korschenbroich, DE; Salewski
Gerhard, Essen, DE; Karpus Werner, Neuss, DE;
Spôsob mletia surového hnedého uhlia
14.07.92
P 42 23 151.5
DE
14.07.93

B 03C 7/00, 7/12, B 29B 17/02
279837
11.08.93
517-93
Kali und Salz Beteiligungs AG, Kasel, DE;
Stahl Ingo, Vellmar, DE; Hollstein Axel, Kassel,
DE; Kleine-Klefmann Ulrich, Bad Hersfeld, DE;
Geisler !ring, Bad Hersfeld, DE; Neitzel Ulrich,
Kassel, DE;

(54) Spôsob oddeľovania podielov plastických hmôt
zo zmesi plastických hmôt rozdielneho typu
(32) 21.08.91
(31) P 41 27 575.6
(33) DE
(86) PCT/EP92/01514, 04.07.92
(22) 04.07.92

6(51) B 05B 9/043,1/12
(11) 279870
(40) 13.04.99
(21) 5575-90
(73)AFA Products, Inc., Forest City, NC, US;
(72) Maas Wilhelmus J. J., Someren, NL; Hurkmans
Petrus L.W., Someren-Eind, NL;
(54) Nastaviteľná dýzová zostava na ručne ovláda
ný rozprašovač so spúšťou
(32) 16.11.89
(31) 07/437 549
(33) US
(22) 12.11.90

6 (51) B 09B 1/00, E 02D 31/00, G OlM 3/02
(11) 279859
(40) 06.04.94
(21) 1007-93
(73)Siemens Aktiengesellschaft, Miinchen, DE;
(72) Ruthrof Klaus, Numberg, DE; Jax Peter, Erlan
gen, DE; Bode Karl-Heinz, Ingolstadt, DE;
Giinther Klaus, Hamburg, DE;
(54) Prvok na utesnenie a kontrolu telesa, najmä
depónie odpadu
(32) 22.03.91, 21.06.91
(31)P 41 09 520.0, G 91 07 693.5 U
(33) DE1DE
(86) PCT/DE92/00236, 19.03.92
(22) 19.03.92

6 (51) B 27N 3/18, B 27K 3/10
(11) 279853
(40) 05.11.97
(21) 1457-96
(73)Sunds Defibrator Industries AB, Sundsvall, SE;
(72) Schedin Kurt, Sundsvall, SE; Nilsson Fredrik,
Ankarsvik, SE; Pihlstrôm Vincent, Bergeforsen,
SE;
(54) Zariadenie na výrobu dosky
(32) 13.05.94
(31) 9401648-2
(33) SE
(86) PCT/SE95/00353, 03.04.95
(22) 03.04.95

6 (51) B 28B 7/08, 3/02,17/00
(11) 279817
(40) 09.11.94
(21) 526-94
(73)Gebhart Siegfried, Aichstetten-Aitrach, DE;
(72) Gebhart Siegfried, Aichstetten-Aitrach, DE;
(54) Zariadenie na výrobu kameňov
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08.05.93
G 93 06 993.6
DE
05.05.94

B 29B 15/10, C 03B 37/02, B 29C 67/14
279803
12.11.91
6034-89
VETROTEX SAINT-GOBAIN, Chambery, FR;
Fedorowsky Robert, Aix les Bains, FR; Roncato
Giordano, Aix les Bains, FR;
Spôsob výroby kompozitnej nite alebo stužky a
zariadenie na vykonávanie spôsobu
28.10.88
88.14104
FR
25.10.89

B 32B 17/06, C 03C 27/12
279811
09.11.94
2277-92
GLAVERBEL, Brussels, BE;
Goelff Pierre, Dr., Nalinnes, BE; Ribesse André,
Ing., Thines, BE; Debailleux Yves, Mens, BE;
Transparentný ohňovzdorný zasklievací panel
a spôsob jeho výroby
24.07.91
91 16 057.2
GB
21.07.92

B 32B 17/10, C 03C 27/12
279810
10.11.93
1878-92
GLAVERBEL, Brussels, BE; Schott Glaswerke,
Mainz, DE;
Goelff Pierre, Dr., Nalinnes, BE; Vanderstukken
Robert, Ransart, BE; Leroux Roland, Dr.,
Stadecken-Elsheim, DE; Karschti Thomas M.,
Budenheim, DE; Thiirk Jurgen, Dr., Schomsheim,
DE;
TVansparentný ohňovzdorný zasklievací panel
a spôsob jeho výroby
21.06.91
91 13 417.1
GB
18.06.92

B 60R 25/06, E 05B 65/12
279812
13.05.92
3357-91
MUL-T-LOCK LTD., Israel company of Southern
Industrial Zone, Yavne, IL;
(72) Eizen Noach, Rishon Lezion, IL;
(54) Zabezpečovacie zariadenie motorových vozi
diel proti krádeži

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

06.11.90
96262
IL
06.11.91

6(51) B60T8/66
(11) 279858
(40) 16.09.92
(21) 389-92
(73)KNORR-BREMSE AG, Munchen, DE;
(72) Heller Martin, Dr., Berlin, DE;
(54) Spôsob zisťovania rýchlosti vozidla s kolesami
regulovanými proti prekíznutiu
(32) 13.02.91
(31) P 41 04 775.3
(33) DE
(22) 10.02.92

6(51) B65D41/04
(11) 279836
(40) 06.04.94
(21) 793-93
(73)OWENS-ILLINOIS CLOSURE INC., Toledo,
OH, US;
(72) Gregory James L., Toledo, OH, US; Burzynski
Dennis J., Toledo, OH, US; Rote Bruce Jack,
Sturgis, MI, US; Sprowl Frank L., Sturgis, Ml,
US;
(54) Uzatvárací spoj plastového uzáveru s nápojo
vým obalom
(32) 28.07.92, 14.07.93
(31)07/920 931, 08/088 673
(33) US, US
(22) 26.07.93

6(51) B 66F 1/06, 9/07
(11) 279806
(40) 13.09.95
(21) 145-94
(73)Mihály Ondrej, Štúrovo, SK;
(72) Mihály Ondrej, Štúrovo, SK;
(54) Profilotvorné reverzibilné zariadenie
(22) 09.02.94

6(51) C OlF 5/20, 5/14
(11) 279866
(40) 07.12.94
(21) 539-93
(73)DUSLO, a. s., Šaľa, SK;
(72) Škubla Pavol, Ing., CSc., Šaľa, SK; Lencsés La
dislav, Ing., Horná Kráľová, SK; Bezák Štefan,
Ing., Šaľa, SK; Kuková Eva, RNDr., Šaľa, SK;
(54) Hydroxid horečnatý a spôsob jeho prípravy
(22) 26.05.93
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(73)

C OlF 7/56 U C 02F 1/52
279825
05.02.97
792-95
VUP, a. s., Prievidza, SK;

(72) Chromá Viola, Ing., Prievidza, SK; Micka Miloň,
Ing., CSs., Prievidza, SK; Dalloš Vojtech, Ing.,
Žirany, SK;
(54) Spôsob výroby polychloridu hlinitého
(22) 15.06.95

6(51) C 02F 3/12,1/28
(11) 279864
(40) 07.02.96
(21) 1126-95
(73)NAITSCH MINERALWERKE GESELLSCHAFT
M. B. H., Graz5AT;
(72) Clauss Frédéric, Toulouse, FR; Wamser Norbert,
Graz, AT; Capdeville Bernard (zomrel), Toulouse,
FR; Hangl Manfred, Graz, AT; Tropper Harald,
Ligist, AT;
(54) Spôsob čistenia odpadových vôd s použitím ak
tivovaného kalu na zvýšenie výťažku čistenia
(32) 11.03.93, 25.10.93
(31)481/93,93/12791
(33) AT, FR
(86) PCT/EP94/00813, 10.03.94
(22) 10.03.94

6(51)
(11)
(40)
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(73)
(72)
(54)

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

C 03B 23/03, 35/16
279849
13.04.99
1229-90
Saint-Gobain Vitrage International, Courbevoie,
FR;
Petitcollin Jean-Marc, Thourotte, FR; Harle
Gérard-Jean, Thourotte, FR;
Zariadenie na nastavovanie polohy sklenenej
tabule na výrobnej linke na ohýbanie a/alebo
ďalšie tepelné spracovanie skla
24.03.89
FR.89.03934
FR
14.03.90
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C 03C 17/36, C 23C 14/06
279809
10.05.95
1193-94
GUARDIAN INDUSTRIES CORP., Northville,
MI, US;
(72) Hartig Klaus W, Ing., Brighton, MI, US; Lingle
Philip J., Ing., Temperance, MI, US;
(54) Tepelne spracovateľný povlečený sklenený vý
robok
(32) 05.10.93
(31)USSN 08/131 696
(33) US
(22) 03.10.94

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

C 03C 21/00, 17/245
279835
10.08.94
61-94
LALIQUE S. A., Paris, FR;
Cordie Paul, Bouxwilier, FR;

(54) Postup úpravy povrchu výrobkov z krišťáľového skla
(32) 26.01.93
(31) 93 00709
(33) FR
(22) 19.01.94
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(54)
(32)
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(22)

C 07C 57/03, 51/14
279834
07.06.95
1255-94
Rhone-Poulenc Chimie, Courbevoie Cedex, FR;
Denis Philippe, Decines, FR; Patois Carl, Lyon,
FR; Perron Robert, Charly, FR;
Spôsob hydroxykarbonylácie butadiénu
19.10.93
93 12666
FR
17.10.94

C 07C 227/40, C 12P 13/04, 13/08
279855
08.06.94
471-93
Degussa Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main,
DE;
Yonsel Sems, Dr., Dipl.-Ing., Hanau, DE;
Schäfer-Treffenfeldt Wiltrud, Dr., Dipl.-Ing.,
Obertshausen, DE; Kiss Akos, Dr., DipL-Chem.,
Hanau, DE; Sextl Elfriede, Dr., Dipl.-Chem.,
Geiselbach, DE; Kinz Heike, Dipl.-Ing., Hanau,
DE;
Spôsob oddeľovania aminokyselín z vodných
roztokov
23.05.92
P 42 17 203.9
DE
12.05.93

6 (51) C 07C 257/18, C 07D 207/08, 207/12, 211/22,
211/46, 307/79, 307/80, 333/60, A 61K 31/33,
31/38
(11) 279807
(40) 13.04.99
(21) 3276-92
(73) DAlICHI PHARMACEUTICAL CO., LTD,
Chuo-ku,Tokyo, JP;
(72) Nagahara Takayasu, Edogawa-ku, Tokyo, JP;
KanayaNaoaki, Edogawa-ku, Tokyo, JP; lnamura
Kazue, Edogawa-ku, Tokyo, JP; Yokoyama
Yukio, Edogawa-ku, Tokyo, JP;
(54) Aromatické amidínové deriváty a antikoagulačný prostriedok alebo prostriedok vhodný na
prevenciu alebo liečbu trombóz alebo embólií
(32) 31.10.91
(31) HEI-3-286088
(33) JP
(22) 30.10.92
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(54)
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(22)

C 07D 207/34, A OlN 43/36
279841
09.11.94
1180-93
American Cyanamid Company, Wayne, NJ, US;
Kuhn David George, Newtown, PA, US; Donovan
Stephen Francis, Yardley, PA, US; Furch Joseph
Augustus, Lawrenceville, NJ, US;
N-Aminoalkylkarbonyloxyalkylpyroly, ich po
užitie a insekticidne, akaricidne a moluskocidne prostriedky na ich báze
27.10.92
07/966 992
US
26.10.93

C 07D 209/04, C 07C 311/15
279814
17.06.92
664-98
ZENECA LIMITED, London, GB;
Holohan James Joseph, Macclesfield, GB; Ed
wards Ieuan John, Congleton, GB; Timko Robert
Joseph, West Chester, PA, US; Bradway Randy
John, Downingtown. PA, US; Clements Arlene,
Tumesville, NJ, US;
Spôsob prípravy N-[4-[5-(cyklopentyloxykarbonyl)amino-l-metylindol-3-ylmetyl]-3-metoxybenzoyl]-2-metylbenzénsulfónamidu a medziprodukt na tento spôsob
12.12.90, 12.07.91
9027014.1, 9115107.6
GB, GB
11.12.91

6 (51) C 07D 307/78, 407/04, C 08K 5/15, C 08L 23/16,
23/12
(11) 279840
(40) 10.08.94
(21) 1018-93
(73) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel,
CH;
(72) Nesvadba Peter, Dr., Marly, CH;
(54) 3-(Dihydrobenzofuran-5-yl)benzofuran-2-óny,
kompozície na ich báze a ich použitie ako sta
bilizátorov
(32) 23.09.92
(31) 2980/92-3
(33) CH
(22) 21.09.93

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

C08F2/34
279828
11.05.94
1132-93
Union Carbide Chemicals & Plastics Technology
Corporation, Danbury, CT, U S;
(72) Brady 111 Robert Converse, Morristown, NJ, US;
Karol Frederick John, Belle Mead, NJ, US; Lynn
Timothy Roger, Ing., Hackettstown, NJ, US;

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

Jorgensen Robert James, Ing., Somerset, NJ, US;
Kao Sun-Chueh, Belle Mead, NJ, US; Wasserman
Eric Paul, Hopewell, NJ, US;
Spôsob výroby polyméru v plynnej fáze s pou
žitím rozpustného nenaneseného katalyzátora
16.10.92
7-962 119
US
15.10.93
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(11)
(40)
(21)
(73)
(72)
(54)

C 08G 14/08, C 09J 161/34
279826
15.04.92
4935-90
CHEMKO, a. s., Strážske, Strážske, SK;
Lipka Radislav, Michalovce, SK;
Spôsob výroby lepidla na báze močovinoformaldehydového kondenzátu emisnej triedy EO
(22) 11.10.90
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C 08G 65/02, C 08L 71/00, C 09K 15/20
279851
08.02.95
824-94
Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel,
CH;
Steinmann Alfred, Dr., Praroman, CH;
Polyétery, kompozícia s ich obsahom, a ich po
užitie na stabilizáciu organických polymérov
13.07.93
2100/93-9
CH
11.07.94

C 08K 5/37, C 08L 21/00, C 08K 5/5393
279833
13.04.99
5601-90
Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel,
CH;
Dubs Paul, Dr., Marly, CH; Knobloch Gerrit, Dr.,
Magden, CH; Meier Hans-RudoIf, Dr., Marly,
CH;
Kompozícia obsahujúca elastomér a stabilizátorovú zmes, jej použitie a spôsob stabilizácie
elastomérov
14.11.89
4089/89-9
CH
13.11.90

C 08L 1/02, C 08J 3/16
279852
12.08.92
22-92
Lenzing Aktiengesellschaft, Lenzing, AT;
Zikeli Stefan, Ing., Regau, AT; Firgo Heinrich,
Dipl. - Ing., Dr., Vocklabruck, AT; Eichinger Die
ter, Dipl. - Ing., Dr., Vocklabruck, AT; Jurkovic
Raimund, Lenzing, AT;

(54) Zariadenie na výrobu celulózových tvárnených
predmetov
(32) 09.01.91
(31) A 32/91
(33) AT
(22) 06.01.92
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(54)
(32)
(31)
(33)
(86)
(22)

C 08L 29/02, 39/04, 43/02
279846
13.04.99
6589-90
Atochem, Puteaux, FR;
Wirth René, Lens, FR;
Termoplastická kompozícia so zlepšenou odol
nosťou proti horeniu, obsahujúca alkenylaromatické polyméry, spôsob jej prípravy a použi
tie
21.12.89
89 16973
FR
21.12.90

C 09D 5/44, 5/02, C 08K 5/09, C 08G 59/40
279801
10.05.95
1415-94
Vianova Resins Aktiengesellschaft, Wemdorf, AT;
Schipfer Rudolf, Dr., Graz, AT; Schmôlzer
Gerhard, Dr., Graz, AT; Urbano Edmund, Dr.,
Graz, AT;
Katalytické, katiónové spojivo laku a spôsob
jeho výroby
29.05.92, 24.12.92
A 1122/92, A 2571/92
AT, AT
PCT/AT93/00091, 27.05.93
27.05.93

6 (51) C 09K 3/14, C 08J 5/14, F 16D 69/02,
C IOM 103/00
(11) 279865
(40) 08.02.95
(21) 2859-92
(73) RÚTGERS PAGID AKTIENGESELLSCHAFT,
Essen, DE;
(72) Koch Wilfried, Berg. Gladbach, DE; Eckert
Armin, Dipl.-Ing., Waltrop, DE;
(54) Trecie obloženie bez azbestu
(32) 15.11.91
(31) G 91 14 265.2
(33) DE
(22) 17.09.92

6 (51) C 09K 3/32, C 04B 28/02, 20/10, B OlJ 20/04,
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2109
265-98
12.08.1998
11.01.1999
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o., Bratislava, SK;
Betónový alebo železobetónový dielec s aspoň
jednou dutinou

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

F26B23/10
2106
78-96
11.03.1996
11.01.1999
Greč Ladislav, Ing. - G.R.E.C., Košice, SK;
Sušič

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

E 04D 3/02, 3/30
2110
302-98
09.10.1998
11.01.1999
Kohút Milan, Zemplínska Široká, SK;
Kazetová strešná krytina

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

F 41A 25/00
2121
305-98
09.10.1998
19.01.1999
Konštrukta-Defence, a. s., Trenčín, SK;
Tankový kanón s vysokou presnosťou streľby

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

E04H17/14
2117
240-98
22.07.1998
19.01.1999
ANTES & B+M, spol. s r. o., Trenčín, SK;
Prenosná mechanická zábrana

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

F 41A 25/00, 25/20
2122
306-98
09.10.1998
19.01.1999
Konštrukta-Defence, a. s., Trenčín, SK;
Zadok hlavne s integrálne zabudovanými vrát
nikmi

6 (51) H OlB 11/06
(11) 2126
(21) 338-98
(22) 04.11.1998
(32) 23.09.1998
(33) CZ
(31)PUV 8502-98
(47) 19.01.1999
(73) Tesař Rudolf, Ing., CSc., Plzeň, CZ; Doležel Ivo,
doc. Ing., CSc., Praha, CZ; Šejtka Milan, Ing.,
Plzeň, CZ; UIiych Bohuš, doc. Ing., CSc., Nýřany, CZ;
(54) Zariadenie na kompenzáciu nebezpečných a
rušivých vplyvov

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

H OlH 25/00, 3/46
2123
311-98
15.10.1998
19.01.1999
ENERGETIKA SERVIS, s. r. o., České Budějovi
ce, CZ; DR1BO, s. r. o., Brno, CZ;
(54) Spínací prvok na zvisle usporiadané vonkajšie
elektrické vedenie na podpernom stožiari

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

H02P8/00
2127
243-98
30.07.1998
22.01.1999
DAMS SLOVAKIA, s. r. o., Široké, SK;
Zapojenie riadiacej jednotky servopohonu

NDlK

Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

A 43C 15/02, 15/00
954
30-95
26.01.1995
04.07.1995
13.09.1995
ETOP, s. r. o., Puchov, SK;
Protišmyková návlečka na obuv

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

B60G11/00
1271
398-95
29.11.1995
28.08.1996
06.11.1996
TATRA, a. s., Kopřivnice, CZ;
Odperovanie výkyvných polosí motorového
vozidla

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

B 60H 1/32
1143
171-95
27.04.1995
28.02.1996
08.05.1996
TATRA, a. s., Kopřivnice, CZ;
Zariadenie na chladenie hnacieho ústrojen
stva vozidla

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

B 60K 15/01
1024
299-95
10.08.1995
04.10.1995
06.12.1995
TATRA, a. s., Kopřivnice, CZ;
Zariadenie na obmedzovanie rýchlosti vozidla
poháňaného vznětovým motorom

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

B60K17/04
971
170-95
27.04.1995
02.08.1995
11.10.1995
TATRA, a. s., Kopřivnice, CZ;
Podvozok motorového vozidla

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)

C02F1/74
1090
31-95
26.01.1995
29.11.1995
07.02.1996
ASEKO, s. r. o., Zábřeh na Moravě, CZ;

(54) Zariadenie na prevzdušňovanie kvapalín, naj
mä pre nádrže čistiarní odpadových vôd

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

C02F1/74
985
160-95
21.04.1995
02.08.1995
11.10.1995
ASEKO, s. r. o., Zábřeh na Moravě, CZ;
Zariadenie na prevzdušňovanie kvapalín

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

F OlN 1/04
939
29-95
25.01.1995
04.07.1995
13.09.1995
TATRA, a. s., Kopřivnice, CZ;
Tlmič výfuku

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

F OlP 5/02, 1/06
1138
425-95
19.12.1995
28.02.1996
08.05.1996
TATRA, a. s., Kopřivnice, CZ;
Lopatkové koleso axiálneho ventilátora,
zvlášť na chladenie spaľovacích motorov

(51)
(11)
(21)
(22)
(47)
(45)
(71)
(54)

F 02D 1/00
903
47-95
03.02.1995
03.05.1995
11.07.1995
TATRA, a. s., Kopřivnice, CZ;
Usporiadanie príslušenstva vstrekovacieho
čerpadla

MHlK

Zánik úžitkových vzorov vzdaním sa nárokov

719
803
S účinnosťou od: 15.01.1999

Opravy
THlK
Vo vestníku č. 1/1999 bol na str. 83 nesprávne uve
dený názov úžitkového vzoru č. 817.
Správne znenie:
(54) Usporiadanie spaľovacieho piestoru kotla na
pyrolitické spaľovanie

CAST
PRIEMYSELNÉ VZORY

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(11)
(15)
(21)
(22)
(23)
(31)
(32)

číslo zápisu priemyselného vzoru
dátum zápisu priemyselného vzoru
číslo prihlášky priemyselného vzoru
dátum podania prihlášky priemyselného vzoru
výstavná priorita
číslo prioritnej prihlášky
dátum prioritnej prihlášky

(33)
(45)
(51)
(54)
(72)
(73)

krajina priority
dátum zverejnenia zápisu priemyselného vzoru
triedenie priemyselných vzorov
názov
meno pôvodcu(-ov)
meno (názov) majiteľa(-ov)

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

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

MK4Q
ND4Q
PD4Q

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

Opravy. Zmeny. Rôzne.
Opravy v udelených ochranných dokumentoch

TA4Q
TB4Q
TC4Q
TD4Q
TE4Q
TF4Q
TG4Q
TH4Q
TK4Q

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

TG4Q

Zapísané priemyselné vzory

25669
25670
25671
25672
25673
25674
25675
25676

25677
25678
25679
25680
25681
25682
25683
25684

25669
158-96
31.07.1996
12.01.1999
Drevené stavebnicové prvky
21/01.08
počet vonkajších úprav: 13
(73) Pinková Andrea, Horná Mlč iná 4, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(72) Pinková Andrea, Horná Mičiná 4, 974 01 Banská
Bystrica, SK;

25693
25694
25695
25696
25697
25698
25699

25685
25686
25687
25688
25689
25690
25691
25692

(11)
(21)
(22)
(15)
(54)
(51)

25669 variant 4

/©7
25669 variant 5

®

1

___ /
25669 variant 1

25669 variant 6

25669 variant 7
25669 variant 2

25669 variant 8

(73) ŠKODA, automobilová a. s., tr. Václava Klementa
869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ;
(72) Dirk van Braeckel, Šumavská 12, 120 00 Praha 2,
CZ;

25669 variant 9

25670

(H) 25671
(21) 83-98
(22) 16.04.1998

(15) 12.01.1999
(54) Modernizácia dizajnu traktora UR II C Super
(51) 12/09.00
počet vonkajších úprav; 1
(73) ZTS Výskumno-vývojový ústav Martin, a. s., Ko
menského 19, 036 21 Martin, SK;
(72) Koscelník Klaudius, Ing., Ul. Mamateja 16/9,
036 01 Martin, SK;

(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25670
275-96
29.11.1996
12.01.1999
29231-96
05.06.1996
CZ
Osobný automobil
12/08.01
počet vonkajších úprav: 1

25672 variant 2

25671

25672
105-98
13.05.1998
12.01.1999
30528-97
13.11.1997
CZ
Tvárnica
25/01.01
počet vonkajších úprav: 6
(73) LlAS Vintířov, Lehký stavební materiál, k. s.,
357 44 Vintířov, CZ;
(72) Tomis Vladimír, Ing., Lidická 5, 360 20 Karlovy
Vary, CZ;

25672 variant 3

(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25672 variant 4

(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25673
106-98
13.05.1998
12.01.1999
30526-97
13.11.1997
CZ
Tvárnica
25/01.01
počet vonkajších úprav: 16
(73) LlAS Vintířov, Lehký stavební materiál, k. s.,
357 44 Vintířov, CZ;
(72) Tomis Vladimír, Ing., Lidická 5, 360 20 Karlovy
Vary, CZ;
25673 variant 4

25673 variant 1

25673 variant 7

25673 variant 11

25673 variant 8

25673 variant 12

25673 variant 9

25673 variant 13

25673 variant 15
25674 variant 2

25373 variant 16
25674 variant 3
(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25674
107-98
13.05.1998
12.01.1999
30527-97
13.11.1997
CZ
Tvárnica
25/01.01
počet vonkajších úprav: 8
(73) LlAS Vintířov, Lehký stavební materiál, k. s.,
357 44 Vintířov, CZ;
(72) Tomis Vladimír, Ing., Lidická 5, 360 20 Karlovy
Vary, CZ;
25674 variant 4

25674 variant 6

25675 variant 1

25674 variant 7

25675 variant 2

25675 variant 3
25674 variant 8

(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25675
108-98
13.05.1998
12.01.1999
30529-97
13.11.1997
CZ
Tvárnica
25/01.01
počet vonkajších úprav: 4
(73) LIAS Vintířov, Lehký stavební materiál, k. s.,
357 44 Vintířov, CZ;
(72) Tomis Vladimír, Ing., Lidická 5, 360 20 Karlovy
Vary, CZ;

25675 variant 4

(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25676
109-98
14.05.1998
12.01.1999
M9710892.8
19.11.1997
DE
Telefónny prístroj
14/03.01
počet vonkajších úprav: 1
(73) Siemens AktiengeselIschaft, Wittelsbacherplatz 2,
80333 Miinchen, DE;
(72) Múnscher Wolfgang, Schurrweg 18, 81241 Miinchen, DE;

25676

(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25677
110-98
15.05.1998
12.01.1999
F1970000081
20.11.1997
IT
Flakóny
09/01.01
počet vonkajších úprav: 4
(73) SALVATORE FERRAGAMO ITALIA S. p. A., 2,
Via Tomabuoni, 1-50100 Firenze, IT;
(72) de BaschmakofT M. Thierry, 10, Rue Chabanais, F-75002 Paris, FR;

25677 variant 3
25677 variant 1

25677 variant 2

25677 variant 4

(11)
(21)
(22)
(15)
(54)
(51)

25678
117-98
22.05.1998
12.01.1999
Telo zámku
08/07.00
počet vonkajších úprav: 7
(73) Červenko Jozef, Ing. arch., Palkovičova 9, 821 08
Bratislava, SK;
(72) Červenko Jozef, lng. arch., Palkovičova 9, 821 08
Bratislava, SK;

25678 variant 5

25678 variant 6

25678 variant 2

25678 variant 7
25678 variant 3
(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25679
122-98
27.05.1998
12.01.1999
M970173A
08.12.1997
HR
Obalová škatuľa
09/03.01
počet vonkajších úprav: 1
(73) „PODRAVKA" prehrám bena industry a d. d., Ante
Starčevica 32, HR-48000 Koprivnica, HR;
(72) Greguric Josip, Ante Starčevica 32, HR-48000
Koprivnica, HR;

DUML

h

25680

(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25681
132-98
08.06.1998
12.01.1999
MU993/98
16.03.1998
AT
Pohár
07/01.03
počet vonkajších úprav: 1
(73) RASTAL GmbH KG, Lindenstrasse 12-18, D-56203 Hôhr-Grenzhausen, DE;
(72) Bartels Horst, Im Auengarten 6, D-56206 Hilgert,
DE;

25679

(11)
(21)
(22)
(15)
(54)
(51)

25680
126-98
29.05.1998
12.01.1999
Zemný opichovač
08/99.01
počet vonkajších úprav: 1
(73) Lalík Peter, Ing., Ul. Červenej armády 29, 990 01
Veľký Krtíš, SK;
(72) Lalík Peter, Ing., Ul. Červenej armády 29, 990 01
Veľký Krtíš, SK;

25681

(11)
(21)
(22)
(15)

25682
133-98
08.06.1998
12.01.1999

(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

MA02791998
16.03.1998
DK
Pohár
07/01.03
počet vonkajších úprav: 1
(73) RASTAL GmbH KG, Lindenstrasse 12-18, D-56203 Hôhr-Grenzhausen, DE;
(72) Bartels Horst, Im Auengarten 6, D-56206 Hilgert,
DE;

25682

(II)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25683
171-97
20.06.1997
20.01.1999
DMA/003679
09.04.1997
WO
Splachovacia nádrž na WC
23/02.05
počet vonkajších úprav: 1
(73) GEBERIT TECHNIK AG, Schachenstr. 77, CH-8645 Jona, CH;
(72) Witzig Ulrich, Rennweg, CH- 8633 Wolfhausen,
CH;

25683

(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)

25684
235-97
10.09.1997
20.01.1999
M9702673.5
17.03.1997
DE
Vyhrievacie teleso, predovšetkým do kúpeľne,
s dekoračným a perforovaným krytom.
(51) 23/03.02
počet vonkajších úprav: 10
(73) Kermi GmbH, Pankofen-Bahnhof 1, 944 47
Plattling, DE;
(72) Wolf Theo, An der Kleimannbriicke 79, 481 57
Miinster, DE;

_____

—

25684 variant 2

25684 variant 1

25684 variant 3

25684 variant 5

25684 variant 4

25685 variant 2

25684 variant 10

25685
313-97
11.12.1997
20.01.1999
Autobus
12/08.03
počet vonkajších úprav: 3
(73) NOVOP, a. s., Podjavorinskej 8, 984 57 Lučenec,
SK;
(72) Tomaščík Jaroslav, Mgr., Klimkovičova 26, 040 11
Košice, SK; Mucha Emil, Ing., Jesenského 15,
984 01 Lučenec, SK; Kačani Ján, Ing., Novohrad
ská 22, 984 01 Lučenec, SK; Poliak Rudolf, Ing.,
Tučnica 130, 984 01 Lučenec, SK;

Ii

(11)
(21)
(22)
(15)
(54)
(51)

l

25685 variant 3

(11)
(21)
(22)
(15)
(54)
(51)

25686
314-97
11.12.1997
20.01.1999
Mobilné posunovacie zariadenie
12/02.06
počet vonkajších úprav: 1
(73) NOVOP, a. s., Podjavorinskej 8, 984 57 Lučenec,
SK;

(72) Tomaščík Jaroslav, Mgr., Klimkovičova 26, 040 11
Košice, SK; Mucha Emil, Ing., Jesenského 15,
984 01 Lučenec, SK; Kačani Ján, Ing., Novohrad
ská 22, 984 01 Lučenec, SK; Poliak Rudolf, Ing.,
Tučnica 130, 984 01 Lučenec, SK; Bednár Miro
slav, M. Bella 8, 984 01 Lučenec, SK;

25687

25688
63-98
09.03.1998
20.01.1999
2069028
11.09.1997
GB
Zubná kefka
04/99.00
počet vonkajších úprav: 2
(73) SmithKline Beecham GmbH & Co. KG, Hermannstrasse 7, D-77815 BuhI (Baden), DE;
(72) Halm Hans, Castroper Strasse 34, D-4960 Herne 1,
DE; Kramer Hans, SmithKline Beecham Consumer
Healthcare GmbH, Hermannstr. 7, D-77815 Buhl
(Baden), DE;
(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25686

(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25687
38-98
11.02.1998
20.01.1999
572/97
11.08.1997
Fl
Strešný profil
25/01.03
počet vonkajších úprav. 1
(73) Rannila Steel Oy, FIN - 62800 Vimpeli, FI;
(72) Jouni Metsämäki, Hakalankaari 5 C 17, FIN - 05460
Hyvínkää, Fl;

(11)
(21)
(22)
(15)
(54)
(51)

25689
124-98
28.05.1998
20.01.1999
Ťahač návesov
12/13.15
počet vonkajších úprav: 1
(73) TATRA, a. s., Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice,
CZ;
(72) Gans Petr, Ing., I. Olbrachta 760, 742 58 Príbor, CZ;

25688 variant 1

25689

(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25690
130-98
05.06.1998
20.01.1999
MI970000693
05.12.1997
IT
Zásobník na vlhké vreckovky
09/04.09
počet vonkajších úprav: 1
(73) CIP 4 S. p. A., Via della Azalee 15, Buccinasco
(Milan, Italy), IT;
(72) Lenzo Maurizio, Via Verdi 1, Trezzano Sul NavigIio (Milan, Italy), IT;

'W'

[t

3------- - ------- =£

25690

(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25691
140-98
11.06.1998
20.01.1999
970824
12.12.1997
NO
Kontajner
09/03.04
počet vonkajších úprav: 1
(73) KLEAN AS, Rudsletta 58, N-1350 Rud, NO;
(72) Owesen Yngvar S., Brusetveien 26, N-1364
Hvalstad, NO;

25691

(11) 25692
(21) 141-98
(22) 12.06.1998

(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

20.01.1999
29/080821
17.12.1997
US
Zubná kefka
04/99.00
počet vonkajších úprav: 1
(73) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, NY 10022, US;
(72) Waguespack Kenneth, North Brunswick, New
Jersey 08902, US; Moskovich Robert, 20 Jensen
Street, East Brunswick, New Jersey 08816, US;

25692

(11)
(21)
(22)
(15)
(54)
(51)

25693
142-98
12.06.1998
20.01.1999
Polohovacie zrkadlo
06/07.00
počet vonkajších úprav: 1
(73) Kováč Štefan, Mateja Bela 8, 911 01 Trenčín, SK;
(72) Kováč Štefan, Mateja Bela 8, 911 01 Trenčín, SK;

25693

(11)
(21)
(22)
(15)
(54)
(51)

25694
143-98
12.06.1998
20.01.1999
Stolík
06/03.02
počet vonkajších úprav: 2
(73) Kováč Štefan, Mateja Bela 8, 911 01 Trenčín, SK;
(72) Kováč Štefan, Mateja Bela 8, 911 01 Trenčín, SK;

Q

37

25695

(11)
(21)
(22)
(15)
(54)
(51)

25694 variant 1

25696
146-98
18.06.1998
20.01.1999
Konferenčný stolík
06/03.02
počet vonkajších úprav: 1
(73) Gorč Rastislav, Šustekova 7, 851 04 Bratislava, SK;
(72) Gôrč Rastislav, Šustekova 7, 851 04 Bratislava, SK;

25696

25694 variant 2

(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25695
144-98
17.06.1998
20.01.1999
74047-00
28.01.1998
BX
Aplikátor vaginálneho krúžku
24/02.05
počet vonkajších úprav: 1
(73) N. V, ORGANON, Kloosterstraat 6, 5349 AB OSS,
NL;
(72) Marieke De Weerd, Uzerstraat 5, 5038 BN Tilburg,
NL;

(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25697
147-98
19.06.1998
20.01.1999
29/081031 (var. 1), 29/087024 (var. 2)
22.12.1997, 24.04.1998
US, US
Rukoväť holiaceho strojčeka
28/03.03
počet vonkajších úprav: 2
(73) THE GILLETTE COMPANY, Prudential Tower
Building, Boston, MA 02199, US;
(72) ShurtlefF Jill Marie, 846 East 4th Street, South
Boston, MA 02127, US;

25697 variant 2

(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)

25698
149-98
24.06.1998
20.01.1999
30874-98
29.04.1998
CZ
Ramienko na súpravu autorohoží
20/02.03
počet vonkajších úprav: 1
(73) Gumárny Zubří, a. s., 756 54 Zubří, CZ;
(72) Mach Jozef, 756 54 Zubří 1046, CZ; Mužík Václav,
756 54 Zubří 1104, CZ; Dobeš Milan, 756 52 Stn'tež
nad Bečvou 238, CZ; Kleindorf Milan, 756 54
Zubří 1103, CZ; Horák Jaroslav, Ing., 756 5] Veselá
84, CZ; Konvičný Zdeněk, 756 54 Zubří 1104, CZ;
Mizera Antonín, 756 54 Zubří 1101, CZ;

/

25698

25699
150-98
25.06.1998
21.01.1999
142505
07.04.1998
ES
Osobný automobil
12/08.01
počet vonkajších úprav: 1
(73) SEAT, S. A., Zona Franca, Calle 2 no. 1, 08040 Bar
celona, ES;
(72) Vicente Aguilera Caelles, Zona Franca, CaIle 2 no.
1, 08040 Barcelona, ES;

(11)
(21)
(22)
(15)
(31)
(32)
(33)
(54)
(51)
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(510)

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

(511)

(540)
(554)
(591)
(730)
(800)

údaj o triede alebo triedach podľa medzinárodné
ho triedenia výrobkov a služieb (Nicejská klasifi
kácia)
reprodukcia známky
trojrozmerná známka
údaje o uplatňovaných farbách
meno(-á) a adresa(-y) prihlasovateľa(-ov) alebo
majiteľa(-ov) známky
údaje o medzinárodnom zápise

Zverejnené prihlášky ochranných známok
72926
1165-94
1697-95
1879-95
2191-95
2208-95
2895-95
3326-95
219-96
291-96
292-96
402-96
403-96
429-96
430-96
431-96
432-96
437-96
438-96
696-96
749-96
799-96
896-96
971-96
1207-96
1211-96
1232-96
1233-96
1362-96
1437-96
1469-96
1527-96
1528-96
1565-96
1593-96
1675-96
1815-96
1824-96
1904-96
1950-96
1971-96
1984-96
1993-96
2009-96
2083-96
2084-96
2088-96
2089-96
2223-96
2238-96
2304-96
2520-96
2521-96
2544-96
2552-96
2576-96
2579-96
2588-96
2590-96
2591-96
2592-96
2594-96
2595-96

2598-96
2602-96
2614-96
2632-96
2645-96
2783-96
2792-96
2793-96
2937-96
2941-96
2942-96
3008-96
3027-96
3069-96
3085-96
3086-96
3087-96
3088-96
3089-96
3096-96
3111-96
3116-96
3132-96
3133-96
3134-96
3135-96
3148-96
3190-96
3254-96
3255-96
3256-96
3257-96
3262-96
3263-96
3264-96
3265-96
3268-96
3270-96
3290-96
12-97
15-97
19-97
22-97
23-97
50-97
51-97
52-97
53-97
54-97
57-97
59-97
60-97
65-97
67-97
69-97
70-97
71-97
72-97
73-97
74-97
78-97
80-97
82-97

203-97
229-97
244-97
300-97
301-97
302-97
304-97
306-97
307-97
308-97
309-97
310-97
316-97
317-97
318-97
319-97
320-97
321-97
323-97
324-97
327-97
328-97
330-97
331-97
333-97
334-97
335-97
336-97
337-97
338-97
345-97
552-97
565-97
586-97
587-97
591-97
592-97
593-97
594-97
596-97
597-97
599-97
650-97
651-97
652-97
653-97
654-97
655-97
656-97
657-97
664-97
667-97
668-97
669-97
670-97
671-97
672-97
675-97
676-97
677-97
678-97
679-97
680-97

684-97
685-97
686-97
687-97
688-97
689-97
692-97
696-97
697-97
699-97
750-97
751-97
754-97
763-97
764-97
765-97
766-97
767-97
768-97
772-97
774-97
775-97
779-97
780-97
781-97
782-97
783-97
784-97
786-97
787-97
797-97
841-97
850-97
851-97
852-97
853-97
858-97
860-97
861-97
862-97
863-97
864-97
865-97
866-97
867-97
868-97
885-97
887-97
889-97
890-97
894-97
895-97
896-97
897-97
898-97
1100-97
1101-97
1103-97
1104-97
1105-97
1106-97
1107-97
1108-97

2886-98
53-99
2387-96
117-99
322-99
258-99
259-99
76-99

1109-97
1110-97
1140-97
404-98
1788-98
2570-98
2576-98
2609-98
(210)72926
(220) 11.11.1992
(511)36
(540) FIRST

AMERICAN CZECH
INSURANCE COMPANY

(510) 36 - Poisťovníctvo a peňažníctvo.
(730) First American Czech Insurance Company, U
Půjčovny 2, 111 50 Praha 1, CZ;

302-99
303-99
106-94
107-94
2842-98
3300-98
3301-98
3302-98

3303-98
3304-98
156-99
157-99
404-99
467-99
488-99

(510)42 - Stravovanie v penzióne, verejné stravovanie
reštauračné.
(730) Baková Anna, reštaurácia Rybársky cech. Pod
vinicami 18, 811 02 Bratislava, SK;

(210)2208-95
(220) 04.08.1995
(511)30
(540)

(210)1165-94
(220)24.10.1997
(511)9

(540) AMERICAN OPTICAL
(510) 9 - Očné (presnejšie: prístroje na okuliare) a optické
prístroje a nástroje, očné šošovky (presnejšie šošov
ky na okuliare), materiály na očné (okuliarové) šo
šovky (presnejšie: surové predlisky optického skla).
(730) AMERICAN OPTICAL CORPORATION, 14
Mechanic Street, Southbridge, Massachusetts
01550, US;

(510) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ná
hradky kávy, múka a prípravky z obilnín, chlieb,
jemné pečivo a cukrársky tovar, zmrzlina, med, si
rup, droždie, prášok do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky s príchuťami, korenie, ľadové cukrovinky,
žuvacia guma.
(730) PERFETTI S. p. A., Via XXV Aprile 7, Lainate
(Milano), IT;

(210)2895-95
(220) 16.10.1995
(511) 3, 5, 10, 35, 36,42

(210)1697-95
(220) 19.06.1995
(511)5

(540) Peggy
(510) 5 - Gély na rehabilitačné masáže.
(730) VUP, a. s., Nábrežná 4, 971 04 Prievidza, SK;

(210)1879-95
(220)03.07.1995
(511)37, 39, 42
(540)

scQrobeue
(510)37 - Stavebníctvo, čistenie.
39 - Preprava a skladovanie odpadu.
42 - Inžinierska činnosť.
(730) Kopec Milan, Ing. - SCARABEUS, Krivá 23,
040 01 Košice, SK;

(210)2191-95
(220)03.08.1995
(511)42
(540)

^BÁRSKY CSc/y

(540) KONEX MEDIK
(510)3 - Dezinfekčné mydlá, kozmetické prípravky, vla
sové vody, farby na vlasy, čistiace prípravky na zub
né protézy, iíčidlá, medicinálne mydlá, odfarbovače, kozmetické potreby, prípravky na čistenie zu
bov, šampóny, tampóny a vatové tyčinky.
5 - Absorpčné tampóny, zubné amalgámy, analgeti
ká, anestetiká, antikoncepčné prípravky, antipyretiká, antiseptické a dezinfekčné prípravky, bakteriál
ne prípravky na lekárske účely, biologické príprav
ky na lekárske účely, bylinkové čaje, chemické či
nidlá na lekárske účely, chemické prípravky na le
kárske účely, detergenty, dezinfekčné prípravky,
diagnostické prípravky na lekárske účely, farmace
utické prípravky, gáza na obväzovanie, infúzie, leu
koplast a náplasti, liečivá na ľudskú spotrebu, mate
riály na zubné odtlačky, obväzový materiál, plyn na
lekárske účely, porcelán na zubné protézy, rádiolo
gický kontrastné látky na lekárske účely, sedatíva,
séra, sterilizačné prípravky, lepidlá a tmely na ume
lý chrup, vata na lekárske účely, vitamínové prí
pravky, hygienické vložky, zubné brúsivá, amalgá
my, zubné cementy, zubné laky, zubné tmely, mate
riály na plombovanie zubov.
10 - Anestéziologické prístroje, chirurgické prístro
je a nástroje, dýchacie prístroje, elektrokardiogra
my, fyzioterapeutické zariadenia, gastroskopy, in
kubátory, katétre, kreslá na lekárske a zubolekárske

účely, laser na lekárske účely, lekárske prístroje a
nástroje, masážne prístroje, nábytok špeciálne na le
kárske účely, ortopedické výrobky, rádiologické prí
stroje, zariadenia na róntgenové ožarovanie, steto
skopy, injekčné striekačky, tlakomery, UV-Iampy na
lekárske účely, zdravotná obuv, zubárske kreslá,
zubné prístroje a nástroje, umelé zuby.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, sprostredkovanie
v obchodnej činnosti v oblasti vybavenia zdravot
níckych zariadení.
36 - Faktoring a forfajting.
42 - Odborné poradenstvo v oblasti vybavenia zdra
votníckych zariadení.
(730) KONEX MEDIK, spol. s r. o., Rastislavova 7,
040 01 Košice, SK;

(210)3326-95
(220)23.11.1995
(511)34
(540) BONUS
(510) 34 - Cigarety, tabak v surovom stave, tabakové vý
robky, potreby pre fajčiarov, zápalky.
(730) R. J. Reynolds International B.V. (Hilversum)
Geneva Branch, 12-14 Chemin Rieu, CH-1211
Geneva 17, CH;

(210)219-96
(220) 24.01.1996
(511)11

(540) DONAU
(510) II - WC komplety, umývadlá, bidety.
(730) KERSAN, s. r. o., Kopčianska 90/b, 850 00 Brati
slava, SK;

(210)291-96
(220)30.01.1996
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 39, 40,41,42
(540)

ESPRIT

(510) 1 - Chemikálie pre poľnohospodárstvo, ovocinár
stvo, záhradníctvo a lesníctvo s výnimkou fungicídov, pesticídov, herbicídov a insekticídov, chemiká
lie na konzervovanie potravín.
2 - Farby, farbivá, nátery a laky.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bie
lizne, zmäkčovadlá na bielizeň, modridlá, prípravky
na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, avi
vážne prípravky, mydlá, voňavkárske výrobky, éte
rické oleje, esenciálne oleje, esencie do potravín a
nápojov, vlasové vodičky, prípravky na čistenie zu
bov, toaletné prípravky, rúže a lesky na pery, laky na
vlasy a nechty, šampóny, dezodoranty na osobnú
potrebu, holiace prípravky, kozmetické prípravky
pre zvieratá, kozmetické potreby, krémy na obuv a
kožu, kúpeľové soli, umelé nechty a mihalnice, le
pidlá na nechty a mihalnice, obrúsky napustené ple
ťovými vodami, odfarbovače, odlakovače, tampó
ny, vata a vatové tyčinky na kozmetické účely, far

by na vlasy.
4 - Priemyselné oleje a tuky, palivá do motorov,
konzervačné prípravky na kožu, sviečky.
5 - Veterinárne výrobky, hygienické vložky a tam
póny, hygienické nohavičky, potrava pre dojčatá,
vonné soli, prípravky na osviežovanie vzduchu,
fungicidy, herbicídy, insekticídy, pesticídy.
7 - Stroje obrábacie, baliace, textilné, papierenské,
banské, potravinárske, cestné, čistiace, dojacie, etiketovacie, farbiace, formovacie, filtrovacie, kníh
viazačské, kuchynské elektrické, leštiace, lisovacie,
maliarske, žehliace, miešacie, nitovacie, šijacie, obšívacie, tlačiarenské, polygrafické, pečiatkovacie,
pletacie, plniace, poľnohospodárske, pracie, žehlia
ce, strihacie, zošívacie, na plombovanie, na zátkovanie fliaš, na výrobu cigariet, na spracovanie taba
ku, viazacie, vŕtacie, zatavovacie, zavlažovacie, na
zemné práce, orezávacie; kladkostroje, dopravníky,
brúsky, miešačky, odstredivky, čerpadlá, pumpy,
dierovačky, dlabačky, drviče, frézy, kompresory,
ostričky, ohýbačky, píly, zváračky (ako stroje); mo
tory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá);
ručné náradie mechanické, liahne, poľnohospodár
ske náradie (s výnimkou ručného).
8 - Ručné náradie, poľnohospodárske náradie ručné,
záhradné náradie.
9 - Aparáty a prístroje fotografické, filmové, geode
tické, optické, na váženie, mechanizmy uvádzané
do činnosti vhodením mince, elektrické prístroje pre
domácnosť, pokladne, počítače.
10 - Chirurgické prístroje, lekárske zariadenia.
11 - Osvetľovacia technika, elektrické prístroje a za
riadenia na vykurovanie, chladenie, na výrobu pary,
na ventiláciu a na sušenie, prostriedky na rozvod
vody, zdravotechnické vybavenie budov.
12 - Pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné pros
triedky, motory pre pozemné vozidlá, duše, pneu
matiky.
13 - Zábavná pyrotechnika, strelivo a strelné zbra
ne.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z týchto ma
teriálov s výnimkou ozdobných predmetov, náradie
pre domácnosť z drahých kovov, príbory z drahých
kovov, hodinářské potreby.
15 - Hudobné nástroje.
16 - Papier, papierenské výrobky, kancelárske po
treby s výnimkou nástrojov na písanie, kreslenie a
rysovanie.
17 - Výrobky z gumy a kaučuku, výrobky z plastic
kých hmôt, tesniace materiály, nekovové rúrky.
18 - Slnečníky, koža a imitácie kože.
19 - Nekovový stavebný materiál, sklo pre staveb
níctvo, dlaždice, obkladačky.
20 - Nábytok, bytové doplnky (nekovové).
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby, ku
chynské náradie (s výnimkou z drahých kovov),
malé nástroje na mletie, lisovanie a sekanie.
22 - Laná, povrazy, sieťky, stany, plachty, vrecia, ry
bárske siete.
23 - Vlákna na textilné účely.
25 - Obuv, klobučnícky tovar.
26 - Textilná galantéria; umelé kvety.
27 - Koberce, linoleá a iné podlahové krytiny, ro
hožky, tapety (okrem textilných).

28 - Hry, hračky, potreby na gymnastiku a šport,
vianočné ozdoby, rybárske potreby.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky,
mäsové konzervy, paštéty a nátierky v konzervách,
konzervované sušené a tepelne spracované ovocie a
zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zavára
niny, ovocné pretlaky, vajcia, mlieko a mliečne vý
robky, jedlé oleje a tuky, konzervované a mrazené
hotové jedlá a polotovary.
30 - Káva, Čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhrad
ky, múka a výrobky z obilia, cestoviny, chlieb, pe
kárske a cukrárske výrobky s výninkou oblátok,
med, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot,
omáčky ako chuťové prísady, aromatické prípravky
do potravín, dressingy na šaláty, korenie a koreniny.
31 - Obilniny, domáce zvieratá, čerstvé ovocie a ze
lenina, čerstvé strukoviny, bylinky Čerstvé, arašidy,
orechy a oriešky nespracované, kvety, huby, obilie,
krmivo a kŕmne zmesi, potrava pre zvieratá chova
né v domácnosti, potrava pre zvieratá a vtáky, po
silňujúce prípravky pre zvieratá, prísady do krmív,
rastlinné semená, sadenice, rastliny, seno, slad na
výrobu piva a liehovín, chmeľ, vedľajšie produkty
spracovania obilnín na živočíšnu spotrebu.
32 - Nealkoholické nápoje, pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Účtovníctvo, dražby, organizačné poradenstvo,
sprostredkovanie v oblasti uvedených služieb,
sprostredkovanie obchodu s tovarmi, sprostredko
vanie obchodných záležitostí, dovozná a vývozná agentúra.
36 - Ekonomické poradenstvo a jeho sprostredkova
nie, realitná kancelária, sprostredkovanie finan
čných operácií a úverov, sprostredkovanie obcho
dov s nehnuteľnosťami.
37 - Stavebná činnosť v oblasti inžinierskych, prie
myselných, bytových a občianskych stavieb, spro
stredkovanie v oblasti stavebnej činnosti.
39 - Verejná cestná nákladná doprava, sprostredko
vanie v oblasti cestnej nákladnej dopravy.
40 - Údenie potravín.
41 - Vydávanie najmä kníh, Časopisov, brožúr, tla
čovín, vzdelávanie, sprostredkovanie v oblati uve
dených služieb.
42 - Architektúra, urbanizmus a ostatná projektová
činnosť v stavebníctve, ochrana osôb a majetku,
prevádzkovanie pohostinstva, pohostinská Činnosť
a ubytovanie, poradenská činnosť pre oblasť poľno
hospodárstva, ovocinárstva, vinohradníctva, údenie
potravín, prevádzkovanie starožitníctva, sprostred
kovanie v oblasti uvedených služieb.
(730) ESPRIT HOLDING, a. s., Beblavého 1, 811 01
Bratislava, SK;

(210) 292-96
(220)30.01.1996
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20,21,22, 23,25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32,
33, 35, 36, 37, 39, 40, 41,42

ESPRIT

(510) I - Chemikálie pre poľnohospodárstvo, ovocinár
stvo, záhradníctvo a lesníctvo s výnimkou fúngicídov, pesticídov, herbicídov a insekticídov, chemiká
lie na konzervovanie potravín.
2 - Farby, farbivá, nátery a laky.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bie
lizne, zmäkčovadlá na bielizeň, modridlá, prípravky
na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, avi
vážne prípravky, mydlá, voňavkárske výrobky, éte
rické oleje, esenciálne oleje, esencie do potravín a
nápojov, vlasové vodičky, prípravky na čistenie zu
bov, toaletné prípravky, rúže a lesky na pery, laky na
vlasy a nechty, šampóny, dezodoranty na osobnú
potrebu, holiace prípravky, kozmetické prípravky
pre zvieratá, kozmetické potreby, krémy na obuv a
kožu, kúpeľové soli, umelé nechty a mihalnice, le
pidlá na nechty a mihalnice, obrúsky napustené ple
ťovými vodami, odfarbovače, odlakovače, tampó
ny, vata a vatové tyčinky na kozmetické účely, far
by na vlasy.
4 - Priemyselné oleje a tuky, palivá do motorov,
konzervačné prípravky na kožu, sviečky.
5 - Veterinárne výrobky, hygienické vložky a tam
póny, hygienické nohavičky, potrava pre dojčatá,
vonné soli, prípravky na osviežovanie vzduchu,
fungicidy, herbicídy, insekticídy, pesticídy.
7 - Stroje obrábacie, baliace, textilné, papierenské,
banské, potravinárske, cestné, čistiace, dojacie, etiketovacie, farbiace, formovacie, filtrovacie, kníh
viazačské, kuchynské elektrické, leštiace, lisovacie,
maliarske, žehliace, miešacie, nitovacie, šijacie, obšívacie, tlačiarenské, polygrafické, pečiatkovacie,
pletacie, plniace, poľnohospodárske, pracie, žehlia
ce, strihacie, zošívacie, na plombovanie, na zátkovanie fliaš, na výrobu cigariet, na spracovanie taba
ku, viazacie, vŕtacie, zatavovacie, zavlažovacie, na
zemné práce, orezávacie; kladkostroje, dopravníky,
brúsky, miešačky, odstredivky, čerpadlá, pumpy,
dierovačky, dlabačky, drviče, frézy, kompresory,
ostričky, ohýbačky, píly, zváračky (ako stroje); mo
tory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá);
ručné náradie mechanické, liahne, poľnohospodár
ske náradie (s výnimkou ručného).
8 - Ručné náradie, poľnohospodárske náradie ručné,
záhradné náradie.
9 - Aparáty a prístroje fotografické, filmové, geode
tické, optické, na váženie, mechanizmy uvádzané
do činnosti vhodením mince, elektrické prístroje pre
domácnosť, pokladne, počítače.
10 - Chirurgické prístroje, lekárske zariadenia.
11 - Osvetľovacia technika, elektrické prístroje a za
riadenia na vykurovanie, chladenie, na výrobu pary,
na ventiláciu a na sušenie, prostriedky na rozvod
vody, zdravotechnické vybavenie budov.
12 - Pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné pros
triedky, motory pre pozemné vozidlá, duše, pneu
matiky.
13 - Zábavná pyrotechnika, strelivo a strelné zbra
ne.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z týchto ma
teriálov s výnimkou ozdobných predmetov, náradie
pre domácnosť z drahých kovov, príbory z drahých
kovov, hodinářské potreby.
15 - Hudobné nástroje.

16 - Papier, papierenské výrobky, kancelárske po
treby s výnimkou nástrojov na písanie, kreslenie a
rysovanie.
17 - Výrobky z gumy a kaučuku, výrobky z plastic
kých hmôt, tesniace materiály, nekovové rúrky.
18 - Slnečníky, koža a imitácie kože.
19 - Nekovový stavebný materiál, sklo pre staveb
níctvo, dlaždice, obkladačky.
20 - Nábytok, bytové doplnky (nekovové).
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby, ku
chynské náradie (s výnimkou z drahých kovov),
malé nástroje na mletie, lisovanie a sekanie.
22 - Laná, povrazy, sieťky, stany, plachty, vrecia, ry
bárske siete.
23 - Vlákna na textilné účely.
25 - Obuv, klobučnícky tovar.
26 - Textilná galantéria, umelé kvety.
27 - Koberce, linoleá a iné podlahové krytiny, ro
hožky, tapety (okrem textilných).
28 - Hry, hračky, potreby na gymnastiku a šport,
vianočné ozdoby, rybárske potreby.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky,
mäsové konzervy, paštéty a nátierky v konzervách,
konzervované sušené a tepelne spracované ovocie a
zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zavára
niny, ovocné pretlaky, vajcia, mlieko a mliečne vý
robky, jedlé oleje a tuky, konzervované a mrazené
hotové jedlá a polotovary.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhrad
ky, múka a výrobky z obilia, cestoviny, chlieb, pe
kárske a cukrárske výrobky s výninkou oblátok,
med, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot,
omáčky ako chuťové prísady, aromatické prípravky
do potravín, dressingy na šaláty, korenie a koreniny.
3 1 - Obilniny, domáce zvieratá, čerstvé ovocie a ze
lenina, čerstvé strukoviny, bylinky čerstvé, arašidy,
orechy a oriešky nespracované, kvety, huby, obilie,
krmivo a kŕmne zmesi, potrava pre zvieratá chova
né v domácnosti, potrava pre zvieratá a vtáky, po
silňujúce prípravky pre zvieratá, prísady do krmív,
rastlinné semená, sadenice, rastliny, seno, slad na
výrobu piva a liehovín, chmeľ, vedľajšie produkty
spracovania obilnín na živočíšnu spotrebu.
32 - Nealkoholické nápoje, pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Účtovníctvo, dražby, organizačné poradenstvo,
sprostredkovanie v oblasti uvedených služieb,
sprostredkovanie obchodu s tovarmi, sprostredko
vanie obchodných záležitostí, dovozná a vývozná agentúra.
36 - Ekonomické poradenstvo a jeho sprostredkova
nie, realitná kancelária, sprostredkovanie finan
čných operácií a úverov, sprostredkovanie obcho
dov s nehnuteľnosťami.
37 - Stavebná činnosť v oblasti inžinierskych, prie
myselných, bytových a občianskych stavieb, spro
stredkovanie v oblasti stavebnej činnosti.
39 - Verejná cestná nákladná doprava, sprostredko
vanie v oblastí cestnej nákladnej dopravy.
40 - Údenie potravín.
41 - Vydávanie najmä kníh, časopisov, brožúr, tla
čovín, vzdelávanie, sprostredkovanie v oblati uve
dených služieb.
42 - Architektúra, urbanizmus a ostatná projektová

činnosť v stavebníctve, ochrana osôb a majetku,
prevádzkovanie pohostinstva, pohostinská činnosť
a ubytovanie, poradenská činnosť pre oblasť poľno
hospodárstva, ovocinárstva, vinohradníctva, údenie
potravín, prevádzkovanie starožitníctva, sprostred
kovanie v oblasti uvedených služieb.
(730) ESPRIT HOLDING, a. s., Beblavého 1, 811 01
Bratislava, SK;

(210)402-96
(220) 12.02.1996
(511)24, 25
(540)

POLARTEK
(510) 24 - Tkaniny.
25 - Odevy všetkých druhov.
(730) AES Properties Corp., 5 Burlington Square,
Burlington, Vermont 05401, US;

(210)403-96
(220) 12.02.1996
(511) 24, 25

(540) POL ARLITE
(510)24 - Tkaniny.
25 - Odevy všetkých druhov.
(730) AES Properties Corp., 5 Burlington Square,
Burlington, Vermont 05401, US;

(210)429-96
(220) 14.02.1996
(511) 1, 4, 5, 29, 30, 31, 35, 42
(540)

(510) 1 - MetyJester, glycerín na priemyselné účely, mast
né kyseliny.
4 - Oleje mazacie, oleje na technické použitie, oleje
pre priemysel, oleje vykurovacie, palivá, palivá te
kuté do spaľovacích motorov.
5 - Oleje medicinálne, glycerín na lekárske účely.
29 - Mäso, mäsové výťažky, ryby, hydina, zverina,
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina,
rôsoly, zaváraniny, vajcia, maslo, mliečne nápoje (s
vysokým obsahom, mlieka), mliečne výrobky, mlie
ko, šľahačka, smotana, srvátka, syridlo, syry, tuko
vé nátierky na chlieb, jedlé oleje a tuky, konzervy
mäsové, rybacie, hydinové a z diviny.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, tapioka, ságo, kávové
náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, sušien
ky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky,
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do
pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, ocot, chuťové
omáčky, korenie.

31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke a les
nícke v nespracovanom stave, čerstvé ovocie a zele
nina, semená, živé rastliny a prírodné kvetiny, krmi
vá pre dobytok, pokrutiny.
35 - Poradenstvo obchodné, poskytovanie pomoci
pri obchodnej činnosti, sprostredkovanie obchodu s
tovarom.
42 - Poradenstvo odborné s výnimkou obchodného,
poradenstvo technické, poskytovanie pomoci od
bornej a technickej.
(730) BIO - BHMG, spol. s r. o., 053 63 Spišský Hrusov,
SK;

(210)430-96
(220) 14.02.1996
(591) zelená, žltá
(511) 1,4, 5, 29, 30, 31, 35, 42
(540)

(510) 1 - Metylester, glycerín na priemyselné účely, mast
né kyseliny.
4 - Oleje mazacie, oleje na technické použitie, oleje
pre priemysel, oleje vykurovacie, palivá, palivá te
kuté do spaľovacích motorov.
5 - Oleje medicinálne, glycerín na lekárske účely.
29 - Mäso, mäsové výťažky, ryby, hydina, zverina,
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina,
rôsoly, zaváraniny, vajcia, maslo, mliečne nápoje (s
vysokým obsahom mlieka), mliečne výrobky, mlie
ko, šľahačka, smotana, srvátka, syrídlo, syry, tuko
vé nátierky na chlieb, jedlé oleje a tuky, konzervy
mäsové, rybacie, hydinové a z diviny.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, tapioka, ságo, kávové
náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, sušien
ky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky,
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do
pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, ocot, chuťové
omáčky, korenie.
31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke a les
nícke v nespracovanom stave, čerstvé ovocie a zele
nina, semená, živé rastliny a prírodné kvetiny, krmi
vá pre dobytok, pokrutiny.
35 - Poradenstvo obchodné, poskytovanie pomoci
pri obchodnej činnosti, sprostredkovanie obchodu s
tovarom.
42 - Poradenstvo odborné s výnimkou obchodného,
poradenstvo technické, poskytovanie pomoci od
bornej a technickej.
(730) BIO - BHMG, spol. s r. o., 053 63 Spišský Hrušov,
SK;

(210)431-96
(220) 14.02.1996
(591) zelená, žltá, čierna
(511) 1, 4, 5, 29, 30, 31, 35,42

(540)

BIO-BtING
(510) 1 - Metylester, glycerín na priemyselné účely, mast
né kyseliny.
4 - Oleje mazacie, oleje na technické použitie, oleje
pre priemysel, oleje vykurovacie, palivá palivá te
kuté do spaľovacích motorov.
5 - Oleje medicinálne, glycerín na lekárske účely.
29 - Mäso, mäsové výťažky, ryby, hydina, zverina,
konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina,
rôsoly, zaváraniny, vajcia, maslo, mliečne nápoje (s
vysokým obsahom mlieka), mliečne výrobky, mlie
ko, šľahačka, smotana, srvátka, syridlo, syry, tuko
vé nátierky na chlieb, jedlé oleje a tuky, konzervy
mäsové, rybacie, hydinové a z diviny.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, tapioka, ságo, kávové
náhradky, múka a obilné prípravky, chlieb, sušien
ky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky,
zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do
pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, ocot, chuťové
omáčky, korenie.
31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke a les
nícke v nespracovanom stave, čerstvé ovocie a zele
nina, semená, živé rastliny a prírodné kvetiny, krmi
vá pre dobytok, pokrutiny.
35 - Poradenstvo obchodné, poskytovanie pomoci
pri obchodnej činnosti, sprostredkovanie obchodu s
tovarom.
42 - Poradenstvo odborné s výnimkou obchodného,
poradenstvo technické, poskytovanie pomoci od
bornej a technickej.
(730) BIO - BHMG, spol. s r. o., 053 63 Spišský Hrušov,
SK;

(210) 432-96
(220) 14.02.1996
(511) 1,4,35,42
(540) BIOMON
(510) l - Metylester, glycerín na priemyselné účely, mast
né kyseliny.
4 - Oleje mazacie, oleje na technické použitie, oleje
pre priemysel, oleje vykurovacie, palivá palivá te
kuté do spaľovacích motorov.
35 - Poradenstvo obchodné, poskytovanie pomoci
pri obchodnej činnosti, sprostredkovanie obchodu s
tovarom.
42 - Poradenstvo odborné s výnimkou obchodného,
poradenstvo technické, poskytovanie pomoci od
bornej a technickej.
(730) BIO - BHMG, spol. s r. o., 053 63 Spišský Hrušov,
SK;

(210)437-96
(220) 14.02.1996
(591) farebná
(511)28

(540)

(510) 28 - Rybárske potreby a náradie.
(730) Gábor Ján - ESOX, Mlynské Nivy 66, 821 05
Bratislava, SK;

(210) 438-96
(220) 14.02.1996
(511)28
(540) ESOX
(510) 28 - Rybárske potreby a náradie.
(730) Gábor Ján - ESOX, Mlynské Nivy 66, 821 05
Bratislava, SK;

(210) 696-96
(220) 15.03.1996
(591) čierna, červená
(511) 35, 37, 42
(540)

(510) 35 - Služby, poradenstvo v obchodnej činnosti.
37 - Stavebný dozor; stavebníctvo.
42 - Inžinierska činnosť; projektová činnosť, štúdie
technických projektov; projektovanie stavieb.
(730) Cb - obchod, služby, výstavba, s. r. o., Horná 83,
974 00 Banská Bystrica, SK;

(210) 749-96
(220)27.02.1996
(511) 16
(540)

Slovak Foreign Trade
(510) 16 - Tlačoviny - časopisy a knihy.
(730) Helikon, spol. s r. o., Obrancov mieru 5, 902 01
Pezinok, SK;

(210)799-96
(220)29.03.1996
(511)6, 7, 8, 12, 17, 19, 20, 27, 35, 37, 39, 41, 42
(540) SAD
(510) 6 - Stavebný materiál z kovu, prenosné stavby z ko
vu, kovové kanistre, spojovací materiál z kovu.
7 - Stroje a zariadenia (okrem strojov a zariadení
pre pozemné vozidlá) patriace do triedy 7, motory
(okrem motorov pre pozemné vozidlá), časti a ná
hradné diely strojov a motorov (okrem častí a ná
hradných dielov strojov a motorov pre pozemné vo
zidlá).

8 - Ručné a strojové náradie a nástroje.
12 - Dopravné prostriedky, motory a hnacie stroje
pre pozemné vozidlá, súkolesia a prevody pre po
zemné vozidlá, náhradné diely a príslušenstvo do
pravných prostriedkov, motorov a hnacích strojov
pre pozemné vozidlá, pneumatiky, duše.
17 - Tesnenia, tesniace materiály, izolačné materiá
ly, gumené obruče, spojovacie materiály, čalúnnické materiály a materiály na vypchávanie z gumy aIebo plastov, náhradné diely z gumy, gumené ro
hožky a koberce.
19 - Drevený stavebný materiál ako stavebné drevo
opracované, dosky, trámy, deliace steny, panely, ob
klady, podlahy, parkety, podhľady, okná, dvere; te
lefónne búdky s výnimkou kovových; drevené pre
nosné stavby; drevené domy; obkladačky; dlaždice;
nekovové obklady; vonkajšie plášte s výnimkou ko
vových; obklady stien a priečok s výnimkou kovo
vých; interiérové a exteriérové dizajnérske, archi
tektonické a reklamné prvky z dreva, betónu, kame
ňa, mramoru.
20 - Lavičky, regály, zábradlia, odpadové nádoby.
27 - Koberce, podlahové krytiny, rohože, rohožky.
35 - Služby technických odborníkov v oceľovaní a
odhade hodnôt obchodných podnikov, dopravných
prostriedkov, vedenie mzdovej a personálnej agen
dy v počítačoch.
37 - Rekonštrukcie, renovácie, opravy a údržba do
pravných prostriedkov, strojov a zariadení, náhrad
ných dielov, príslušenstva a pomocného materiálu
na prevádzku dopravných prostriedkov, zariadení
nádraží a garáží, napríklad regálov, lavíc, ručného a
strojového zariadenia a nástrojov, kanistrov, tesnia
cich a spojovacích materiálov a podobne, údržba,
opravy, rekonštrukcie, výstavby budov a stavieb.
39 - Doprava osôb a nákladov, odborné služby v od
bore dopravy, skladovanie zásielok, taxislužba, pre
nájom dopravných prostriedkov, skladovanie do
pravných prostriedkov, náhradných dielov, príslu
šenstva, stavebného materiálu a pomocného mate
riálu, zasialateľská činnosť, špedičné kancelárie,
služby cestovnej kancelárie v oblasti dopravy, pre
pravy a sprevádzania, rezervácia miesteniek, infor
mácie o preprave,
41 - Výučba vodičov a špecialistov v oblasti dopra
vy, rekreačné služby.
42 - Konštrukčná a projektová činnosť, služby ces
tovných kancelárií v oblasti ubytovania, stravova
nia, ubytovacie a stravovacie služby, vyhotovovanie
odborných posudkov a vystavovanie protokolov-stanice technickej kontroly, psychologické labora
tórium.
(730) Združenie užívateľov kolektívnych ochranných
známok, Rožňavská 2, 830 00 Bratislava, SK;
(551) Kolektívna ochranná známka
(094) Zoznam členov majiteľa kolektívnej ochrannej
známky:
ČSAD hl. m. Prahy, s. p., Hybernská 32, 111 21
Praha 1, CZ; ČSAD ÚAN Praha - Florenc, a. s.,
Krížiková 4-6, 186 00 Praha 8 - Karlín, CZ; ČSAD
České Budějovice, Jeronýmova 19, 370 27 České
Budějovice, CZ; ČSAD autobusy Plzeň, a. s., V
Malé Doubravce 27, 312 78 Plzeň, CZ; ČSAD
Hradec Králové, s. p., Horova 180, 501 66 Hradec
Králové, CZ; ČSAD Bmo holding, a. s., Opuštěná

4, 656 25 Brno, CZ; ČSAD Ostrava, a. s.,
Vítkovická 2, 709 19 Ostrava - Moravská Ostrava,
CZ; Slovenská autobusová doprava Bratislava, štát
ny podnik, Rožňavská 2, 830 00 Bratislava, SK;
Slovenská autobusová doprava, Banskobystrická
dopravná spoločnosť, štátny podnik, Čs. armády 24,
974 00 Banská Bystrica, SK; Slovenská autobusová
doprava, Košická dopravná spoločnosť, štátny pod
nik, Staničné nám. 9, 041 46 Košice, SK; Slovenská
automobilová doprava Dolný Kubín, štátny podnik,
Nábrežie Oravy 534/6, 026 83 Dolný Kubín, SK;

(210) 896-96
(220) 10.04.1996
(511)3, 21

(540) COLGATE SUPERSTAR
(510)3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky; prí
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúse
nie; mydlá; výrobky voňavkárske, vonné oleje, vo
dičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické prípravky.
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby pre domác
nosť a kuchyne (nie z drahých kovov alebo z kovov
plátovaných - double); hrebene a umývacie hubky;
kefy, zubné kefky (s výnimkou štetcov); kefársky
materiál; pomôcky a látky na čistenie; drôtenky;
sklo surové a polospracované (s výnimkou staveb
ného skla); tovar sklenený, porcelánový a kameni
nový neobsiahnutý v iných triedach.
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, US;

(210) 971-96
(220) 16.04.1996
(511) 1,3, 5, 10,31,42
(540) AXIS
(510) 1 - Chemické výrobky na priemyselné účely a poľ
nohospodárstvo (v súvislosti s veterinárnou služ
bou).
3 - Čistiace prostriedky, šampóny, mydlá a výrobky
kozmetické, prípravky na pestovanie kože, zubné
pasty a prášky (pre domáce zvieratá).
5 - Zverolekárske prostriedky, prostriedky na niče
nie rastlinných a živočíšnych škodcov, fungicidy a
herbicídy.
10 - Zverolekárske prístroje a nástroje.
31 - Krmivo pre zvieratá.
42 - Zverolekárske služby.
(730) SANOFI ŠANTE NUTRITION ANIMALE, société anonyme, Zone Industrielle de la Ballastiere,
F-33500 Liboume, FR;

(210) 1207-96
(220) 06.05.1996
(511)4, 6, 7, 8, 9, 11, 12,35,37,39, 42
(540)

Eíitlm
(510) 4 - Pohonné hmoty.
6 - Kovové konštrukcie a zámočnícke výrobky.
7 - Stroje a obrábacie stroje všetkých druhov (s vý

nimkou tých, ktoré sú zahrnuté v iných triedach),
motory; súkolesia a hnacie remene; poľnohospodár
ske stroje a liahne, stroje pre lesníctvo, maznice;
elektrotechnické zariadenia a prístroje pre domác
nosť (drviče, mixéry, mlynčeky).
8 - Ručné nástroje majúce funkciu náradia v prísluš
ných odboroch; nožiarske výrobky vrátane nožiar
skych výrobkov z drahých kovov vrátane britiev a
holiacich elektrických strojčekov; vidličky a lyžice;
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 pri riadení
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické a prí
stroje na bezdrôtovú telegrafiu; prístroje a nástroje
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; elektrotermické nástroje a prístroje ako ručné elektrické zvá
račky a podobne; súčiastky a náhradné diely všet
kých uvedených prístrojov a zariadení.
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 vrátane traktorov, motory a
iné súčiastky pre pozemné vozidlá, poháňacie súko
lesia a hnacie remene pre pozemné vozidlá; zaria
denia na leteckú, lodnú a pozemnú dopravu.
35 - Prieskum trhu a verejnej mienky; sprostredko
vanie obchodu a obchodných služieb.
37 - Oprava a údržba motorových vozidiel, súčias
tok a príslušenstva k motorovým vozidlám, moto
cyklov, ich súčiastok a príslušenstva.
39 - Prekladiská nákladov a skladová činnosť.
42 - Prenájom poľnohospodárskych strojov, zaria
dení, strojov a nástrojov.
(730) EURIS, spol. s r. o., Šafárikova 71, 048 01
Rožňava, SK;

(210) 1211-96
(220) 06.05.1996
(511) 17, 19
(540) NOBASIL
(510) 17 - Protipožiarne a tepelnoizolačné materiály, pro
tipožiarna izolácia, vláknitý izolačný materiál, mi
nerálna vlna, minerálny granulát, výrobky z mine
rálnych vlákien, najmä dosky na ochranu staveb
ných konštrukcií a lodiarsky priemysel, strešné dos
ky kašírované hydroizolačnou lepenkou, zvukové
izolačné materiály.
19 - Prísady a zložky omietkových zmesí, najmä te
pelnoizolačné a protipožiarne, stavebné dosky z mi
nerálnych vlákien a granulátu.
(730) IZOMAT, a. s., Železničný rad 24, 968 14 Nová
Baňa, SK;

(210) 1232-96
(220)08.05.1996
(511) 16, 18, 29, 35, 40

(540)

(210) 1362-96
(220) 17.05.1996
(511) 32, 36
(540) NEALKO

VODŇANY

(510)32 - Vody minerálne a šumivé a iné nealkoholické
nápoje, sirup a iné prípravky na prípravu nápojov.
36 - Finančné poradenstvo a poradenstvo v oblasti
poistenia.
(730) NEALKO VODŇANY, spol. s r. o., Staropoštovská 1080, 389 01 Vodňany, CZ;
(510) 16 - Obaly na potraviny papierové, lepenkové a z
plastických hmôt nezahrnuté v iných triedach.
18 - Surová koža; kožené lepenky; kožené alebo ko
žou potiahnuté škatule.
29 - Mäso, mäsové výrobky a polotovary, údeniny,
hydina, hydinové výrobky, zverina, ryby, rybie vý
robky; mäsové výťažky; mäsové omáčky; mäsové
konzervy; vnútornosti; jedlé oleje a tuky.
35 - Sprostredkovanie predaja a nákupu tovarov v
rozsahu predmetu činnosti; dovozná a vývozná agentúra.
40 - Spracovávanie a opracovávanie jatočných zvie
rat, mäsa a mäsových výrobkov.
(730) Kabát L., s. r. o., V. Clementisa 13, 917 01 Trnava,
SK;

(210) 1233-96
(220)08.05.1996
(511) 16, 18, 29, 35, 40
(540)

r\

(210) 1437-96
(220)28.05.1996
(310) 109785
(320)26.03.1996
(330) CZ
(511)4
(540)

Ahid

(510) 4 - Lampový olej.
(730) Trýska Zdeněk, 696 72 Lipov 523, CZ;

(210) 1469-96
(220)31.05.1996
(511) 6, 9, 11, 17,35,37,42
(540)

UZ
ELEKTfWSYSTEMY Bratislava
akciová spoločmf

(510) 16 - Obaly na potraviny papierové, lepenkové a z
plastických hmôt nezahrnuté v iných triedach.
18 - Surová koža; kožené lepenky; kožené alebo ko
žou potiahnuté škatule.
29 - Mäso, mäsové výrobky a polotovary, údeniny,
hydina, hydinové výrobky, zverina, ryby, rybie vý
robky; mäsové výťažky; mäsové omáčky; mäsové
konzervy; vnútornosti; jedlé oleje a tuky.
35 - Sprostredkovanie predaja a nákupu tovarov v
rozsahu predmetu činnosti; dovozná a vývozná agentúra.
40 - Spracovávanie a opracovávanie jatočných zvie
rat, mäsa a mäsových výrobkov,
(730) Kabát L., s. r. o., V. Clementisa 13,917 01 Trnava,
SK;

(510) 6 - Nosné konštrukcie elektrotechnických zariadení,
nosné konštrukcie elektrických káblov, konštrukcie
kovové stavebné, kovové skrinky.
9 - Prístroje signalizačné a kontrolné, elektrické
rozvodové panely, rozvodové skrine, spínacie skri
ne, elektrické rozvodové pulty, priemyselné počíta
če a riadiace systémy.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, klimatizačné zaria
denia.
17 - Izolačné materiály na elektrické vedenia.
35 - Obchodný manažment, riadenie stavieb.
37 - Služby inštalačné v priemyselných objektoch a
budovách, špeciálne služby v stavebníctve - inštalá
cie elektrických rozvodov, elektrickej požiarnej sig
nalizácie a bezpečnostných systémov, opravy a re
vízie elektrických zariadení, inštalácie a opravy elektrických spotrebičov, montážne a inštalačné služ
by zariadení na osvetľovanie, montážne a inštalačné
služby zariadení na elektrické rozvody.
42 - Projektovanie zariadení na osvetľovanie, pro
jektovanie elektrotechnických zariadení a rozvodov,
projektovanie zariadení riadiacich a zabezpečova
cích systémov, projektovanie zariadení stavieb, pro
jektové štúdie stavieb, počítačové programovanie,
inštalácia, spúšťanie a aktualizovanie počítačových
programov, inžinierska činnosť.
(730) EZ-ELEKTROSYSTÉMY Bratislava, a. s., Ru
žová dolina 10, 824 77 Bratislava, SK;

(210)1527-96
(220) 12.06.1996
(511) 14
(540)TWINCEPT
(510) 14 - Vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto
látok alebo postriebreného alebo pozláteného kovu,
ak nie sú uvedené v iných triedach; klenoty, draho
kamy; hodinářské a chronometrické prístroje; elek
tronické hodiny a hodinky.
(730) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Com
puter Co., Ltd.), Japonská akciová spoločnosť,
6-1, 2-chome, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
JP;

(210) 1528-96
(220) 12.06.1996
(511) 14
(540) ILLUMINATOR
(510) 14 - Vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto
látok alebo postriebreného alebo pozláteného kovu,
ak nie sú uvedené v iných triedach; klenoty, draho
kamy; hodinářské a chronometrické prístroje; elek
tronické hodiny a hodinky.
(730) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Com
puter Co., Ltd.), Japonská akciová spoločnosť,
6-1, 2-chome, Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo,
JP;

(210) 1565-96
(220) 07.12.1998
(511)6
(540)RIGOFORM
(510) 6 - Kovové komíny a dymovody.
(730) Vlkanová - Witzenmann, spol. s r. o., Továrenská
1, 976 31 Vlkanová, SK;

(210) 1593-96
(220) 17.06.1996
(511)6, 7, 39
(540)

^OJMONTA
(510) 6 - Kovové stavebné materiály, mostné konštrukcie,
kovové parkovacie plošiny, koľajové dráhy, kovové
podstavce, stĺpy, nosníky, stožiare.
7 - Obrábacie stroje, stavebné stroje, poľnohospo
dárske stroje.
39 - Cestná nákladná doprava.
(730) Strojmonta, a. s., Plynárenská 3, 820 06 Bratislava,
SK;

(210) 1675-96
(220) 24.06.1996
(511) 14, 21, 35

(540)

ORIN
(510) 14 - Kuchynské nádoby z drahých kovov.
21 - Súpravy kuchynského riadu, čajové súpravy s
výnimkou súprav z drahých kovov, čaše s výnim
kou čiaš z drahých kovov, čajníky, dózy na čaj s vý
nimkou čajníkov a dóz z drahých kovov, cukomičky s výnimkou cukomičiek z drahých kovov, kanvi
ce s výnimkou kanvíc z drahých kovov, karafy s vý
nimkou karáf z drahých kovov, krčahy s výnimkou
krčahov z drahých kovov, kávové súpravy, s výnim
kou kávových súprav z drahých kovov, kuchynské
nádoby s výnimkou kuchynských nádob z drahých
kovov, podnosy na použitie v domácnosti s výnim
kou podnosov z drahých kovov, kastróly, misy, pan
vice.
35 - Reklamná činnosť, sprostredkovanie obchodu s
výrobkami.
(730) ORIN, spoj. s r. o., Komenského 2222/87, 075 01
Trebišov, SK;

(210) 1815-96
(220) 11.07.1996
(511)9, 35,41,42
(540) FORUM POLITICUM
(510) 9 - Nosiče zvukových nahrávok, videohry, videoka
zety, zvukové nahrávacie zariadenia, kompaktné
disky, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov.
35 - Obchodná činnosť v oblasti umenia; organizo
vanie výstav na reklamné účely; zásielkové reklam
né služby; rozširovanie reklamných oznamov; uve
rejňovanie reklamných textov; vydávanie reklam
ných alebo náborových textov; reklama; televízna
reklama; spracovanie textov.
41 - Prenájom videopások; výroba videofilmov.
42 - Nahrávanie videopások; reportérske služby;
spravodajské služby; spravovanie autorských práv.
(730) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., 900 82
Blatné 18, SK;

(210) 1824-96
(220) 11.07.1996
(591) žltá, modrá, biela
(511)9, 25, 35, 38, 41, 42
(540)

(510) 9 - Videohry, videokazety.
25 - Tričká, šaty, šatky, čiapky, športové oblečenie,
pančuchy, pančuchové nohavice.
35 - Riadenie obchodnej činnosti v oblasti umenia;
organizovanie výstav na reklamné účely; zásielkové
reklamné služby; rozširovanie reklamných ozná-

mov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie
reklamných alebo náborových textov; reklama; tele
vízna reklama; spracovanie textov.
38 - Informačné kancelárie, tlačové kancelárie,
41 - Prenájom audionahrávok; prenájom videopá
sok; výroba videofilmov.
42 - Nahrávanie videopások; tlač, tlačenie; predpo
vede počasia; reportérske služby; spravodajské
služby; spravovanie autorských práv.
(730) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., 900 82
Blatné 18, SK;

(210) 1904-96
(220) 22.07.1996
(511)9, 16,35,41,42
(540)

(510)9 - Stroje na záznam, prenos a reprodukciu zvuku a
obrazu.
16 - Neperiodické publikácie.
35 - Reklamná činnosť, inzertná činnosť, propagač
ná činnosť, poradenstvo.
41 - Vydavateľská činnosť; organizovanie a zabez
pečovanie súťažných a nesúťažných podujatí a pre
hliadok dievčenskej a ženskej krásy, verejných, spo
ločenských a športových podujatí, organizovanie a
zabezpečovanie rozličných kultúrnych podujatí; agentúma a sprostredkovateľská činnosť v oblasti umenia a obchodu.
42 - Registrácia, úschova a ochrana softvéru, báz
dát a multimédií; poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti softvéru, báz dát a multimédií.
(730) Copyright Agency, s. r. o., Jakubovo nám. 14,
813 48 Bratislava, SK;

(210) 1950-96
(220)25.07.1996
(511)35, 36, 41,42
(540) SLO VEXPO
(510)35 - Príprava a organizovanie obchodných misií;
nadväzovanie obchodných stykov; sprostredkova
teľská činnosť v oblasti obchodu.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu,
predaja a prenájmu nehnuteľností.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongre
sov, sympózií, seminárov a prezentácií.
42 - Prevádzkovanie výstav.
(730) SLOVEX TRADE MISSION, spol. s r. o.,
Miletičova 1, 821 08 Bratislava, SK;

(210) 1971-96
(220) 26.07.1996
(511)7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16,21,28
(540)

(510)7 - Motory (s výnimkou pre terénne vozidlá); spoj
ky a hnacie remene (s výnimkou pre terénne vozid
lá); umelé liahne.
8 - Remeselnícke náradia okrem striekačiek a roz
prašovačov kvapalín a práškov každého druhu, ruč
né prístroje (s výnimkou etiketovacích, značkova
cích a cenovkových prístrojov); nožiarske výrobky,
vidličky a lyžičky; sečné a bodné zbrane; holiace
strojčeky.
9 - Kufríkové rádiá, bytové rádiá, rádio-audiokazetové kompaktné zariadenia (veže), rádiá s hodinka
mi, tunery, reproduktory, vysielačky, monitory, ka
mery, magnetofóny, mikrofóny, režijné stoly, gramorádiá, autorádiá, televízory; fotografické, filmo
vé, optické aparáty a zariadenia; automaty, ktoré sa
uvádzajú do chodu vhodením mince alebo žetónu,
diktafóny; registračné pokladnice, kalkulačky; ha
siace prístroje; ochranné odevy z azbestu a sľudy;
listové váhy, logaritmické lineárne počítadlá.
10 - Chirurgické, lekárske, zubárske a veterinárne
pomôcky a prístroje, umelé prvky, oči a zuby, prí
stroje na meranie krvného tlaku, ortopedické po
môcky, chirurgický zošívací materiál.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, kúrenie, výrobu
pary, varenie, chladenie, sušenie, vetranie, vodo
vodné vedenia a sanitárne zariadenia.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, ako aj z nich vyro
bené predmety a predmety plátované (s výnimkou
nožiarskych výrobkov, vidličiek a lyžičiek), a to po
striebrené, pozlátené alebo platinou potiahnuté umeleckoremeselné alebo ozdobné predmety, náram
ky, náramky na hodinky vrátane ozdobných náram
kov, medaily a medailóniky; klenoty, drahé kamene;
hodiny a iné časomerače.
15 - Hudobné nástroje (s výnimkou diktafónov a aparátov na bezdrôtovú telegrafiu a telefón).
16 - Papier (okrem etikiet), papierové uteráky, pa
pierové servítky, filtračný papier, papierové vrec
kovky, toaletný papier, papierové plienky, papiero
vé vrecká na balenie, lepenka (kartón), kontajnery
na balenie (prepravky) z lepenky; tlačivá, noviny a
časopisy, knihy; potreby pre kníhvíazačov, a to le
pidlá, vlákna, plátenné chrbty, knižné väzby z plas
tu a z kože; fotografie; písacie potreby, lepidlá (na
papier a písacie potreby); potreby pre umelcov, a to
modelovacie hmoty, maliarske plátna, tuše, maliar
ske palety, maliarske stojany, moridlá a lístkový kov
pre umelcov; štetce, odpadové vrecia z papiera ale
bo z plastu; písacie stroje a kancelárske potreby (ok
rem nábytku), a to zopínače spisov, chrbty na zošité
(zopnuté) spisy, zakladače (zoraďovače) a fascikle
na spisy, stojany na guľôčkové perá a ceruzky, sto
lové strúhadlá, súpravy na písacie stoly, obaly (dr
žiaky) na rúčky na perá, podložky na písanie na pí
sacie stoly, nože na otváranie listov, pečiatky, pe
čiatkové podušky, držiaky na pečiatky, farebné pás
ky, kartotečné škatule, dierkovače, stojanové zora
ďovače, odkladacie koše, koše na papier, zošívacie
sponky, odstraňovače zošívacích sponiek, zásobní
ky zošívacich sponiek, zošívače (zošívačky) okrem
tých, ktoré sú určené na našívanie etikiet, kancelár
ske nožnice, rezačky papiera, kazety na peniaze, la
ky na korektúry a stroje na rezanie papiera; učebné
a vyučovacie (len „učebné”) pomôcky (okrem prí
strojov), a to karisbloky, (obaly) na konferencie, (o

baly) na listové papier, (obaly) na dokumenty s kru
hovým uzáverom, zošity na písanie a počítanie, zo
šity na poznámky, slovníčky, zošity na úlohy; hracie
karty; pretláčacie písmená, štočky.
21 - Malé domáce a kuchynské nástroje (náradie)
okrem striekačiek a rozprašovačov na kvapaliny a
prášky všetkých druhov, ako aj prenosné nádrže pre
domácnosť a kuchyňu (nie z drahých kovov alebo
plátované); hrebene a špongie; kefy (okrem štet
cov); materiál pre kefárov; čistiace nástroje a čistia
ce potreby; kovové hobliny; tovary zo skla, porce
lánu a kameniny, a to taniere, šálky, podšálky, kanvy, misky, misy na polievku, žajdlíky (pivové pohá
re), pivové poháre, misy, poháre na marmeládu a
džem, súpravy na soľ-korenie-olej, súpravy na cu
kor a šľahačku, súpravy na ocot a olej, súpravy na
kompóty, misy na ovocie, poháre na miešanie kok
tailov, porcelánový, sklenený a keramický tovar so
striebornou alebo zlatou dekoráciou alebo potiahnu
tý platinou.
28 - Hry, hračky; cvičebně a športové náradie (ok
rem oblečenia); ozdoby na vianočný stromček (s
výnimkou osvetľovacích telies).
(730) Globus Holding GmbH & Co. KG, Leipziger
Strasse 8, 66606 St. Wendel, DE;

(210) 1984-96
(220)29.07.1996
(511) 19, 36, 37
(540)

(510) 19 - Tehly, strešné krytiny s výnimkou kovových,
dosky, dlaždice s výnimkou kovových, nekovové
stavebné panely.
36 - Realitné kancelárie.
37 - Budovanie závodov, tovární, skladov, garáží,
ciest, mostov, obytných domov; exteriérové a inte
riérové maľovanie a natieranie, lakovanie, glazovanie, protihrdzová úprava, utesňovanie a izolovanie
stavieb, murovanie, štukovanie, sadrovanie, monto
vanie lešení.
(730) Arleth Jozef - ASSA, Hodálova 12, 841 05 Brati
slava, SK;

(210) 1993-96
(220)29.07.1996
(511)7, 9, 16, 20
(540)

0 ESSELTE
(510) 7 - Etiketovacie stroje, raziace stroje, stroje na tlač
štítkov, etikiet a ďalších dokumentov, knihárske
stroje a zariadenia, viazacie stroje, prístroje na pri
chytávanie papiera a jeho častí, súčasti uvedených
strojov.
9 - Telekomunikačné zariadenia, počítače a ich pe

riférne zariadenia, tlačiarne, počítačové programy,
elektronické snímacie zariadenia, elektronické číta
cie zariadenia, vypínače, spínače, rozvádzače, spí
nacie skrine, rozvádzacie skrine, vodiče, káble elek
tronických vodičov, koncentrátory dát, jednotky na
zber dát, kopírovacie stroje a zariadenia, disky a
magnetické nosiče dát, elektronické zariadenia na
zatavovanie plastov, bezpečnostné systémy na do
zor v obchodoch, supermarketoch, distribučných
strediskách a podobných priestoroch, napríklad vý
stupné brány a jednotky, etikety, štítky a visačky na
elektronický dozor na tovar, elektronické zobrazo
vacie jednotky, systémy na kódovanie čiarovým kó
dom, elektronické indikačné prístroje pripojené k
riadiacim systémom, projekčné zariadenia, automa
ty na výdaj lístkov a etikiet.
16 - Papier, lepenka a tovar vyrobený z týchto ma
teriálov, patriace do triedy 16, potlačené alebo
prázdne plagáty, potlačené alebo prázdne značky,
vývesné štítky a podobné vývesky, najmä tlačené
hárky a listy a tlačené vzory na zavesenie v predaj
ných priestoroch na účely podpory predaja, etikety
a visačky vyrobené z papiera alebo z lepenky, ška
tule, kartóny, knihy, tlačoviny, tlačivá, fotografie,
písacie a rysovacie nástroje, materiály na viazanie
kníh, rezačky papiera, papiernický tovar, tlačené
obchodné formuláre, obaly, viazače, zaraďovače,
skladačky, kartotéky, oznamovacie karty, lístky,
pásky, pásy, karty, nálepky, etikety, visačky a ďaľšie
dokumenty, lepidlá a tmely na kancelárske a domá
ce účely, materiály pre umelcov, nástenky, pasparty
vyrobené z lepenky alebo z papiera, papiernický a
lepenkový tovar na podávanie informácií, obrázky,
kresby, fotokópie, umelecké diela alebo podporný
materiál, štetce na maľovanie, písacie a kancelárske
potreby okrem nábytku, vrstvený papier, vrstvená
hmota z papierového a plastového materiálu vo for
me predrezaných pásov na účely tlačenia informá
cií, adresovacie stroje, písacie stroje, ručné etiketovacie zariadenia, albumy, adresáre a telefónne zo
znamy, diáre a kalendáre, nástroje na prichytávanie
papiera, registre, inštruklážne a vyučovacie materiá
ly, plastické materiály na balenie, najmä vrecia, po
vlaky a obálky, ochranné kryty na hárky papiera,
papierové mapy, tlačiarske typy písmen, tlačiarske
modely, tlačiarske vzory, písmená.
20 - Kancelársky nábytok, príslušenstvo do kance
lárií, nábytok na zariadenie obchodov, supermarke
tov, distribučných stredísk a podobných priestorov,
vybavenie do skladových priestorov a budov, ako sú
boxy, stojany, rámy, držiaky, schodišťové a iné zá
bradlia, pulty, rebríky (drevené alebo plastové), vit
ríny, tyče s výnimkou kovových, police, závesy s
výnimkou kovových, pracovné stoly, trojnožky, zá
steny, rolety, kovový nábytok, regály, schodíky s
výnimkou kovových, nakladacie palety s výnimkou
kovových, pristávacie schodíky nekovové, mreže
nekovové, lavice, spojovacie prvky a časti nábytku,
príslušenstva do kancelárií a vybavenia do sklado
vých priestorov a budov, rámy na obrazy, lišty na rá
my na obrazy.
(730) Esselte IPR AB, Sundbybergsvägen 1, 171 27 Sol
ná, SE;

(210)2009-96
(220)31.07.1996
(511) 1, 2, 3, 5
(540)

^Bochemie
(510) 1 - Chemické prostriedky na účely priemyselné a
vedecké, chemické prostriedky pre poľnohospodár
stvo, lesníctvo a záhradníctvo.
2 - Impregnačné nátery a moridlá.
3 - Pracie a bieliace prostriedky.
5 - Chemické prostriedky na hubenie rastlinných a
živočíšnych škodcov, dezinfekčné prostriedky.
(730) Bochemie, s. r. o., Lidická 326, 735 95 Bohumín,
CZ;

(210)2083-96
(220) 09.08.1996
(511) 14, 18, 25
(540)

BOY

LONDON
(510) 14 - Hodinky, náramkové hodinky, pásky a remien
ky na náramkové hodinky, umelecké chronometre,
slnečné hodiny, klenoty, imitácie klenotov, drahoka
my, polodrahokamy a ich imitácie, medaily, spony,
brošne, náramky a ušné ozdoby, náhrdelníky, pří
věskové medailóny, prstene, manžetové gombíky,
amulety vo forme vlasových sponiek, výrobky z
drahých kovov alebo nimi pokryté, časti a súčasti
všetkého uvedeného tovaru.
18 - Koža, imitácia kože a menčestru (moleskinu) a
výrobky z nich, tašky, kabely, puzdrá a výrobky ako
batožina, kufre a príručná batožina, aktovky, vaky,
plecniaky, batohy, torby, vaky na výstroj, športové
vaky, toaletné kabelky a neceséry, kabelky na pás,
tulácke vaky, opasky a remene, prechádzkové pali
ce, peňaženky na papierové bankovky, viazankové
spony a náprsné tašky, peňaženky, portmonky, kľú
čové prívesky a puzdrá, časti a súčasti všetkého uvedeného tovaru.
25 - Časti odevov.
(730) ANGLOFRANCHISE LIMITED, 37, Sheepfold
Lane Amersham, County of Buckingham HP7 9EJ,
GB;

(210) 2084-96
(220) 09.08.1996
(511) 14, 18, 25
(540)

my, polodrahokamy a ich imitácie, medaily, spony,
brošne, náramky a ušné ozdoby, náhrdelníky, pří
věskové medailóny, prstene, manžetové gombíky,
amulety vo forme vlasových sponiek, výrobky z
drahých kovov alebo nimi pokryté, časti a súčasti
všetkého uvedeného tovaru.
18 - Koža, imitácia kože a menčestru (moleskinu) a
výrobky z nich, tašky, kabely, puzdrá a výrobky ako
batožina, kufre a príručná batožina, aktovky, vaky,
plecniaky, batohy, torby, vaky' na výstroj, športové
vaky, toaletné kabelky a neceséry, kabelky na pás,
tulácke vaky, opasky a remene, prechádzkové pali
ce, peňaženky na papierové bankovky, viazankové
spony a náprsné tašky, peňaženky, portmonky, kľú
čové prívesky a puzdrá, časti a súčasti všetkého uvedeného tovaru.
25 - Časti odevov.
(730) ANGLOFRANCHISE LIMITED, 37, Sheepfold
Lane Amersham, County of Buckingham HP7 9EJ,
GB;

(210)2088-96
(220)09.08.1996
(511) 14, 18, 25
(540)

BOY

LONDON
(510) 14 - Hodinky, náramkové hodinky, pásky a remien
ky na náramkové hodinky, umelecké chronometre,
slnečné hodiny, klenoty, imitácie klenotov, drahoka
my, polodrahokamy a ich imitácie, medaily, spony,
brošne, náramky a ušné ozdoby, náhrdelníky, pří
věskové medailóny, prstene, manžetové gombíky,
amulety vo forme vlasových sponiek, výrobky z
drahých kovov alebo nimi pokryté, časti a súčastí
všetkého uvedeného tovaru.
18 - Koža, imitácia kože a menčestru (moleskinu) a
výrobky z nich, tašky, kabely, puzdrá a výrobky ako
batožina, kufre a príručná batožina, aktovky, vaky,
plecniaky, batohy, torby, vaky na výstroj, športové
vaky, toaletné kabelky a neceséry, kabelky na pás,
tulácke vaky, opasky a remene, prechádzkové pali
ce, peňaženky na papierové bankovky, viazankové
spony a náprsné tašky, peňaženky, portmonky, kľú
čové prívesky a puzdrá, časti a súčasti všetkého uvedeného tovaru.
25 - Časti odevov.
(730) ANGLOFRANCHISE LIMITED, 37, Sheepfold
Lane Amersham, County of Buckingham HP7 9EJ,
GB;

(210)2089-96
(220) 09.08.1996
(511) 14, 18, 25
(540)

(510) 14 - Hodinky, náramkové hodinky, pásky a remien
ky na náramkové hodinky, umelecké chronometre,
slnečné hodiny, klenoty, imitácie klenotov, drahoka

London

(510) 14 - Hodinky, náramkové hodinky, pásky a remien
ky na náramkové hodinky, umelecké chronometre,
slnečné hodiny, klenoty, imitácie klenotov, drahoka
my, polodrahokamy a ich imitácie, medaily, spony,
brošne, náramky a ušné ozdoby, náhrdelníky, pří
věskové medailóny, prstene, manžetové gombíky,
amulety vo forme vlasových sponiek, výrobky z
drahých kovov alebo nimi pokryté, časti a súčasti
všetkého uvedeného tovaru.
18 - Koža, imitácia kože a menčestru (moleskinu) a
výrobky z nich, tašky, kabely, puzdrá a výrobky ako
batožina, kufre a príručná batožina, aktovky, vaky,
plecniaky, batohy, torby, vaky na výstroj, športové
vaky, toaletné kabelky a neceséry, kabelky na pás,
tulácke vaky, opasky a remene, prechádzkové pali
ce, peňaženky na papierové bankovky, viazankové
spony a náprsné tašky, peňaženky, portmonky, kľú
čové prívesky a puzdrá, časti a súčasti všetkého uvedeného tovaru.
25 - Časti odevov.
(730) ANGLOFRANCHISE LIMITED, 37, Sheepfold
Lane Amersham, County of Buckingham HP7 9EJ,
GB;

(210) 2223-96
(220) 23.08.1996
(511) 14, 19, 25, 26, 28, 29, 30, 35, 36, 42
(540) LAUREA
(510) 14 - Drahé kovy, zliatiny drahých kovov.
19 - Mramor.
25 - Odevy.
26 - Čipky, gombíky, stužky, výšivky, umelé kvety.
28 - Ozdoby na vianočné stromčeky.
29 - Konzervované mäso, konzervované ovocie, ovocné rôsoly, ovocné kompóty, konzervovaná zele
nina, varená zelenina, konzervované ryby.
30 - Čaj, káva.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a
predaja tovarov, poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti nákupu a predaja tovarov.
36 - Lízing, služby v oblasti finančníctva, spro
stredkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja ne
hnuteľností, poradenská a konzultačná činnosť v
oblasti kúpy a predaja nehnuteľností.
42 - Bufety, hotelierske služby, reštaurácie.
(730) LAUREA, spol. s r. o., Panská 14, 811 01 Bratisla
va, SK;

(210) 2238-96
(220)27.08.1996
(511)34
(540) MARS LIGHTS
(510) 34 - Cigarety.
(730) SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a. s. S. I.
T., Mlynské Nivy 54, 824 53 Bratislava, SK;

(210)2304-96
(220) 03.09.1996
(511)9, 11, 12, 19, 20, 35, 36

(540)

(510) 9 - Fotoaparáty, gramofony, monitory, magnetofo
ny, počítače, rádio - a videoprijimače.
11 - Chladničky.
12 - Autá, autobusy, autokary, automobilové obýva
cie prívesy, automobily, bicykle, motocykle, lietad
lá, lode, loďky, motocykle, bicykle, vlečné vozidlá,
ťahače, vodné dopravné prostriedky.
19 - Dlažba s výnimkou kovovej, dlaždice s výnim
kou kovových, parketová dlážka, dosky, latky.
20 - Kancelársky nábytok, nábytok, kancelársky ná
bytok, kovový nábytok.
35 - Platenie na splátky, poradenstvo, služby v ob
chodnej činnosti.
36 - Kaucie, záruky, garancie, kúpa na splátky (fi
nancovanie), sprostredkovanie nehnuteľností,
sprostredkovatelia nehnuteľností.
(730) Happy Home Slovakia, s. r. o., Priechodná 5,
971 01 Prievidza, SK;

(210)2520-96
(220)25.09.1996
(511) 16,35,41
(540)

ENTREPRENEUR
OFTHE YEAR
(510) 16 - Tlačoviny, periodiká, knihy.
35 - Reklamná činnosť; sprostredkovanie obchodu.
41 - Služby spojené so vdeláváním a zábavou; or
ganizovanie ceremónií a obdobných jednorazových
udalostí; organizovanie, inscenovanie a poskytova
nie príležitostí na súťaže.
(730) ERNST & YOUNG INTERNATIONAL, LTD.,
787 Seventh Avenue, New York, New York, US;

(210)2521-96
(220)25.09.1996
(511) 10
(540) LOFRIC DILA-CATH
(510) 10 - Chirurgické prístroje a zariadenia lekárske, zu
bárske a zverolekárske; umelé údy, umelé oči a umelé zuby; ortopedické potreby; materiály na zošívanie rán.
(730) ASTRA TECH AB, Aminogatan 1, S-431 53
Môlndal, SE;

(210)2544-96
(220) 27.09.1996
(591) žltá, zelená, modrá, červená
(511)9,16,28
(540)

(510)9 - Počítačové klávesnice, klávesnice vstupných
dát, floppydisky, polovodičové pamäte, prístroje na
prenos kópií, televízne prijímacie prístroje, zázna
mové a reprodukčné prístroje s magnetickými dis
kami, prístroje na prenos hlasovej frekvencie, baté
rie, batériové adaptéry, počítače, diskové pohony,
prístroje na programovanie a prístroje so zobrazo
vacou jednotkou, všetko na použitie s počítačmi,
zvukové a videonosiče, zvukové, videozáznamové a
reprodukčné prístroje a nástroje, počítačové progra
my, súbory televíznych hier, riadiace jednotky sú
borov televíznych hier, programové kazety s pamä
ťou na televízne súbory hier, programové kazety s
pamäťou pre elektronické zábavné prístroje uprave
né na použitie s televíznymi prijímačmi alebo s jed
notkami videoobrazoviek, zábavné prístroje a stroje
ovládané pákou, všetko uvádzané do prevádzky
mincami alebo žetónmi, kazety s pamäťou uchová
vajúce počítačové programy, programy pre uvedené
stroje a prístroje, všetky zaznamenané na kazetách s
pamäťou, magnetické pásky, disky vrátane magne
tických diskov a optických diskov, IC-štítky (integ
rované obvodové štítky), mikročipy, elektronické
obvody a kazety použiteľné s nimi, elektronické zá
bavné prístroje adaptované na použitie s obrazovka
mi z tekutých kryštálov, elektronické zábavné prí
stroje adaptované na použitie s televíznymi prijí
mačmi alebo s jednotkami videodisplejov, elektro
nické zábavné prístroje adaptované na použitie s
displejmi, programové kazety s pamäťou pre elek
tronické zábavné prístroje adaptované na použitie s
obrazovkami z tekutých kryštálov, elektronické zá
bavné prístroje držané v ruke, kazety s pamäťou pre
elektronické zábavné prístroje držané v ruke, videohemé prístroje, videoherné prístroje adaptované na
použitie s obrazovkami, riadiace jednotky videoherných strojov, programové kazety s pamäťou pre videohemé stroje, programové kazety s pamäťou pre
videoherné stroje adaptované na použitie s obrazov
kami, programové kazety s pamäťou pre elektronic
ké zábavné prístroje adaptované na použitie s obra
zovkami, programové kazety s pamäťou pre videohemé prístroje držané v ruke, elektronické stolové
hracie prístroje obsahujúce v sebe obrazovky s ob
razovou elektrónkou alebo prístroje s obrazovkami
z tekutých kryštálov, batériové adaptéry na použitie
s uvedeným tovarom, pákové ovládače na uvedené
zariadenia a prístroje, súpravy, počítače, stroje, čas
ti a súčasti patriace do tejto triedy na všetok uvede
ný tovar.
16 - Tlačoviny (vrátane časopisov, novín, kníh, ka
talógov, brožúr), hracie karty (vrátane hracích ka
riet, japonských hracích kariet), papier, papierové
škatule, kancelárske potreby, nálepky, kaligrafie a
obrazy, papierové stolové obrusy, papierové obrú
sky, papierové stužky, papierové zástavky (vlajoč
ky), papierové vreckovky, papierové rolety, fotogra
fie, papierové vrecká na odpadky, plastické vrecká
na odpadky, škrobové lepidlá a lepidlá na použitie v
kancelárii a domácnosti, rozmnožovacie papiere,
razníky na označovanie, fólie na balenie potravín v
domácnostiach, strihy na výrobu odevov, strihy na
výrobu oblekov, detské papierové plienky, krajčír
ska krieda, fotografické stojančeky, tlačiarenské

podložky, atramentové farbiace pásky pre tlačiarov,
tlačiarenské otlačky, pretlačové pečiatky, kresliace
potreby, kresliaci materiál, maliarske štetce, pečat
ný vosk, interiérové akváriá a ich príslušenstvo pat
riace do tr. 16, písacie stroje, malé kancelárske stro
je a prístroje, ako sú automatické pečiatkovacie
stroje, elektrické kancelárske zošívačky, kancelár
ske pečiatkovacie stroje obálok, drviče papiera,
frankovacie stroje, rotačné kopírovacie prístroje,
adresovacie stroje.
28 - Hracie súbory adaptované na použitie s displej
mi s bodovou maticou tekutých kryštálov, kazety s
pamäťou na súbory hier adaptované na použitie s
displejmi s bodovou maticou tekutých kryštálov,
hračky, hry a herné predmety, pákové ovládače na
uvedený tovar, mah-jong (čínska spoločenská hra)
tovar, „go” súbory, japonské šachové súpravy, kú
zelnícky trikový tovar, bábiky, športové a telocvič
né náradie, rybárske náradie, časti a súčasti patriace
do tejto triedy na uvedený tovar.
(730) Nintendo Co., Ltd., 60 Fukuinekamitakamatsu-cho, Higashyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto-fú, JP;

(210)2552-96
(220) 27.09.1996
(511)31
(540) TECHNOLOGY THAT YIELDS
(510) 3 1 - Semená, zrná, obilie, vlákniny, strukoviny, prí
rodné poľnohospodárske výrobky vrátane živých
mikrobiologických kultúr, živé mikrobiologické
kultúry na použitie pri kvasení, do krmív zvierat,
ako doplnok krmiva.
(730) Pioneer Hi-Bred International, Inc., 700 Capital
Square, 400 Locust Street, Des Moines, Iowa
50309, US;

(210)2576-96
(220)02.10.1996
(511) Iv 16
(540)SUSTERLEP
(510) 1 - Lepidlo na priemyselné účely.
16 - Lepidlo na kancelárske účely; lepidlo na použi
tie v domácnosti.
(730) CHEMOS SLOVAKIA, spol. s r. o., Veľká okruž
ná 1129/56, 958 01 Partizánske, SK;

(210)2579-96
(220)02.10.1996
(511) 1, 16
(540)UNIPRÉNE
(510) I - Lepidlo na priemyselné účely.
16 - Lepidlo na kancelárske účely; lepidlo na použi
tie v domácnosti.
(730) CHEMOS SLOVAKIA, spol. s r. o., Veľká okruž
ná 1129/56, 958 01 Partizánske, SK;

(210)2588-96
(220) 02.10.1996
(511) 14, 19, 25,26, 28, 29, 30, 35, 36, 42

(540)

(730) Liz Claiborne, Inc., 1441 Broadway, New York,
New York 10018, US;

(210)2595-96
(220) 03.10.1996
(511)25
(540) LIZ & CO
(510) 14 - Drahé kovy, zliatiny drahých kovov.
19 - Mramor.
25 - Odevy.
26 - Čipky, gombíky, stužky, výšivky, umelé kvety.
28 - Ozdoby na vianočné stromčeky.
29 - Konzervované mäso, konzervované ovocie, ovocné rôsoly, ovocné kompóty, konzervovaná zele
nina, varená zelenina, konzervované ryby.
30 - Čaj, káva.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a
predaja tovarov, poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti nákupu a predaja tovarov.
36 - Lízing, služby v oblasti finančníctva, sprost
redkovateľská činnosť v oblasti kúpy a predaja ne
hnuteľností, poradenská a konzultačná činnosť v
oblasti kúpy a predaja nehnuteľností.
42 - Bufety, hotelierske služby, reštaurácie.
(730) LAUREA, spol. s r. o., Panská 14, 811 01 Bratisla
va, SK;

(210)2590-96
(220)03.10.1996
(511)25
(540) LIZWEAR
(510) 25 - Odevy, obuv.
(730) Liz Claiborne, Inc., 1441 Broadway, New York,
New York 10018, US;

(210)2591-96
(220) 03.10.1996
(511)25
(540)LIZSPORT
(510)25 - Odevy, obuv.
(730) Liz Claiborne, Inc., 1441 Broadway, New York,
New York 10018, US;

(210)2592-96
(220) 03.10.1996
(511)25
(540) DANA BUCHMAN
(510) 25 - Odevy, obuv.
(730) Liz Claiborne, Inc., 1441 Broadway, New York,
New York 10018, US;

(210)2594-96
(220) 03.10.1996
(511)25
(540) ELISABETH
(510)25 - Odevy, obuv.

(510)25 - Odevy, obuv.
(730) Liz Claiborne, Inc., 1441 Broadway, New York,
New York 10018, US;

(210)2598-96
(220) 03.10.1996
(511)9, 35, 42
(540)

(510)9 - Čítacie zariadenia, počítačové softvérové prog
ramy, počítacie dosky, počítacie stroje, počítače, po
čítačové pamäte, elektronické tlačiarne.
35 - Poradenstvo odborné, obchodné, marketing,
kopírovanie a rozmnožovanie dokumentov.
42 - Počítačové programovanie, tvorba softvéru,
výskum a vývoj nových výrobkov, poradenstvo v
oblasti počítačového hardvéru, projektová činnosť,
štúdie technických projektov.
(730) HORIZON, v. o. s., Levočská 22, 080 01 Prešov,
SK;

(210)2602-96
(220) 03.10.1996
(511) 17, 19, 36, 37
(540) STAVMET
(510) 17 - Tepelnoizolačné stavebné materiály, izolačné
tvarovky a bloky.
19 - Stavebné materiály surové, polospracované a
spracované; výrobky z cementu na stavby; tvarov
ky; tvarovkové murivo; architektonické stavebné a
dekoračné prvky; stavebné dielce na strešné kon
štrukcie; stavebné materiály nekovové; stavebné ar
matúry nekovové; tehly cementové; tehly tvarova
né; ľahčené betónové tehly a stavebné dielce, všet
ky uvedené tovary sú nekovové.
36 - Sprostredkovanie kúpy a predaja hnuteľných a
nehnuteľných vecí; sprostredkovanie prenájmu ne
hnuteľností; obstarávateľská činnosť v oblasti uve
dených služieb.
37 - Priemyselné, bytové, občianske, dopravné a in
žinierske stavby, jednoduché stavby a poddodávky
pre uvedené stavby.
(730) STAVMET, spol. s r. o., Mikoviniho č. 8, 917 01
Trnava, SK;

(210)2614-96
(220) 03.10.1996
(511) 16, 35,41

(540) NEBOJSA
(510) 16 - Časopisy.
35 - Reklamná a agentúrna činnosť, vydávanie re
klamných textov.
41 - Vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou
reklamných.
(730) Štrelinger Peter, Dlhé diely 1/1, 841 04 Bratislava,
SK;

(210) 2632-96
(220)07.10.1996
(591) čierna, zelená
(511)36, 39
(540)

(510)29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, výrobky z mäsa,
rýb, hydiny, zveriny, konzervy, mäsové výťažky, údeniny, pokrmy pripravované z mäsových výrob
kov.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhrad
ky, múka a obilné prípravky, chlieb, sušienky, su
cháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina,
med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva,
soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, kávo
vé kakaové alebo čokoládové nápoje.
34 - Tabak v surovom alebo spracovanom stave, faj
čiarske potreby, zápalky.
(730) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská
Sobota, SK;

(210)2792-96
(220)24.10.1996
(511) 9, 16, 35, 37, 38, 42
(540)

EuroTeI
dátové komunikácie

(510) 36 - Colná deklarácia.
39 - Nájom a prenájom motorových vozidiel, verej
ná cestná nákladná doprava, doručovanie balíkov
kuriérom (poslom), dovoz a doprava tovaru, distri
búcia tovaru na dobierku kuriérom (poslom),
sprostredkovanie (obstaranie) prepravy zásielok, to
varu.
(730) IN TIME, s. r. o., Sliačska 10, 831 02 Bratislava,
SK;

(210)2645-96
(220)09.10.1996
(511)4
(540)ICEMATIC
(510)4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, chladiace
mazadlá, mazacie oleje na chladiace kompresory,
palivá, materiály na svietenie.
(730) Castrol Limited, Burmah Castrol House, Pipers
Way, Swindon, Wiltshire SN3 IRE, GB;

(210) 2783-96
(220) 23.10.1996
(511)29, 30, 34
(540)

TRURjS
TlifrKZtt

(510) 9 - Stroje a zariadenia na záznam, prenos a repro
dukciu zvuku a obrazu.
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
37 - Opravárenské služby.
38 - Spojové služby.
42 - Projekčná činnosť v oblasti spojov a telekomu
nikačnej techniky.
(730) EuroTel Bratislava, a. s., Karpatská 8, 811 05
Bratislava, SK;

(210)2793-96
(220) 24.10.1996
(511) 9, 16, 35, 37, 38, 42
(540)

EuroTeI
mobilně telefóny

(510) 9 - Stroje a zariadenia na záznam, prenos a repro
dukciu zvuku a obrazu.
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
37 - Opravárenské služby.
38 - Spojové služby.
42 - Projekčná činnosť v oblasti spojov a telekomu
nikačnej techniky.
(730) EuroTel Bratislava, a. s., Karpatská 8, 811 05
Bratislava, SK;

(210)2937-96
(220)08.11.1996
(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, 37, 41, 42
(540) SLOVENSKÍ OBYVATELIA SEBE /S.O.S/
(510) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľ
nohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; brzdové

kvapaliny; umelé živice v nespracovanom stave,
plastické hmoty v nespracovanom stave; pôdne
hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; prípravky na
kalenie a zváranie kovov; chemické látky na kon
zervovanie potravín; triesloviny; lepidlá používané
v priemysle; pôdne hnojivá (prírodné a priemysel
né); kompost; soľ na konzervovanie s výnimkou
konzervovania potravín; lepidlá používané v prie
mysle, najmä lepidlá na obuv a koženú galantériu;
biologické prípravky; číriace prípravky; chladiace
prípravky a zmesi; filmy so svetlotlačovou vrstvou;
rozpúšťadlá na laky.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky pro
ti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá; prí
rodné živice v surovom stave; kovy vo forme fólií a
práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; farby, fermeže a laky pre priemysel, reme
selnú a umeleckú výrobu; farby na textílie a kožu,
moridlá na kožu; potravinárske farbivá.
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, laky
na vlasy; prípravky na čistenie zubov; dezodoranty
na osobnú potrebu; sanitárne prípravky; vata; škro
by; prípravky na čistenie obuvi a koženej galantérie,
leštidlá na obuv.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje, moto
rové oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie
a viazanie prachu; palivá vrátane pohonných hmôt
do motorových vozidiel a zdroje svetla; sviečky,
knôty.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky na lekárske účely, potra
va pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hygie
nické vložky, menštruačné vložky a tampóny; dez
infekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu;
fungicidy, herbicídy; sanitárne prípravky na liečeb
né účely a osobnú hygienu; dezodoranty s výnim
kou dezodorantov na osobnú potrebu; cigarety bez
obsahu tabaku na lekárske účely; bylinkové a lieči
vé čaje; puzdrá a obaly na výrobky obsiahnuté v tej
to triede.
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál
z kovu; prenosné stavby z kovu; kovový materiál
pre železničné trate; káble a drôty z obyčajných ko
vov; drobný železiarsky tovar; kovové potrubia a
rúry; bezpečnostné schránky; rudy; elektródy; vý
robky z valcovaného a liateho kovu; iné výrobky z
kovov - klampiarske výrobky, plechovky, poklad
ničky, kovové okná, palety, postele, strešné krytiny.
7 - Obrábacie stroje, drevoobrábacie a cestné stroje;
motory a hnacie stroje, okrem motorov pre pozem
né vozidlá; súkolesia a prevody a ich časti; poľno
hospodárske náradie s výnimkou ručného; liahne;
časti motorov a hnacích strojov všetkých druhov; li
sy na lisovanie oleja; potravinárske a chemické stro
jové zariadenia; valivé ložiská všetkých druhov; ko
sačky na trávniky.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar
a príbory; bodné zbrane; britvy, žiletky, holiace če
pele, holiace strojčeky; nožiarsky tovar a príbory z
drahých kovov; elektrické holiace strojčeky a ručné
štikacie kliešte; neelektrické žehličky; puzdrá a obaly na výrobky obsiahnuté v tejto triede.

9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, elektrické, fotografické, kinematografic
ké, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné,
vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a vá
ženie; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov, zá
znamové disky; predajné automaty a mechanizmy
prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince
alebo známky, hracie automaty; registračné poklad
ne, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie úda
jov a počítače; hasiace prístroje; prístroje a nástroje
na vedecký výskum na použitie v laboratóriách; prí
stroje a nástroje na riadenie lodí, najmä meracie prí
stroje a nástroje a prístroje a nástroje na prenos po
velov; elektrické nástroje a prístroje, najmä elek
trické spájkovačky, elektrické žehličky; elektricky
vyhrievané odevy, zapaľovače v automobiloch; elektrické prístroje pre domácnosť určené na čiste
nie, najmä elektrické vysávače a leštiče parkiet;
transportéry; stroje na dierne štítky; zariadenie na
zábavu prispôsobené na použitie s televíznym prijí
mačom; elektrické káble; okuliare a puzdrá na ne;
poskytovanie softvéru - predaj hotových programov
na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovenie
programov na zákazku; magnetické nosiče údajov,
najmä telefónne karty, záznamové disky; telefóny a
telefónne súpravy pozostávajúce z mikrotelefonu a
panelu ovládacej jednotky s ovládajúcimi význakmi, najmä štandardnými telefónnymi funkciami,
tlačidlovou voľbou, monitorovaním postupu spojo
vania, skupinové počúvanie, časová /kalendárna a
poplachová elektronická zobrazovacia jednotka a
moduly pre význaky, najmä automatickou voľbou,
obmedzenia volania, spätné uloženie volania, zá
kaznícke volanie známe taktiež ako diaľkové sústa
vy; mobilné telefóny a ich časti; zariadenia na zhro
mažďovanie dát, rádiotelefóny s časovou základ
ňou; modemy; programy na počítače; telefónne in
štalačné zariadenia, najmä držiaky telefónnych prí
strojov, adaptéry na zdvojený výstup, telefónne vý
stupy, stavebnicové konektory, drôtové spojenia a
zásuvné výmenné meniče; periférne zariadenia po
čítačov; faksimilné stroje; snímače dokladov, najmä
zaostrovacie šošovky, detektory zobrazenia; zaria
denia na prenášanie, vysielanie a príjem hlasu a dát,
najmä nosiče diaľkových spojení, hlavné a vzdiale
né terminály, kanálové systémy, elektrické zásuvné
a párovacie zariadenia v multiplexorovej sieti; ter
minály na videotex!; dopravné značky svetelné a
mechanické; puzdrá a obaly na výrobky obsiahnuté
v tejto triede.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske, zu
bárske a zverolekárske; umelé končatiny, umelé oči
a zubné protézy; ortopedické pomôcky; šijacie ma
teriály; špeciálny nábytok na lekárske použitie; gu
mené hygienické pomôcky, kondómy; detské fľaše
a cumle; vystužené obväzy a bandáže; ortopedické
vankúše; elektrické i neelektrické masážne prístro
je; puzdrá a obaly na výrobky obsiahnuté v tejto
triede.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, par
né kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie,
vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia; klimati
začné zariadenia; elektrické a neelektrické zariade
nia na vyhrievanie postelí, termofory a ohrievacie

rošty; elektrické ohrievacie podušky a prikrývky; elektrické kanvice; elektrické spotrebiče na varenie;
zariadenia na úpravu vzduchu; výrobky, potrubia
používané vo vzduchotechnike, klimatizácii; výrob
ky hlavne inštalatérske, na vykurovacie zariadenia a
na vetranie; fontány a zariadenia na zvlhčovanie a
úpravu vzduchu; kozuby.
12 - Vozidlá a ich súčasti; autopotahy; zariadenia na
pohyb po zemi, vode alebo vo vzduchu; železničné
vozne a ich súčasti; motory a hnacie stroje pre po
zemné vozidlá; súkolesia a prevody pre pozemné
vozidlá; vznášadlá; bicykle a ich súčasti, náhradné
diely na bicykle.
13 - Pyrotechnika; puzdrá a obaly na výrobky ob
siahnuté v tejto triede.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých
kovov alebo výrobky pokovované drahými kovmi;
šperky, drahokamy; hodinářské výrobky a iné chronometre; šperky a bižutéria, imitácie šperkov, šper
ky z drahých kovov a drahokamov; manžetové
gombíky, kravatové ihlice; puzdrá a obaly na vý
robky obsiahnuté v tejto triede.
15 - Hudobné nástroje; mechanické klavíry a ich
príslušenstvo; hracie skrinky; elektrické a elektro
nické hudobné nástroje; puzdrá a obaly na výrobky
obsiahnuté v tejto triede.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov; listový papier; tlačoviny, kalendáre, zozna
my; knihárske výrobky; fotografie, pohľadnice
všetkých druhov; papiernický tovar a písacie potre
by; pastelky; toaletný papier, obrúsky, utierky z pa
piera; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti;
potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stro
je a kancelárske potreby; vzdelávacie a učebné pot
reby; obalové materiály z plastov; hracie karty; ty
pografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy;
nožíky na otváranie listov; kopírovacie zariadenia;
plastikové obaly, vrecúška a tašky ako obalové ma
teriály; etikety; učebnice, tabuľky, výkresy a ostat
né učebné pomôcky všetkých druhov; papiernický
tovar, hlavne potlačený baliaci papier; puzdrá a obaly na výrobky obsiahnuté v tejto triede.
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a vý
robky z týchto materiálov; plastové výlisky ako po
lotovary; baliace, tesniace a izolačné materiály;
ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových; gume
né materiály na protektorovanie pneumatík; čalúnnické materiály a materiály na vypchávanie z gumy
alebo plastov; plávajúce bariéry proti znečisteniu;
vlákna z rôznych materiálov.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov;
koža; surové kože; kufre, aktovky a cestovné tašky;
dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, re
mene, postroje a sedlárske výrobky; kožušiny a vý
robky z nich; puzdrá na doklady, peňaženky, puzdrá
na okuliare; puzdrá a obaly na výrobky obsiahnuté
v tejto triede.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové rúry
pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové
prenosné stavby; pomníky okrem kovových; drevo
ako polotovar, hlavne trámy, fošne a dosky; dyhy;
stavebné sklo, hlavne dlaždice a kachličky; sklené
piliny na čistenie ciest; murované poštové schránky;
prenosné domy; komíny; cement.

20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky
(nezaradené do iných tried) z dreva, korku, trstiny,
prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľry
bích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a z plastov;
korkové zátky; kovový a záhradný nábytok; lôžkoviny, napr. matrace, podušky; sklá na výrobu zrka
diel, nábytkové a kúpeľňové zrkadlá; tabuľky na
poznávacie značky s výnimkou kovových; poštové
schránky s výnimkou murovaných a kovových; čas
ti nábytku a nábytok z kože.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby; hrebe
ne a špongie; kefy, štetky a štetce okrem maliar
skych; materiál na výrobu kief; prostriedky a po
môcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; surové
sklo a sklo ako polotovar; výrobky zo skla, porcelá
nu a kameniny; nástroje a nádoby na používanie v
kuchyni a domácnosti, najmä kuchynské náradie,
vedrá a misy z plechu, hliníka, plastov alebo iných
materiálov, ručné prístroje na sekanie, mletie, liso
vanie; elektrické hrebene; elektrické zubné kefky;
stojany na riad a nádoby; šľahače pre domácnosť na
rôzne účely - neelektrické; kvetináče z rôznych ma
teriálov, hlavne sklenené, porcelánové a kamenino
vé; keramické miniatúry, spomienkové predmety;
puzdrá a obaly na výrobky obsiahnuté v tejto triede.
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, balda
chýny, nepremokavé plachty, lodné plachty, vrecia a
vaky'; materiál na čalúnenie a vypchávanie okrem
gumy a plastov; surové textilné vlákna, motúzy a
povrázky z prírodných alebo umelých textilných
vlákien, papiera alebo plastov.
23 - Nite a priadze na textilné účely.
24 - Posteľné prikrývky a prikrývky na stôl; pos
teľná bielizeň z papiera; záclony; textilné tapety-.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; športové ode
vy, obuv a pokrývky hlavy; kravaty; osobná a det
ská bielizeň, pančuchy a plavky.
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúrky; gombíky, há
čiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety; zipsy; umelé kvety, umelé stromy a iné výrobky z plastov
zobrazujúce prírodu.
27 - Koberce, predložky, rohože, rohožky, linoleum
a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných.
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočný stromček (s výnimkou osvetľovacích te
lies); rybárske náčinie; výbava pre rôzne druhy
športov a hier; puzdrá a obaly na výrobky obsiah
nuté v tejto triede.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina (neživé); mäsové
výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracova
né ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a
mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky; mliečne nápo
je.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, hlavne
bežné pečivo, jemné pečivo, sucháre; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica;
ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad;
kávové, kakaové a čokoládové nápoje; obilniny ur
čené na ľudskú spotrebu, napr. ovsené vločky a

vločky z iných obilnín; sójová múka; cestoviny
všetkých druhov; žuvačky.
31 - Živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; seme
ná, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad; suro
vé drevo; obilie v nespracovanom stave; oplodnené
vajcia na liahnutie; živé mäkkýše a kôrovce.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoho
lické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy
a iné prípravky na výrobu nápojov; dealkoholizované nápoje; mušty.
33 - Alkoholické nápoje; vína všetkých druhov.
34 - Tabak, potreby pre fajčiarov; zápalky; tabako
vé náhradky; puzdrá a obaly na výrobky obsiahnuté
v tejto triede.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment; ob
chodná správa; administratívne riadenie; reproduk
cia dokumentov; reklamná inzercia (vysielanie),
najmä televízna reklama; činnosť propagačnej agentúry, výroba a rozširovanie propagačného mate
riálu (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), propa
gačná korešpondencia, prenájom propagačných ma
teriálov; predvádzanie tovaru; obchodný manaž
ment/riadenie; prieskum trhu; obchodné informácie
alebo spravodajstvo; obchodno-informačné služby.
37 - Stavebníctvo; montáž, inštalácia, opravy, údrž
ba a servis výrobkov uvedených v triedach 4 až 28
tohto zoznamu; údržba budov.
41 - Vydavateľská činnosť, najmä vydávanie časo
pisov a iných periodických publikácií; vydávanie
kníh, propagačných materiálov, vydávanie kataló
gov a informačných materiálov.
42 - Ofsetová tlač.
(730) Vladimír Randa - Randa a spol., Gaštanová 2,
010 OI Žilina, SK;

(210)2941-96
(220)08.11.1996
(511)35,41,42
(540)

(540)

Bibliotéka
(510)35 - Organizovanie výstav (komerčných alebo re
klamných); rozširovanie reklamných materiálov
(letákov, prospektov, tlačív, vzoriek) zákazníkom;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
prenájom reklamných priestorov.
41 - Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích vý
stav.
42 - Usporadúvanie a prevádzkovanie výstav okrem
výstav patriacich do tr. 35 a 41.
(730) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 7, 852 51 Brati
slava, SK;

(210)3008-96
(220) 15.11.1996
(511)24
(540) ROYAL VELVET
(510) 24 - Uteráky, osušky, posteľná bielizeň, plachty, ob
liečky na paplóny a na vankúše, posteľné prikrývky
a prikrývky.
(730) Fieldcrest Cannon, Inc., 326 East Stadium Drive,
Eden, North Carolina, US;

(210)3027-96
(220) 15.11.1996
(511)4, 11, 16, 20,21,26, 28, 35,40
(540)

fŕh
HODINY

A KLENOTY
(510)35 - Organizovanie výstav (komerčných alebo re
klamných); rozširovanie reklamných materiálov
(letákov, prospektov, tlačív, vzoriek) zákazníkom;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
prenájom reklamných priestorov.
41 - Organizovanie kultúrnych a vzdelávacích vý
stav.
42 - Usporadúvanie a prevádzkovanie výstav okrem
výstav patriacich do tr. 35 a 41.
(730) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta 7, 852 51 Brati
slava, SK;

(210) 2942-96
(220) 08.11.1996
(511)35,41,42

Taimp
(510)4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; pros
triedky na pohlcovanie, viazanie a zvlhčovanie pra
chu, zmáčadlá a spojivá; palivá vrátane pohonných
hmôt do motorových vozidiel a zdroje svetla; svieč
ky, knôty.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, par
né kotly, zariadenia na varenie, chladenie a sušenie,
vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia; fontány
a zariadenia na zvlhčovanie a úpravu vzduchu.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tla
čoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický
tovar, hlavne potlačený baliaci papier; lepidlá na pa
pier a na použitie v domácnosti; potreby pre umel
cov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske
potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné pot
reby okrem prístrojov; obalové materiály z plastic
kých hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
hracie karty; tlačiarenské písmená; tlačiarenské
štočky.

20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; nábytok a
iné výrobky z prútia, trstiny a bambusu; výrobky
nezaradené do inej triedy z dreva, korku, trstiny,
prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľry
bích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov alebo náhra
diek z plastov.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby okrem
nádob z drahých kovov alebo potiahnutých drahými
kovmi; hrebene a špongie; kefý, štetky a štetce ok
rem maliarskych; materiál na výrobu kief; pros
triedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drô
tenky; surové sklo a sklo ako polotovar okrem skla
pre stavebníctvo; výrobky zo skla, porcelánu a ka
meniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kve
tináče z rôznych materiálov, hlavne sklenené, por
celánové a kameninové; keramické miniatúry, spo
mienkové predmety.
26 - Čipky a výšivky, stužky a šnúry; gombíky, há
čiky a očká, špendlíky a ihly; umelé kvety, umelé
stromy a iné výrobky z plastov zobrazujúce príro
du.
28 - Hry a hračky; ozdoby na vianočný stromček; umelé vianočné stromčeky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
40 - Spracovanie a úprava materiálov - výroba umelých kvetov, stromov, vianočných stromov a iných výrobkov zobrazujúcich prírodu.
(730) Ing. František Tabaček - TAJMP, 013 62 Veľké
Rovné 3, SK;

(210)3069-96
(220)20.11.1996
(511) 12,17
(540) MP 14 PRIMÁ
(510) 12 - Pneumatiky.
17 - Výrobky z kaučuku a gumy patriace do triedy
17.
(730) MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, 020 01
Púchov, SK,

(210)3085-96
(220)21.11.1996
(511)6, 7, 19, 20
(540)

(510)6 - Kovové konštrukcie a ich časti, kovové prefab
rikáty, kontajnery na domový a priemyselný odpad,
bazény, zámočnícke kovové výrobky.
7 - Zariadenia na triedenie domového a priemysel
ného odpadu.
19 - Bazény - nekovové konštrukcie.
20 - Kontajnery na domový a priemyselný odpad s
výnimkou kovových.
(730)Martoš Štefan, Pod kalváriou 2305, 955 01 Topolčany, SK;

(210)3086-96
(220) 21.11.1996
(511) 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42
(540)

EuroTeI
(510)9 - Telefónne prístroje a príslušenstvá, telefónne
automaty, telefónne ústredne, mobilné telefóny,
všetky telekomunikačné prístroje a zariadenia za
triedené v triede 9, softvér, hardvér, najmä na počí
tače, monitory, klávesnice, terminály a všetky ďal
šie jednotlivé časti, súčasti a náhradné diely zatrie
dené v triede 9, všetky siete z oblasti výpočtovej
techniky a ich jednotlivé časti i náhradné diely za
triedené v triede 9, dátové siete, stroje na záznam,
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, nosiče
magnetických záznamov (náhrané i nenahrané),
zvukov, disky, vybavenie na spracovanie informácií
a pre počítače, prístroje a nástroje elektrické, optic
ké, prístroje a nástroje na meranie, signalizovanie.
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, fotogra
fie, učebné pomôcky.
35 - Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v
oblasti obchodu s telekomunikačnou a výpočtovou
technikou.
37 - Montáž a opravy telekomunikačných zariadení.
38 - Poskytovanie neverejnej telekomunikačnej
služby prenosu dát a ďalších informácií, prevádzko
vanie verejnej dátovej siete, prevádzkovanie verej
nej mobilnej rádiotelefónnej siete.
41 - Konzultačná a školiaca činnosť v oblasti tele
komunikačnej a výpočtovej techniky.
42 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, odborné
poradenstvo v oblasti telekomunikácií a výpočtovej
techniky s výnimkou obchodného.
(730) EuroTel Bratislava, a. s., Karpatská 8, 811 05 Bra
tislava, SK;

(210)3087-96
(220)21.11.1996
(511) 9, 16, 35, 37, 38, 41, 42
(540)

(510)9 - Telefónne prístroje a príslušenstvá, telefónne
automaty, telefónne ústredne, mobilné telefóny,
všetky telekomunikačné prístroje a zariadenia za
triedené v triede 9, softvér, hardvér, najmä na počí
tače, monitory, klávesnice, terminály a všetky ďal
šie jednotlivé časti, súčasti a náhradné diely zatrie
dené v triede 9, všetky siete z oblasti výpočtovej
techniky a ich jednotlivé časti i náhradné diely za
triedené v triede 9, dátové siete, stroje na záznam,
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, nosiče
magnetických záznamov (náhrané i nenahrané),

zvukov, disky, vybavenie na spracovanie informácií
a pre počítače, prístroje a nástroje elektrické, optic
ké, prístroje a nástroje na meranie, signalizovanie.
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, fotogra
fie, učebné pomôcky.
35 - Poradenská a sprostredkovateľská činnosť v
oblasti obchodu s telekomunikačnou a výpočtovou
technikou.
37 - Montáž a opravy telekomunikačných zariadení.
38 - Poskytovanie neverejnej telekomunikačnej
služby prenosu dát a ďalších informácií, prevádzko
vanie verejnej dátovej siete, prevádzkovanie verej
nej mobilnej rádiotelefónnej siete.
41 - Konzultačná a školiaca činnosť v oblasti tele
komunikačnej a výpočtovej techniky.
42 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť, odborné
poradenstvo v oblasti telekomunikácií a výpočtovej
techniky s výnimkou obchodného.
(730) EuroTel Bratislava, a. s., Karpatská 8, 811 05
Bratislava, SK;

(210)3088-96
(220)21.11.1996
(511)2, 3, 9, 16
(540)

(510)2 - Farby do kopírovacích strojov a tlačiarní; tone
ry, valce, vývojky do kopírovacích strojov; kazety,
valce, tonery do laserových tlačiarní; kazety s atra
mentom do atramentových tlačiarní.
3 - Čistiace prostriedky na obrazovku, fax, atramen
tové tlačiarne, CD ROM médiá a mechaniku, čistia
ce diskety a kazety.
9 - Diskety, dátové kazety, dátové pásky, CD ROM,
magnetooptické disky, polohovacie zariadenia (my
ši, joysticky), reproduktory, mikrofóny, CD ROM
médiá s programami, káble, redukcie, dátové prepí
nače, filtre pred monitor, podložky pod polohovacie
zariadenia (pod myši).
16 - Obaly z PVC, papiera, plastov (obaly na diske
ty, CD, dátové kazety); antistatické ochranné kryty;
držiak kópií, držiak monitoru a klávesnice, držiak
telefónu; doplnky k telefónom GSM; farbiace pásky
do tlačiarní a písacích strojov; papier faxový, xero
grafický, tabelačný, samolepiace etikety a bloky,
papierové pásky do registračných pokladní.
(730) LAMA Plus, s. r. o. organizačná zložka, Ústredie
200, 023 55 Vysoká nad Kysucou, SK;

(210)3089-96
(220)21.11.1996
(511)2, 3, 9, 16
(540)

Lnnm
(510)2 - Farby do kopírovacích strojov a tlačiarní; tone
ry, valce, vývojky do kopírovacích strojov; kazety,
valce, tonery do laserových tlačiarní; kazety s atra

mentom do atramentových tlačiarní.
3 - Čistiace prostriedky na obrazovku, fax, atramen
tové tlačiarne, CD ROM médiá a mechaniku, čistia
ce diskety a kazety.
9 - Diskety, dátové kazety, dátové pásky, CD ROM,
magnetooptické disky, polohovacie zariadenia (my
ši, joysticky), reproduktory, mikrofóny, CD ROM
médiá s programami, káble, redukcie, dátové prepí
nače, filtre pred monitor, podložky pod polohovacie
zariadenia (pod myší).
16 - Obaly z PVC, papiera, plastov (obaly na diske
ty, CD, dátové kazety); antistatické ochranné kryty;
držiak kópií, držiak monitoru a klávesnice, držiak
telefónu; doplnky k telefónom GSM; farbiace pásky
do tlačiarní a písacích strojov; papier faxový, xero
grafický, tabelačný, samolepiace etikety a bloky,
papierové pásky do registračných pokladní.
(730) LAMA Plus, s, r. o. organizačná zložka, Ústredie
200, 023 55 Vysoká nad Kysucou, SK;

(210)3096-96
(220)21.11.1996
(511) 1,2, 3, 5
(540)

ChcporQ
(510) 1 - Chemikálie, najmä pre poľnohospodárstvo, zá
hradníctvo a lesníctvo, poľnohospodárske hnojivá.
2 - Náterové hmoty, najmä ochranné proti hrdzave
niu kovov a hnitiu dreva.
3 - Čistiace prípravky vrátane prípravkov na čiste
nie v potravinárskom priemysle.
5 - Dezinfekčné prípravky vrátane prípravkov na
dezinfekciu v poľnohospodárstve a potravinárskom
priemysle, prípravkov na ničenie živočíšnych škod
cov, fungicidy, herbicídy.
(730) MANED PLUS, spol. s r. o., Lipa, 763 11 ZHn 11,
CZ;

(210)3111-96
(220)22.11.1996
(511) 18,25
(540)GIORPLUS
(510) 18 - Koža a imitácia kože, výrobky z kože alebo z imitácie kože, ako tašky, kabelky, kufre, cestovné
tašky, príručné kufríky, tašky na chrbát, plecniaky,
batohy, školské tašky, vaky (cez plece), tašky na no
senie bremien, tašky na plece, diplomatky, dosky na
spisy, atašé kufríky, náprsné tašky, kľúčenky, obaly
na doklady, obaly na pasy, obaly (puzdrá) na šeko
vé knižky a kreditné karty, batožina, peňaženky, opasky s peňaženkou (ľadvinky), krúžky na kľúče,
dáždniky, slnečníky, palice; ich súčasti a vybavenie;
sedlárske výrobky.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy (klobučnícky to
var).
(730) GIORPLUS INTERNATIONAL LIMITED,
Omar Hodge Building, Wickhams Cay 1, Road
Town, Tortola, VG;

(210)3116-96
(220) 22.11.1996
(511)30

(210)3148-96
(220)26.11.1996
(511)35

(540) SCHOOL CHALK

(540) GUTENBERG

(510)30- Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky, múka a obilné výrobky (na ľudskú
spotrebu), chlieb, sucháre a sušienky, jemné pečivo
a cukrovinky, zmrzliny, med, sirup z melasy, kvas
nice, prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne korenie,
ocot, omáčky ako chuťové prísady, korenie, ľad.
(730) Huhtamaki Oy, Turku, FI;

(510)35 - Reklamná agentúra; reklamná a propagačná
činnosť; sprostredkovateľská činnosť v oblasti re
klamy, reklamných tlačovín a prenájmu reklamných
plôch a materiálov; prenájom reklamných plôch a
materiálov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti v
oblasti reklamných médií, vydávanie reklamných
materiálov.
(730) Procházka Edgar, Vavřenova 1146, 142 00 Praha
4, CZ;

(210)3132-96
(220)25.11.1996
(511)7, 35
(540)

(510)7 - Valivé ložiská.
35 - Marketing v oblasti obchodu s valivými ložis
kami.
(730) AKV-AKE, spol. s r. o,, Podhorská ulica 12, 841 07
Bratislava, SK;

(210)3133-96
(220)25.11.1996
(511)30
(540)PUCHATEK
(510) 30 - Kakao, tiež ovsené, surové, mliečne, spracova
né, kakao s prísadami, kakaové prípravky a výrob
ky, kakaové šupky, kakao (odvar z opražených ka
kaových šupiek).
(730) MASPEX Sp. z o. o., ul. Chopina 10, 34-100
Wadowice, PL;

(210)3134-96
(220)25.11.1996
(511)7, 12
(540) KTO 150
(510)7 - Kompaktor, stroj na hutnenie tuhých komunál
nych odpadov.
12 - Vozidlá, zariadenia na pohyb po zemi.
(730) M + B, spol. s r. o., Adyho 28, 984 01 Lučenec, SK;

(210)3135-96
(220)25.11.1996
(511)37
(540) KTO 150
(510) 37 - Rekonštrukcia, modifikácia nakladača na kom
paktor KTO 150.
(730) M + B, spol. s r. o., Adyho 28, 984 01 Lučenec, SK;

(210)3190-96
(220)27.11.1996
(511)3, 5, 8
(540) REXALL
(510) 3 - Prípravky namáčacie, pracie mydlové, saponáto
vé a bezfosfátové, prípravky na parfumovanie bie
lizne, avivážne prípravky, bieliace prípravky, modridlá na bielizeň, prípravky na čistenie, leštenie,
brúsenie, odmasťovacie prípravky s výnimkou prí
pravkov na použitie vo výrobnom procese, mydlá,
výrobky kozmetické a voňavkárske, najmä parfumy, kolínske vody, telové krémy, šampóny, púdre,
lotiony, sprejové gély, kúpeľové oleje, pleťové kré
my, krémy na ruky, peny na holenie, vody a krémy
po holení, akékoľvek prípravky na pestovanie a
úpravu vlasov, ako sú vodičky na vlasy, farby na
vlasy, dezodoračné prípravky na osobné použitie,
prípravky chrániace pred slnkom, všetky krášliace
prípravky, najmä maškary, odličovače, ceruzy na obočie a na podmaľovanie očí, očné tiene, riasenky a
iné líčidlá, mejkap, krycie tyčinky, tyčinky na za
krývanie jaziev, červeň na líca, rúže, lesky na pery,
laky na nechty, kozmetické masky, tampóny na lí
čenie, odličovacie prípravky, vata na kozmetické účely, depilačné prípravky, akékoľvek ústne príprav
ky, zubné pasty a prášky, éterické oleje, obuvnícka
smola.
5 - Výrobky lekárenské, veterinárne a hygienické,
diabetické prípravky na liečebné účely, potraviny
pre nemluvňatá a dojčati, náplasti, obväzový mate
riál, materiál na plombovanie zubov a na zubné od
tlačky, dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie
škodcov, škodlivých zvierat, fungicidy, herbicídy,
želatína na lekárske účely.
8 - Pinzety na obočie, štetce na líčenie.
(730) Rexall Sundown, Inc., 851 Broken Sound Parkway
N. W., Boca Raton, Florida 33487, US;

(210)3254-96
(220) 04.12.1996
(511) 1, 5
(540)METANION 48 EM
(510)1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, poľnohospo
dárstvo, záhradníctvo, lesníctvo.
5 - Dezinfekčné prostriedky; insekticídy; prípravky
na komunálnu hygienu, a to najmä na ničenie hmy
zu, hlodavcov a iných škodlivých zvierat; fungici
dy; herbicídy.

(730) Ing. Peter Černý - Agrochemix, Rožňavská 17,
831 04 Bratislava, SK;

(210)3262-96
(220)04.12.1996
(511) 12
(540)

(210)3255-96
(220) 04.12.1996
(511)4, 37, 39
(540)

(510)4 - Mazadlá a palivá vrátane motorového benzínu.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel, čerpacie
stanice.
39 - Preprava a skladovanie motorových palív.
(730) Kuwait Petroleum (Danmark) A/S, Hummeltoftevej 49, DK-2830 Viním, DK;

(210)3256-96
(220) 04.12.1996
(511)4, 37, 39
(540)

(510) 12 - Motorové vozidlá, ich súčasti a časti.
(730) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor
Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;

(210)3263-96
(220)04.12.1996
(511) 12
(540)

(510) 12 - Motorové vozidlá, ich súčasti a časti.
(730) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor
Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;
QESsSsiticeSrerBW

(510) 4 - Mazadlá a palivá vrátane motorového benzínu.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel, čerpacie
stanice.
39 - Preprava a skladovanie motorových palív.
(730) Kuwait Petroleum (Danmark) A/S, Hummeltoftevej 49, DK-2830 Virum, DK;

(210) 3264-96
(220) 04.12.1996
(511) 12
(540)

(210)3257-96
(220) 04.12.1996
(511)4, 37, 39
(540)
(510) 12 - Motorové vozidlá, ich súčasti a časti.
(730) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (Toyota Motor
Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;

(510)4 - Mazadlá a palivá vrátane motorového benzínu.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel, čerpacie
stanice.
39 - Preprava a skladovanie motorových palív.
(730) Kuwait Petroleum (Danmark) A/S, Hummeltoftevej 49, DK-2830 Virum, DK;

(210)3265-96
(220)04.12.1996
(511) 12
(540)

(510) 12 - Motorové vozidlá, ich súčasti a časti.
(730) Toyota Jidosha KabushikiKaisha (Toyota Motor
Corporation), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;

(510) 34 - Cigarety, tabak a tabakové výrobky; zapaľova
če, zápalky a potreby pre fajčiarov.
(730) Rothmans of Pall Mall Limited, Grienbachstrasse
H, CH 6300 Zug, CH;

(210)3268-96
(220)05.12.1996
(591) biela, žltá, červená, sivá
(511)4, 37
(540)

(210) 12-97
(220)03.01.1997
(511) 14, 16, 18, 24, 25

(510)4 - Oleje, tuky, mazadlá palivá.
37 - Servisné služby pre dopravné prostriedky.
(730) Shell International Petroleum Company Limi
ted, Shell Centre, London SEl 7NA, GB;

(210)3270-96
(220)05.12.1996
(511)9, 35, 39. 41

(540) PARTY ZONE
(510) 9 - Nosiče zvukového a optického záznamu, t.j. gra
mofónové platne, magnetické pásky, disky, CD-ROM, kinematografické filmy.
35 - Propagácia hudobných nahrávok, propagácia
hudobných vystúpení, koncertov a zábavných prog
ramov.
39 - Distibúcia hudobných nahrávok.
41 - Činnosť vzdelávacia a zábavná, najmä nahrá
vanie hudby vrátane vokálnej, zhotovovanie kine
matografických a obdobných záznamov (video), or
ganizácia, príprava a usporadúvanie hudobných vy
stúpení, koncertov a zábavných programov.
(730)SONY MUSIC ENTERTAINMENT, Slunná 17.
160 00 Praha 6, CZ;

(210)3290-96
(220) 06.12.1996
(511)34
(540)

(540) SUNSET BEACH
(510) 14 - Drahé kovy a ich zliatiny, dublé, drahé kamene,
diamanty, predmety z týchto materiálov, ako sú
šperky, hodinářské výrobky a chronometrické zaria
denia, busty, cedidlá cigaretové násadky, cukomičky, čajníky, čajové súpravy, čaše, figuríny, držiaky
na obrúsky a špáradlá, flakóny, gagátové ozdoby,
ihlice, kanvice, karafy, kávové súpravy, kazety na
cigary, klobúkové ozdoby, kľúčenky, koreničky,
škatule, schránky, obaly, krčahy, kuchynské nádoby,
medaily, ozdoby na obuv, perá, podnosy, popolníky,
príbor, pudrenky, remienky na hodinky, relikvie, so
chy, spony, stojany, svietniky, šperkovnice, tabatier
ky, vázy.
16 - Papier a výrobky z papiera, ako sú adresné štít
ky-, albumy, atlasy, baliaci papier, blahoprajné poh
ľadnice, blany (rozmnožovacie), brožúry, knihy,
cestovné poriadky, časopisy, detské plienky, deko
račné papiere, filtračné papiere, fólie celulózové,
fotografie, kartón-lepenka, kornúty, karty, karty hra
cie, katalógy, konfety, lepiace pásky, listový papier,
nálepky na kancelárske použitie alebo pre domác
nosť, noviny, obaly, obálky, obrúsky, obrusy papie
rové, papierové rolety, papierové žalúzie, pásky do
písacích strojov, pásky do tlačiarní k počítačom,
samolepky, skicáre, spisové obaly, tlačoviny, toalet
ný papier, vrecia, vrecká na odpadky, vrecká do
mikrovlnných rúr, vreckovky, zástaky, zošity, kan
celárske potreby (okrem nábytku), školské potreby
a pomôcky (okrem prístrojov), potreby pre umel
cov, ako sú maliarske plátna, štetce, stojany, modeIovacie materiály, palety, pastelky, tlačiarenské
štočky, tlačové písmo, tlačové reglety, tlačové zna
ky, písacie stroje, obalové materiály z plastických
hmôt.
18 - Koža, imitácia kože a výrobky z týchto mate
riálov, ako sú aktovky, batohy, biče, cestovné kufre,
cestovné tašky, dáždniky, horolezecké palice,
chlopne, chomúty, kabelky, kostry jazdeckého sed
la, kožené súčasti vojenského výstroja, nábytok (ko
žené ozdoby), obuv, obaly, obojky, opraty, peňažen
ky, palice (na podporu pri chôdzi), poťahy, puzdrá,
remienky, remene, rukoväti, šnúrky, tašky, torby,
uzdy, vozidlá.
24 - Tkaniny a textílie, ako sú barchet, bavlnené tex
tílie, bielizeň posteľná a stolová, brokáty, čalúnnické látky, damask, dverové závesy, flanel, flauš, gá
za, hodváb, hrubé plátno, juta, kartún, konopné tka
niny, krep, kúpeľňové textílie s výnimkou obleče
nia, ľanové tkaniny, mušelín, netkané textílie, plete
niny, poťahy na nábytok, prikrývky, spacie vaky,
taft, textílie na obuv, tyl, voskové plátno, záclony,
zamat, zástavy (s výnimkou papierových).
25 - Odevy, ako sú baretky, bielizeň, bundy, cyklis
tické oblečenie, čiapky, gamaše, goliere, kabáty,
klobúky, kombiné, kombinézy, korzety, kostýmy,

košele, kravaty, kúpacie plášte, nohavice, pančuchy,
plienky, ponožky, pracovné plášte, pyžamá, pulóv
re, rukavice, saká, sukne, spodničky, šály, šatky, ša
ty, vesty, zástery, závoje, zvrchníky, župany, obuv,
ako je futbalová obuv, galoše, dreváky, gymnastic
ké cvičky, lyžiarske topánky, papuče, topánky, špor
tová obuv, podpätky na obuv, špičky na obuv, proti
šmykové pomôcky na obuv, podošvy na obuv, zvrš
ky (obuv), zvršky topánok.
(730) CCC ACQUISITION CORPORATION, 6040
Bandini Boulevard, Los Angeles, California 90040,
US;

(210) 15-97
(220)03.01.1997
(511)3, 5

(540) ALPA francovkový krém
(510) 3 - Masážne prostriedky, pleťové krémy.
5 - Masážne prostriedky, pleťové krémy (francovkové).
(730) ALPA, s. r. o., Homoměstská 376, 594 25 Velké
Meziříčí, CZ;

(210) 19-97
(220)03.01.1997
(511)42

(540) McMENU
(510) 42 - Príprava jedál, spoločné stravovanie.
(730) McDonald's Corporation, McDonald's Plaza, Oak
Brook, Illinois 60521, US;

(210)22-97
(220) 07.01.1997
(591) čierna, biela, Červená
(511)35, 38, 42
(540)

(510) 35 - Informačné kancelárie, informácie obchodné a
podnikateľské, správcovstvo informačných báz dát,
zabezpečovanie autorizovaného prístupu ku ko
merčne poskytovaným bázam dát, produktom infor
mačných agentúr a špecializovaným bázam dát, za
bezpečenie prístupu k aktuálnym údajom v jednot
nom prostredí a formáte, urýchlenia prenosu infor
mácii a zaručenie bezpečnosti prenosu informácií;
prieskum obchodný, prieskum trhu; reklama, vydá
vanie a rozširovanie reklamných materiálov; vzťahy
s verejnosťou.
38 - Informačné kancelárie; počítačová komuniká
cia, komunikácia a prenos pomocou počítačových
terminálov, prenájom zariadení na prenos informá
cií.
42 - Inštalácia, spúšťanie a aktualizovanie počítačo
vých programov, prenájom prístupového času k po
čítačovým bázam dát, počítačové programovanie,

tvorba a prenájom softvéru, odborné poradenstvo s
výnimkou obchodného.
(730) PosAm Bratislava, spol. s r. o., Vajnorská ul. 137,
831 04 Bratislava, SK;

(210)23-97
(220) 07.01.1997
(591) čierna, biela, červená
(511) 35, 38, 42
(540)

VEREJNÝ

INFORMAČNÝ SERVIS

(510)35 - Informačné kancelárie, informácie obchodné a
podnikateľské, správcovstvo informačných báz dát,
zabezpečovanie autorizovaného prístupu ku ko
merčne poskytovaným bázam dát, produktom infor
mačných agentúr a špecializovaným bázam dát, za
bezpečenie prístupu k aktuálnym údajom v jednot
nom prostredí a formáte, urýchlenia prenosu infor
mácií a zaručenie bezpečnosti prenosu informácií;
prieskum obchodný, prieskum trhu; reklama, vydá
vanie a rozširovanie reklamných materiálov; vzťahy
s verejnosťou.
38 - Informačné kancelárie; počítačová komuniká
cia, komunikácia a prenos pomocou počítačových
terminálov, prenájom zariadení na prenos informá
cií.
42 - Inštalácia, spúšťanie a aktualizovanie počítačo
vých programov, prenájom prístupového času k po
čítačovým bázam dát, počítačové programovanie,
tvorba a prenájom softvéru, odborné poradenstvo s
výnimkou obchodného.
(730) PosAm Bratislava, spol. s r. o., Vajnorská ul. 137,
831 04 Bratislava, SK;

(210)50-97
(220)09.01.1997
(511)35
(540) KORN/FERRY INTERNATIONAL
(510)35 - Umiestňovanie vedúcich pracovníkov.
(730) Korn/Ferry International, 1800 Century Park
East, Suite 900, Los Angeles, California 90067, US;

(210)51-97
(220)09.01.1997
(511)9

(540) Sales Pro
(510) 9 - Aplikačný softvér pre počítače.
(730) Global AmeriTech Company, s. r. o., Smetanova
9, 811 03 Bratislava, SK;

(210)52-97
(220)09.01.1997
(511)9

(540) Sales Pro Manager
(510) 9 - Aplikačný softvér pre počítače.
(730) Global AmeriTech Company, s. r. o., Smetanova
9, 811 03 Bratislava, SK;

(210)53-97
(220)09.01.1997
(511)9

(540) Manager Pro
(510)9 - Aplikačný softvér pre počítače.
(730) Global AmeriTech Company, s. r. o., Smetanova
9, 811 03 Bratislava, SK;

(210)54-97
(220)09.01.1997
(511)9

(540) M-Pro
(510)9 - Aplikačný softvér pre počítače.
(730) Global AmeriTech Company, s. r. o., Smetanova
9, 811 03 Bratislava, SK;

(210)57-97
(220)09.01.1997
(511)9, 10,35,41
(540)

GATC
(510)9 - Počítače, počítačová technika vrátane náhrad
ných dielov, prenosné počítače typu „hand-held"
vrátane náhradných dielov, počítačový softvér.
10 - Lekárske zariadenia a prístroje vrátane náhrad
ných dielov.
35 - Obchodné poradenstvo a poradenské služby s
tým súvisiace, propagačná činnosť, sprostredkova
teľská činnosť v oblasti kúpy a predaja hnuteľností.
41 - Konzultačná a školiaca činnosť v oblasti vý
počtovej techniky, obchodu, prieskumu trhu a rekla
my.
(730) Global AmeriTech Company, s. r. o., Smetanova
9, 811 03 Bratislava, SK;

(210)59-97
(220)09.01.1997
(511)9
(540)

KENWOOD
(510)9 - Prístroje na príjem, zaznamenávanie, prenos ale
bo reprodukciu zvuku alebo obrazov, magnetické
nosiče dát, záznamové disky, počítacie stroje, zaria
denia na spracovanie údajov, vedecké, zememeračské, meracie, signalizačné, kontrolné prístroje a ná
stroje; časti, fitingy a príslušenstvo ku všetkým uvedeným prístrojom a nástrojom, ako aj testovacie
zariadenia k nim; audiozariadenia, najmä rádioprijí
mače, tunery, zosilňovače, kazetové magnetofóny,
slúchadlá, reproduktory, mikrofóny, gramofóny,

zvukové režijné pulty, gramofónové ihly, stojany,
police a regály na audiovybavenie, grafické equalizéry, časovacie audiozariadenia, diaľkové spínače,
antény, hlavicové puzdrá, obaly na kazety, obaly na
príslušenstvá, lampy do audiopríslušenstiev, stojany
na reproduktory, šnúry a káble na audiovy bavenia,
digitálne diskové audioprehrávače a disky k nim,
pásky a kazety do magnetofónov, digitálne kódova
cie zariadenia a dekodéry, polovodičové pamäťové
nahrávacie zariadenia, hudobné automaty; videozariadenia, najmä magnetoskopy, diskové videopreh
rávače a disky k nim, televízne prijímače, videopásky a videokazety, videokamery, magnetofóny, suši
če na ochranu pások pred vlhkosťou, navíjače videopások, meracie prístroje, najmä osciloskopy, od
porové deliče, vzorkové generátory, frekvenčné po
čítadlá, oscilátory, generátory rádiofrekvenčných
signálov, rozkladové generátory, generátory funk
cie, voltmetre, meracie prístroje na pomalo-rýchle
kolísanie rýchlosti záznamu, akustické meracie prí
stroje, kmitočtové zapisovače, sondovacie rozvody
pre osciloskopy, merače výkonu, merače inklinácie,
multimerače, regulované napájania na jednosmerný
prúd, signálové stereogenerátory, frekvenčné audiogenerátory, diaľkové ovládače na meracie prístroje,
sondy na meracie prístroje, generátory tónových
impulzov, testovacie systémy snímacej hlavičky,
skúšobné reproduktorové generátory, audiosekvencéry, digitálne pamäťové rozsahy, logické snímače;
komunikačné zariadenia, najmä kombinované vy
sielače a prijímače, komunikačné prijímače, laditeľné frekvenčné oscilátory, anténové tunery, frek
venčné mobilné kontroléry, napájania jednosmer
ným prúdom, jednosmerné rotačné meniče, napájacie zdroje pre kombinované vysielače a prijímače,
oscilátorové jednotky pre kombinované vysielače a
prijímače, ventilátorové zariadenia na kombinované
vysielače a prijímače, otáčavé gombíky na kombi
nované vysielače a prijímače, pohyblivé držiaky na
kombinované vysielače a prijímače, zariadenia na
frekvenčnú moduláciu na kombinované vysielače a
prijímače, zariadenia na frekvenčnú moduláciu na
kombinované vysielače a prijímače, filtre na kom
binované vysielače a prijímače, zariadenia ovládané
hlasom pre kombinované vysielače a prijímače, sys
témové bázy pre komunikačné zariadenia, ovlá
dacie pulty na komunikačné zariadenia, stojany na
kombinované vysielače a prijímače, akumulátory,
nabíjače akumulátorov, skrinky na kombinované
vysielače a prijímače, tónové zariadenia na kombi
nované vysielače a prijímače, elektrónky, napájacie
káble, konektory, rádio-frekvenčné umelé záťaže,
svetové hodiny pre rádioamatérov, skrinky na ko
munikačné zariadenia; satelitné komunikačné zaria
denia; satelitné komunikačné zariadenia, najmä sa
telitné prijímače, satelitné antény, meracie prístroje
na satelitnú komunikáciu; počítače, najmä počítačo
vé zariadenia, počítačové pamäte, nabraté počítačo
vé programy, počítačové rozhrania; telefónne a tele
grafické prístroje, najmä telegrafy, telemetre, tele
fónne prístroje, telefónne vysielače, telegrafické vy
sielače, telefónne slúchadlá, ďalekopisné prístroje,
zariadenia na sadzbu na diaľku; poplašné zariade
nia, najmä elektrické poplašné zvončeky, poplašné
zariadenia, alarmy.

(730) KAflUSHlKI KAlSHA KENWOOD (Kenwood
Corporation), 14-6, Dogenzaka l-Chome, Shibuya-Ku, Tokyo, JP;

(540)

(210)60-97
(220) 09.01.1997
(511)24
(540)

(510) 24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnu
té v iných triedach; posteľné prikrývky a pokrývky
na stôl.
(730) 1NDUSTRIAS MUTRA, S. A., Jordi Camp 94,
08400 Granollers, Barcelona, ES;

(210)65-97
(220)09.01.1997
(511)9
(540) BAG SAVER
(510) 9 - Vysávače a hadice na vysávače.
(730) Aktiebolaget Electrolux, S-105 45 Stockholm, SE;

(210)67-97
(220) 09.01.1997
(511)30
(540)

(510) 30 - Cukrovinky.
(730) WARNER - LAMBERT COMPANY, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 201 Tabor
Road, Morris Plains, New Jersey, US;

(210)69-97
(220) 09.01.1997
(511)30
(540)

Trident

(510) 30 - Cukrovinky.
(730) WARNER - LAMBERT COMPANY, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 201 Tabor
Road, Morris Plains, New Jersey, US;

(210)70-97
(220) 09.01.1997
(591) žltá, modrá
(511)33

(510) 33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(730) UNITED DISTILLERS p.l.c. also trading as
ALEXANDER GORDON & COMPANY, 33
Ellersly Road, Edinburgh EH12 6JW, Scotland, GB;

(210)71-97
(220) 09.01.1997
(511)3

(540) Clairol Herbal Essences
(510)3 - Prípravky na starostlivosť o vlasy vrátane šam
pónov, kondicionérov a prostriedkov na farbenie
vlasov.
(730) Clairol Incorporated, 345 Park Avenue, New
York, New York, US;

(210) 72-97
(220) 09.01.1997
(511)21
(540) STRIVE
(510)21 - Nápojové fľaše, športové fľaše, nádoby a kon
tajnery na nápoje.
(730) Amway Corporation, 7575 East Fulton Street,
Ada, Michigan 49355-0001, US;

(210)73-97
(220) 09.01.1997
(511) 10
(540) RENAFLO
(510) 10 - Hemofiltračný prístroj na lekárske použitie pri
liečení akútneho renálneho zlyhania a sepsy.
(730) Minntecb Corporation, 14605 28th Avenue North,
Minneapolis, Minnesota 55447, US;

(210) 74-97
(220)09.01.1997
(511) 37, 40, 42
(540)

Qsotspol

(510) 37 - Konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva.
40 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe, in
žinierska činnosť vo výstavbe, určovanie kvality
vôd, činnosti súvisiace s technológiou čistenia vôd.
(730) ČOVSPOL, spol. s r. o., Rovinka 326, 900 41
Bratislava, SK;

(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen,
DB;

(210)229-97
(220)22.01.1997
(591) farebná
(511)34
(540)

(210)78-97
(220) 10.01.1997
(511)9
(540)
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LIFEBOO
(510)9 - Počítače, osobné počítače, počítačové periférne
zariadenia a počítačové programy.
(730) FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka, 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken,
JP;

(210) 80-97
(220) 10.01.1997
(591) žltá, červená, zelená, biela, fialová, čierna
(511)28
(540)

(510) 28 - Hry a hračky zaradené v tejto triede.
(730) LINK OVERSEAS LIMITED, 13 Royal Square,
St. Helier JE2 4 WA, Channel Islands Jersey, GB;

ExceUence
(510)34 - Tabak, tabakové výrobky; potreby pre fajčia
rov; zápalky.
(730) TOBAMARK International, a joint-stock com
pany, Odět, 29500 Ergue Gaberic, FR;

(210)244-97
(220) 23.01. i 997
(511) 16, 41, 42
(540)

(210)82-97
(220) 13.01.1997
(511)30
(540)

ChocoPie

(510)30 - Čokolády, zmrzliny, keksy, oblátky', karamel,
kandis, chleby, koláče, žuvacie gumy, nie liečivé
cukrovinky, sušienky, ovocné koláče, nákypy, pu
dingy, sladké pečivo.
(730) Tong Yang Confectionery Corporation, 30-10,
Munbae-Dong, Yongsan-Ku, Seoul, KR;

(210)203-97
(220) 20.01.1997
(511)1,5

(540) PRESTIGE
(510)1 - Chemikálie na použitie v poľnohospodárstve,
záhradníctve a lesníctve, chemické prípravky na ošetrovanie semien, hnojivá.
5 - Prípravky na ničenie buriny a hubenie hmyzu,
insekticídy, herbicídy, fungicidy.

(510) 16 - Výrobky z papiera, štítky, nálepky, vinety, poh
ľadnice, blahopriania, tlačoviny, najmä publikácie,
knihy, časopisy, brožúry, hudobné listy, periodické
tlačoviny týkajúce sa hudobného a zábavného prie
myslu, fotografie; plagáty a iný papiernický tovar,
poukazy na zvukové a vizuálne záznamy a nahráv
ky-, letáky a obaly na kazety a kompaktné disky.
41 - Komplexné služby poskytované v súvislosti so
zábavným priemyslom ako organizovanie predsta
vení, informácie o možnostiach zábavy, koncertné
siene, sály, prenájom zvukových nahrávacích zaria
dení; produkcia a distribúcia služieb v oblasti hu
dobných nahrávok a zábavy vôbec, hudobné vyda
vateľské služby, umelecký manažment, služby na
hrávacích štúdií.
42 - Správa, využívanie a zaisťovanie práv na pro
dukovanie hudobných a lyrických diel, služby v ob
lastí akvizície, manažmentu a zaisťovania využíva
nia autorských práv k hudobným a lyrickým dielam

pre ich autorov, skladateľov a dirigentov alebo ich
menom, licenčné služby; komplexné služby spojené
s výkonom administratívy súvisiacej s uvedenými
činnosťami.
(730) EMI Entertainment World , Inc., 1290 Avenue of
the Americas, New York, NY 10104, US;

(210)300-97
(220)28.01.1997
(511)3, 5, 10,21

(540) PROMISE
(510)3 - Avivážne prostriedky, čistiace prípravky, dezin
fekčné mydlá, dezodoračné mydlá, kozmetické prí
pravky, krémy (kozmetické), medicinálne mydlá,
mydlá, mydlá proti poteniu, mydlá s protipotivými
účinkami, kúpeľové soli, leštiace prípravky na zub
né protézy, mydlá dezinfekčné, mydlá dezodoračné,
vatové tyčinky na kozmetické účely, namáčacie prí
pravky, prípravky na čistenie umelých chrupov, prí
pravky na čistenie zubov, šampóny, ústne vody (nie
na lekárske účely), pracie prípravky, mlieko čistia
ce, kozmetické prípravky do kúpeľa, líčidlá.
5 - Liečivé prípravky na zuby, dámske vložky.
10 - Cumlíky na detské fľaše, cumlíky pre dojčatá.
21 - Hrebene, kozmetické pomôcky, zubné kefky,
špongie na umývanie, hrebene na rozčesávanie vla
sov (riedke).
(730) Mattes Slovakia, spol. s r. o., A. Rudnaya 21,
010 01 Žilina, SK;

(210)301-97
(220)28.01.1997
(511)3, 5, 10,21
(540) GIV
(510)3 - Avivážne prostriedky, čistiace prípravky, dezin
fekčné mydlá, dezodoračné mydlá, kozmetické prí
pravky, krémy (kozmetické), medicinálne mydlá,
mydlá, mydlá proti poteniu, mydlá s protipotivými
účinkami, kúpeľové soli, leštiace prípravky na zub
né protézy, mydlá dezinfekčné, mydlá dezodoračné,
vatové tyčinky na kozmetické účely, namáčacie prí
pravky, prípravky na čistenie umelých chrupov, prí
pravky na čistenie zubov, šampóny, ústne vody (nie
na lekárske účely), pracie prípravky, mlieko čistia
ce, kozmetické prípravky do kúpeľa, líčidlá.
5 - Liečivé prípravky na zuby, dámske vložky.
10 - Cumlíky na detské fľaše, cumlíky pre dojčatá.
21 - Hrebene, kozmetické pomôcky, zubné kefky,
špongie na umývanie, hrebene na rozčesávanie vla
sov (riedke).
(730) Mattes Slovakia, spol. s r. o., A. Rudnaya 21,
010 01 Žilina, SK;

účinkami, kúpeľové soli, leštiace prípravky na zub
né protézy, mydlá dezinfekčné, mydlá dezodoračné,
vatové tyčinky na kozmetické účely, namáčacie prí
pravky, prípravky na čistenie umelých chrupov, prí
pravky na čistenie zubov, šampóny, ústne vody (nie
na lekárske účely), pracie prípravky, mlieko čistia
ce, kozmetické prípravky do kúpeľa, líčidlá.
5 - Liečivé prípravky na zuby, dámske vložky.
10 - Cumlíky na detské fľaše, cumlíky pre dojčatá.
21 - Hrebene, kozmetické pomôcky, zubné kefky,
špongie na umývanie, hrebene na rozčesávanie vla
sov (riedke).
(730) Mattes Slovakia, spol. s r. o., A. Rudnaya 21,
010 01 Žilina, SK;

(210)304-97
(220)28.01.1997
(511)29, 32, 33
(540) KTO FRUIKO PIJE, TEN DLHO ŽIJE
(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)306-97
(220) 28.01.1997
(511)25
(540)

(510)25 - Výrobky obuvnícke, topánky, čižmy, sandále,
ľahké topánky, odevy na voľný čas, športové odevy,
mikiny, bundy, tričká šortky, džínsy, džínsové bun
dy, čapice, štítky, rukavice, šály, šatky.
(730) Shellys Shoes Limited, Unit 2/3, Staples Comer
Business Park, 1-3 Edgware Road, London
NW2 6JZ, GB;

(210)307-97
(220) 28.01.1997
(511)42
(540)

(210)302-97
(220)28.01.1997
(511)3, 5, 10,21
(540) EVAFRE SH
(510)3 - Avivážne prostriedky, čistiace prípravky, dezin
fekčné mydlá, dezodoračné mydlá, kozmetické prí
pravky, krémy (kozmetické), medicinálne mydlá,
mydlá, mydlá proti poteniu, mydlá s protipotivými

ABC
MEDICOVER

(510) 42 - Lekárske služby.
(730) ABC Medicover Holdings, B. V., 3, Avenue
Pasteur, 2311 Luxembourg, LU;

(210)308-97
(220)28.01.1997
(511)36
(540)

♦
ABC

16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Oblečenie, najmä na šport a voľné chvíle; obuv; pokrývky hlavy.
28 - Hračky, hry; športové potreby (obsiahnuté v
triede 28).
41 - Vzdelávanie; poskytovanie výcviku a školenia;
zábavná, športová a kultúrna činnosť.
(730) NBA PROPERTIES, INC. Olympie Tower Buil
ding, 645 Fifth Avenue, New York, New York
10022, US;

(210)317-97
(220) 29.01.1997
(511) 9, 16, 25, 28,41
(540)

(510) 36 - Finančné služby.
(730) ABC Medicover Holdings, B. V., 3, Avenue
Pasteur, 2311 Luxembourg, LU;

(210)309-97
(220)28.01.1997
(511)5

(540) MULTISEPT
(510) 5 - Dezinfekčný prostriedok.
(730) VUCHT, a. s., Nobelova 34, 836 03 Bratislava, SK;

(210)310-97
(220) 28.01.1997
(511) 16, 35,41
(540)

(510) 9 - Nahrané audio- a videokazety, pásky a kompakt
né disky; počítačový softvér; softvér na videohry;
prídavné zariadenia k počítačom.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Oblečenie, najmä na šport a voľné chvíle; obuv; pokrývky hlavy.
28 - Hračky, hry; športové potreby (obsiahnuté v
triede 28).
41 - Vzdelávanie; poskytovanie výcviku a školenia;
zábavná, športová a kultúrna činnosť.
(730) NBA PROPERTIES, INC. Olympie Tower Buil
ding, 645 Fifth Avenue, New York, New York
10022, US;

kontakt/juven
MEDIÁLNA AGENTÚRA

(510) 16 - Tlačoviny, knihárske výrobky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tlačovinami a kni
hárskymi výrobkami, reklamná činnosť, sprostred
kovanie reklamy a obchodu, obchodný manažment
(riadenie).
41 - Vydávanie obchodných adresárov, periodic
kých a neperiodických tlačovín, publikácií a časopi
sov.
(730) KONTAKT/JUVEN, s. r. o., Radničná 4, 010 01
Žilina, SK;

(210)316-97
(220)29.01.1997
(511) 9, 16, 25, 28, 41
(540)

(510) 9 - Nahrané audio- a videokazety, pásky a kompakt
né disky; počítačový softvér; softvér na videohry;
prídavné zariadenia k počítačom.

(210)318-97
(220)29.01.1997
(511)9, 16, 25,28,41
(540)

WIZARDS
(510) 9 - Nahrané audio- a videokazety, pásky a kompakt
né disky; počítačový softvér; softvér na videohry;
prídavné zariadenia k počítačom.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Oblečenie, najmä na šport a voľné chvíle; obuv; pokrývky hlavy.
28 - Hračky, hry; športové potreby (obsiahnuté v
triede 28).
41 - Vzdelávanie; poskytovanie výcviku a školenia;
zábavná, športová a kultúrna činnosť.
(730) NBA PROPERTIES, INC. Olympie Tower Buil
ding, 645 Fifth Avenue, New York, New York
10022, US;

(210)319-97
(220) 29.01.1997
(511)32
(540) HELLO
(510)32 - Nealkoholické nápoje, sýtené aj nesýtené siru
py a iné prípravky na prípravu nápojov, ovocné šťa
vy, mušty, nápoje z ovocných štiav, minerálne a šu
mivé vody.
(730) LINEA Nivnice, a. s., U dvora 190, 687 51 Nivni
ce, CZ;

(210)320-97
(220) 29.01.1997
(511)42
(540)SZEKERES csárda
(510) 42 - Pohostinská činnosť.
(730) Szilárd Juraj, Ul. biskupa Királya 2018, 945 01
Komárno, SK;

(730) Kamas Ľubomír, PharmDr., Tajovského 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;

(210)328-97
(220)30.01.1997
(511)5
(540) GALVEX
(510) 5 - Čapíky, farmaceutické prípravky, liečivá na ľud
skú spotrebu, liečivá na zverolekárske účely, masti
na farmaceutické účely, tabletky na farmaceutické
účely.
(730) Kamas Ľubomír, PharmDr., Tajovského 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;

(210)330-97
(220)30.01.1997
(511)9, 41
(540)

(210)321-97
(220) 29.01.1997
(511)42
(540)CSIRKEFOGÓ
(510) 42 - Pohostinná činnosť.
(730) Szilárd Juraj, Ul. biskupa Királya 20)8, 945 01
Komárno, SK;

(210)323-97
(220)30.01.1997
(511)9
(540) TECOMAX
(510) 9 - Regulátor odberu elektrickej energie.
(730) Teco, a. s., Havlíčkova 260, 280 58 Kolín IV, CZ;

(210)324-97
(220)30.01.1997
(511)9
(540) TECOREG
(510)9 - Kompaktný programovateľný regulátor, meracie
a regulačné zariadenie pre techniku prostredia.
(730) Teco, a. s., Havlíčkova 260, 280 58 Kolín IV, CZ;

(210)327-97
(220)30.01.1997
(511)5
(540)

(510)5 - Čapíky, farmaceutické prípravky, liečivá na ľud
skú spotrebu, liečivá na zverolekárske účely, masti
na farmaceutické účely, tabletky na farmaceutické
účely.

(510)9 - Filmy, televízne programy, nabraté videopásky,
videokazety a videodisky; nabraté audiopásky, au
diokazety a audiodisky; gramofónové platne, nabra
té počítačové programy; interaktívne multimediálně
počítačové programy, CD-ROM.
41 - Zábavná činnosť týkajúca sa výroby, produkcie
a distribúcie filmov, televíznych programov, nahra
ných videopások, videokaziet a videodiskov, nahra
ných audiopások, audiokaziet a audiodiskov, zais
ťovanie on-line informácií v oblasti zábavy, vzdelá
vania a informácií prostredníctvom Web cez medzi
národne prepojenú počítačovú sieť vytvorenú na zá
klade spoločného protokolu.
(730) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO
RATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov štá
tu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los
Angeles, California 90035, US;

(210)331-97
(220)30.01.1997
(511)6
(540) DONN DX
(510) 6 - Stavebné materiály z kovu; konštrukčné prvky a
dokončovacie materiály z kovu na stropné závesné
mrežové systémy, najmä kovové panely, žľaby, nos
né profily tvaru T, závesy, perá, architektonické
články, lišty, príchytky, spony, skoby, podperné čle
ny, závesné drôty, zostavovačky, skladačky, kanále,
nosníky U, rozptyľovače vzduchu a fitingy; priečkové systémy zostavované z kovových panelov, pa
nelové spojky, stropné lemovanie, pätky, sokle, ro
hy, dverové rámy, dvere, ploché tesnenia, tesniace
vložky, žľaby, pozdĺžniky, svorníky, podpierky, prí
chytky, sokle a perá.

(730) USG INTERIORS, INC., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 125 South Franklin
Street, Chicago, Illinois, US;

(210)333-97
(220)30.01.1997
(511)5
(540) NARAMIG
(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky.
(730) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
GB;

(210)334-97
(220)30.01.1997
(511) 9, 16,35,38,41,42
(540) MÓLO
(510)9 - Nahrané a nenahrané zvukové a zvukovo-obrazové nosiče.
16 - Tlačoviny, periodická a neperiodická tlač, pub
likácie, knihy, reklamné materiály.
35 - Reklamná, propagačná a agentúrna činnosť,
rozhlasová reklama, sprostredkovanie obchodnej
činnosti.
38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Prevádzkovanie rozhlasovej stanice, tvorba a
výroba rozhlasových programov, vzdelávacia a zá
bavná činnosť, zábavné, vzdelávacie a publicistické
programy, rozhlasové dialógy, informačné služby,
prenájom a požičiavanie nahrávok a zvukových no
sičov, organizovanie súťaží, kultúrnych a iných
podujatí, vydavateľská činnosť, nakladateľská čin
nosť.
42 - Rozhlasové spravodajstvo, publicistika, repor
térske a spravodajské služby, spravovanie autor
ských práv.
(730) RADIO TWIST, a. s., Šalviová 1, 821 01 Bratisla
va, SK;

(210)335-97
(220)30.01.1997
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42
(540) NOČNÍ VTÁCI
(510)9 - Nahrané a nenahrané zvukové a zvukovo-obrazové nosiče.
16 - Tlačoviny, periodická a neperiodická tlač, pub
likácie, knihy, reklamné materiály.
35 - Reklamná, propagačná a agentúrna činnosť,
rozhlasová reklama, sprostredkovanie obchodnej
činnosti.
38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Prevádzkovanie rozhlasovej stanice, tvorba a
výroba rozhlasových programov, vzdelávacia a zá
bavná činnosť, zábavné, vzdelávacie a publicistické
programy, rozhlasové dialógy, informačné služby,
prenájom a požičiavanie nahrávok a zvukových no
sičov, organizovanie súťaží, kultúrnych a iných
podujatí, vydavateľská činnosť, nakladateľská čin
nosť.

42 - Rozhlasové spravodajstvo, publicistika, repor
térske a spravodajské služby, spravovanie autor
ských práv.
(730) RADIO TWIST, a. s., Šalviová 1, 821 01 Bratisla
va, SK;

(210)336-97
(220)30.01.1997
(511) 9, 16, 35, 38, 41,42
(540) DUEL alebo

DIALÓG

(510)9 - Nahrané a nenahrané zvukové a zvukovo-obrazové nosiče.
16 - Tlačoviny, periodická a neperiodická tlač, pub
likácie, knihy, reklamné materiály.
35 - Reklamná, propagačná a agentúrna činnosť,
rozhlasová reklama, sprostredkovanie obchodnej
činnosti.
38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Prevádzkovanie rozhlasovej stanice, tvorba a
výroba rozhlasových programov, vzdelávacia a zá
bavná činnosť, zábavné, vzdelávacie a publicistické
programy, rozhlasové dialógy, informačné služby,
prenájom a požičiavanie nahrávok a zvukových no
sičov, organizovanie súťaží, kultúrnych a iných
podujatí, vydavateľská činnosť, nakladateľská čin
nosť,
42 - Rozhlasové spravodajstvo, publicistika, repor
térske a spravodajské služby, spravovanie autor
ských práv.
(730) RADIO TWIST, a. s., Šalviová 1, 821 01 Bratisla
va, SK;

(210)337-97
(220)30.01.1997
(511) 9, 16, 35, 38, 41, 42
(540) OBE RUKY

ĽAVÉ

(510) 9 - Nahrané a nenahrané zvukové a zvukovo-obrazové nosiče.
16 - Tlačoviny, periodická a neperiodická tlač, pub
likácie, knihy, reklamné materiály.
35 - Reklamná, propagačná a agentúrna činnosť,
rozhlasová reklama, sprostredkovanie obchodnej
činnosti.
38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Prevádzkovanie rozhlasovej stanice, tvorba a
výroba rozhlasových programov, vzdelávacia a zá
bavná činnosť, zábavné, vzdelávacie a publicistické
programy, rozhlasové dialógy, informačné služby,
prenájom a požičiavanie nahrávok a zvukových no
sičov, organizovanie súťaží, kultúrnych a iných
podujatí, vydavateľská činnosť, nakladateľská čin
nosť.
42 - Rozhlasové spravodajstvo, publicistika, repor
térske a spravodajské služby, spravovanie autor
ských práv.
(730) RADIO TWIST, a. s., Šalviová 1, 821 01 Bratisla
va, SK;

(210)338-97
(220)30.01.1997
(511)9, 16, 35, 38,41,42
(540) ZÁLOZŇA
(510)9 - Nahrané a nenahrané zvukové a zvukovo-obrazové nosiče.
16 - Tlačoviny, periodická a neperiodická tlač, pub
likácie, knihy, reklamné materiály.
35 - Reklamná, propagačná a agentúrna Činnosť,
rozhlasová reklama, sprostredkovanie obchodnej
činnosti.
38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Prevádzkovanie rozhlasovej stanice, tvorba a
výroba rozhlasových programov, vzdelávacia a zá
bavná činnosť, zábavné, vzdelávacie a publicistické
programy, rozhlasové dialógy, informačné služby,
prenájom a požičiavanie nahrávok a zvukových no
sičov, organizovanie súťaží, kultúrnych a iných
podujatí, vydavateľská činnosť, nakladateľská čin
nosť.
42 - Rozhlasové spravodajstvo, publicistika, repor
térske a spravodajské služby, spravovanie autor
ských práv.
(730) RADIO TWIST, a. s., Šalviová 1, 821 01 Bratisla
va, SK

(730) Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH;

(210)565-97
(220)21.02.1997
(511)9,35,42
(540)

(540) FEBREZE
(510)3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky na pra
nie; čistiace, leštiace, odmasťovacie a brúsiace prí
pravky; mydlá.
5 - Dezodoranty na látky, čalúnenie a koberce.
(730) The Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

(510)9 - Softvér rozhrania na prepájanie osobných počí
tačov s počítačmi poskytujúcimi informačné služby
v reálnom čase.
35 - Počítačové informačné pamäťové a vyhľadávacie služby; príprava a vyhotovovanie daňových pri
znaní, služby na spracovanie dát v oblasti hospo
dárstva; služby na spracovanie dát na osobnú potre
bu jednotlivcov v oblasti účtovníctva, finančných analýz, vzdelávania, bankovníctva, tvorby správ, vý
kazov, terminálovej emulácie, informačné služby a
prístup k báze dát, poskytovanie služby obchodova
nia prostredníctvom počítačov, sprostredkovanie
obchodu s tovarom prostredníctvom počítačov.
42 - Počítačové informačné služby poskytované v
reálnom čase; služby v oblasti počítačového softvé
ru a tvorby počítačových programov; poskytovanie
prístupového času do interaktívnych počítačových
báz dát zložených z fmančno-obchodných, športo
vých, zábavných, vzdelávacích informácií a infor
mácií o počasí, informácií týkajúcich sa počítačové
ho hardvéru a softvéru; služby v oblasti počítačo
vých hier, DTP služby.
(730) CompuServe Incorporated, 5000 Arlington Cen
tre Boulevard, Columbus, Ohio 43220, US;

(210)552-97
(220) 20.02.1997
(511) 29, 30, 32

(210)586-97
(220)25.02.1997
(511) 19, 20, 37

(540) ARPEGGIO

(540) MULTIPLEX
(510) 19 - Drevené stavebné materiály, najmä viacvrstvové preglejky, drevené obklady a výplne, drevené
dosky všetkých druhov, dvere, stavebné drevo, dre
vené lišty a stavebné profily, drevené podlahy.
20 - Nábytok, najmä drevené viacvrstvové nábytko
vé dosky, dosky na stoly.
37 - Stavby a opravy, stolárstvo.
(730) LIGNUM HOLZ, s. r. o., Jilemnického 2, 695 00
Hodonín, CZ;

(210)345-97
(220)31.01.1997
(511)3, 5

(510)29 - Sušené vajcia (vaječný prášok).
30 - Káva, kávové esencie a kávové výťažky, kávo
vé zmesi, cigória a cigorkové zmesi, všetko použí
vané ako náhradky kávy, čaj, čajové výťažky, ka
kao, prípravky a výrobky vyrobené z kakaa, čokolá
da, čokoládové výrobky, cukrovinky, bonbóny, cuk
ríky, pekárske a cukrárske výrobky, cukor, múka,
výrobky z obilnín, ryže a múky, obilniny na raňajky,
pizza, špagety, cestoviny, chlieb, sušienky, čajové
pečivo, koláče, torty, jemné pečivo, zmrzlinové kré
my, zmrzlina, vodové zmrzliny, mrazené cukrovin
ky, prípravky na výrobu zmrzlín a vodových zmrz
lín a mrazených cukroviniek, med, prípravky plne
alebo čiastočne obsahujúce cukor na použitie ako
náhradky za med, melasa, kečup, omáčky, príprav
ky na výrobu omáčok, ocot, korenie, čatní, šalátové
dressingy, zákusky, pudingy, ľad.
32 - Sirupy.

(210)587-97
(220)25.02.1997
(310) 117443
(320) 02.12.1996
(330) CZ
(511)5,29

(540)

GOLDEN
YACCA
(510) 5 - Potraviny na farmaceutické účely, nápoje a diét
ne výrobky, biologické a dietetické potraviny, vita
mínové prípravky, posilňujúce potraviny pre deti,
chorých a rekonvalescentov.
29 - Rastlinné výťažky do požívatín.
(730) HM HARMONIE, s. r. o., U Čokoládoven 7,
143 00 Praha 4 - Modřany, CZ;

(210)591-97
(220)25.02.1997
(511) 11
(540) AMWAY
(510) 11 - Pripevnené a upínacie sprchové hlavy, sprchy,
kávovary, kávové prekvapkávače.
(730) Amway Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street East,
Ada, Michigan 49355, US;

(210) 592-97
(220)25.02.1997
(511)31

(730) General Electric Company, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu New York, 1 River Road,
Schenectady, New York, US;

(210)596-97
(220)25.02.1997
(591) červená, žltá
(511)31
(540)

(510) 31 - Krmivá pre exotické vtáctvo z obilnín.
(730) Čupka Ľubomír, Ing. - TATRAPET, Mirka
Nešpora 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;

(210)597-97
(220)25.02.1997
(591) zelená
(511)3,7, 9, 11, 16, 18,21,31
(540)

(540) NEWLEAF
(510) 31 - Geneticky upravené rezy na produkciu semien
pre poľnohospodárstvo.
(730) MONSANTO COMPANY, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 800 North Lind
bergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US;

(210)593-97
(220)25.02.1997
(511) 1, 17
(540) GELON
(510) I - Rozpracované polyamidové živice a/alebo zme
si polyamidov s polymérmi odlišnými od PVC.
17 - Extrudované produkty pripravené z polyamido
vých živíc a/alebo zmesí polyamidov s polymérmi
odlišnými od PVC.
(730) General Electric Company, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu New York, 1 River Road,
Schenectady, New York, US;

(210)594-97
(220)25.02.1997
(511) 1, 17
(540) GELON X
(510) 1 - Rozpracované polyamidové živíce a/alebo zme
si polyamidov s polymérmi odlišnými od PVC.
17 - Extrudované produkty pripravené z polyamido
vých živíc a/alebo zmesí polyamidov s polymérmi
odlišnými od PVC.

(510) 3 - Čistiace prípravky pre zvieratá; šampóny a koz
metické prípravky pre zvieratá; dezinfekčné prí
pravky a vitamínové prípravky pre zvieratá; prí
pravky na úpravu a meranie vody zvierat; pomôcky
na čistenie chovných zariadení pre domáce a spolo
čenské zvieratá.
7 - Prevzdušňovačie čerpadlá do akvárií a terárií;
prevzdušňovače; kompresory; akvarijné vnútorné a
vonkajšie filtre vrátane príslušenstva; vzduchovacie
a prekysličovacie predmety- do akvárií a terárií;
osvetľovacie telesá pre akváriá a teráriá s príslušen
stvom.
9 - Teplomery do akvárií a terárií.
11 - Ohrievače vody
16 - Akváriá bytové; teráriá bytové.
18 - Obojky pre zvieratá; vodidlá; náhubky; pos
troje na zvieratá; sieťky na ryby.
21 - Klietky a prenosky na zvieratá chované v do
mácnosti s príslušenstvom, hlavne napájače, kŕmid
lá, hniezda, hojdačky, hračky, kolotoče; prostriedky
pre zvieratá; ležadlá pre zvieratá; hrebene, česadlá a
kefy pre zvieratá; klieštiky, nožničky, strihacie
strojčeky pre zvieratá; misky na krmivo a pitie; hra
cie predmety a predmety na výcvik zvierat; výstraž
né tabuľky (pozor pes); karabínky, adresáre a ozdo
by pre zvieratá; spojovací materiál na sklo akvárií a
terárií, hlavne silikonové lepidlá.

31 - Jedlé predmety pre zvieratá a akvarijné ryby;
nápoje pre zvieratá; živé zvieratá; vločkové, granu
lované a tabletkové krmivo pre akvarijné a domáce
zvieratá; vodné živočíchy ako krmivo pre zvieratá,
hlavne dafnie, ráčiky, nitenky a pakomárie larvy; vi
tamínové a minerálne doplnky a posilňujúce prí
pravky pre zvieratá; dekoračné akvarijné rastliny,
živé a neživé kvety na ozdobu; neživé dekoračné
pozadia do akvárií a terárií; akvarijný štrk (prírod
ný, plastový) na ozdobu; dekoračné korene drevené,
keramické a plastové; akvarijné dekorácie; krmivo
pre zvieratá z obilnín v tvare tyčiniek a v iných tva
roch; kŕmne obilniny pre zvieratá; jedlé žuvacie
predmety pre zvieratá, hlavne tyčinky, pásky, kos
tičky, uzly, gule, topánky, činky a podobne; suché
krmivá pre zvieratá; konzervované krmivá pre zvie
ratá; maškrty pre zvieratá, hlavne sucháre a keksy;
olejové výlisky podstielky pre zvieratá.
(730) Čupka Ľubomír, Ing. - TATRAPET, Mirka
Nešpora 3, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;

(210)599-97
(220)25.02.1997
(511) 16

(540) DREAMWORKS
(510) 16 - Tlačoviny a publikácie, najmä knihy, romány,
knižky pre deti, obrázkové knižky, maľovanky, ča
sopisy, dekoračný papier, papierové ozdoby na spo
ločenskú zábavu, napríklad klobúky, servítky, pa
pierové prestieranie, ozdobný papier na darčeky a
stužky na darčeky, papierové mašle na zabalenie
darčekov, papierové obrusy, papierové tašky, knižné
záložky, viazače s voľnými listami, papiernické
portfolia, poznámkové bloky so špirálovou väzbou,
poznámkové bloky a podložky na písanie, diáre,
bloky na plánovanie dňov, kalendáre, albumy na na
lepovanie výstrižkov, skicáre, albumy na fotografie,
samolepiace albumy, lepiace pásky, odtlačky, zá
sobníky na známky, pečiatkovacie vankúšiky, gu
mové pečiatky, zažehľovacie papierové aplikácie,
dočasné tetovanie, bridlicové tabuľky, perá, ceruz
ky, vymazávacie gumy, dekoratívne ornamenty na
perá, puzdrá na perá, peračníky, strúhadlá na ceruz
ky, kriedy na písanie, značkovače, plagáty, karty na
hranie, pohľadnice, obchodné karty, pohľadnice s
pozdravmi na rôzne príležitosti, papierové vlajočky,
súbory maliarskych potrieb pre deti, súpravy ma
liarskych potrieb pre umelcov a remeselníkov, sú
pravy pre študentov obsahujúce mazacie gumy, pra
vítka, strúhadlá na ceruzky a peračník, papiernické
balíčky obsahujúce listový papier, obálky, označovače a šablóny, súpravy nálepiek a pečiatok.
(730) Dream Works L, L. C., 100 Universal Plaza,
Bungalow 477, Universal City, California 91608,
US;

(540)

(510) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, 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 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; filmy
a televízne filmy, nahrané nosiče, najmä nahrané
platne a nahrané audio- a audiovizuálne pásky, au
diovizuálne kazety, audiovizuálne disky a laserové
disky, stereoslúchadlá; batérie a akumulátory; bez
šňůrové telefóny; vreckové kalkulačky; audiokaze
ty a CD prehrávače; príručné karaoke prehrávače;
telefónne a rádiové vyvolávače a vyhľadávače; fil
mové klipy na kazetách na prezeranie ručnými pre
hliadačmi a projektormi; kazetové videonahrávače a
prehrávače, video-CD-prehrávače, digitálne pásko
vé audionahrávače a prehrávače; programy s video
hrami a počítačovými hrami, zásobníky s videohra
mi a počítačovými hrami; kazety s videohrami a po
čítačovými hrami; elektronické diáre; rádiá, okulia
re, slnečné okuliare a puzdrá a obaly na ne.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kni
hárske výrobky; fotografie; písacie potreby; lepidlá
na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelár
ske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné
potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plas
tických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie
dach; hracie karty; tlačoviny a výrobky z papiera,
knihy, obrázkové knihy, komiksy, detské knihy, ča
sopisy, maľovanky; detské knižky podnecujúce ak
tivitu; papiernický tovar, listový papier, obálky, po
známkové bloky, diáre, poznámkové papiere a kar
tičky a pohľadnice, obrázkové kartičky; litografie;
perá, ceruzky, súpravy na kreslenie a maľovanie,
kriedy a tabule; odtlačky, tepelné nálepky; plagáty;
fotografie, obaly na knihy, záložky do kníh; darče
kové baliace papiere; papierové dekorácie, papiero
vé obrúsky; papierové prestierania, papierové pod
ložky; krepový papier, papierové klobúky a čiapky;
pozvánky a kartičky; papierové obrusy; dekorácie
na torty a zákusky, tortové ozdobné papiere; papie
rové vzory na vyšívanie, vzory na látkové aplikácie;
strihy na odevy, kostýmy, pyžamá, tepláky a tričká.
25 - Odevy a oblečenie pre mužov, ženy a deti; ko-

šele, tričká, teplákové bundy; tepláky, džogingové
súpravy; nohavice, džínsy, krátke nohavice, vesty,
pršiplášte, oblečenie do dažďa, podbradníky; sukne,
blúzky, šaty, večerné šaty, podväzky, svetre, saká,
bundy, kabáty, nepremokavé plášte, otepľovačky,
viazanky, župany, kúpacie plášte, pokrývky hlavy,
klobúky, čiapky, šilty, opasky, šály, nočné obleče
nie, pyžamá, osobná spodná bielizeň; obuv, čižmy,
vysoké topánky, tenisky, športová obuv, sandále,
papuče a domáca obuv, ponožky, plážové a kúpacie
oblečenie, kostýmy, maškarné kostýmy vrátane ma
siek.
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; akčné posta
vičky a figúrky a príslušenstvo k nim, plyšové hrač
ky a bábiky, balóny, hračky do vody, hračky, na kto
rých sa dá jazdiť, zariadenia na kartové hry, detské
vozidlá, elektronické detské motorové vozidlá, bá
biky, lietajúce taniere, vreckové elektronické hry,
stolné hry, kartové hry, salónne hry, akčné hry strieľanie do terča, zásobníky s hrami, prístroje na
videohry uvádzané do chodu vhodením mince alebo
pracujúce bez mincí, skladačky a puzzle, skladačky
rozvíjajúce myslenie a zručnosti, papierové masky,
kostýmy, kostýmové masky; skejtbordy, korčule,
vodné striekacie hračky, lopty, futbalové lopty,
športové lopty, bejzbalové lopty, basketbalové lop
ty, basketbalové rukavice, nafukovacie kolesá, krí
delká a iné pomôcky na plávanie, rekreačné plavid
lá, surfovacie dosky, rekreačné plávacie dosky,
plávacie plutvy, ozdoby na vianočné stromčeky ok
rem svietiacich; plávajúce predmety na zábavu a
šport.
(730) TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPA
NY, L. P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New
York 10019, US;

(210)651-97
(220) 03.03.1997
(511)9, 16, 25, 28
(540)

YAKKO

(510)9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, 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; filmy
a televízne filmy, nahrané nosiče, najmä nahrané
platne a nahrané audio- a audiovizuálne pásky, au
diovizuálne kazety, audiovizuálne disky a laserové
disky, stereoslúchadlá; batérie a akumulátory; bez
šňůrové telefóny; vreckové kalkulačky; audiokaze
ty a CD prehrávače; príručné karaoke prehrávače;
telefónne a rádiové vyvolávače a vyhľadávače; fil
mové klipy na kazetách na prezeranie ručnými pre
hliadačmi a projektormi; kazetové videonahrávače a
prehrávače, video-CD-prehrávače, digitálne pásko
vé audionahrávače a prehrávače; programy s video
hrami a počítačovými hrami, zásobníky s videohra
mi a počítačovými hrami; kazety s videohrami a po
čítačovými hrami; elektronické diáre; rádiá, okulia
re, slnečné okuliare a puzdrá a obaly na ne.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kni
hárske výrobky; fotografie; písacie potreby; lepidlá
na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelár
ske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné
potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plas
tických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie
dach; hracie karty; tlačoviny a výrobky z papiera,
knihy, obrázkové knihy, komiksy, detské knihy, ča
sopisy, maľovanky; detské knižky podnecujúce ak
tivitu; papiernický tovar, listový papier, obálky, po
známkové bloky, diáre, poznámkové papiere a kar
tičky a pohľadnice, obrázkové kartičky; litografie;
perá, ceruzky, súpravy na kreslenie a maľovanie,
kriedy a tabule; odtlačky, tepelné nálepky; plagáty;
fotografie, obaly na knihy, záložky do kníh; darče
kové baliace papiere; papierové dekorácie, papiero
vé obrúsky; papierové prestierania, papierové pod
ložky; krepový papier, papierové klobúky a čiapky;
pozvánky a kartičky; papierové obrusy; dekorácie
na torty a zákusky, tortové ozdobné papiere; papie
rové vzory na vyšívanie, vzory na látkové aplikácie;
strihy na odevy, kostýmy, pyžamá, tepláky a tričká.
25 - Odevy a oblečenie pre mužov, ženy a deti; ko
šele, tričká, teplákové bundy; tepláky, džogingové
súpravy; nohavice, džínsy, krátke nohavice, vesty,
pršiplášte, oblečenie do dažďa, podbradníky; sukne,
blúzky, šaty, večerné šaty, podväzky, svetre, saká
bundy, kabáty, nepremokavé plášte, otepľovačky,
viazanky, župany, kúpacie plášte, pokrývky hlavy,
klobúky, čiapky, šilty, opasky, šály, nočné obleče
nie, pyžamá, osobná spodná bielizeň; obuv, čižmy,
vysoké topánky, tenisky, športová obuv, sandále,
papuče a domáca obuv, ponožky, plážové a kúpacie
oblečenie, kostýmy, maškarné kostýmy vrátane ma
siek.
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; akčné posta
vičky a figúrky a príslušenstvo k nim, plyšové hrač
ky a bábiky, balóny, hračky do vody, hračky, na kto
rých sa dá jazdiť, zariadenia na kartové hry, detské
vozidlá, elektronické detské motorové vozidlá, bá
biky, lietajúce taniere, vreckové elektronické hry,
stolné hry, kartové hry, salónne hry, akčné hry - strieľanie do terča, zásobníky s hrami, prístroje na

videohry uvádzané do chodu vhodením mince alebo
pracujúce bez mincí, skladačky a puzzle, skladačky
rozvíjajúce myslenie a zručnosti, papierové masky,
kostýmy, kostýmové masky; skejtbordy, korčule,
vodné striekacie hračky, lopty, futbalové lopty,
športové lopty, bejzbalové lopty, basketbalové lop
ty, basketbalové rukavice, nafukovacie kolesá, krí
delká a iné pomôcky na plávanie, rekreačné plavid
lá, surfovacie dosky, rekreačné plávacie dosky,
plávacie plutvy, ozdoby na vianočné stromčeky ok
rem svietiacich; plávajúce predmety na zábavu a
šport.
(730) TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPA
NY, L. P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New
York 10019, US;

(210) 652-97
(220)03.03.1997
(511)9, 16, 25,28
(540)

WAKKO

(510)9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, 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 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; filmy
a televízne filmy, nahrané nosiče, najmä nahrané
platne a nahrané audio- a audiovizuálne pásky, au
diovizuálne kazety, audiovizuálne disky a laserové
disky, stereoslúchadlá; batérie a akumulátory; bez
šňůrové telefóny; vreckové kalkulačky; audiokaze
ty a CD prehrávače; príručné karaoke prehrávače;
telefónne a rádiové vyvolávače a vyhľadávače; fil
mové klipy na kazetách na prezeranie ručnými pre
hliadačmi a projektormi; kazetové videonahrávače a
prehrávače, video-CD-prehrávače, digitálne pásko
vé audionahrávače a prehrávače; programy s video
hrami a počítačovými hrami, zásobníky s videohra
mi a počítačovými hrami; kazety s videohrami a po
čítačovými hrami; elektronické diáre; rádiá, okulia
re, slnečné okuliare a puzdrá a obaly na ne.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kni
hárske výrobky; fotografie; písacie potreby; lepidlá
na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre u

melcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelár
ske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné
potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plas
tických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie
dach; hracie karty; tlačoviny a výrobky z papiera,
knihy, obrázkové knihy, komiksy, detské knihy, ča
sopisy, maľovanky; detské knižky podnecujúce ak
tivitu; papiernický tovar, listový papier, obálky, po
známkové bloky, diáre, poznámkové papiere a kar
tičky a pohľadnice, obrázkové kartičky; litografie;
perá, ceruzky, súpravy na kreslenie a maľovanie,
kriedy a tabule; odtlačky, tepelné nálepky; plagáty;
fotografie, obaly na knihy, záložky do kníh; darče
kové baliace papiere; papierové dekorácie, papiero
vé obrúsky; papierové prestierania, papierové pod
ložky; krepový papier, papierové klobúky a čiapky;
pozvánky a kartičky; papierové obrusy; dekorácie
na torty a zákusky, tortové ozdobné papiere; papie
rové vzory na vyšívanie, vzory na látkové aplikácie;
strihy na odevy, kostýmy, pyžamá, tepláky a tričká.
25 - Odevy a oblečenie pre mužov, ženy a deti; ko
šele, tričká, teplákové bundy; tepláky, džogingové
súpravy; nohavice, džínsy, krátke nohavice, vesty,
pršiplášte, oblečenie do dažďa, podbradníky; sukne,
blúzky, šaty, večerné šaty, podväzky, svetre, saká,
bundy, kabáty, nepremokavé plášte, otepľovačky,
viazanky, župany, kúpacie plášte, pokrývky hlavy,
klobúky, čiapky, šilty, opasky, šály, nočné obleče
nie, pyžamá, osobná spodná bielizeň; obuv, čižmy,
vysoké topánky, tenisky, športová obuv, sandále,
papuče a domáca obuv, ponožky, plážové a kúpacie
oblečenie, kostýmy, maškarné kostýmy vrátane ma
siek.
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; akčné posta
vičky a figúrky a príslušenstvo k nim, plyšové hrač
ky a bábiky, balóny, hračky do vody, hračky, na kto
rých sa dá jazdiť, zariadenia na kartové hry, detské
vozidlá, elektronické detské motorové vozidlá, bá
biky, lietajúce taniere, vreckové elektronické hry,
stolné hry, kartové hry, salónne hry, akčné hry - strieľanie do terča, zásobníky s hrami, prístroje na
videohry uvádzané do chodu vhodením mince alebo
pracujúce bez mincí, skladačky a puzzle, skladačky
rozvíjajúce myslenie a zručnosti, papierové masky,
kostýmy, kostýmové masky; skejtbordy, korčule,
vodné striekacie hračky, lopty, futbalové lopty,
športové lopty, bejzbalové lopty, basketbalové lop
ty, basketbalové rukavice, nafukovacie kolesá, krí
delká a iné pomôcky na plávanie, rekreačné plavid
lá, surfovacie dosky, rekreačné plávacie dosky,
plávacie plutvy, ozdoby na vianočné stromčeky
okrem svietiacich; plávajúce predmety na zábavu
a Šport.
(730) TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPA
NY, L. P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New
York 10019, US;

(540)

DOT

(510)9 - 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, elektrické, fotografické, kinematogra
fické, 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 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; filmy
a televízne filmy, nahrané nosiče, najmä nahrané
platne a nahrané audio- a audiovizuálne pásky, au
diovizuálne kazety, audiovizuálne disky a laserové
disky, stereoslúchadlá; batérie a akumulátory; bez
šňůrové telefóny; vreckové kalkulačky; audiokaze
ty a CD prehrávače; príručné karaoke prehrávače;
telefónne a rádiové vyvolávače a vyhľadávače; fil
mové klipy na kazetách na prezeranie ručnými pre
hliadačmi a projektormi; kazetové videonahrávače a
prehrávače, video-CD-prehrávače, digitálne pásko
vé audionahrávače a prehrávače; programy s video
hrami a počítačovými hrami, zásobníky s videohra
mi a počítačovými hrami; kazety s videohrami a po
čítačovými hrami; elektronické diáre; rádiá, okulia
re, slnečné okuliare a puzdrá a obaly na ne.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kni
hárske výrobky; fotografie; písacie potreby; lepidlá
na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelár
ske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné
potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plas
tických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie
dach; hracie karty; tlačoviny a výrobky z papiera,
knihy, obrázkové knihy, komiksy, detské knihy, ča
sopisy, maľovanky; detské knižky podnecujúce ak
tivitu; papiernický tovar, listový papier, obálky, po
známkové bloky, diáre, poznámkové papiere a kar
tičky a pohľadnice, obrázkové kartičky; litografie;
perá, ceruzky, súpravy na kreslenie a maľovanie,
kriedy a tabule; odtlačky, tepelné nálepky; plagáty;
fotografie, obaly na knihy, záložky do kníh; darče
kové baliace papiere; papierové dekorácie, papiero
vé obrúsky; papierové prestierania, papierové pod
ložky; krepový papier, papierové klobúky a čiapky;
pozvánky a kartičky; papierové obrusy; dekorácie
na torty a zákusky, tortové ozdobné papiere; papie
rové vzory na vyšívanie, vzory na látkové aplikácie;
strihy na odevy, kostýmy, pyžamá, tepláky a tričká.
25 - Odevy a oblečenie pre mužov, ženy a deti; ko

šele, tričká, teplákové bundy; tepláky, džogingové
súpravy; nohavice, džínsy, krátke nohavice, vesty,
pršiplášte, oblečenie do dažďa, podbradníky; sukne,
blúzky, šaty, večerné šaty, podväzky, svetre, saká,
bundy, kabáty, nepremokavé plášte, otepľovačky,
viazanky, župany, kúpacie plášte, pokrývky hlavy,
klobúky, čiapky, šilty, opasky, šály, nočné obleče
nie, pyžamá, osobná spodná bielizeň; obuv, čižmy,
vysoké topánky, tenisky, športová obuv, sandále,
papuče a domáca obuv, ponožky, plážové a kúpacie
oblečenie, kostýmy, maškarné kostýmy vrátane ma
siek.
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; akčné posta
vičky a figúrky a príslušenstvo k nim, plyšové hrač
ky a bábiky, balóny, hračky do vody, hračky, na kto
rých sa dá jazdiť, zariadenia na kartové hry, detské
vozidlá, elektronické detské motorové vozidlá, bá
biky, lietajúce taniere, vreckové elektronické hry,
stolné hry, kartové hry, salónne hry, akčné hry - strieľanie do terča, zásobníky s hrami, prístroje na
videohry uvádzané do chodu vhodením mince alebo
pracujúce bez mincí, skladačky a puzzle, skladačky
rozvíjajúce myslenie a zručnosti, papierové masky,
kostýmy, kostýmové masky; skejtbordy, korčule,
vodné striekacie hračky, lopty, futbalové lopty,
športové lopty, bejzbalové lopty, basketbalové lop
ty, basketbalové rukavice, nafukovacie kolesá, krí
delká a iné pomôcky na plávanie, rekreačné plavid
lá, surfovacie dosky, rekreačné plávacie dosky,
plávacie plutvy, ozdoby na vianočné stromčeky ok
rem svietiacich; plávajúce predmety na zábavu a
šport.
(730) TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPA
NY, L. P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New
York 10019, US;

(210)654-97
(220)03.03.1997
(511)9, 16, 25, 28
(540)

MICHIGAN

(510)9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, 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; filmy
a televízne filmy, nahrané nosiče, najmä nahrané
platne a nahrané audio- a audiovizuálne pásky, au
diovizuálne kazety, audiovizuálne disky a laserové
disky, stereoslúchadlá; batérie a akumulátory; bez
šňůrové telefóny; vreckové kalkulačky; audiokaze
ty a CD prehrávače; príručné karaoke prehrávače;
telefónne a rádiové vyvolávače a vyhľadávače; fil
mové klipy na kazetách na prezeranie ručnými pre
hliadačmi a projektormi; kazetové videonahrávače a
prehrávače, video-CD-prehrávače, digitálne pásko
vé audionahrávače a prehrávače; programy s video
hrami a počítačovými hrami, zásobníky s videohra
mi a počítačovými hrami; kazety s videohrami a po
čítačovými hrami; elektronické diáre; rádiá, okulia
re, slnečné okuliare a puzdrá a obaly na ne.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; kni
hárske výrobky; fotografie; písacie potreby; lepidlá
na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelár
ske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné
potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plas
tických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie
dach; hracie karty; tlačoviny a výrobky z papiera,
knihy, obrázkové knihy, komiksy, detské knihy, ča
sopisy, maľovanky; detské knižky podnecujúce ak
tivitu; papiernický tovar, listový papier, obálky, po
známkové bloky, diáre, poznámkové papiere a kar
tičky a pohľadnice, obrázkové kartičky; litografie;
perá, ceruzky, súpravy na kreslenie a maľovanie,
kriedy a tabule; odtlačky, tepelné nálepky; plagáty;
fotografie, obaly na knihy, záložky do kníh; darče
kové baliace papiere; papierové dekorácie, papiero
vé obrúsky; papierové prestierania, papierové pod
ložky; krepový papier, papierové klobúky a čiapky;
pozvánky a kartičky; papierové obrusy; dekorácie
na torty a zákusky, tortové ozdobné papiere; papie
rové vzory na vyšívanie, vzory na látkové aplikácie;
strihy na odevy, kostýmy, pyžamá tepláky a tričká.
25 - Odevy a oblečenie pre mužov, ženy a deti; ko
šele, tričká teplákové bundy; tepláky, džogingové
súpravy; nohavice, džínsy, krátke nohavice, vesty,
pršiplášte, oblečenie do dažd’a, podbradníky; sukne,
blúzky, šaty, večerné šaty, podväzky, svetre, saká
bundy, kabáty, nepremokavé plášte, otepľovačky,
viazanky, župany, kúpacie plášte, pokrývky hlavy,
klobúky, čiapky, šilty, opasky, šály, nočné obleče
nie, pyžamá, osobná spodná bielizeň; obuv, čižmy,
vysoké topánky, tenisky, športová obuv, sandále,
papuče a domáca obuv, ponožky, plážové a kúpacie
oblečenie, kostýmy, maškarné kostýmy vrátane ma
siek.
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; akčné posta
vičky a figúrky a príslušenstvo k nim, plyšové hrač
ky a bábiky, balóny, hračky do vody, hračky, na kto
rých sa dá jazdiť, zariadenia na kartové hry, detské
vozidlá, elektronické detské motorové vozidlá bá
biky, lietajúce taniere, vreckové elektronické hry,

stolné hry, kartové hry, salónne hry, akčné hry strieľanie do terča, zásobníky s hrami, prístroje na
videohry uvádzané do chodu vhodením mince alebo
pracujúce bez mincí, skladačky a puzzle, skladačky
rozvíjajúce myslenie a zručností, papierové masky,
kostýmy, kostýmové masky; skejtbordy, korčule,
vodné striekacie hračky, lopty, futbalové lopty,
športové lopty, bejzbalové lopty, basketbalové lop
ty, basketbalové rukavice, nafukovacie kolesá, krí
delká a iné pomôcky na plávanie, rekreačné plavid
lá surfovacie dosky, rekreačné plávacie dosky,
plávacie plutvy, ozdoby na vianočné stromčeky ok
rem svietiacich; plávajúce predmety na zábavu a
šport.
(730) TIME WARNER ENTERTAINMENT COMPA
NY, L. P., 75 Rockefeller Plaza, New York, New
York 10019, US;

(210)655-97
(220) 03.03.1997
(511)30
(540) SYMPATIE
(510)30 - Káva, kávové výťažky, kávové náhradky, čaj,
kávové a čokoládové nápoje a prípravky na ich prí
pravu.
(730) KRAFT JACOBS SUCHARD SA, (KRAFT JA
COBS SUCHARD AG), (KRAFT JACOBS SU
CHARD LTD), Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zurich,
CH;

(210)656-97
(220)03.03.1997
(511)30
(540) PAMPA
(510)30 - Káva, kávové výťažky, kávové náhradky, čaj,
kávové a čokoládové nápoje a prípravky na ich prí
pravu.
(730) KRAFT JACOBS SUCHARD SA, (Kraft Jacobs
Suchard AG), (Kraft Jacobs Suchard LTD),
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zilrich, CH;

(210)657-97
(220) 03.03.1997
(511)30
(540) SYMFONIE
(510)30 - Káva, kávové výťažky, kávové náhradky, čaj,
kávové a čokoládové nápoje a prípravky na ich prí
pravu.
(730) KRAFT JACOBS SUCHARD SA, (Kraft Jacobs
Suchard AG), (Kraft Jacobs Suchard LTD),
Klausstrasse 4-6, CH-8008 Zilrich, CH;

(210) 664-97
(220) 03.03.1997
(511)7
(540) SMART

(510)7 - Elektromechanické kuchynské prístroje, naprí
klad mixéry.
(730) WS TELESKOP INTERNATIONAL, spol. s r.
o., Perunská 2, 695 01 Hodonín, CZ;

(210)667-97
(220) 04.03.1997
(511)3, 5, 32
(540) SHARK
(510) 3 - Kozmetické výrobky.
5 - Farmaceutické výrobky s výnimkou liečiv, po
travinové doplnky v tuhom i tekutom stave, naprí
klad tabletky, kapsuly a olejové kapsuly na posilne
nie imunity a zlepšenie zdravia, vitamínové prí
pravky.
32 - Špeciálne sirupy, šťavy a nealkoholické nápoje
vrátane nápojov pre diabetikov a dietetikov.
(730) OLIMPEX, spol. s r. o„ Wellnerova 5, 779 00
Olomouc, CZ;

(210)668-97
(220) 04.03.1997
(511)24
(540) MORADA
(510)24 - Tkaniny, látky a textílie všetkých druhov; met
rový textil, látky na výrobu odevov a ich súčastí;
podšívkoviny a čalúnnické látky.
(730) IPT (U.K.) LIMITED, Haw Bank House, 2 High
Street, Cheadle Cheshire, GB;

(210) 669-97
(220) 04.03.1997
(310)345959
(320) 20.09.1996
(330) EM
(591) červená, zelená, modrá, čierna, biela
(511) 1, 3. 5
(540)

deti, obväzový materiál, materiál na zubné výplne a
zubné odtlačky, dezinfekčné prípravky, výrobky na
ničenie škodcov, fungicidy, herbicídy.
(730) SEAPRO INTERNATIONAL INC., 201 Met
calfe, Suite 911, Montreal, Westmount Quebec,
H3Z 2H7, CA;

(210) 670-97
(220) 04.03.1997
(511)5
(540)

ROMOZIN
(510)5 - Farmaceutické prípravky a substancie.
(730) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN,
GB;

(210) 671-97
(220) 04.03.1997
(511)32
(540) M AGNERAL
(510)32 - Ovocné a zeleninové nápoje, minerálne vody,
nedestilované kvasené nápoje, nealkoholické nápo
je.
(730) GEMINAL, s. r. o., Mierová 14, 982 18 Tomaľa,
SK;

(210)672-97
(220) 04.03.1997
(511)32
(540) UNLIMITED
(510)32 - Ovocné a zeleninové nápoje, minerálne vody,
nedestilované kvasené nápoje, nealkoholické nápo
je.
(730) GEMINAL, s. r. o., Mierová 14, 982 18 Tomaľa,
SK;

(210)675-97
(220)05.03.1997
(511)5
(540)DOLDONOS

(510) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedecké účely, foto
grafické účely, pre poľnohospodárstvo, záhradníc
tvo a lesníctvo, nespracované syntetické živice,
plastické hmoty v surovom stave, hnojivá, hasiace
zmesi, prípravky na chladenie a zváranie kovov,
chemikálie používané na konzervovanie potravín,
triesloviny, lepidlá pre priemysel.
3 - Bieliace prípravky a iné prípravky na pranie, čis
tiace, leštiace prípravky, prípravky na odstraňovanie
mastných škvŕn, brúsiace prípravky, mydlá, par fu
my, éterické oleje, kozmetika, vlasové vodičky,
zubné pasty.
5 - Farmaceutické, veterinárne a hygienické výrob
ky, diétne výrobky na lekárske účely, potraviny pre

(510) 5 - Farmaceutické prípravky a substancie.
(730) SANOFI S. A., 32/34 Rue Marbeuf, 75008 Paris,
FR;

(210) 676-97
(220)05.03.1997
(511)10
(540) BETA JECT
(510) 10 - Lekárske nástroje, najmä injekčné systémy na
aplikáciu farmaceutických prípravkov obsahujúcich
beta-interferon.
(730) SCHER1NG AKTIENGESELLSCHAFT Berlin,
Mullerstrasse 178, D-13353 Berlín, DE;

(210) 677-97
(220)05.03.1997
(511)5
(540) XELIDE
(510) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) PFIZER INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US;

(210)678-97
(220)05.03.1997
(511)5
(540) ALLSYNC
(510) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) PFIZER INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US;

(540)

(510)29 - Sušená zelenina, ovocie ďalej spracované.
30 - Ochutené tepelne spracované obilniny, potravi
ny z ryže.
32 - Sirupy, nápoje, ovocné šťavy.
(730) RACIO, spol. s r. o., Jiráskova 8, 690 02 Břeclav,
CZ;

(210)686-97
(220)05.03.1997
(511)30, 31
(540)

(210) 679-97
(220)05.03.1997
(511)5
(540) RESTOS YNC
(510) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) PFIZER INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US;

(210) 680-97
(220)05.03.1997
(511)5
(540)TIKOSYNC
(510) 5 - Farmaceutické prípravky.
(730) PFIZER INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 235 East 42nd Street, New York,
New York 10017, US;

(510) 30 - Ochutené tepelne spracované obilniny, potravi
ny z ryže.
31 - Obilniny.
(730) RACIO, spol. s r. o., Jiráskova 8, 690 02 Břeclav,
CZ;

(210)687-97
(220) 05.03.1997
(591) farebná
(511)3
(540)

(210)684-97
(220) 05.03.1997
(511)28, 29, 31
(540)

(510) 28 - Rybárske potreby, návnady.
29 - Mäso, mäsové výťažky.
31 - Krmivo pre zvieratá.
(730) RACIO, spol. s r. o., Jiráskova 8, 690 02 Břeclav,
CZ;

(510)3 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky na
riad, saponáty, čistiace a leštiace prípravky, chemic
ké čistiace prípravky.
(730) Henkel KGaA, Dusseldorf, DE;

(210)688-97
(220) 05.03.1997
(591) farebná
(511)3

(540)

(510) 3 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky na
riad, saponáty, čistiace a leštiace prípravky, chemic
ké čistiace prípravky.
(730) Henkel KGaA, Díisseldorf, DE;

(210) 689-97
(220)05.03.1997
(511) 5, 16, 41,42
(540) COMMITTED QUITTERS
(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.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto ma
teriálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tla
čoviny; knihárske výrobky; fotografie; papiernický
tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na pou
žitie v domácnosti; potreby pre umelcov; maliarske
štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem
nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prí
strojov; obalové materiály z plastických hmôt, kto
ré nie sú zahrnuté v iných triedach; hracie karty.
41- Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Lekárska, hygienická a kozmetická starostli
vosť; zverolekárske služby a služby v poľnohospo
dárstve; poradenstvo odborné patriace do tejto trie
dy.
(730) SmithKline Beecham Corporation, One Franklin
Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19101, US;

(210)692-97
(220) 06.03.1997
(511) 18, 25
(540) MAGIC
(510) 18 - Dáždniky, slnečníky.
25 - Pančuchy, päty na pančuchy , pančuchy absor
bujúce pot, pančuškové nohavice, ponožky, plášte,
pláštenky, pracovné plášte.
(730) 2 YOU, spol. s r. o., U háje 1504, 530 03 Pardubice,
CZ;

(210) 696-97
(220) 06.03.1997
(310) 75/21 5842
(320) 19.12.1996
(330) US
(511)5

(540)

(510)5 - Farmaceutické prípravky najmä imunomodulátory.
(730) Riker Laboratories, Inc., 3M Center, 2501 Hud
son Road, St. Paul, Minnesota, US;

(210) 697-97
(220) 06.03.1997
(511) 11
(540)

(510) 11 - Vodné filtračné jednotky na výrobu pitnej vody
na použitie v domácnostiach a náhradné diely.
(730) Amway Corporation, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;

(210) 699-97
(220) 06.03.1997
(511)21
(540) TWISTER
(510)21 - Domáce kuchynské potreby a nádoby, okrem
nádob z drahých kovov alebo potiahnutých drahými
kovmi, hrebene a špongie na umývanie, kefy (ok
rem štetcov), kefky na zuby, materiály na výrobu
kief, prostriedky a pomôcky na čistenie patriace do
tejto triedy; drôtenky, surové sklo a sklo ako polo
tovar, okrem skla pre stavebníctvo, výrobky zo skla,
porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach, keramické miniatúry.
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, New York 10022-7499, US;

(210) 750-97
(220) 12.03.1997
(310)0011830)
(320)31.12.1996
(330) CZ
(511) 9, 12, 42
(540)

(510)9 - Špeciálna prístrojová technika pre vozidlá a ich
skúšanie.
12 - Špeciálne komponenty vozidiel.
42 - Výskumno-vývojová a konštrukčná činnosť v
oblasti dopravného strojárstva, najmä koľajových
vozidiel všetkých druhov, špeciálnych vozidiel,
podzostáv koľajových vozidiel špeciálnych prepráv,
kovových prepravných prostriedkov, kontajnerov a
špeciálnych prístrojov, projektové práce v oblasti
dopravného strojárstva, projektovanie systémov na
potrubnú prepravu, odborné technické poradenstvo,
konzultácie, vypracovávanie odborných posudkov v
oblasti dopravného strojárstva, najmä koľajových
vozidiel, skúšobníctvo vozidiel, prevádzka skúšob
ne vydávania certifikácií, prevádzka rekreačných
zariadení, prenájom, programátorská činnosť, pos
kytovanie softvéru a poradenská činnosť, najmä v
oblasti konštrukčnej činnosti v dopravnom strojár
stve.
(730) VÚKV, a. s., Kartouzská 4,15021 Praha 5, CZ;

(210)751-97
(220) 12.03.1997
(511)32
(540)

ZENA
(510) 32 - Nealkoholické nápoje.
(730) Taisho Pharmaceutical Co., Ltd., 24-1, Takata 3-chome, Toshimaku, Tokyo, JP;

(210)754-97
(220) 12.03.1997
(511)5

(540) WYETH S-26
(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 HOME PRODUCTS CORPORA
TION, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey,
US;

(210)763-97
(220) 13.03.1997
(511) 5

(510) 7 - Textilné filtre a vaky, ktoré sú súčasťou strojov
a motorov používaných predovšetkým v chemic
kom priemysle, v elektrárňach, spaľovniach odpadu
a iných odvetviach priemyslu, ktoré využívajú stro
je alebo zariadenia so vzduchovou filtráciou pri vy
sokých teplotách.
11 - Vzduchové filtračné prístroje vrátane ich prí
slušenstva a súčastí.
24 - Textilné tkaniny, netkané látky a plastické hmo
ty vystužené vláknami (lamináty) na výrobu textil
ných filtrov, filtračných materiálov a vakov.
(730) W. L. GORE and ASSOCIATES GmbH, Herman-Oberth-Strasse 22, D-85640 Putzbrunn, DE;

(210)765-97
(220) 14.03.1997
(511)24, 25
(540)POLARFLÍS
(510) 24 - Tkaniny.
25 - Odevy vrátane športového oblečenia, klobučnícky tovar.
(730) AES Properties Corp., 5 Burlington Square, Bur
lington, Vermont, US;

(210)766-97
(220) 14.03.1997
(511)7, 8, 16, 19, 20,21
(540)

+.Á-CA.

NITRA
akciová spoločnosť

(510)7 - Okružné píly, horné frézy - hrčovačky, viacvretenové vŕtačky, manipulátory a dopravníky dreva.
8 - Montážne prípravky ručné (nemechanické).
16 - Drevené školské tabule.
19 - Rezivo, drevené hranoly, prírezy, drevené oblo
ženie, drevené priečky, drevené podlahoviny, dreve
né pracovné dosky, tyčky drevené guľaté a profilo
vé, drevené lišty na technické účely krycie a po
dlahové.
20 - Nábytok drevený a kancelársky, drevené dielce
pre nábytkárstvo, drevené stolové nohy.
21 - Dosky na krájanie pre domácnosť.
(730) IDEA Nitra, a. s., Novozámocká 224, 949 26 Nitra,
SK;

(540) MILKON
(510) 5 - Potrava pre dojčatá.
(730) Mliekoservis, a. s., Kubániho 2132, 960 98 Zvolen,
SK;

(210)767-97
(220) 14.03.1997
(511)30
(540)RISOLISTO

(210)764-97
(220) 14.03.1997
(511)7, 11,24
(540)SUPERFLEX

(510) 30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, ká
vové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, pe
kárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, smotanové
zmrzliny, med, melasový sirup; kvasnice, prášky do
pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prí
sady; korenie; potravinársky ľad.

(730) SOS ARANA AUMENTACION, S. A., Apartado
de Correos, 1, 46680 Algemesi (Valencia), ES;

(730) My Kinda Enterprises Limited, 195-197 King's
Road, London SW3 5ED, GB;

(210)768-97
(220) 14.03.1997
(51D9
(540) PARTEX

(210)780-97
(220) 14.03.1997
(591) červená, čierna, oranžová
(511)5
(540)

(510)9 - Puzdrá, plášte a kryty, spájacie špičky, kolíky,
pútka a iné markéry na identifikáciu elektrických
súčiastok a elektrických káblov; káblovody.
(730) PARTEX MARKING SYSTEMS AB, S-547 22
Gullspang, SE;

(210)772-97
(220) 14.03.1997
(511)29
(540) SAMKO
(510)29- Mäso a mäsové výrobky, hydina a hydinové vý
robky, údeniny a mäsové konzervy.
(730) Levický mäsový priemysel, a. s., 934 59 Levice,
SK;

(210)774-97
(220) 14.03.1997
(511)32
(540) LiMORE
(510)32 - Sýtené nealkoholické nápoje s príchuťou: po
maranč, broskyňa, ananás, citrón, jahoda, malina,
grep, kivi, marhuľa, tonik, kola; sirupy s príchuťou:
pomaranč, broskyňa, ananás, citrón, jahoda, malina,
grep, kivi, marhuľa.
(730) LIMORE - Marián Doboš, Ul. Rakové 12, 01001
Žilina - Tmové, SK;

(210)775-97
(220) 14.03.1997
(511) 10
(540) BIOCOR
(510) 10 - Lekárske prístroje, najmä oxygenátory.
(730) MINNTECH CORPORATION, spoločnosť zria
dená podľa zákonov štátu Minnesota, 14605 28th
Avenue North, Minneapolis, Minnesota 55447, US;

(210) 779-97
(220) 14.03.1997
(511)39, 42
(540)

(510) 39 - Zásobovacie služby.
42 - Reštauračné a barové služby.

Sila dvoch sŕdc
(510) 5 - Farmaceutické prípravky, najmä kardiovaskulár
ne prípravky a prípravky na zlepšenie cirkulácie kr
vi.
(730) Queisser Pharma GmH & Co., Schleswiger
Strasse 74, D-24941 Flensburg, DE;

(210)781-97
(220) 17.03.1997
(511)30
(540)

(510) 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
šalátových dressingov), cukrovinky nie na liečivé účely; 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 22101, US;

(210)782-97
(220) 17.03.1997
(511)29, 31
(540)

(510)29 - Ryby.
31 - Arašidy.
(730) TERRIS export-import, s pol. s r. o., Bratislavská
44, 917 01 Trnava, SK;

(210) 783-97
(220) 17.03.1997
(511)3
(540) MIRROR
(510) 3 - Čistiace prípravky, namáčacie prípravky, odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použi
tie vo výrobnom procese, zjasňovacie prípravky pre
domácnosť.
(730) Ing. Pavel Horváth - PERFEKT, K. Marxa 30,
934 01 Levice, SK;

(210) 784-97
(220) 17.03.1997
(511)3

(540) DOM SVETLA
(510)6 - Káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou
elektrických.
9 - Prístroje elektrické.
11 - Zariadenia na osvetľovanie.
17 - Ohybné rúry a hadice.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy.
21 - Domáce potreby, výrobky zo skla, porcelánu.
28 - Ozdoby na vianočný stromček.
(730) Kytka Ľudovít, PhDr., Štefánikova 28, 917 01
Trnava, SK;

(210) 797-97
(220) 17.03.1997
(511)5
(540) ALKYMER
(510)5 - Farmaceutické prípravky a prírodné prípravky
na použitie pre ľudí; výrobky obsahujúce žraločí ry
bí tuk, výrobky obsahujúce olej zo žraločej pečene;
výrobky vyrobené zo žraločieho rybieho tuku, vý
robky vyrobené zo žraločieho pečeňového oleja,
výrobky obsahujúce aIkyIglycerol ako aktívnu sub
stanciu.
(730) Exposan Aneby AB, Kungsängsvägen 27, S-561 51
Huskvama, SE;

(210) 841-97
(220) 19.03.1997
(511)30
(540)

(540) EFEKT
(510)3 - Bieliace krémy na pokožku, čistiace prípravky,
mydlá, toaletné prípravky.
(730) Ing. Pavel Horváth - PERFEKT, K. Marxa 30,
934 01 Levice, SK;

(210)786-97
(220) 17.03.1997
(511)29, 31
(540)

(510) 30-Káva.
(730) BALIARNE MAXIN, spol. s r. o., Továrenská
804, 908 01 Kúty, SK;

(210)850-97
(220)20.03.1997
(511) 17

(510) 29 - Konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; oriešky, oriešky spracované, ore
chové zmesi; arašidy spracované.
31 - Oriešky.
(730) MIDAN m.d.m., spol. s r. o., Bagarova 13, 831 06
Bratislava, SK;

(210)787-97
(220) 17.03.1997
(511)6, 9, 11, 17, 20,21,28

(540) CEPAG
(510) 17 - Celogumové panely, gumové dosky, izolačné
dosky, gumové výrobky neobsiahnuté v iných trie
dach.
(730) Gumokov, a. s., ul. akad. Bedmy, 502 00 Hradec
Králové, CZ;

(210)851-97
(220)20.03.1997
(310) 119763
(320)24.02.1997
(330) CZ

(540)
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(511)29
(540) MÁJKA
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(510) 29 - Paštéty všetkých druhov, mäsové krémy.
(730) HAMÉ, a. s., 687 03 Babice č. 572, CZ;

(210) 852-97
(220)20.03.1997
(310) 119764
(320) 24.02.1997
(330) CZ
(511)29
(540) MÁJKA

(510)38 - Televízne vysielanie.
(730) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina 45,
845 45 Bratislava, SK;

PLUS

(510)29 - Paštéty všetkých druhov, mäsové krémy.
(730) HAMÉ, a. s., 687 03 Babice č. 572, CZ;

(210)853-97
(220) 20.03.1997
(310)119765
(320) 24.02.1997
(330) CZ
(511)29
(540) MÁJKA NEO
(510) 29 - Paštéty všetkých druhov, mäsové krémy.
(730) HAMÉ, a. s., 687 03 Babice č. 572, CZ;

(210)858-97
(220) 02.05.1997
(511)41
(540) YEE TAO
(510) 41 - Výučba bojového umenia.
(730) Fodor František, T. G. Masaryka 20, 940 66 Nové
Zámky, SK;

(210)862-97
(220) 20.03.1997
(511) 16
(540)

PRSSCAR
(510) 16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov,
ktoré nie sú zaradené do iných tried; tlačiarenské
výrobky; potreby na knižné väzby; fotografie; pa
pierenský tovar; lepidlá pre papiernictvo alebo do
mácnosť; materiál pre umelcov; štetce; písacie stro
je a kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné
pomôcky s výnimkou aparátov; plastické obaly (ne
zaradené do iných tried); hracie karty; písmená pre
tlačiarne; štočky.
(730) MERCK & CO., Inc., spoločnosť štátu New
Jersey, One Merck Drive, Whitehouse Station, New
Jersey, US;

(210)863-97
(220)21.03.1997
(511)3
(540)

(210) 860-97
(220)20.03.1997
(591) sivá, modrá, červená, biela, čierna
(511)38
(540)

(510) 38 - Televízne vysielanie.
(730) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina 45,
845 45 Bratislava, SK;

(210)861-97
(220) 20.03.1997
(591) sivá, modrá, červená, biela
(511)38

(510) 3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bie
lizne; čistiace prípravky; mydlá; voňavky; kozme
tické prípravky; esenciálne oleje; toaletné príprav
ky; peny na holenie; vody pred holením a po hole
ní; prípravky na starostlivosť o vlasy; zubné pasty;
prípravky na ošetrenie ústnej dutiny; antiperspiranty; dezodoranty na osobnú potrebu.
(730) Unilever NV, Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;

(210) 864-97
(220)21.03.1997
(591) farebná
(511)28, 30
(540)

(510)28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočný stromček (s výnimkou osvetľovacích te
lies).
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, siru
py; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot,
omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.
(730) Enrique Bernat F., S. A., Avenida Diagonal 662, 5
08034 Barcelona, ES;

(210)868-97
(220)21.03.1997
(511)3
(540)

%/VA YA^
(510)3 - Kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť.
(730) Aconville Holdings Ltd., Oak Walk, St. Peter,
Jersey JE3 7EF, Channel Islands, GB;

(210)885-97
(220)21.03.1997
(591) biela, zelená, čierna
(511)6
(540)

(210)865-97
(220)21.03.1997
(511)5, 10, 40
(540) INHALE
(510) 5 - Liečivá podávané v aerosólovej forme.
10 - Dávkovacie jednotky aerosólových liečiv.
40 - Spracovanie a nové prepracovanie (preformovanie) liečiv vyrábaných inými na ich prispôsobenie
a podávanie v aerosólovej forme.
(730) Inhale Therapeutic Systems, 1060 East Meadow
Circle, Palo Alto, California 94303, US;

(210)866-97
(220)21.03.1997
(511)41
(540)

ST~

(510)41 - Vzdelávanie a výchova, vyučovanie, zábava,
športové a kultúrne aktivity.
(730) STER-KINEKOR EUROPE LIMITED, La
Motte Chambers, St. Helier, Jersey, Channel Is
lands, GB;

(210) 867-97
(220)21.03.1997
(511)41
(540) STER-KINEKOR
(510)41 - Vzdelávanie a výchova, vyučovanie, zábava,
športové a kultúrne aktivity.
(730) STER-KINEKOR EUROPE LIMITED, La
Motte Chambers, St. Helier, Jersey, Channel Is
lands, GB;

LT

(510)6 - Nádražné budovy, modulové diely na nádražné
budovy, časti a príslušenstvo k uvedeným výrob
kom, nádrže, cisterny, nástupištia, rampy, plošiny,
strešné konštrukcie a iné strešné materiály - všetko
z kovu.
(730) Oy U-CONT Ltd, Liunantie 51, 79600 Joroinen,
FI;

(210)887-97
(220)21.03.1997
(511) 16, 41
(540)

ÄISPjournal
(510) 16 - Časopisy.
41 - Vydavateľská a publikačná činnosť (s výnim
kou reklamných materiálov).
(730) HMH, s. r. o., Tovarikova osada 31, 841 02 Brati
slava, SK;

(210)889-97
(220)21.03.1997
(511)9
(540) EXCES
(510) 9 - Okuliare, okuliarové časti a súčasti.
(730) PROPHILO S. R. L., Via V. Mandricardo 10,
Venezia-Mestre (Venezia), IT;

(210) 890-97
(220)24.03.1997
(511)29, 30, 31
(540) MAZNÁČIK
(510)29 - Mrazené a sterilizované ovocie a zelenina; ovočné a zeleninové pretlaky; potravinárske konzer
vy; potravinárske polotovary; hotové jedlá vyrobe
né z uvedených potravín; mäso, hydina, ryby vráta
ne kôrovcov a mäkkýšov.
30 - Zmrzliny, ovocné krémy, ovocno-mliečne a
mliečne krémy bez použitia čokolády, kakaa, orieš
kov, kávy a kávových náhradiek alebo s ich použi
tím; ovocné a zeleninové drene.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina.
(730) NITRAFROST, a. s., Novozámocká 80, 949 81
Nitra, SK;

(210)894-97
(220)25.03.1997
(511)32, 33
(540) BLAST
(510)32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovoc
ných štiav.
33 - Konzumné a značkové liehoviny; vínne, ovoc
né, bylinné, obilné destiláty pravé a rezané, vína a
likéry.
(730) BLAST, s. r. o., Košice, Šoltésovej 3, 040 01 Koši
ce, SK;

(210)895-97
(220)25.03.1997
(511)33
(540) RICHTÁRSKA
(510) 33 - Liehoviny.
(730) BLAST, s. r. o., Košice, Šoltésovej 3, 040 01 Koši
ce, SK

(210)896-97
(220) 25.03.1997
(511)33
(540) RICHTÁRSKY
(510)33 - Liehoviny.
(730) BLAST, s. r. o., Košice, Šoltésovej 3, 040 01 Koši
ce, SK;

(210)897-97
(220)25.03.1997
(511)32, 33
(540)

(510)32 - Nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky
na prípravu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovoc
ných štiav.
33 - Vína; konzumné a značkové liehoviny; vínne,
ovocné, bylinné a obilné destiláty pravé a rezané, li
kéry.
(730) BLAST, s. r. o., Košice, Šoltésovej 3, 040 01 Koši
ce, SK;

(210)898-97
(220)25.03.1997
(511)30
(540) TWIX PRE DLHŠIU PAUZU
(510) 30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na ľud
skú spotrebu; ryža, ryža v balíčkoch na varenie,
predvarená alebo dehydratovaná ryža; cestoviny,
cestá; nátierky na chlieb obsahujúce prevažne suro
viny obsiahnuté v triede 30, hotové jedlá alebo po
lotovary, zákusky, koláče a malé občerstvenia obsa
hujúce najmä produkty obsiahnuté v triede 30, ale
tiež obsahujúce prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydi
ny, zeleniny a 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; nátierky alebo plnky do pe
kárskych alebo cukrárskych výrobkov alebo plniek
do pečív obsahujúce prevažne uvedené produkty;
sirupy, sirup z melasy, cukor, med, omáčky vrátane
dressingov; cukrovinky nie na liečivé účely; ovocné
zmrzliny, smotanové zmrzliny, potravinársky ľad,
zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky; chlieb,
koláče, torty, zákusky, keksy, sušienky, pekárske a
cukrárske výrobky, cukríky, pralinky, bonbóny, cuk
rovinky, zaváraniny, sladké pečivo, múčniky, dezer
ty, biskvity, čokoláda, čokoládové výrobky, plnky
do pekárskych a cukrárskych výrobkov a plnky do
pečív, zákuskov a koláčov vyrobené prevažne z uvedených produktov.
(730) MARS, INCORPORATED, McLean, Virginia,
US;

(210)1100-97
(220)21.04.1997
(511)39,42
(540) AMETRIN
(510) 39 - Motorizovaná služba pre nevidiacich.
42 - Sprevádzanie zrakovo postihnutých občanov.
(730) Organizácie zrakovo postihnutých Bratislava mesto, Kríková 16, 821 07 Bratislava, SK;

(210)1101-97
(220)21.04.1997
(511)35,41,42
(540)

(510)35 - Propagačná a reklamná činnosť, vydávanie
kníh, periodických a neperiodických publikácií, ma
loobchod a veľkoobchod s tovarom, sprostredkova
nie obchodu so starožitnosťami.
41 - Agentúrne služby kultúrnych, športových a zá
bavných podujatí,
42 - Rezervácie hotelov, penziónov, prechodného ubytovania, ubytovacie kancelárie, ubytovacie služ
by prázdninových táborov.
(730) IPMart, spol. s r. o., A.Trajana 16, 921 01 Piešťa
ny, SK;

(540) CARMEL

(210)1103-97
(220)21.04.1997
(511)31
(540) PIPICAT

(510) 10 - Prístroje, zariadenia a nástroje chirurgické a le
kárske; prístroje a zariadenia pre pacientov s inkontinenciou; ostomické vaky, výrobky a prípravky pre
pacientov trpiacich osteómom; katétre.
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US;

(510)31- Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie
dach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; se
mená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad.
(730) Ralston Purina Company, spoločnosť podľa záko
nov štátu Missouri, Checkerboard Square, St. Louis,
Missouri 63164, US;

(510) 33 - Vína, likéry, liehoviny a alkoholické nápoje.
(730) SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE
DES GRANDES CAVES RICHON-LE-ZION
AND ZICRON-JACOB LTD., 25-Harcarmel
Street, Richon-Le-Zion 75100, IL;

(210) 1107-97
(220)21.04.1997
(511) 10
(540) SAMEC

(210) 1108-97
(220)21.04.1997
(511)21
(540) L.O.C.

(210) 1104-97
(220)21.04.1997
(511)31
(540) PRO PLAN

(510)21- Handry navlhčené a impregnované viacúčelo
vým koncentrátom.
(730) Amway Corporation, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;

(510) 31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné pro
dukty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie
dach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; se
mená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá, slad.
(730) Ralston Purina Company, spoločnosť podľa záko
nov štátu Missouri, Checkerboard Square, St. Louis,
Missouri 63164, US;

(210) 1109-97
(220)21.04.1997
(511) 12
(540) UNIROYAL

(210) 1105-97
(220)21.04.1997
(511)33
(540)

(510) 12 - Pneumatiky a duše do pneumatík.
(730) UGTC Reifen GmbH, Michelinstr. 4, D-76131
Karlsruhe, DE;

(210) 1110-97
(220)21.04.1997
(51D9
(540)

COALITION
(510) 33 - Vína, likéry, liehoviny a alkoholické nápoje
(730) SOCIETE COOPERATIVE ViGNERONNE
DES GRANDES CAVES RICHON-LE-ZION
AND ZICRON-JACOB LTD., 25-Harcarmel
Street, Richon-Le-Zion 75100,1L;

(210) 1106-97
(220)21.04.1997
(511)33

(510)9 - Nahrané audio- a videonosiče vo forme nahrá
vok, pások, kaziet a diskov; zariadenia používané
na uchovávanie a prenos digitálnych údajov vo for
me pások a diskov; počítačové programové vybave
nie na interaktívne multimediálně použitie v reál
nom čase a pre CD-ROM; kinematografické filmy;
časti a fitingy na uvedené tovary.
(730) COALITION RECORDINGS INTERNATIONAJL LIMITED, 46 Kensington Court, London
W8 5DP, GB;

(210) 1140-97
(220) 24.04.1997
(511)7, 17, 19, 28, 40
(540)

(510) 7 - Stroje na opracovanie dreva a plastov.
17 - Ohybné rúry s výnimkou kovových; plastické
hmoty - polotovary; tesniace materiály z plastov;
výplne z plastov.
19 - Opracované drevo; plastové okná; vodovodné
potrubia z plastov.
28 - Hry z dreva.
40 - Ohýbanie plastov.
(730) Ing. Jan Babinec - BABS, Medveďovej 24, 851 05
Bratislava, SK;

(210) 404-98
(220) 19.02.1998
(511)3, 18, 21, 31
(540) MILÁČIK
(510) 3 - Kozmetické prípravky pre zvieratá; čistiace prí
pravky; šampóny pre zvieratá chované v domácnos
ti.
18 - Náhubky; obojky pre zvieratá; postroje pre
zvieratá; vodidlá.
21 - Česadlá na zvieratá; klietky pre vtáky, voliéry;
hrebene na zvieratá; klietky pre zvieratá chované v
domácnosti.
31 - Jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; nápoje
pre zvieratá; živé zvieratá; potrava pre zvieratá; po
silňujúce prípravky pre zvieratá; podstielka pre
zvieratá; jadrové krmivo pre zvieratá; živá hydina;
arašídové výlisky pre zvieratá.
(730) Ivan Mocko - ZOOPRODUKT, Jesenského,
921 01 Piešťany, SK;

(210) 1788-98
(220)01.07.1998
(511)32
(540)KOFOKOLA
(510)32 - Nealkoholické nápoje, limonády, sirupy, prí
pravky a príchuti na výrobu nápojov.
(730) Gold Limo, a. s., Pestovateľská 1, 824 66 Bratisla
va, SK;

(210)2570-98
(220) 14.10.1998
(591) červená, modrá
(511)36

(540)

(510) 36 - Nákup a predaj na splátky (finančný lizing).
(730) TATRACREDIT, s. r. o., Hlavné námestie 12,
060 01 Kežmarok, SK;

(210)2576-98
(220) 14.10.1998
(511)9, 36,37,38, 42
(540)

(510)9 - Prístroje na prenos, spracovanie a reprodukciu
zvuku a obrazu, hlavne rádiostanice, trunkingové
rádiostanice, rádiotelefóny, faxy vrátane prenos
ných; prístroje a koncové zariadenia pre verejnú rá
diovú sieť a telekomunikácie, hlavne elektrické za
riadenia na vysielanie, prijímanie, spracovanie, ukladanie, prenos a výstup správ a údajov; časti a sú
časti uvedených zariadení; systémy skladajúce sa z
kombinácie uvedených zariadení; programy na
spracovanie údajov; prístroje na spracovanie úda
jov, počítače vrátane mikroprocesorov, rozhrania
(interfaces); modemy, tlačiarne; magnetické a optic
ké záznamové zariadenia; optické nosiče údajov vo
forme diskov, pások, kariet a drôtov; klávesnice;
káble a káblovody, všetko na prenos elektrických,
telekomunikačných a optických signálov; antény;
vlnovody elektronické alebo ako telekomunikačné
súčasti; elektronické prístroje a zariadenia, hlavne
na spracovanie, zápis, ukladanie do pamäte, prenos,
príjem a/alebo tlač údajov.
36 - Poradenské služby súvisiace s telekomuniká
ciami, hlavne finančné poradenstvo pri projektova
ní (vrátane plánovania a vývoja) rádiokomunikačných prístrojov, zariadení a sietí.
37 - Údržba a oprava telekomunikačných zariadení,
najmä zariadení verejných rádiových sietí; inštalá
cia.
38 - Služby prevádzkovateľa verejnej rádiovej siete,
telekomunikačné služby; informačné služby a služ
by poskytovateľa internetu prostredníctvom teleko
munikačných sietí; prenajímanie prístrojov a zaria
dení na verejnú rádiovú a telekomunikačnú sieť.
42 - Poradenské služby súvisiace s rádiokomunikáciami, hlavne technické poradenstvo pri projektova
ní (vrátane plánovania a vývoja) rádiových a tele
komunikačných prístrojov, zariadení a sietí; služby
softvérového podniku; služby počítačovej siete; vý
voj a tvorba programov na spracovanie údajov pre
verejnú rádiovú sieť.

(730) Technopol International, a. s., KutHkova 17,
852 50 Bratislava, SK;

(210)2609-98
(220) 15.10.1998
(511)9, 36, 37, 38, 42
(540)

(510)9 - Prístroje na prenos, spracovanie a reprodukciu
zvuku a obrazu, hlavne rádiostanice, trunkingové
rádiostanice, rádiotelefóny, faxy vrátane prenos
ných; prístroje a koncové zariadenia pre verejnú rá
diovú sieť a telekomunikácie, hlavne elektrické za
riadenia na vysielanie, prijímanie, spracovanie, ukladanie, prenos a výstup správ a údajov; časti a sú
časti uvedených zariadení; systémy skladajúce sa z
kombinácie uvedených zariadení; programy na
spracovanie údajov; prístroje na spracovanie úda
jov, počítače vrátane mikroprocesorov, rozhrania
(interfaces); modemy, tlačiarne; magnetické a optic
ké záznamové zariadenia; optické nosiče údajov vo
forme diskov, pások, kariet a drôtov; klávesnice;
káble a káblovody, všetko na prenos elektrických,
telekomunikačných a optických signálov; antény;
vlnovody elektronické alebo ako telekomunikačné
súčasti; elektronické prístroje a zariadenia, hlavne
na spracovanie, zápis, ukladanie do pamäte, prenos,
príjem a/alebo tlač údajov.
36 - Poradenské služby súvisiace s telekomuniká
ciami, hlavne finančné poradenstvo pri projektova
ní (vrátane plánovania a vývoja) rádiokomunikačných prístrojov, zariadení a sietí.
37 - Údržba a oprava telekomunikačných zariadení,
najmä zariadení verejných rádiových siete; inštalá
cia.
38 - Služby prevádzkovateľa verejnej rádiovej siete,
telekomunikačné služby; informačné služby a služ
by poskytovateľa internetu prostredníctvom teleko
munikačných sietí; prenajímanie prístrojov a zaria
dení na verejnú rádiovú a telekomunikačnú sieť.
42 - Poradenské služby súvisiace s rádiokomunikáciami, hlavne technické poradenstvo pri projektova
ní (vrátane plánovania a vývoja) rádiových a tele
komunikačných prístrojov, zariadení a sietí; služby
soflvérového podniku; služby počítačovej siete; vý
voj a tvorba programov na spracovanie údajov pre
verejnú rádiovú sieť.
(730) Technopol International, a. s,, Kutlíkova 17,
852 50 Bratislava, SK;

(210)2886-98
(220) 17.11.1998
(591) žltá, čierna
(511) 1, 3, 4, 9, 11, 16, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41 ,42
(540)

Slovnaft

(510) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľ
nohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; plastické
hmoty v nespracovanom stave s výnimkou fungicídov, herbicídov a insekticídov.
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a
brúsenie.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; pohon
né hmoty do motorových vozidiel.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, elektrické, optické,
signalizačné a kontrolné; benzínové čerpacie stani
ce, destilačné prístroje laboratórne, nahrané operač
né programy, počítačový softvér; palivové čerpadlá
na čerpacie stanice.
11 - Destilačné veže, zariadenia na spracovanie ro
py; konštrukcie pecí a rúr, komíny pre priemysel ro
py; regulačné a bezpečnostné zariadenia na plynové
potrubia; výmenníky tepla.
16 - Tlačoviny, knihárske výrobky; obalové mate
riály nezaradené do iných tried.
17 - Plastové výlisky ako polotovary; granulovaný
polyetylén, granulovaný polypropylén, plastové pá
sy, pásky a fólie (nie ako obalový materiál).
19 - Asfalt, smola, bitúmeny.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment; ob
chodná správa, riadenie priemyselných alebo ob
chodných podnikov.
36 - Služby v oblasti poisťovníctva, finančné služ
by, služby investičných trustov a holdingových spo
ločností; služby maklérov na tovarovej burze a bur
ze cenných papierov.
37 - Opravy strojov, prístrojov a zariadení, staveb
níctvo.
39 - Zabezpečenie dopravy v rámci cestovnej a tu
ristickej kancelárie; nákladná a kamiónová doprava,
osobná doprava.
40 - Spracovanie ropy, výroba kotlov a zariadení pre
petrochemický priemysel a na spracovanie ropy.
41 - Vzdelávanie mládeže a dospelých, poskytova
nie ubytovania v internáte, služby poskytované
knižnicami, organizovanie konferencií, seminárov,
sympózií a školení, organizovanie športových po
dujatí, služby poskytované prázdninovými tábormi.
42 - Aktualizácia, inštalácia a spúšťanie počítačo
vých programov, expertíza v oblasti životného pros
tredia, kalibrácia, kontrola kvality, skúšky materiá
lov, technické štúdie, výskum a vývoj nových vý
robkov, projektová činnosť; poskytovanie prechod
ného ubytovania, reštaurácie.
(730) SLOVNAFT, a. s„ Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava,
SK;

(210)53-99
(220) 14.01.1999
(511)5, 6, 9, 18, 25, 31, 35, 36, 37, 40, 41, 42
(540) MATADOR
(510)5 - Liečivá na ľudskú spotrebu, zdravotnícke prí
pravky.
6 - Stavebný materiál z kovu, obyčajné kovy a ich
zliatiny, kovové konštrukcie a ich časti.
9 - Meracia, kontrolná a regulačná technika, merače
tepla a vodomery na teplú a studenú vodu, počíta
čový softvér.
18 - Brašnársky a sedlársky tovar vrátane výrobkov
z koženej galantérie.

25 - Obuv.
31 - Surové drevo.
35 - Reklamná činnosť, organizovanie výstav a veľ
trhov na obchodné a reklamné účely; automatizova
né spracovanie dát.
36 - Poisťovníctvo, služby v oblasti financovania,
peňažníctva a nehnuteľností, faktoring, forfajting.
37 - Stavebníctvo, výstavba ciest.
40 - Recyklácia opotrebovaných pneumatík, do
pravných pásov a zvulkanizovaného odpadu, likvi
dácia gumového odpadu a PE fólií do druhotných
surovín.
41 - Vzdelávanie, rekvalifikácia, učňovské škol
stvo, odborné kurzy, športová a kultúrna činnosť
spojená s organizovaním športových súťaží a podu
jatí a s prevádzkovaním športových a kultúrnych za
riadení.
42 - Usporadúvanie a prevádzkovanie výstav, zá
kladný a aplikovaný výskum kaučukov, plastov a
strojových zariadení, poskytovanie stravovacích a
občerstvovacích služieb, hotových jedál, polotova
rov, zdravotná a lekárska starostlivosť, služby zdra
votných stredísk a nemocníc.
(730) MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, 020 32
Púchov, SK;

(210)2387-96
(220) 10.09.1996
(511) 1, 5, 7, 12, 22, 29, 31, 35, 36, 39, 42
(540)

BELAR TT
(510) 1 - Chemikálie pre lesníctvo; fosfáty (hnojivá); poľ
nohospodárske chemické prípravky s výnimkou
fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na
ničenie hmyzu; hnojivá pre poľnohospodárstvo.
5 - Herbicídy; fungicidy; pesticídy.
7 - Poľnohospodárske stroje; poľnohospodárske ná
radie s výnimkou ručného.
12 - Vozidlá.
22 - Povrazy; motúzy, siete, vrecia a obaly.
29 - Mäso; ryby; hydina, zverina; mäsové výťažky;
vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé tuky a ole
je.
31 - Nespracované poľnohospodárske, záhradkár
ske a lesné produkty a obilniny; živé zvieratá; po
trava pre zvieratá; prísady do krmív; obilie v ne
spracovanom stave; obilniny (zvyškové produkty)
na živočíšnu spotrebu; kŕmne zmesi na výkrm hospodáskych zvierat; krmivo; zrno (obilie); zrno (se
meno).
35 - Informácie o obchodnom podnikaní; kancelárie
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; pomoc pri ria
dení obchodnej činnosti; služby a poradenstvo v ob
chodnej činnosti; obchodný manažment a podniko
vé poradenstvo; organizovanie výstav na obchodné
účely; personálne poradenstvo; podpora predaja;
poradenstvo pri riadení podnikov; predvádzanie to
varu; obchodný prieskum; prieskum trhu; riadenie
priemyselných alebo obchodných podnikov; účtov
níctvo; sprostredkovateľská činnosť v oblasti ob
chodu.

36 - Finančné odhady a oceňovanie; kapitálové in
vestície; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním po
hľadávok; kúpa na splátky (financovanie - lízing);
sprostredkovanie finančných služieb; prenájom a
správa nehnuteľností.
39 - Balenie a skladovanie tovaru; zásobovanie.
42 - Prenájom poľnohospodárskych nástrojov a za
riadení; prenájom a chov zvierat.
(730) BELAR - TRADE, a. s., Akademická 1, 949 01
Nitra, SK;

(210) 117-99
(220)22.01.1999
(591) červená, čierna
(511) 9, 16, 35, 37, 40
(540)

FäMOPY
(510)9 - Telekomunikačné zariadenia vrátane príslušen
stva; faxy; archivačné zariadenia mikrografické a
elektronické; premietacie prístroje na diapozitívy;
diaprojektory; fotografické prístroje vrátane príslu
šenstva; prístroje na nahrávanie, prenos a reproduk
ciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče údajov,
záznamové disky; počítacie stroje, kalkulačky; za
riadenia na spracovanie údajov, počítače a príslu
šenstvo; tlačiarne k počítačom; počítačový softvér;
kopírovacie zariadenia a stroje.
16 - Písacie stroje vrátane príslušenstva; kancelár
ske potreby okrem nábytku.
35 - Služby sprostredkovateľské a obstarávateľské s
uvedenými výrobkami; poradenská činnosť v oblas
ti obchodu; reprografické služby.
37 - Opravy a servisné služby uvedených výrobkov;
opravy kancelárskych strojov a reprodukčnej tech
niky.
40 - Recyklácia tonerových náplní.
(730) FaxCopy, a. s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava,
SK;

(210)322-99
(220) 15.02.1999
(511)32

(540) Zeus
(510)32 - Nealkoholické nápoje, ovocné šťavy, ovocné
výťažky, sirupy na výrobu nápojov.
(730) OKON, a. s., Rybárska Č.1, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, SK;

(210)258-99
(220) 10.02.1999
(591) čierna, modrá, oranžová, sivá
(511)9, 16,41,42
(540)

(510) 9 - Počítačový softvér.
16 - Papier, kartón, grafické zobrazenie.
41 - Vzdelávanie, školenia, organizovanie a vedenie
konferencií.
42 - Prenájom počítačového softvéru.
(730) DATAPAC, s. r. o., Páričkova 18, 821 08 Bratisla
va, SK;

(210)259-99
(220) 10.02.1999
(591) modrá, čierna
(511)9, 16,41,42
(540)

(510) 9 - Počítačový softvér, počítače.
16 - Papier, kartón, grafické zobrazenie.
41 - Vzdelávanie, školenia, organizovanie a vedenie
konferencií.
42 - Tvorba softvéru, inštalácia a servis počítačo
vých programov, prenájom počítačového softvéru.
(730) DATAPAC, s. r. o., Páričkova 18, 821 08 Bratisla
va, SK;

(210) 76-99
(220) 19.01.1999
(591) zelená
(511)9, 16,38,42
(540)

(540)

EASY (íZ9)

(510) 16 - Obalové materiály a obaly z papiera a plastic
kých hmôt.
35 - Propagácia rádiotelefónnych spojových slu
žieb.
38 - Rádiotelefónne spojové služby.
(730) EuroTel Bratislava, a. s., Karpatská 8, 811 05
Bratislava, SK;

(210)303-99
(220) 15.02.1999
(511) 16,35,38
(540) ÍZY
(510) 16 - Obalové materiály z papiera a plastických
hmôt.
35 - Propagácia rádiotelefónnych spojových slu
žieb.
38 - Rádiotelefónne spojové služby.
(730) EuroTel Bratislava, a. s., Karpatská 8, 811 05
Bratislava, SK;

(210) 106-94
(220)20.01.1994
(310)82689
(320) 15.09.1993
(330) CZ
(511)7, 11, 37
(540)

SWH
(510) 9 - Počítače, nahrané počítačové programy, perifér
ne zariadenia k počítačom, počítačový softvér.
16 - Počítačové programy (papierové pásky a štítky
na zaznamenanie počítačových programov).
38 - Komunikácia (telefonická komunikácia), mo
bilné telefóny, počítačová komunikácia, komuniká
cia pomocou počítačových terminálov, prenos správ
a obrazových informácií pomocou počítača.
42 - Spracovanie autorských práv, projekty (štúdie
technických projektov), projektová činnosť, exper
tízy, inžinierska činnosť, počítačové programova
nie, poradenstvo v oblasti bezpečnosti, tvorba, vý
roba softvéru, inštalácia, spúšťanie a aktualizovanie
počítačových programov, poradenské služby v ob
lasti počítačového hardvéru, prenájom prístupového
času k počítačovým bázam dát, priemyselné vlast
níctvo, prenájom počítačového softvéru.
(730) SWH, spol. s r. o., Stromová 9, 830 07 Bratislava,
SK;

(510)7 - Čerpadlá a čerpacia technika všetkých druhov
vrátane náhradných dielcov, mimo špeciálnych čer
padiel pre zdravotníctvo a pre vozidlá.
11 - Armatúry všetkých druhov vrátane náhradných
dielcov.
37 - Opravárenské a servisné služby v oblasti čer
pacej techniky, renovácia náhradných dielcov na
tieto výrobky.
(730) SIGSERVIS, spoL s r. o., Hálkova 20, 772 00
Olomouc, CZ;

(210) 107-94
(220)20.01.1994
(310)82690
(320) 15.09.1993
(330) CZ
(511)7, 11, 37

(540)

SIGSERVIS
(510)7 - Čerpadlá a čerpacia technika všetkých druhov
vrátane náhradných dielcov, mimo špeciálnych čer
padiel pre zdravotníctvo a pre vozidlá.
11 - Armatúry všetkých druhov vrátane náhradných
dielcov.
37 - Opravárenské a servisné služby v oblasti čer
pacej techniky, renovácia náhradných dielcov na
tieto výrobky.
(730) SIGSERVIS, spol. s r. o., Hálkova 20, 772 00
Olomouc, CZ;

(210)2842-98
(220) 12.11.1998
(511)7, 9, 11,35,41,42
(540)

^ Kiimatech
(510) 7 - Filtre na čistenie a chladenie vzduchu (do moto
rov); vzduchové chladiče; regulátory (ako časti stro
jov); odsávacie stroje na priemyselné účely; pneu
matické dopravníky; pneumatické transportéry; dú
chadlá; výtlačné ventilátory; fukáre, vejačky; čer
padlá na stlačený vzduch; prevzdušňovače.
9 - Regulátory kotlov (teplárenských pecí); elektric
ké regulátory; meracie prístroje; elektrické meracie
zariadenia; meracie pomôcky.
11 - Zariadenia na osviežovanie vzduchu; klimati
začné zariadenia; regulátory na vodné alebo plyno
vé zariadenia a potrubia; regulačno-bezpečnostné
zariadenia na plynové potrubia; regulačno-bezpeč
nostné prídavné zariadenia na vodné zariadenia.
35 - Reklamné agentúry.
41 - Prenájom športových zariadení s výnimkou do
pravných prostriedkov; športoviská (služby).
42 - Projektovanie stavieb; projektová činnosť, štú
die technických projektov.
(730) KLIMATECH, spol. s r. o., Vrbovská 19, 921 01
Piešťany, SK;

(210)3300-98
(220)21.12.1998
(511)30, 35
(540)KUTERMIX
(510)30 - Technologické suroviny na potravinárske vý
robky: sójové výrobky, koreniny, koreniny a zmesi
korenín, múka a obilné prípravky.
35 - Sprostredkovanie v obchodnej činnosti s uve
denými tovarmi.
(730) PROGAST, spol. s r. o., Fraňa Kráľa 12, 811 05
Bratislava, SK;

(210)3301-98
(220)21.12.1998
(511)30, 35
(540) PRO ŠUNKA

(510)30 - Technologické suroviny na potravinárske vý
robky: sójové výrobky, koreniny, koreniny a zmesi
korenín, múka a obilné prípravky.
35 - Sprostredkovanie v obchodnej činnosti s uve
denými tovarmi.
(730) PROGAST, spol. s r. o., Fraňa Kráľa 12, 811 05
Bratislava, SK;

(210)3302-98
(220)21.12.1998
(511)30, 35
(540) PRO PÄTÉ
(510)30 - Technologické suroviny na potravinárske vý
robky: sójové výrobky, koreniny, koreniny a zmesi
korenín, múka a obilné prípravky.
35 - Sprostredkovanie v obchodnej činnosti s uve
denými tovarmi.
(730) PROGAST, spol. s r. o., Fraňa Kráľa 12, 811 05
Bratislava, SK;

(210) 3303-98
(220)21.12.1998
(511)30, 35
(540) WURST PRO
(510)30 - Technologické suroviny na potravinárske vý
robky: sójové výrobky, koreniny, koreniny a zmesi
korenín, múka a obilné prípravky.
35 - Sprostredkovanie v obchodnej činnosti s uve
denými tovarmi.
(730) PROGAST, spol. s r. o., Fraňa Kráľa 12, 811 05
Bratislava, SK;

(210)3304-98
(220)21.12.1998
(511)30, 35
(540) PRO KON
(510)30 - Technologické suroviny na potravinárske vý
robky: sójové výrobky, koreniny, koreniny a zmesi
korenín, múka a obilné prípravky.
35 - Sprostredkovanie v obchodnej činnosti s uve
denými tovarmi.
(730) PROGAST, spol. s r. o., Fraňa Kráľa 12, 811 05
Bratislava, SK;

(210)156-99
(220)28.01.1999
(511)7, 12
(540)

iwiNSPlN
(510)7 - Obrábacie stroje; kovoobrábacie stroje; drevo
obrábacie stroje; obrábacie stroje na plasty; prevody
strojov; prevody s výnimkou prevodov pre pozem
né vozidlá; prevody, súkolesia s výnimkou prevo
dov pre pozemné vozidlá, najmä pre roboty a auto
matizované zariadenia, pre navigačné systémy, ra
dary, pre pohony na kamery, pre polohovacie zaria
denia pre zbrojársky priemysel, pre letecký priemy

sel, pre CNC stroje (počítačom riadené stroje), pre
polohovacie stoly na zváranie a obrábanie, pre za
riadenia na ohýbanie rúr, pre tkáčske stroje, pre tla
čiarenské stroje.
12 - Prevody pre pozemné vozidlá; súkolesia pre
pozemné vozidlá; prevody, súkolesia pre manipu
lačné vozidlá, manipulačné a transportné systémy.
(730) SPINEA, s. r. o., Okrajová 33, 080 05 Prešov, SK;

(210)157-99
(220)29.01.1999
(511)35, 40, 42

(540) RABBIT GEOSYSTEM
(510)35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
automatizované spracovanie dát, zhromažďovanie
dát pre tretie osoby, spracovanie dát.
40 - Rozmnožovanie nahraných nosičov magnetic
kého záznamu pre počítače na zákazku.
42 - Vykonávanie geologických prác, komplexné
vykonávanie geofyzikálnych prác, projektovanie
geofyzikálnych prác, interpretácia výsledkov geofy
zikálnych meraní, poradenská a konzultačná čin
nosť v oblasti geofyziky, hydrometeorologická čin
nosť, meteorologická činnosť, poradenská činnosť
v oblasti softvéru a hardvéru, poskytovanie softvé
ru, prenájom výpočtovej techniky, prenájom počíta
čového softvéru, počítačové programovanie, výroba
softvéru.
(730) Nikolaj Maroš, Mgr., Bajzova 6, 010 01 Žilina,
SK;

(210) 404-99
(220) 22.02.1999
(511)29, 32
(540)

(510)29 - Mäso a mäsové výrobky vrátane konzervova
ných, ryby a rybacie výrobky vrátane konzervova
ných, ovocie (okrem citrusového), zelenina (okrem
čerstvej) vrátane konzervovanej; ovocná a zelenino
vá dreň, ovocné a zeleninové krémy a pasty.
32 - Ovocné a zeleninové nápoje, nealkoholické ná
poje (bez ovocných štiav), minerálne a prírodné vo
dy aj stáčané do fliaš, sirupy na výrobu nápojov.
(730) OKON, a. s., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom, SK;

(210)467-99
(220)25.02.1999
(511)5, 30
(540) SEDITA
(510) 5 - Dietetické výrobky, ako sú dietetické pečivo, su
cháre, sušienky, piškóty, keksy, cukrovinky, bonbó
ny, pastilky, žuvačky, čokoláda; cukrovinkárske a
pečivárske výrobky s posilňujúcim a podporným
liečivým účinkom.

30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čoko
ládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a cuk
ríky, čokoláda, fondán, karamelky, keksy, koláče,
krekery, lízanky, oplátky, perníky, medovníky, bisvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianočné kolekcie a
iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných strom
čekov, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, želé,
napolitánky, pastilky, tyčinky, kakao.
(730)1. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Brati
slava, SK;

(210)488-99
(220)26.02.1999
(511)5, 30

(540)FRESHLINE
(510) 5 - Dietetické výrobky, ako sú dietetické pečivo, su
cháre, sušienky, piškóty, keksy, cukrovinky, bonbó
ny, pastilky, žuvačky, čokoláda; cukrovinkárske a
pečivárske výrobky s posilňujúcim a podporným
liečivým účinkom.
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo, čoko
ládové a nečokoládové cukrovinky, bonbóny a cuk
ríky, čokoláda, fondán, karamelky, keksy, koláče,
krekery, lízanky, oplátky, perníky, medovníky, bisvity, sucháre, sušienky, piškóty, vianočné kolekcie a
iné cukrovinky na ozdobovanie vianočných strom
čekov, vafle, trubičky, dezerty, komprimáty, želé,
napolitánky, pastilky, tyčinky, kakao.
(730)1. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Brati
slava, SK;
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183 995
183 996
183 997
183 998
183 999
184 000
184 001
184 002
184 003
184 004
184 005
184 006
184 007
184 008
184 009
184 010
184 011
184 012
184 013
184 014

184 015
184 016
184 017
184 018
184 019
184 020
184 021
184 022
184 023
184 024
184 025
184 026
184 027
184 028
184 029
184 030
184 031
184 032
184 033
184 034
184 035
184 036
184 037
184 038
184 039
184 040
184 041
184 042
184 043
184 044
184 045
184 046
184 047
184 048
184 049
184 059
184 077
184 078
184 080

(111) 183 564
(220)20.09.1996
(442) 07.10.1998
(151)15.01.1999
(180)20.09.2006
(730) DELLAM, spol. s r. o., Lehotská cesta 2, 971 80
Prievidza, SK;
(210)2487-96

(111) 183 565
(220)16.12.1996
(442) 07.10.1998
(151)15.01.1999
(180)16.12.2006
(730) Vaváček Imrich, Ing., Saratovská 15, 841 02 Brati
slava, SK;
(210)3364-96

(111) 183 566
(220)02.12.1997
(442)07.10.1998
(151)15.01.1999
(180)02.12.2007
(730) Slovenský Pudový umelecký kolektív (SĽUK),
Balkánska 31, 853 08 Bratislava -Rusovce, SK;
(210)3547-97

(111)183 567
(220)29.12.1997
(442) 07.10.1998
(151)15.01.1999
(180)29.12.2007
(730) ALFEX, spol. s r. o., Zvolenská cesta 5, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(210)3777-97

(111) 183 568
(220)25.03.1998
(442) 07.10.1998
(151)15.01.1999
(180)25.03.2008
(730) MÉTA Slovensko, s. r. o., Znievska 6, 851 01 Bra
tislava, SK;
(210)758-98

(111) 183 569
(220) 18.05.1998
(442)07.10.1998
(151) 18.01.1999
(180) 18.05.2008
(730) HOFLEX, s. r. o., Pílska 9, 955 13 Topoľčany, SK;
(210) 1302-98

(730) Baláž Roman, Pribišova 8, 841 05 Bratislava, SK;
(210)1564-98

(111) 183 572
(220)16.06.1998
(442)07.10.1998
(151)15.01.1999
(180)16.06.2008
(730) SEVEROSLOVENSKÉ CELULÓZKY A PA
PIERNE, a. s., Bystrická cesta 13, 034 17 Ružom
berok, SK;
(210) 1596-98

(111) 183 573
(220) 17.07.1998
(442)07.10.1998
(151)15.01.1999
(180) 17.07.2008
(730) Matyisová Magdaléna, Preseľany 86,936 01 Šahy,
SK;
(210) 1923-98

(111) 183 574
(220)06.08.1998
(442)07.10.1998
(151)15.01.1999
(180)06.08.2008
(730) HAGARDtHAL, a. s., Novozámocká 89, 949 01
Nitra, SK;
(210)2090-98

(111)183 575
(220)20.08.1998
(442)07.10.1998
(151)15.01.1999
(180)20.08.2008
(730) PALMA - TUMYS, a. s., Račianska ul. 76, 836 04
Bratislava, SK;
(210)2196-98

(111) 183 576
(220)25.08.1998
(442) 07.10.1998
(151)15.01.1999
(180)25.08.2008
(730) Borioca, s. r. o., Radvanská 15, 974 05 Banská
Bystrica, SK;
(210)2216-98

(111) 183 577
(220) 25.08.1998
(442) 07.10.1998
(151)15.01.1999
(180)25.08.2008
(730) Borioca, s. r. o., Radvanská 15, 974 05 Banská
Bystrica, SK;
(210)2217-98

(111) 183 578
(220)25.08.1998
(442) 07.10.1998
(151) 15.01.1999
(180)25.08.2008
(730) Borioca, s. r. o., Radvanská 15, 974 05 Banská
Bystrica, SK;
(210)2218-98

(111) 183 579
(220)26.05.1989
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180)26.05.1999
(730) Jordan, a. s., Haavard Martinsens vei 30, 0978
Oslo 9, NO;
(210)56312

(111)183 580
(220) 17.01.1992
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180) 17.01.2002
(730) ATREY, spol. s r. o., Kozelkova 1420, 140 00 Pra
ha 4, CZ;
(210)65966

(111) 183 581
(220) 17.01.1992
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180)17.01.2002
(730) ATREY, spol. s r. o., Kozelkova 1420, 140 00 Pra
ha 4, CZ;
(210)65968

(111) 183 582
(220)05.05.1992
(442)07.10.1998
(151)20.01.1999
(180) 05.05.2002
(730) Zakládání staveb, a. s., Dobranická 635, 148 26
Praha 4, CZ;
(210)68371

(111) 183 583
(220)24.11.1992
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180)24.11.2002
(730) WALMARK, spol. s r. o., Rosinská cesta 12,
010 028 Žilina, SK;
(210)73252

(730) RIM-Tech, a. s., Příluky 38, 760 00 Zlín, CZ;
(210) 73480

(111) 183 585
(220) 03.12.1992
(442)07.10.1998
(151)20.01.1999
(180)03.12.2002
(730) QUICK - SERVIS, spol. s r. o., Zdaboř 10, 261 05
Příbram, CZ;
(210) 73585

(111) 183 586
(220)22.06.1993
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180)22.06.2003
(730) SASCO, s. r. o., Sekurisova 14, 841 02 Bratislava,
SK;
(210) 1027-93

(111) 183 587
(220) 24.06.1993
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180)24.06.2003
(730) SLOVMAD, a. s., Hraničná 2, 042 63 Košice, SK;
(210) 1044-93

(111) 183 588
(220) 09.07.1993
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180)09.07.2003
(730) LANEX, a. s., Hlučínska 1, 747 23 Bolatice, CZ;
(210) 1151-93

(111) 183 589
(220)09.07.1993
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180) 09.07.2003
(730) BABA, s. r. o., Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava,
SK;
(210) 1158-93

(111) 183 590
(220)13.07.1993
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180) 13.07.2003
(730) ADUT, a. s., Potočná 85, 909 01 Skalica, SK;
(210) 1176-93

(111) 183 591
(220) 13.07.1993
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999

(180) 13.07.2003
(730) ADOX, a. s., Námestie slobody 15, 909 01 Skalica,
SK;
(210) 1177-93

(111) 183 592
(220) 10.08.1993
(442)07.10.1998
(151)20.01.1999
(180) 10.08.2003
(730) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotter
dam, NL;
(210) 1360-93

(111) 183 593
(220) 12.08.1993
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180) 12.08.2003
(730) Renaissance Hotel Holdings, Inc., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 2655
LeJeune Road, Coral Gables, Florida 33134, US;
(210) 1372-93

(111) 183 594
(220) 12.08.1993
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180) 12.08.2003
(730) Renaissance Hotel Holdings, Inc., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 2655
LeJeune Road, Coral Gables, Florida 33134, US;
(210)1373-93

(111) 183 595
(220) 12.08.1993
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180) 12.08.2003
(730) Renaissance Hotel Holdings, Inc., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 2655
LeJeune Road, Coral Gables, Florida 33134, US;
(210) 1374-93

(111) 183 596
(220) 12.08.1993
(442)07.10.1998
(151)20.01.1999
(180) 12.08.2003
(730) Renaissance Hotel Holdings, Inc., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 2655
LeJeune Road, Coral Gables, Florida 33134, US;
(210) 1375-93

(730) FUN RADIO, združenie Bratislava, Leškova 5,
811 04 Bratislava 1, SK;
(210) 1378-93

(111) 183 598
(220) 16.08.1993
(442)07.10.1998
(151)20.01.1999
(180) 16.08.2003
(730) Suchý Pavel, Ing. - PATRON, Na nivách 960/5,
141 00 Praha 4, CZ;
(210) 1391-93

(111) 183 599
(220) 14.10.1993
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180) 14.10.2003
(730) American Cigarette Company (Overseas) Limi
ted, Grienbachstrasse 11, CH 6300 Zug, CH;
(210) 1850-93

(111) 183 600
(220) 12.11.1993
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180) 12.11.2003
(730) EUROPRESS, komanditní společnost, V. Huga 6,
150 00 Praha 5, CZ;
(210) 2048-93

(111) 183 601
(220) 29.11.1993
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180) 29.11.2003
(730) LÉGIA, a. s., Bratislavská 9, 911 01 Trenčín, SK;
(210)2188-93

(111) 183 602
(220) 12.01.1994
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180) 12.01.2004
(730) IHR, s. r. o., Jilemnického 8, 036 01 Martin, SK;
(210) 47-94

(111) 183603
(220) 26.01.1994
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180)26.01.2004
(730) SINTRA, spol. s r. o., Pluhová 2, 830 00 Bratisla
va, SK;
(210) 163-94

(111) 183 604
(220) 26.01.1994
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180)26.01.2004
(730) SINTRA, spol. s r. o., Pluhová 2, 830 00 Bratisla
va, SK;
(210) 164-94

(111) 183 605
(220)27.01.1994
(442)07.10.1998
(151)20.01.1999
(180)27.01.2004
(730) Denník PRÁCA, spol. s r. o., Odborárske nám. 3,
814 99 Bratislava, SK;
(210)233-94

(111) 183 606
(220)28.03.1994
(442) 07.10.1998
(151)20.01.1999
(180)28.03.2004
(730) International Business Machines Corporation,
spoločnosť organizovaná a existujúca podľa záko
nov štátu New York, Old Orchard Road, Armonk,
New York 10504, US;
(210)698-94

(111) 183 607
(220)31.03.1994
(442)07.10.1998
(151)20.01.1999
(180)31.03.2004
(730) RONY - Kmotorková Miriam, Cyrilometódska
24, 940 01 Nové Zámky, SK;
(210) 744-94

(111) 183 608
(220)03.05.1994
(442)07.10.1998
(151)20.01.1999
(180)03.05.2004
(730) COMPAG, spol. s r. o., Pestovateľská 2, 827 63
Bratislava, SK;
(210)1036-94

(111) 183 609
(220)10.05.1994
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 10.05.2004
(730) Karta mládeže Slovenska, Pražská ul. 11, 816 36
Bratislava, SK;
(210)1096-94

(151)21.01.1999
(180) 10.06.2004
(730) Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 812 90 Bratislava,
SK;
(210) 1355-94

(111) 183 611
(220) 13.06.1994
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)13.06.2004
(730) Beiersdorf AG, Hamburg, DE;
(210) 1360-94

(111) 183 612
(220) 14.06.1994
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)14.06.2004
(730) Kroneisl Miroslav, Brečtanova 4, 831 01 Bratisla
va, SK;
(210) 1372-94

(111) 183 613
(220) 11.08.1994
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.08.2004
(730) P kontakt, spol. s r. o., Obchodná 38, 810 00 Bra
tislava, SK;
(210) 1832-94

(111) 183 614
(220) 15.06.1998
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 15.06.2008
(730) P kontakt, spol. s r. o., Obchodná 38, 810 00 Bra
tislava, SK;
(210) 1833-94

(111) 183 615
(220)24.08.1994
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.08.2004
(730)Dunhill Tobacco of London Limited, la St.
James's Street, London SWlA 1EF, GB;
(210) 1928-94

(111) 183 616
(220) 14.09.1994
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 14.09.2004
(730) SEC, spol. s r. o., Mariánska dolina 1, 949 90 Nitra,
SK;
(210)2110-94

(111) 183 617
(220)30.09.1994
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)30.09.2004
(730) MK VIDEO, s. r. o., Jasovská 47, 851 07 Bratisla
va, SK;
(210)2278-94

(111) 183 618
(220)04.10.1994
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)04.10.2004
(730) Amway Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Michigan, 7575 East Fulton Road,
Ada, Michigan 49355, US;
(210) 2293-94

(111)183 619
(220)31.10.1994
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)31.10.2004
(730) PHOBOS, spol. s r. o., Vihorlatská 12, 040 01
Košice, SK;
(210)2596-94

(111) 183 620
(220)25.11.1994
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)25.11.2004
(730)ÚKAPO, spol. s r. o., Kremnická č.ll, 851 01
Bratislava, SK;
(210)2854-94

(111) 183 621
(220)05.12.1994
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 05.12.2004
(730) Burjan Vladimír, RNDr., Tupolevova 7, 851 01
Bratislava, SK;
(210) 2903-94

(111) 183 622
(220) 05.01.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 05.01.2005
(730) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,
LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka
Prefecture, JP;
(210)35-95

(151)21.01.1999
(180) 05.01.2005
(730) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,
LTD., 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka
Prefecture, JP;
(210)37-95

(111) 183 624
(220)09.01.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)09.01.2005
(730) Studio PEYO S. A., Route de Florissant 10.CP 373,
1211 Geneve 12, CH;
(210) 54-95

(111)183 625
(220)11.01.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)11.01.2005
(730) Novatex, v. o. s., Třída T. Bati 3692, 760 00 Zlín,
CZ;
(210)63-95

(111) 183 626
(220)11.01.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)11.01.2005
(730) SKT, spol. s r. o., Továrenská 11, 821 61 Bratislava,
SK;
(210)71-95

(111) 183 627
(220) 11.01.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.01.2005
(730) SKT, spol. s r. o., Továrenská 11, 821 61 Bratislava,
SK;
(210) 72-95

(111) 183 628
(220)11.01.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.01.2005
(730) DreamWorks L. L. C., spoločnosť založená a exis
tujúca podľa zákonov štátu Delaware, Universal
City, California, US;
(210) 76-95

(730) Minjarík Ján, Ing. arch. - VICOMM, Gercenova
21, 851 01 Bratislava, SK;
(210)80-95

(111)183 630
(220) 13.01.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 13.01.2005
(730) ABRASIV-DRONCO, akciová společnost, 293 01
Mladá Boleslav, CZ;
(210)81-95

(111) 183 631
(220) 13.01.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 13.01.2005
(730) ABRASIV-DRONCO, akciová společnost, 293 01
Mladá Boleslav, CZ;
(210)85-95

(111) 183 632
(220)16.01.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)16.01.2005
(730) Sudsaiz GmbH, Ridlerstrasse 75, D-80339 Munchen, DE;
(210)99-95

(111) 183 633
(220)17.01.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)17.01.2005
(730) Paxar Corporation (New York Corporation), 275
North Middletown Road, Pearl River, New York
10965, US;
(210)120-95

(111)183 634
(220)20.01.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)20.01.2005
(730) EUFORM, a. s., Dopravná 5, 831 06 Bratislava,
SK;
(210)144-95

(111)183 635
(220)20.01.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)20.01.2005
(730) EUFORM, a. s., Dopravná 5, 831 06 Bratislava,
SK;
(210)145-95

(111)183 636
(220) 23.01.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.01.2005
(730) Nedorost Juraj, Ing., Tomáša Ružičku 11, 010 01
Žilina, SK;
(210)163-95

(111) 183 637
(220)24.01.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.01.2005
(730) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161
Commander Blvd., Agincourt, Ontario MlS 3K9,
CA;
(210)180-95

(111) 183 638
(220)24.01.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.01.2005
(730) BAHLSEN KG, Podbielskistrasse 289, 30655
Hannover, DE;
(210)181-95

(111) 183 639
(220)24.01.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.01.2005
(730) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161
Commander Blvd., Agincourt, Ontario MlS 3K9,
CA;
(210)182-95

(111) 183 640
(220)24.01.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.01.2005
(730) ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161
Commander Blvd., Agincourt, Ontario MlS 3K9,
CA;
(210) 183-95

(111)183 641
(220)25.01.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)25.01.2005
(730) Dom techniky ZS VTS Žilina, s. r. o., Vysokoško
lákov č. 4, 011 32 Žilina, SK;
(210) 186-95

(151)21.01.1999
(180)25.01.2005
(730) Dom techniky ZS VTS Žilina, s. r. o., Vysokoško
lákov č. 4, 011 32 Žilina, SK;
(210) 187-95

(111) 183 643
(220)25.01.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)25.01.2005
(730) Dom techniky ZS VTS Žilina, s. r. o., Vysokoško
lákov č. 4, 011 32 Žilina, SK;
(210) 188-95

(111) 183 644
(220)25.01.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)25.01.2005
(730) Dom techniky ZS VTS Žilina, s. r. o., Vysokoško
lákov č. 4, 011 32 Žilina, SK;
(210) 189-95

(111) 183 645
(220)25.01.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)25.01.2005
(730) Dansk Tyggegummi Fabrik A/S, Dandyvej, DK
7100 Vejle, DK;
(210) 196-95

(111) 183 646
(220)26.01.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)26.01.2005
(730) ALLMEDIA, spol. s r. o., Šustekova 11, 851 04
Bratislava, SK;
(210) 201-95

(111) 183 647
(220)26.01.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 26.01.2005
(730) ALLMEDIA, spol. s r. o., Šustekova 11, 851 04
Bratislava, SK;
(210)204-95

(730) ALLMEDIA, spol. s r. o., Šustekova 11, 851 04
Bratislava, SK;
(210)205-95

(111) 183 649
(220)26.01.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 26.01.2005
(730) Société Nationale d'Exploitation IndustrieIIe des
Tabacs et Allumettes, 53 Qu. ďOrsay, 75007 Paris,
FR;
(210)219-95

(111)183 650
(220) 13.02.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 13.02.2005
(730) INFRATREND TRENČÍN, spol. s r. o„ Jilemnic
kého 2, 911 01 Trenčín, SK;
(210)418-95

(111) 183 651
(220) 17.02.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 17.02.2005
(730) BIOSTER, akciová společnost, Tejny 621, 664 71
Veverská Bítýška, CZ;
(210)491-95

(111) 183 652
(220) 22.02.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)22.02.2005
(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod Viš
ňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;
(210)553-95

(111)183 653
(220) 22.02.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 22.02.2005
(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod Viš
ňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;
(210)554-95

(111) 183 654
(220) 22.02.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 22.02.2005
(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod Viš
ňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;
(210)555-95

(111)183 655
(220) 22.02.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 22.02.2005
(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod Viš
ňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;
(210)556-95

(111)183 656
(220)22.02.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 22.02.2005
(730) Česká programová společnost, s. r. o., Pod Viš
ňovkou 21, 140 00 Praha 4, CZ;
(210)560-95

(111)183 657
(220)09.03.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)09.03.2005
(730) APT, spol. s r. o., V potočkách 1537/8, 143 00
Praha 4, CZ;
(210)729-95

(111) 183 658
(220) 16.03.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.03.2005
(730) Halász Ján, Talichova 15, 841 02 Bratislava, SK;
(210)795-95

(111) 183 659
(220) 10.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)10.04.2005
(730) European Vinyls Corporation (UK) Limited,
Runcorn, Cheshire, GB;
(210)952-95

(111)183 660
(220)11.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)11.04.2005
(730) KOLOVRAT, spol. s r. o., Haanova 24, 851 04
Bratislava, SK;
(210)965-95

(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76,
836 04 Bratislava, SK;
(210)967-95

(111) 183 662
(220)11.04.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.04.2005
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76,
836 04 Bratislava, SK;
(210)968-95

(111) 183 663
(220) 11.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)11.04.2005
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76,
836 04 Bratislava, SK;
(210)969-95

(111)183 664
(220)11.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)11.04.2005
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76,
836 04 Bratislava, SK;
(210) 970-95

(111)183 665
(220)11.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)11.04.2005
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76,
836 04 Bratislava, SK;
(210) 971-95

(111) 183 666
(220)11.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)11.04.2005
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76,
836 04 Bratislava, SK;
(210)972-95

(111) 183 667
(220)11.04.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)11.04.2005
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76,
836 04 Bratislava, SK;
(210)973-95

(111)183 668
(220) 11.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.04.2005
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76,
836 04 Bratislava, SK;
(210)974-95

(111) 183 674
(220) 12.04.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 12.04.2005
(730) Slovenská sporiteľňa, a. s., Nám. SNP 18, 816 07
Bratislava, SK;
(210) 991-95

(111) 183 669
(220)11.04.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)11.04.2005
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76,
836 04 Bratislava, SK;
(210) 975-95

(111) 183 675
(220)12.04.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 12.04.2005
(730) Slovenská sporiteľňa, a. s., Nám. SNP 18, 816 07
Bratislava, SK;
(210) 992-95

(111) 183 670
(220) 11.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.04.2005
(730) PALMA-TUMYS, a. s., Bratislava, Račianska 76,
836 04 Bratislava, SK;
(210) 976-95

(111) 183 676
(220) 12.04.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 12.04.2005
(730) Homola Igor, MUDr., Bjômsonova 3/41, 036 01
Martin, SK;
(210)995-95

(111) 183 671
(220) 11.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.04.2005
(730) CZÉREOVÁ Perla, Mestský majer 19, 931 01 Šamorín, SK;
(210)978-95

(111) 183 677
(220)12.04.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 12.04.2005
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1,919 04 Smole
nice, SK;
(210)997-95

(111)183 672
(220)11.04.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.04.2005
(730) RHONE-POULENC RORER INTERNATIO
NAL (HOLDINGS) INC, Delaware Corporate
Center I, 1 Righter Parkway - Suite 114, Wilming
ton, Delaware 19803, US;
(210)979-95

(111)183 678
(220) 12.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 12.04.2005
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04 Smole
nice, SK;
(210)999-95

(111) 183 673
(220)11.04.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.04.2005
(730) White Consolidated Industries, Inc., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 11770
Berea Road, Cleveland, Ohio 44111, US;
(210)988-95

(111) 183 679
(220) 12.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)12.04.2005
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 1, 919 04 Smole
nice, SK;
(210) 1000-95

(180) 20.04.2005
(730) International Computers Limited, ICL House, 1
High Street, Putney, London SW15 IS W, GB;
(210) 1067-95

(111) 183 681
(220)24.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.04.2005
(730) Slovenská kombinovaná doprava INTRANS, ak
ciová spoločnosť, Závodská cesta 10, 012 36 Žili
na, SK;
(210)1088-95

(111) 183 682
(220)27.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)27.04.2005
(730) COMLUX, spol. s r. o., Gruzínska 19, 821 05 Bra
tislava, SK;
(210)1126-95

(111) 183 683
(220)27.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)27.04.2005
(730) ALLMEDIA, spol. s r. o., Šustekova 11, 851 04
Bratislava, SK;
(210)1129-95

(111)183 684
(220)27.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)27.04.2005
(730) ALLMEDIA, spol. s r. o., Šustekova 11, 851 04
Bratislava, SK;
(210)1130-95

(111) 183 685
(220)27.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)27.04.2005
(730) ALLMEDIA, spol. s r. o., Šustekova 11, 851 04
Bratislava, SK;
(210)1131-95

(730) COMAC CAL, s. r. o., Gagarina 2, 736 01 Haviřov - Bludovice, CZ;
(210)1156-95
______________________________________________
(111) 183 687
(220)28.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.04.2005
(730) COMAC CAL, s. r. o., Gagarina 2, 736 01 Haví
řov - Bludovice, CZ;
(210)1157-95

(111) 183 688
(220)28.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.04.2005
(730) COMAC CAL, s. r. o., Gagarina 2, 736 01 Haví
řov - Bludovice, CZ;
(210)1158-95

(111) 183 689
(220)28.04.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 28.04.2005
(730) COMAC CAL, s. r. o., Gagarina 2, 736 01 Haví
řov - Bludovice, CZ;
(210)1159-95

(111) 183 690
(220)03.05.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)03.05.2005
(730) Stavoconsul, spol. s r. o., Štefánikova 60, 040 01
Košice, SK;
(210)1178-95

(111)183 691
(220)03.05.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)03.05.2005
(730) Stavoconsul, spol. s r. o., Štefánikova 60, 040 01
Košice, SK;
(210)1179-95

(111) 183 692
(220)03.05.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)03.05.2005
(730) MDT, s. r. o., Ul. ČSA 5, 036 01 Martin, SK;
(210) 1182-95

(111)183 693

(220) 03.05.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)03.05.2005
(730) LEVI STRAUSS & CO., spoločnosť zriadená pod
ľa zákonov štátu Delaware, Levi's Plaza, 1155
Battery Street, San Francisco, California 94111,
US;
(210)1190-95

(111) 183 694

(220) 11.05.1995
(310) 97127
(320) 08.02.1995
(330) CZ
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.05.2005
(730) British American Tobacco (Czech Republic), s. r.
o.. Tržiště 13. 118 43 Praha 1. CZ;
(210) 1305-95

(730) PepsiCo, Inc. a North Carolina corporation, 700
Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577-1444, US
(210) 1351-95

(111) 183 699

(220) 16.05.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.05.2005
(730) NCH Corporation, spoločnosť zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 2727 Chemsearch Blvd.,
Irving, Texas 75062, US;
(210) 1356-95

(111)183 700
(220) 19.05.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.05.2005
(730) Mičunková Miroslava, Levárska 9, 841 04 Brati
slava, SK;
(210)1382-95

(111) 183 695

(220) 11.05.1995
(310)97137
(320)08.02.1995
(330) CZ
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.05.2005
(730) British American Tobacco (Czech Republic), s. r.
o., Tržiště 13, 118 43 Praha 1, CZ;
(210) 1306-95

(111) 183 696

(220) 11.05.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.05.2005
(730) Hälsoprodukter Forserum AB, Hästvägen 4A, S-212 35 Malmô, SE;
(210) 1309-95

(111) 183 701

(220)26.05.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 26.05.2005
(730) INTERBAU Prod. & Trade, s. r. o., Družstevná
18, 914 41 Nemšová, SK;
(210) 1440-95

(111)183 702
(220)31.05.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)31.05.2005
(730) Laboratoires Upsa, 304, Avenue Docteur Jean
Bru - Agen, 47000 Agen, FR;
(210) 1551-95

(111) 183 703
(111)183 697

(220) 11.05.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.05.2005
(730) Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Soborg, DK;
(210)1311-95

(111) 183 698

(220) 16.05.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.05.2005

(220) 02.06.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)02.06.2005
(730) HELP SERVICE-MAPPING, s. r. o., Brdičkova
1916, 155 00 Praha 5 - Lužiny, CZ;
(210) 1565-95

(730) Swizzels Matlow Limited, Carlton House, New
Mills, Stockport, Cheshire SK12 3HA, GB;
(210) 1574-95

(730) G. Lehnert a spol. - komerčná právnická kance
lária AZ CONSULT, Dunajská 29, 811 08 Brati
slava, SK;
(210) 1595-95

(111)183 705
(220) 05.06.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)05.06.2005
(730) Fisons pic, Fison House, Princes Street, Ipswich,
SufFolk IPl 1QH, GB;
(210) 1575-95

(111)183 711
(220)21.06.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)21.06.2005
(730) SSAB TUNNPLATAB, S-781 84 Borlänge, SE;
(210) 1736-95

(111) 183 706
(220) 06.06.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)06.06.2005
(730) Štujber Tibor, Ing., K. Adlera 20, 841 02 Bratisla
va, SK;
(210) 1577-95

(111) 183 712
(220) 22.06.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)22.06.2005
(730) Valenta Vladimír, Ing., Belinského 12, 851 01
Bratislava, SK;
(210)1757-95

(111) 183 707
(220)06.06.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 06.06.2005
(730) Nellcor Incorporated, 4280 Hacienda Drive,
Pleasanton, California 94588, US;
(210) 1578-95

(111) 183 713
(220) 23.06.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.06.2005
(730) Fremalová Oľga, Ing. - GALIUM, Vansovej
16/24, 965 01 Žiar nad Hronom, SK;
(210) 1780-95

(111) 183 708
(220) 06.06.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)06.06.2005
(730) HAMÉ, a. s., 687 03 Babice u Uherského Hradiště,
CZ;
(210) 1583-95

(111) 183 714
(220) 17.07.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 17.07.2005
(730) VUP, a. s., Prievidza, Nábrežná 4, 971 04 Prievi
dza, SK;
(210)2024-95

(111) 183 709
(220) 07.06.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 07.06.2005
(730) G. Lehnert a spol. - komerčná právnická kance
lária AZ CONSULT, Dunajská 29, 811 08 Brati
slava, SK;
(210) 1594-95

(111) 183 715
(220) 24.07.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.07.2005
(730) MEDIAL, spol. s r. o. Košice, Krivá 23, 040 01
Košice, SK;
(210) 2090-95

(111) 183 710
(220) 07.06.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 07.06.2005

(111) 183 716
(220)31.07.1995
(310) 99832
(320) 03.05.1995
(330) CZ
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)31.07.2005

(730) KVEL, spol. s r. o., Koterovská 845, 150 00 Praha
5 - Ŕeporyje, CZ;
(210)2156-95

(111) 183 717
(220) 16.08.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.08.2005
(730) TATRA REAL, a. s., Dunajská 29, 811 08 Brati
slava, SK;
(210)2290-95

(111)183 718
(220)16.08.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.08.2005
(730) TATRA REAL GROUP, spol. s r. o., Dunajská 29,
811 08 Bratislava, SK;
(210)2291-95

(111)183 719
(220)16.08.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.08.2005
(730) FINANCIAL DEVELOPMENT, s. r. o., Športo
vcov 211, 071 01 Považská Bystrica, SK;
(210)2292-95

(111) 183 720
(220) 16.08.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.08.2005
(730) McBAINN PUBLISHING COMPANY, s. r. o.,
Hlavná 389, 925 71 Tmovec nad Váhom, SK;
(210)2293-95

(111) 183 721
(220)16.08.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.08.2005
(730) Precor Incorporated, Bothell, Washington 98041,
US;
(210)2301-95

(111) 183 722
(220)25.08.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)25.08.2005
(730) E. I. du Pont de Nemours and Company, 1007
Market Street, Wilmington, Delaware 19898, US;
(210)2393-95

(111)183 723
(220)28.08.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.08.2005
(730) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The
Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down,
Bristol BS13 8AR, GB;
(210)2397-95

(111)183 724
(220)30.08.1995
(310) 102236
(320)21.07.1995
(330) CZ
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)30.08.2005
(730) INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hořátev, CZ;
(210)2420-95

(111) 183 725
(220)11.09.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)11.09.2005
(730) Staňka Radovan, Ing., AVE - kancelárska techni
ka, M. Nešpora 18, 908 51 Holič, SK;
(210)2534-95

(111) 183 726
(220)11.09.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)11.09.2005
(730) Poľnohospodárske družstvo Vinica, 991 28 Vini
ca, SK;
(210) 2541-95

(111) 183 727
(220) 19.09.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.09.2005
(730) TETRA ELEKTRONIKA, s. r. o., Svätoplukova
4, 040 02 Košice, SK;
(210)2617-95

(111) 183 728
(220)26.09.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)26.09.2005
(730) THE CLOROX COMPANY, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 1221 Broadway,
Oakland, California, US;
(210)2735-95

(111) 183 729
(220)27.09.1995
(442)07.10,1998
(151)21.01.1999
(180)27.09.2005
(730) Sudcolor Servis Slovakia, spol. s r. o., Dedinská
104, 917 05 Trnava, SK;
(210)2736-95

(111)183 730
(220)05.10.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)05.10.2005
(730) ATP, spol. s r. o., Polianky 5, 841 04 Bratislava,
SK;
(210)2833-95

(111) 183 731
(220)06.10.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)06.10.2005
(730) RESS, spol. s r. o., Štefánikova 1317, 905 01 Seni
ca, SK;
(210)2847-95

(111)183 732
(220)09.10.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)09.10.2005
(730) Vladimír Koška NAFTEX Slovakia, Fiľakovská
cesta, 984 01 Lučenec, SK;
(210)2857-95

(111) 183 733
(220)13.10.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 13.10.2005
(730) Gruen Julia and Slabbert Margaret, 676 Broad
way, New York, N.Y. 10012, US;
(210)2885-95

(111) 183 734
(220)13.10.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 13.10.2005
(730) Gruen Julia and Slabbert Margaret, 676 Broad
way, New York, N.Y. 10012, US;
(210)2886-95

(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09
Bratislava, SK;
(210)2951-95

(111)183 736
(220)19.10.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.10.2005
(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09
Bratislava, SK;
(210)2953-95

(111) 183 737
(220)19.10.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.10.2005
(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09
Bratislava, SK;
(210)2954-95

(111) 183 738
(220)19.10.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.10.2005
(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09
Bratislava, SK;
(210)2955-95

(111) 183 739
(220) 19.10.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.10.2005
(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09
Bratislava, SK;
(210)2956-95

(111) 183 740
(220) 19.10.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.10.2005
(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09
Bratislava, SK;
(210)2957-95

(111) 183 741
(220) 19.10.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)19.10.2005
(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09
Bratislava, SK;
(210)2958-95

(111)183 742
(220) 19.10.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.10.2005
(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09
Bratislava, SK;
(210) 2959-95

(111) 183 743
(220) 19.10.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.10.2005
(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09
Bratislava, SK;
(210) 2960-95

(111) 183 744
(220) 19.10.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.10.2005
(730) PhDr. Zdeněk Drozen - DOZ, Košická 6, 821 09
Bratislava, SK;
(210) 2961-95

(111) 183 745
(220) 20.10.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)20.10.2005
(730) AQUIPUR, a. s., Líščie Nivy 9, 821 08 Bratislava,
SK;
(210) 2965-95

(111) 183 746
(220)23.10.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.10.2005
(730) ŠPED - TRANS, spol. s r. o., Mlynská 3, 934 01
Levice, SK;
(210)2974-95

(111) 183 747
(220)23.10.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.10.2005
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole
nice, SK;
(210)2975-95

(730) NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, 5th
floor, 27 Leadenhall Street, EC3A1AA London,
GB;
(210)3026-95

(111)183 749
(220) 27.10.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)27.10.2005
(730) NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC, 5th
floor, 27 Leadenhall Street, EC3A1AA London,
GB;
(210)3028-95

(111) 183 750
(220)31.10.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)31.10.2005
(730) STRATEGIE PRAHA, spol. s r. o., Elišky Peško
vé 13/749, 150 00 Praha 5, CZ;
(210)3076-95

(111)183 751
(220)31.10.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)31.10.2005
(730) STRATEGIE PRAHA, spol. s r. o., Elišky Peško
vé 13/749, 150 00 Praha 5, CZ;
(210)3077-95

(111) 183 752
(220)31.10.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)31.10.2005
(730) SENEKAB, spol. s r. o., 905 01 Senica nad Myja
vou - Čáčov, SK;
(210)3085-95

(111) 183 753
(220) 08.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)08.11.2005
(730) SOLS AN, a. s., Štěpánská 61, 11602 Praha 1, CZ;
(210)3143-95

(111) 183 754
(220) 10.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 10.11.2005
(730) Magnátech Slovakia, spol s r. o., Hačava, 981 03
Hnúšťa, SK;
(210)3172-95

(111) 183 755
(220) 13.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 13.11.2005
(730) Anna Barteková - JOARR, Šafárikova 8, 917 08
Trnava, SK;
(210)3188-95

(111) 183 756
(220) 16.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.11.2005
(730) THORN UK Limited, Baird House, Arlington Bu
siness Park, Theale, Reading, Berkshire RG7 4SA,
GB;
(210)3221-95

(111) 183 757
(220) 16.11.1995
(310)395 23 507.3
(320)06.06.1995
(330) DE
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.11.2005
(730) JetFill Inc., 5902 Sovereign Drive, Houston, TX
77036, US;
(210) 3227-95

(111) 183 759
(220) 17.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)17.11.2005
(730) Šebo Ladislav, Ing., Modranská 151, 902 01 Vinosady, SK;
(210) 3253-95

(111) 183 760
(220)20.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)20.11.2005
(730) AURIS, a. s., Rudlovská cesta č. 53, 974 94 Banská
Bystrica, SK;
(210) 3264-95

(111) 183 761
(220) 22.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 22.11.2005
(730) TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE
COMPANY LIMITED, 24 Homi Mody Street,
Hutatma Chowk, Bombay 400001, IN;
(210)3309-95

(111)183 762
(220)22.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 22.11.2005
(730) TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE
COMPANY LIMITED, 24 Homi Mody Street,
Hutatma Chowk, Bombay 400001, IN;
(210)3310-95

(111) 183 763
(220)22.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)22.11.2005
(730) TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE
COMPANY LIMITED, 24 Homi Mody Street,
Hutatma Chowk, Bombay 400001, IN;
(210)3311-95

(111) 183 764
(220)22.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 22.11.2005
(730) TATA ENGINEERING AND LOCOMOTIVE
COMPANY LIMITED, 24 Homi Mody Street,
Hutatma Chowk, Bombay 400001, IN;
(210)3313-95

(111) 183 765
(220) 22.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)22.11.2005
(730) FIGARO Trnava, o. z., I.D.C. spol. s r. o., Mesač
ná 1, 917 61 Trnava, SK;
(210)3316-95

(111)183 766
(220)22.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)22.11.2005
(730) Richard Bittner GeseIIschaft m. b. H., A-9344
Weitensfeld 183, AT;
(210)3317-95

(111) 183 767
(220)23.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.11.2005
(730) ACER INCORPORATED, spoločnosť organizo
vaná a existujúca podľa zákonov Taiwanu, 7, Hsin
Ann Road, Hsinchu Science Based, Industrial Park,
TW;
(210)3322-95

(111) 183 768
(220)23.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.11.2005
(730) ENTERPRISE RENT-A-CAR COMPANY, spo
ločnosť zriadená podľa zákonov štátu Missouri, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105,
US;
(210)3324-95

(111)183 769
(220)23.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.11.2005
(730) R. J. Reynolds Tobacco, spot, s r. o., Týnská 12,
IlOOOPraha 1,CZ;
(210)3325-95

(111) 183 770
(220)23.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.11.2005
(730) Tvrdošínska mliekareň, s. r. o., Vojtaššákova 602,
027 44 Tvrdošín, SK;
(210)3329-95

(111)183 771
(220)23.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.11.2005
(730) Tvrdošínska mliekareň, s. r. o., Vojtaššákova 602,
027 44 Tvrdošín, SK;
(210)3330-95

(111) 183 772
(220)23.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.11.2005
(730) PROFIS, spol. s r. o., Riazanská 66, 831 02 Brati
slava, SK;
(210)3340-95

(111) 183 773
(220)24.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.11.2005
(730) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New
York, US;
(210)3341-95

(111) 183 774
(220)24.11.1995
(442)07.10.1998

(151)21.01.1999
(180)24.11.2005
(730) Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, New
York, US;
(210)3342-95

(111) 183 775
(220)24.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.11.2005
(730) MONDO, spol. s r. o., Koľajná 27, 831 06 Brati
slava, SK;
(210)3343-95

(111) 183 776
(220)24.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.11.2005
(730) MONDO, spol. s r. o., Koľaj ná 27, 831 06 Brati
slava, SK;
(210)3344-95

(111) 183 777
(220)24.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.11.2005
(730) ALSIDENT SYSTEM A/S, Finlandsvej 10, 8450
Hammel, DK;
(210) 3345-95

(111) 183 778
(220)24.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.11.2005
(730) BRIBREND B. V., Vlamingstraat 49, 2713 RT
Zoetermeer, NL;
(210) 3348-95

(111) 183 779
(220)24.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.11.2005
(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping
Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;
(210)3361-95

(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping
Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;
(210)3362-95

(111) 183 781
(220)24.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.11.2005
(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping
Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;
(210)3363-95

(111) 183 782
(220)24.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.11.2005
(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping
Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;
(210)3369-95

(111) 183 783
(220)24.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.11.2005
(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping
Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;
(210)3370-95

(111)183 784
(220)24.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.11.2005
(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping
Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;
(210)3372-95

(111) 183 785
(220)24.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.11.2005
(730) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping
Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;
(210)3373-95

(111) 183 786
(220)24.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.11.2005
(730) SCHERICO, LTD., Toepferstrasse 5, CH-6004
Lucerne, CH;
(210)3374-95

(111) 183 787
(220)24.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.11.2005
(730) AGROMILK, a. s., Cabajská č. 23, 950 22 Nitra,
SK;
(210) 3376-95

(111) 183 788
(220)27.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)27.11.2005
(730) Clairol Incorporated, spoločnosť organizovaná a
existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 345 Park
Avenue, New York, New York 10154, US;
(210)3381-95

(111) 183 789
(220)28.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.11.2005
(730) PML PROTEIN.MLÉKO.LAKTÓZA, a. s.,
Smetanova 1249, 504 14 Nový Bydžov, CZ;
(210)3391-95

(111) 183 790
(220)28.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.11.2005
(730) PML PROTEIN.MLÉKO.LAKTÓZA, a. s.,
Smetanova 1249, 504 14 Nový Bydžov, CZ;
(210)3392-95

(111) 183 791
(220)28.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.11.2005
(730) PML PROTEIN.MLÉKO.LAKTÓZA, a. s.,
Smetanova 1249, 504 14 Nový Bydžov, CZ;
(210)3393-95

(111)183 792
(220)28.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.11.2005
(730) PML PROTEIN.MLÉKO.LAKTÓZA, a. s.,
Smetanova 1249, 504 14 Nový Bydžov, CZ;
(210)3394-95

(180)29.11.2005
(730) Wogepharm GmbH, Pharmazeutische und kosmetische Produkte, Afrastrasse 21, D-50354
Hurth, DE;
(210)3399-95

(111) 183 794
(220)29.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 29.11.2005
(730) Wogepharm GmbH, Pharmazeutische und kosmetische Produkte, Afrastrasse 21, D-50354
Hurth, DE;
(210)3400-95

(111) 183 795
(220)29.11.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)29.11.2005
(730) Gebr. Knauf Westdeutsche Gipswerke, Am
Bahnhof 7, 973 46 IphofenAJfr., DE;
(210)3401-95

(111) 183 796
(220)01.12.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)01.12.2005
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9,
S-151 85 Sôdertälje, SE;
(210) 3431-95

(111) 183 797
(220) 05.12.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)05.12.2005
(730) Intas, s. r. o., Stromová 10, 040 01 Košice, SK;
(210) 3463-95

(111) 183 798
(220)05.12.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 05.12.2005
(730) DANFOSS A/S, 6430 Nordborg, DK;
(210)3466-95

(111) 183 799
(220) 05.12.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 05.12.2005
(730) DANFOSS A/S, 6430 Nordborg, DK;
(210)3467-95

(111) 183 800
(220) 06.12.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 06.12.2005
(730) YAMAHA CORPORATION, 10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP;
(210)3491-95

(111) 183 801
(220) 12.12.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 12.12.2005
(730) Taliga Michal, Ing., Svätoplukova 12, 036 01
Martin, SK;
(210)3525-95

(111) 183 802
(220) 12.12.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 12.12.2005
(730) Taliga Michal, Ing., Svätoplukova 12, 036 01
Martin, SK;
(210)3526-95

(111) 183 803
(220) 14.12.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 14.12.2005
(730) Kišš Ladislav, Ing., Pod hájom 1359/141 - 156,
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
(210)3554-95

(111) 183 804
(220) 15.12.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 15.12.2005
(730) KARA SLOVAKIA - WT, spol. s r. o., Zlatovská
22, 911 59 Trenčín, SK;
(210)3562-95

(111) 183 805
(220) 15.12.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 15.12.2005
(730) KARA SLOVAKIA - WT, spol. s r. o., Zlatovská
22, 911 59 Trenčín, SK;
(210)3563-95

(730) N. V. Duracell Batteries S. A., Nijverheidslaan 7,
3200 Aarschot, BE;
(210)3654-95

(111) 183 807
(220)28.12.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.12.2005
(730) KEEBLER COMPANY, Elmhurst, Illinois 60126-1581, US;
(210)3655-95

(111) 183 808
(220)28.12.1995
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.12.2005
(730) INDUSTRIAS AMBROSOLI S. A., 3 Oriente
1288, Vina del Mar, CL;
(210)3656-95

(111) 183 809
(220)28.12.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.12.2005
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9,
S-151 85 Sodertälje, SE;
(210) 3657-95

(111) 183 810
(220)28.12.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.12.2005
(730) Star-Kist Foods, Inc., One Riverfront Place,
Newport, Kentucky 41071, US;
(210)3658-95

(111) 183 811
(220)28.12.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.12.2005
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9,
S-151 85 Sodertälje, SE;
(210)3659-95

(111) 183 812
(220) 29.12.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)29.12.2005
(730) Reuters Limited, 85 Fleet Street, London EC4P 4AJ,
GB;
(210)3664-95

(111) 183 814
(220) 29.12.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 29.12.2005
(730) Reuters Limited, 85 Fleet Street, London EC4P 4AJ,
GB;
(210)3666-95

(111) 183 815
(220) 29.12.1995
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 29.12.2005
(730) Reuters Limited, 85 Fleet Street, London EC4P 4AJ,
GB;
(210)3667-95

(111) 183 816
(220) 16.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.01.2006
(730) Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwig-Bertram-Strasse 8-10, D-67059 Ludwigshafen, DE;
(210)100-96

(111) 183 817
(220)16.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.01.2006
(730) Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwig-Bertram-Strasse 8-10, D-67059 Ludwigshafen, DE;
(210) 101-96

(111) 183 818
(220) 16.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.01.2006
(730) Joh. A. Benckiser GmbH, Ludwig-Bertram-Strasse 8-10, D-67059 Ludwigshafen, DE;
(210)102-96

(111) 183 819
(220) 16.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.01.2006
(730) RESEACHING AND ARTISTIC CREATIONS,
S. L., Albacete, 23 - Tercero Pta. 4, 46007 Valencia,
ES;
(210) 103-96

(180) 17.01.2006
(730) Mars Incorporated, spoločnosť zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, McLean, Virginia, US;
(210) 104-96

(111) 183 821
(220) 17.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 17.01.2006
(730) Mars Incorporated, spoločnosť zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, McLean, Virginia, US;
(210)105-96

(111) 183 822
(220) 17.01.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)17.01.2006
(730) BMG MUSIC, 1540 Broadway, New York , N. Y.
10036, US;
(210) 107-96

(111) 183 823
(220) 17.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 17.01.2006
(730) Galena, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komá
rov, CZ;
(210)109-96

(111) 183 824
(220) 17.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 17.01.2006
(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 140-2, Ke-Dong, Chongro-Ku, Seoul, KR;
(210)110-96

(730) HELP SERVICE-MAPPING, s. r. o., Brdičkova
1916, 155 00 Praha 5 - Lužiny, CZ;
(210) 112-96

(111) 183 827
(220) 17.01.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 17.01.2006
(730) Hackman Designer Oy Ab, Hämeentie 135,
Helsinky, Fl;
(210) 114-96

(111) 183 828
(220) 17.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 17.01.2006
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole
nice, SK;
(210)117-96

(111) 183 829
(220) 17.01.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)17.01.2006
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole
nice, SK;
(210)118-96

(111) 183 830
(220) 17.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 17.01.2006
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole
nice, SK;
(210) 119-96

(111)183 825
(220)17.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)17.01.2006
(730) BORNHOLMS KONSERVESFABRIK HOL
DING A/S also trading as GLOBAL FOODS
A/S, Kanalholmen 37, DK-2650 Hvidovre, DK;
(210) 111-96

(111)183 831
(220) 18.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 18.01.2006
(730) Landys and Gyr, Inc., spoločnosť organizovaná a
existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 1000
Deefield Parkway, Buffalo Grove, Illinois 60089,
US;
(210)122-96

(111) 183 826
(220) 17.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 17.01.2006

(111) 183 832
(220) 18.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 18.01.2006

(730) TJ KARPATIA, Poľný mlyn 1, 843 55 Bratislava,
SK;
(210)136-96

(111) 183 833
(220) 18.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 18.01.2006
(730) TJ KARPATIA, Poľný mlyn 1, 843 55 Bratislava,
SK;
(210)137-96

(111) 183 834
(220) 18.01.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 18.01.2006
(730) Štefan Antonín, Charbulova 170, 618 00 Brno, CZ;
(210)138-96

(111) 183 835
(220)19.01.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.01.2006
(730) Price Costco International, Inc., 999 Lake Drive,
Issaquah, Washington 98027, US;
(210)141-96

(111) 183 836
(220) 19.01.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.01.2006
(730) Price Costco International, Inc., 999 Lake Drive,
Issaquah, Washington 98027, US;
(210)142-96

(111) 183 837
(220)19.01.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)19.01.2006
(730) Price Costco International, Inc., 999 Lake Drive,
Issaquah, Washington 98027, US;
(210)143-96

(111)183 838
(220)19.01.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.01.2006
(730) 3Com Corporation, 5400 Bayfront Plaza, Santa
Glara, California 95052, US;
(210) 145-96

(111) 183 839
(220)19.01.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)19.01.2006
(730) 3Com Corporation, 5400 Bayfront Plaza, Santa
Clara, California 95052, US;
(210) 147-96

(111) 183 840
(220)19.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)19.01.2006
(730) 3Com Corporation, 5400 Bayfront Plaza, Santa
Clara, California 95052, US;
(210)148-96

(111) 183 841
(220)19.01.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.01.2006
(730) 3Com Corporation, 5400 Bayfront Plaza, Santa
Clara, California 95052, US;
(210) 149-96

(111) 183842
(220)23.01.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.01.2006
(730) Šťastný Štefan, Ing., Topoľová ul. 586/40, 958 04
Veľké Bielice, SK;
(210)206-96

(111) 183 843
(220)25.01.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)25.01.2006
(730) Majernik Andrej, Terfta 191, 082 67 Terfta, SK;
(210)226-96

(111) 183 844
(220)26.01.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)26.01.2006
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(210)263-96

(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(210)264-96

(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(210)339-96

(111) 183 846
(220)30.01.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)30.01.2006
(730) Kopáčik Anton, Ing. - POŽGAY TRAVEL,
Sládkovičova 8, 911 01 Trenčín, SK;
(210) 290-96

(111) 183 852
(220) 06.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)06.02.2006
(730) DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC.,
7700 Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland, US;
(210) 348-96

(111) 183 847
(220)31.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)31.01.2006
(730) Compaq Computer Corporation, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 20555 S.
H. 249, Houston, Texas 77070, US;
(210) 298-96

(111) 183 853
(220) 07.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 07.02.2006
(730) Sybase Eastern Europe B. V., Planetenbaan 25,
3600 BP Maarssen, NE;
(210)367-96

(111) 183 848
(220)31.01.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)31.01.2006
(730) The Concentrate Manufacturing Company of
Ireland, also trading as Seven-Up International,
20 Reid Street, Williams House, Hamilton, 5-33,
BM;
(210) 299-96

(111) 183 849
(220)05.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)05.02.2006
(730) PaRPRESS, s. r. o., KoceVova 17, 821 80 Bratisla
va, SK;
(210)335-96

(111) 183 850
(220) 05.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 05.02.2006
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(210)338-96

(111) 183 854
(220) 08.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 08.02.2006
(730) Poľnohospodárske družstvo Cebovce - Opava,
Družstevná 49/12, 991 25 Čebovce, SK;
(210)382-96

(111) 183 855
(220) 08.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 08.02.2006
(730) Poľnohospodárske družstvo Čebovce - Opava,
Družstevná 49/12, 991 25 Čebovce, SK;
(210)383-96

(111) 183 856
(220) 08.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)08.02.2006
(730) PHARMACIA AB, S-171 97 Stockholm, SE;
(210)388-96

(111)183 857
(220) 09.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 09.02.2006
(730) KASICO, a. s., Beckovská 38, 823 61 Bratislava,
SK;
(210)389-96

(111) 183 858
(220) 09.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 09.02.2006
(730) Lisco Sports, Inc., 5730 North Hoover Boulevard,
Tampa, Florida 33634, US;
(210)390-96

(111) 183 859
(220) 09.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 09.02.2006
(730) Jihomoravská armaturka, spol. s r. o., Lipová aIej 1, 695 01 Hodonín, CZ;
(210)391-96

(111) 183 860
(220)09.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)09.02.2006
(730) Jihomoravská armaturka, spol. s r. o., Lipová aIej 1, 695 01 Hodonín, CZ;
(210) 392-96

(111) 183 861
(220) 12.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 12.02.2006
(730) Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth Avenue,
New York, N.Y. 10153, US;
(210)401-96

(111) 183 862
(220) 12.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 12.02.2006
(730) TELENOR AS, Universitetsgaten 2, N-0164 Oslo,
NO;
(210)406-96

(111) 183 863
(220) 13.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 13.02.2006
(730) ISHIHARA SANGYO KAISHA, Ltd., 3-15,
Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JP;
(210) 408-96

(111) 183 864
(220) 13.02.1996
(442)07.10.1998

(151)21.01.1999
(180) 13.02.2006
(730) Reemtsma Cigarettenfabriken Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Parkstrasse 51, 22605
Hamburg, DE;
(210)409-96

(111) 183 865
(220) 13.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 13.02.2006
(730) Biogen, Inc., 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US;
(210)410-96

(111) 183 866
(220) 13.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 13.02.2006
(730) Velena Štefan, Dr., Záhradnícka č. 326, 943 58
Kamenný Most, SK;
(210)414-96

(111) 183 867
(220)14.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 14.02.2006
(730) The DuPont Merck Pharmaceutical Company,
Barley Mill Plaza, Building 25, Wilmington,
Delaware, US;
(210)417-96

(111) 183 868
(220) 14.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 14.02.2006
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9,
S-151 85 Sôdertälje, SE;
(210) 421-96

(111) 183 869
(220)14.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 14.02.2006
(730) Pharmastra AG, Gewerbestrasse 12, CH-8132
EGG/ZH, CH;
(210)422-96

(180) 15.02.2006
(730) BAXTER INTERNATIONAL INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One Baxter
Parkway, Deerfield, Illinois 60015, US;
(210)442-96

(111) 183 871
(220) 15.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 15.02.2006
(730) BAXTER INTERNATIONAL INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One Baxter
Parkway, Deerfield, Illinois 60015, US;
(210)443-96

(111) 183 872
(220) 15.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 15.02.2006
(730) BAXTER INTERNATIONAL INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One Baxter
Parkway, Deerfield, Illinois 60015, US;
(210)444-96

(111) 183 873
(220) 15.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 15.02.2006
(730) BAXTER INTERNATIONAL INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One Baxter
Parkway, Deerfield, Illinois 60015, US;
(210)445-96

(111) 183 874
(220)21.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)21.02.2006
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou
21,902 20 Pezinok, SK;
(210)509-96

(111) 183 875
(220)21.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)21.02.2006
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou
21, 902 20 Pezinok, SK;
(210)510-96

(111) 183 876
(220)21.02.1996
(310) 108418
(320) 08.02.1996
(330) CZ

(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)21.02.2006
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou
21, 902 20 Pezinok, SK;
(210)511-96

(111) 183 877
(220)21.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)21.02.2006
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou
21, 902 20 Pezinok, SK;
(210)512-96

(111) 183 878
(220)21.02.1996
(310) 108416
(320) 08.02.1996
(330) CZ
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)21.02.2006
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou
21,902 20 Pezinok, SK;
(210)513-96

(111)183 879
(220)21.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)21.02.2006
(730) RAVENA, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Jesenského 2, 949 01 Nitra, SK;
(210)517-96

(111) 183 880
(220)21.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)21.02.2006
(730) RAVENA, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Jesenského 2, 949 01 Nitra, SK;
(210)518-96

(111)183 881
(220)22.02.1996
(310)74/720.457
(320) 22.08.1995
(330) US
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)22.02.2006
(730) THE ROCKPORT COMPANY, INC., 220 Do
nald J. Lynch Boulevard, Marlboro, Massachusetts,
US;
(210) 520-96

(111) 183 882
(220)22.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)22.02.2006
(730) W. R. Grace and Co. - Conn, spoločnosť organi
zovaná a existujúca podľa zákonov štátu Conecticut, 1114 Avenue of the Americas, New York, NY
10036, US;
(210) 523-96

(111) 183 883
(220)22.02.1996
(310) 108413
(320)08.02.1996
(330) CZ
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)22.02.2006
(730) Malokarpatský vinársky podnik, a. s., Za dráhou
21, 902 20 Pezinok, SK;
(210)528-96

(111)183 884
(220)22.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)22.02.2006
(730) ELIX, spol. s r. o., Jablonecká 358, 190 00 Praha 9,
CZ;
(210)529-96

(111) 183 885
(220)23.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.02.2006
(730) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25,
832 17 Bratislava, SK;
(210)534-96

(111) 183 886
(220)23.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.02.2006
(730) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25,
832 17 Bratislava, SK;
(210)536-96

(111) 183 887
(220)23.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.02.2006
(730) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25,
832 17 Bratislava, SK;
(210)537-96

(111) 183 888
(220)23.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.02.2006
(730) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25,
832 17 Bratislava, SK;
(210)538-96

(111) 183 889
(220)23.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.02.2006
(730) PREMAC, spol. s r. o., Stará Vajnorská cesta 25,
832 17 Bratislava, SK;
(210)539-96

(111) 183 890
(220)26.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)26.02.2006
(730) FinEco, spol. s r. o., Jasovská 1, 851 07 Bratislava,
SK;
(210) 561-96

(111) 183 891
(220)26.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)26.02.2006
(730) FinEco, spol. s r. o., Jasovská 1, 851 07 Bratislava,
SK;
(210)562-96

(111) 183 892
(220)27.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)27.02.2006
(730) T C Debica S. A., 1 Maja 1, 39-200 Debica, PL;
(210)563-96

(111) 183 893
(220)27.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)27.02.2006
(730) NISSAN Slovakia, s. r. o., Technická 7, 821 04
Bratislava, SK;
(210)565-96

(730) MARBO Slovakia, spol. s r. o., Bernolákova 1,
911 01 Trenčín, SK;
(210)568-96

(111) 183 895
(220)27.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)27.02.2006
(730) Educational Testing Service, Rosedale Road,
Princenton, New Jersey 08541, US;
(210) 569-96

(111) 183 896
(220)28.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.02.2006
(730) Avery Dennison Corporation, 150 North Orange
Grove Boulevard, Pasadena, California 91103, US;
(210)573-96

(111) 183 897
(220)28.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.02.2006
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9,
S-151 85 Sôdertälje, SE;
(210)574-96

(lil) 183 898
(220)28.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.02.2006
(730) Benson & Hedges (Overseas) Limited, Windsor
House, 50 Victoria Street, London SWlH 0NL, GB;
(210)577-96

(111) 183 899
(220)29.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.02.2006
(730) ISCAR LTD., Migdal Tefen 24959, IL;
(210)580-96

(111) 183 900
(220)29.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.02.2006
(730) J. H. Fenner & Co. Limited, Welton Hall, Welton,
Brough, North Humberside, HU15 1PQ, GB;
(210)581-96

(111) 183 901
(220) 29.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.02.2006
(730) Hawaii - Pacific Apparel Group, Inc., 3037 Vail
Avenue, Commerce, California 90040, US;
(210)583-96

(111) 183 902
(220) 29.02.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.02.2006
(730) Colgate - Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, New York, US;
(210)586-96

(111) 183 903
(220) 29.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.02.2006
(730) Danfoss A/S, DK-6430 Nordborg, DK;
(210) 589-96

(111) 183 904
(220) 29.02.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.02.2006
(730) Danfoss A/S, DK-6430 Nordborg, DK;
(210)590-96

(111)183 905
(220) 15.03.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 15.03.2006
(730) PROELING, spol. s r. o., Čemyševského 27,
851 01 Bratislava, SK;
(210) 700-96

(111) 183 906
(220) 15.03.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 15.03.2006
(730) Diversified International Products, Inc., 1500
Brown & Williamson Tower, Louisville, Kentucky,
US;
(210) 703-96

(730) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., 3-15,
Edobori, 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JP;
(210)713-96

(111) 183 908
(220) 19.03.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.03.2006
(730) Hydroprojekt, a. s., Táborská 31, 140 43 Praha 4,
CZ;
(210)718-96

(111) 183 909
(220) 19.03.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 19.03.2006
(730) Hydroprojekt, a. s., Táborská 31, 140 43 Praha 4,
CZ;
(210)719-96

(111) 183 910
(220) 20.03.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)20.03.2006
(730) Beiersdorf AG, Hamburg, DE;
(210)733-96

(111) 183 911
(220)21.03.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)21.03.2006
(730) Strojmont, spol. s r. o., Košice, Južná trieda 97/3,
040 01 Košice, SK;
(210) 740-96

(111) 183 912
(220) 26.03.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 26.03.2006
(730) PRESCRIPTIVES INC., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, US;
(210)784-96

(111) 183 913
(220) 26.03.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)26.03.2006
(730) BETEC Baustofftechnik GmbH & Co. KG, Alte
Bottroper Strasse 64, Essen, DE;
(210)785-96

(111) 183 914
(220)27.03.1996
(310) 96/614028
(320)04.03.1996
(330) FR
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 27.03.2006
(730) *SANOFI S. A., 32/34 Rue Marbeuf, 75008 Paris,
FR;
(210)786-96

(111) 183 915
(220)27.03.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 27.03.2006
(730) MONSANTO COMPANY, 800 North Lindbergh
Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, US;
(210)787-96

(111)183 916
(220)29.03.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)29.03.2006
(730) SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH
CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 1095 Morris Avenue, Union,
New Jersey, US;
(210) 800-96

(111) 183 917
(220)29.03.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 29.03.2006
(730) EMI Records Limited (EMI House), 43 Brook
Green, London, W6 7EF, GB;
(210) 802-96

(111) 183 918
(220) 29.03.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 29.03.2006
(730) Bartoš Juraj, Mgr., Ďumbierska 1, 831 01 Brati
slava 3, SK;
(210) 804-96

(111) 183 919
(220)29.03.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)29.03.2006
(730) Bartoš Juraj, Mgr., Ďumbierska 1, 831 01 Brati
slava 3, SK;
(210) 805-96

(111) 183 920
(220)29.03.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 29.03.2006
(730) Harvan Bohumír, Ing., Petzwalova 36, 949 11
Nitra, SK;
(210) 806-96

(111) 183 921
(220)29.03.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)29.03.2006
(730) Čuraj Ondrej, Ing. - FITR - JUVEN, Pribišova
19/a, 841 04 Bratislava, SK;
(210)807-96

(111) 183 922
(220) 29.03.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 29.03.2006
(730) Hauraton GmbH & Co KG - organizačná zlož
ka, Jankovcova 2, 170 00 Praha 7, CZ;
(210) 809-96

(111) 183 923
(220) 29.03.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 29.03.2006
(730) Ind Coope (Oxford & West) Limited, 107 Station
Street, Burton-on-Trent, Staffordshire, DE14 IBZ,
GB;
(210)810-96

(111)183 924
(220)29.03.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 29.03.2006
(730) Hauraton GmbH & Co KG - organizačná zlož
ka, Jankovcova 2, 170 00 Praha 7, CZ;
(210)811-96

(111) 183 925
(220) 29.03.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)29.03.2006
(730) Simako Krupina, akciová spoločnosť, Trieda
osloboditeľov č. 13, 963 01 Krupina, SK;
(210)813-96

(180) 29.03.2006
(730) St. Nicolaus, a. s., UL 1. mája 113, 031 28 Liptov
ský Mikuláš, SK;
(210)816-96

(111) 183 927
(220)01.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)01.04.2006
(730) Spoločnosť CZ A CZ, export - import, a. s,,
Hálova 12, 851 01 Bratislava, SK;
(210) 824-96

(111) 183 928
(220)03.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 03.04.2006
(730) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;
(210) 829-96

(111) 183 929
(220) 03.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 03.04.2006
(730) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;
(210) 830-96

(111) 183 930
(220) 03.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 03.04.2006
(730) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;
(210) 831-96

(111) 183 931
(220)03.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)03.04.2006
(730) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;
(210)832-96

(111) 183 932
(220) 03.04.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)03.04.2006
(730) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;
(210)833-96

(111) 183 933
(220)03.04.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)03.04.2006
(730) Dunhill Tobacco of London Limited, la St.
James's Street, London SWlA 1EF, GB;
(210)835-96

(111) 183 934
(220)04.04.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)04.04.2006
(730) BEIERSDORF AG., Hamburg, DE;
(210)865-96

(111) 183 935
(220)04.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)04.04.2006
(730) BEIERSDORF AG., Hamburg, DE;
(210) 866-96

(111)183 936
(220)09.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)09.04.2006
(730) AGROMILK, a. s., Cabajská č. 23, 950 22 Nitra,
SK;
(210)879-96

(111) 183 937
(220)10.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)10.04.2006
(730) MONA, spol. s r. o., Žitná 18, 120 79 Praha 2, CZ;
(210)890-96

(111)183 938
(220) 10.04.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)10.04.2006
(730) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, New York 10022-7499, US;
(210) 898-96

(730) KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA,
2206, Naruse, Machida-shi, Tokyo, JP;
(210)900-96

(111) 183 940
(220)10.04.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)10.04.2006
(730) Liptovská mliekareň, a. s., 1. mája 124, 031 80
Liptovský Mikuláš, SK;
(210)903-96

(111) 183 941
(220)11.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)11.04.2006
(730) Tabák, a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, CZ;
(210)905-96

(111) 183 942
(220)11.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)11.04.2006
(730) Tabák, a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná Hora, CZ;
(210)906-96

(111) 183 943
(220)11.04.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)11.04.2006
(730) Yale Security Inc., Monroe, North Carolina, US;
(210)907-96

(111) 183 944
(220) 11.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.04.2006
(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1,
82-500 Kwidzyn, PL;
(210)908-96

(111) 183 945
(220)11.04.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)11.04.2006
(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1,
82-500 Kwidzyn, PL;
(210)909-96

(111)183 946
(220) 11.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.04.2006
(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1,
82-500 Kwidzyn, PL;
(210)910-96

(111) 183 947
(220) 11.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.04.2006
(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1,
82-500 Kwidzyn, PL;
(210)911-96

(111) 183 948
(220) 11.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.04.2006
(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1,
82-500 Kwidzyn, PL;
(210)912-96
(111) 183 949
(220)11.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.04.2006
(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1,
82-500 Kwidzyn, PL;
(210)913-96
(111) 183 950
(220) 11.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.04.2006
(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1,
82-500 Kwidzyn, PL;
(210)914-96

(111) 183 951
(220) 11.04.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 11.04.2006
(730) International Paper-Kwidzyn S. A., Lotnicza 1,
82-500 Kwidzyn, PL;
(210)915-96

(730) Ferring B. V., Marsstraat 9, 2132 HR Hoofddorp,
NL;
(210) 929-96

(111) 183 953
(220) 12.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 12.04.2006
(730) Sanodent BV, Klarenanstelerweg 2, 6468EP Kerkrade, NL;
(210) 930-96
(111) 183 954
(220) 15.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 15.04.2006
(730) SLOPAK-M, spol. s r. o., Nádražná 534, 901 01
Malacky, SK;
(210) 936-96

(111) 183 955
(220) 15.04.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 15.04.2006
(730) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illi
nois 60064, US;
(210)943-96

(111) 183 956
(220) 15.04.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 15.04.2006
(730) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illi
nois 60064, US;
(210)944-96

(111)183 957
(220) 15.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 15.04.2006
(730) ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park, Illi
nois 60064, US;
(210)945-96

(111)183 958
(220) 15.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 15.04.2006
(730) Masonite Corporation, a Delaware Corporation,
One South Wacker Drive, Chicago, Illinois 60606,
US;
(210)946-96

(111) 183 959

(111)183 965

(220) 15.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 15.04.2006
(730) ZELY'S - Dominik Zelenay, Bratislavská cesta
120, 921 01 Piešťany, SK;
(210)948-96

(220)24.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 24.04.2006
(730) ST. NICOLAUS, a. s„ 1. mája 113, 031 28 Liptov
ský Mikuláš, SK;
(210) 1055-96

(111) 183 960

(111) 183 966

(220)23.04.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.04.2006
(730) MFI Furniture Group Pic, Southon House, 333
The Hyde, Edgware Road, Colindale, London
NW9 6TD, GB;
(210) 1050-96

(220) 24.04.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.04.2006
(730) ST. NICOLAUS, a. s„ 1. mája 113, 031 28 Liptov
ský Mikuláš, SK;
(210)1056-96

(111)183 961
(220)23.04.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 23.04.2006
(730) MFI Furniture Group Pic, Southon House, 333
The Hyde, Edgware Road, Colindale, London
NW9 6TD, GB;
(210)1051-96

(111) 183 962
(220)23.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.04.2006
(730) MFI Furniture Group Pic, Southon House, 333
The Hyde, Edgware Road, Colindale, London
NW9 6TD, GB;
(210)1052-96

(111) 183 963
(220)24.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.04.2006
(730) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptov
ský Mikuláš, SK;
(210) 1053-96
(111) 183 964
(220) 24.04.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.04.2006
(730) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptov
ský Mikuláš, SK;
(210) 1054-96

(111)183 967
(220) 24.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 24.04.2006
(730) T. C. Debica S. A., 1 Maja 1 Str, 39-200 Debica,
PL;
(210)1057-96

(111) 183 968
(220) 24.04.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)24.04.2006
(730) T. C. Debica S. A., 1 Maja 1 Str, 39-200 Debica,
PL;
(210)1058-96

(111) 183 969
(220) 08.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 08.05.2006
(730) Jihočeské pivovary, a. s., Karoliny Světlé 4,
370 54 České Budějovice, CZ;
(210)1222-96

(111)183 970
(220) 08.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 08.05.2006
(730) Jihočeské pivovary, a. s., Karoliny Světlé 4,
370 54 České Budějovice, CZ;
(210) 1223-96

(180) 10.05.2006
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen,
DE;
(210) 1255-96
(111) 183 972
(220) 10.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 10.05.2006
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen,
DE;
(210) 1256-96

(111) 183 973
(220) 10.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)10.05.2006
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen,
DE;
(210)1257-96
(111) 183 974
(220) 10.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 10.05.2006
(730) PSINet Inc., 510 Huntmar Park Drive, Herndon,
Virginia 22070, US;
(210)1260-96
(111) 183 975
(220) 10.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 10.05.2006
(730) PSINet Inc., 510 Huntmar Park Drive, Herndon,
Virginia 22070, US;
(210) 1261-96
(111) 183 976
(220) 10.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)10.05.2006
(730) PSINet Inc., 510 Huntmar Park Drive, Herndon,
Virginia 22070, US;
(210)1262-96

(730) MINERA SLOVAKIA, spol. s r. o., Lamačská ces
ta 3, 815 20 Bratislava, SK;
(210) 1264-96

(111)183 978
(220) 13.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 13.05.2006
(730) MLIEKOSPOL, a. s., Šurianska 10, 940 20 Nové
Zámky, SK;
(210) 1267-96
(111) 183 979
(220) 13.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 13.05.2006
(730) EMEL BRATISLAVA, s. r. o., Jakubovo nám. 14,
811 09 Bratislava, SK;
(210) 1268-96

(111) 183 980
(220) 13.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 13.05.2006
(730) EMEL BRATISLAVA, s. r. o., Jakubovo nám. 14,
811 09 Bratislava, SK;
(210) 1269-96

(111) 183 981
(220) 13.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 13.05.2006
(730) ARPLUS, spol. s r. o., Haburská 16, 821 01 Brati
slava, SK;
(210) 1275-96

(111) 183 982
(220) 13.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 13.05.2006
(730) COOP VÝROBA, družstvo, Námestie SNP 19,
960 41 Zvolen, SK;
(210) 1278-96

(111) 183 983
(220) 14.05.1996
(310)396 07 816.8
(320)20.02.1996
(330) DE
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 14.05.2006

(730) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
D-53113 Bonn, DE;
(210)1279-96

(730) THE PHILLY FRANCHISING COMPANY, 120
Interstate North Parkway East, Atlanta, Georgia
30339-2103, US;
(210) 1290-96

(111) 183 984
(220)14.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 14.05.2006
(730) Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd., No 2-9, Kanda
Tsukasa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(210) 1280-96
(111) 183 985
(220)14.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 14.05.2006
(730) TRECO, spol. s r. o., Cukrovarská 41, 075 01
Trebišov, SK;
(210) 1282-96

(111)183 986

(111) 183 990
(220)14.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)14.05.2006
(730) Inštitút informatiky a štatistiky, Dúbravská cesta
3, 842 21 Bratislava, SK;
(210)1292-96
(111)183 991
(220)14.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 14.05.2006
(730) Inštitút informatiky a štatistiky, Dúbravská cesta
3, 842 21 Bratislava, SK;
(210) 1293-96

(220)14.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)14.05.2006
(730) THE H.D. LEE COMPANY, INC., Concord
Plaza, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delawa
re, US
(210) 1286-96

(111) 183 992

(111) 183 987
(220) 14.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)14.05.2006
(730) REVENT, s. r. o., Sinkulova 83, 140 00 Praha 4,
CZ;
(210) 1287-96

(111) 183 993
(220)16.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.05.2006
(730) ELCOM, spol. s r. o., Galvaniho 14, 821 04 Brati
slava, SK;
(210) 1351-96

(111) 183 988
(220)14.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 14.05.2006
(730) THE PHILLY FRANCHISING COMPANY, 120
Interstate North Parkway East, Atlanta, Georgia
30339-2103, US;
(210)1289-96

(111) 183 994
(220)16.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 16.05.2006
(730) ELCOM, spol. s r. o., Galvaniho 14, 821 04 Brati
slava, SK;
(210) 1352-96

(220)14.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 14.05.2006
(730) Inštitút informatiky a štatistiky, Dúbravská cesta
3, 842 21 Bratislava, SK;
(210) 1294-96

(730) INSTITUT ROSELE INC./ROSELL INSTITU
TE INC. a Canada corporation, 8480 boulevard
St-Laurent, H2P 2M6 Montreal, Quebec, CA;
(210) 1356-96

(730) Liptovská mliekareň, a. s., 1. mája 124, 031 80
Liptovský Mikuláš, SK;
(210) 1366-96

(111)183 996

(220) 20.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 20.05.2006
(730) MUKATES, s. r. o., Továrenská štvrť 148, 058 01
Poprad, SK;
(210) 1374-96

(220) 17.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 17.05.2006
(730) Léčebné lázně Mariánské Lázně, a. s., Masary
kova 22, 353 29 Mariánské Lázně, CZ;
(210) 1357-96

(111)183 997
(220) 17.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 17.05.2006
(730) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen,
DE;
(210) 1358-96

(Ill) 183 998
(220) 17.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 17.05.2006
(730) EMEL BRATISLAVA, s. r. o., Jakubovo nám. 14,
811 09 Bratislava, SK;
(210)1361-96

(111)183 999
(220) 17.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 17.05.2006
(730) AIKO Bratislava, spol. s r. o., Cukrová 14, 811 08
Bratislava, SK;
(210) 1364-96

(111) 184 000
(220) 17.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 17.05.2006
(730) Liptovská mliekareň, a. s., 1. mája 124, 031 80
Liptovský Mikuláš, SK;
(210) 1365-96

(111) 184 002

(111) 184 003
(220) 20.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)20.05.2006
(730) Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01
Liptovský Mikuláš, SK;
(210) 1376-96

(111)184 004
(220)21.05.1996
(310)75/030.381
(320) 06.12.1995
(330) US
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)21.05.2006
(730) SILICON GRAPHICS, INC., spoločnosť zriade
ná podľa štátu Delaware, 2011 North Shoreline
Boulevard, Mountain View, California 94039-7311,
US;
(210) 1385-96

(111)184 005
(220)21.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)21.05.2006
(730) LEVI STRAUSS & CO., Levi's Plaza, 1155
Battery Street, San Francisco, California 94111,
US;
(210) 1386-96

(111) 184 006
(220)21.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)21.05.2006
(730) PK62, s. r. o., J. Pauleho 4/2/324, 971 01 Prievidza,
SK;
(210) 1396-96

(111) 184 007
(220)21.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)21.05.2006
(730) ASTRA AKTIEBOLAG, Västra Mälarehamnen 9,
S-151 85 Sodertälje, SE;
(210) 1397-96
(111) 184 008
(220)21.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)21.05.2006
(730) QST Industries, Inc., 231 South Jefferson Street,
Chicago, Illinois 60661-5693, US;
(210) 1398-96

(111) 184 009
(220) 22.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)22.05.2006
(730) CENTROGEL, s. r. o., Francúzskych partizánov 4,
036 08 Martin, SK;
(210)1399-96

(151)21.01.1999
(180)23.05.2006
(730) COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 126-130,
rue Jules Guesde, 92300 Levallois-Perret, FR;
(210)1409-96

(111) 184 014
(220)23.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.05.2006
(730) MOTOROLA, INC., spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 1303 East
Algonquin Road, Schaumburg, Illinois, US;
(210) 1410-96

(111) 184 015
(220)27.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)27.05.2006
(730) Union Carbide Chemicals & Plastics Technology
Corporation, 39 Old Ridgebury Road, Danbury,
Connecticut 06817-0001, US;
(210) 1426-96

(111) 184 016

(111) 184 010
(220) 22.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 22.05.2006
(730) Cor Therapeutics, Inc., 256 East Grand Avenue,
South San Francisco, California 94080, US;
(210) 1400-96

(220)27.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)27.05.2006
(730) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smole
nice, SK;
(210) 1429-96

(111) 184 011

(220)28.05.1996
(310)39549265.3
(320)01.12.1995
(330) DE
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.05.2006
(730) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť orga
nizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delawa
re, 2550 Garcia Avenue, Mountain View, California
94043-1100, US;
(210) 1438-96

(220)22.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 22.05.2006
(730) Cor Therapeutics, Inc., 256 East Grand Avenue,
South San Francisco, California 94080, US;
(210) 1401-96
(111) 184 012
(220)23.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)23.05.2006
(730) Playtex Apparel, Inc., spoločnosť organizovaná a
existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 700
Fairfield Avenue, Stamford, Connecticut 06904,
US;
(210) 1408-96

(111) 184 013
(220)23.05.1996
(442)07.10.1998

(111) 184 017

(111) 184 018
(220)28.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.05.2006
(730) Ohmeda, Inc., spoločnosť organizovaná a existujú
ca podľa zákonov štátu Delaware, 110 Allen Road,
Liberty Comer, New Jersey 07938, US;
(210) 1439-96

(111) 184 019
(220)28.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)28.05.2006
(730) The Cheesecake Factory Incorporated (a Dela
ware corporation), Agoura Road 26950, Calabasas
Hills CA 91301, US;
(210)1441-96

(111) 184 020
(220)29.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)29.05.2006
(730) Slavíček Miroslav, Za mlýnem 1544, 594 54 Tiš
nov, CZ;
(210)1445-96

(111) 184 021
(220)29.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)29.05.2006
(730) Slavíček Miroslav, Za mlýnem 1544, 594 54 Tiš
nov, CZ;
(210)1446-96
(111) 184 022
(220)29.05.1996
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)29.05.2006
(730) TATRACHEMA, výrobné družstvo, Bulharská
ul. 40, 917 76 Trnava, SK;
(210)1449-96

(111) 184 023
(220)27.06.1997
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)27.06.2007
(730) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(210)1451-96

(111) 184 024
(220)30.05.1996
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180)30.05.2006
(730) Západoslovenské tehelne, a. s., Moyzesova 2,
902 01 Pezinok, SK;
(210) 1460-96

(111) 184 025
(220)30.05.1996
(310)204 7533
(320) 05.12.1995

(330) GB
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180) 30.05.2006
(730) Pharmacia & Upjohn S. A., c/o Credit Europeen,
52 route d'Esch, L-1470 Luxembourg, LU;
(210) 1468-96

(111) 184 026
(220)31.05.1996
(310) 110843
(320) 29.04.1996
(330) CZ
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)31.05.2006
(730) ŠKODA AUTO, a. s., TL Václava Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, CZ;
(210) 1470-96

(111) 184 027
(220)31.05.1996
(310)75/042 359
(320) 11.01.1996
(330) US
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)31.05.2006
(730) Wall Data Incorporated, 11332 N.E. 122nd Way,
Kirkland, Washington 98034-6931, US;
(210)1473-96

(111) 184 028
(220)04.06.1996
(310)960580
(320)29.01.1996
(330) NO
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)04.06.2006
(730) Nórske Meierier, Breig. 10, Oslo N-0187, NO;
(210) 1478-96

(111) 184 029
(220)04.06.1996
(310) 957569
(320) 04.12.1995
(330) NO
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)04.06.2006
(730) NYCOMED PHARMA AS, Slemdalsveien 37, N-0301 Oslo 3, NO;
(210)1482-96

(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)04.06.2006
(730) NYCOMED PHARMA AS, Slemdalsveien 37, N-0301 Oslo 3, NO;
(210) 1483-96
(111) 184 031
(220)05.06.1996
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180) 05.06.2006
(730) Minnesota Mining and Manufacturing Compa
ny, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul,
Minnesota, US;
(210) 1484-96
(111) 184 032
(220) 05.06.1996
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)05.06.2006
(730) DowElanco, partnerstvo podľa zákonov štátu
Indiana, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, US;
(210) 1485-96

(111) 184 033
(220)05.06.1996
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)05.06.2006
(730) DowElanco, partnerstvo podľa zákonov štátu
Indiana, 9330 Zionsville Road, Indianapolis,
Indiana 46268, US;
(210) 1486-96

(730) Thornlodge Limited, 5 Shepherd's Place, Upper
Brook Street, London WlY 3RU, GB;
(210)1491-96
(111) 184 037
(220)05.06.1996
(310)2057665
(320) 22.02.1996
(330) GB
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)05.06.2006
(730) Thornlodge Limited, 5 Shepherd’s Place, Upper
Brook Street, London WlY 3RU, GB;
(210) 1492-96
(111) 184 038
(220)05.06.1996
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)05.06.2006
(730) P. T. Bima Dongin Sports, 12-15th FI. Eka Life
Building, JL. M.T. Haryono Kav. 62, Jakarta 12780,
ID;
(210)1493-96
(111) 184 039
(220)06.06.1996
(310) 107619
(320) 12.01.1996
(330) CZ
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)06.06.2006
(730) DORIAN TOOL INTERNATIONAL, Houston,
Texas, US;
(210)1495-96

(111) 184 034
(220)05.06.1996
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)05.06.2006
(730) Imation Corp., Oakdale, Minnesota 55128, US;
(210) 1487-96

(111) 184 035
(220)05.06.1996
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180) 05.06.2006
(730) Imation Corp., Oakdale, Minnesota 55128, US;
(210) 1488-96

(111)184 040
(220)24.06.1996
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)24.06.2006
(730) Amway Corporation, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(210)1682-96

(111) 184 041
(220)25.06.1996
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)25.06.2006
(730) DUSLO, a. s., 927 03 Šaľa, SK;
(210) 1683-96
(111) 184 042
(220) 10.07.1996
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999

(180) 10.07.2006
(730) Occidental Chemical Corporation, 360 Rainbow
Boulevard South, Niagara Falls, New York 14303,
US;
(210) 1806-96

(111) 184 043
(220) 11.07.1996
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180) 11.07.2006
(730) SCHEMNG CORPORATION, 2000 Galloping
Hill Road, Kenilworth, New Jersey, US;
(210) 1811-96

(111) 184 044
(220) 11.07.1996
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180) 11.07.2006
(730) INFORMIX SOFTWARE, INC., 4100 Bohannon
Drive, Menlo Park, CA 94025, US;
(210) 1816-96

(111) 184 045
(220) 11.07.1996
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180) 11.07.2006
(730) ICOPAL A/S, Mileparken 38, 2730 Herlev, DK;
(210)1817-96

(111)184 046
(220)25.10.1996
(310)39619888.0
(320)27.04.1996
(330) DE
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)25.10.2006
(730) Daimler-Benz AG, Eppelestrasse 225, 50546 Stutt
gart, DE;
(210)2808-96

(111) 184 047
(220)30.03.1998
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)30.03.2008
(730) Hažír Dušan, Ing., Višňová 5, 080 01 Prešov, SK;
(210) 797-98

(730) Šuliman Juraj, Š plus, M. Bela 1, 920 01 Hloho
vec, SK;
(210)974-98

(111) 184 049
(220)08.07.1993
(442) 09.09.1998
(151)27.01.1999
(180) 08.07.2003
(730) Čokoládovny, a. s., Modřanská 27, 143 20 Praha
4 - Modřany, CZ;
(210)1146-93
(111) 184 059
(220) 17.01.1996
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180) 17.01.2006
(730) Sveriges Stärkelseproducenter, forening u p a,
Karlshamn, SE;
(210) 108-96

(111) 184 077
(220) 14.04.1994
(442)04.03.1998
(151)28.01.1999
(180) 14.04.2004
(730) RAJO, a. s., Studená 35, 823 55 Bratislava, SK;
(210)880-94

(111) 184 078
(220)25.11.1994
(442)03.06.1998
(151)28.01.1999
(180)25.11.2004
(730) ÚKAPO, s pol. s r. o., Kremnická č.11, 851 01
Bratislava, SK;
(210) 2853-94

(111) 184 080
(220) 16.11.1995
(442) 03.06.1998
(151)28.01.1999
(180) 16.11.2005
(730) BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED, Britvic
House, Broomfield Road, Chelmsford, Essex,
CMl ITU, GB;
(210)3231-95

Zapísané ochranné známy so zmenou
183 570
183 612
183 758
184 050
184 051
184 052
184 053
184 054

184 055
184 056
184 057
184 058
184 060
184 061
184 062
184 063

(111) 183 570
(220)01.06.1998
(442)07.10.1998
(151) 15.01.1999
(180)01.06.2008
(540) GRECIAN FORMULA
(730) Gustáv Lyžičiar VOGUS, Cabajská 42, 949 01
Nitra, SK;
(510) 3 - Vlasové vody, vlasové prípravky, farby a tónovače na vlasy, prípravky na kučeravenie vlasov,
šampóny, odfarbovače, kozmetické prípravky do
kúpeľov, kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné
účely.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru v
rozsahu predmetu činnosti, dovozná a vývozná agentúra.
(511) 3, 35
(210) 1424-98

(111) 183 612
(220) 14.06.1994
(442)07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 14.06.2004
(540)

184 064
184 065
184 066
184 067
184 068
184 069
184 070
184 071

184 072
184 073
184 074
184 075
184 076
184 079
184 081

18 - Pamiatkové predmety a miniatúry z kože a ko
ženky každého uskutočnenia.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového,
bytové doplnky z dreva a plastických hmôt, pamiat
kové predmety a miniatúry z dreva, plastických
hmôt, rohoviny, slonoviny, kostí, jantáru, perlete,
morskej peny, korku, trstiny.
21 - Pamiatkové predmety a miniatúry zo skla, por
celánu a kameniny.
27 - Podlahové krytiny každého druhu, tapety; by
tové doplnky.
28 - Hračky.
35 - Sprostredkovanie služieb obchodných, pora
denských a obstarávateľských a služieb spojených s
predvádzaním výrobkov.
37 - Sprostredkovanie nákupu a predaja domov a
nehnuteľností, sprostredkovanie služieb pri oprave,
údržbe a čistení vozidiel, motorov a ich častí.
39 - Sprostredkovanie dopravy cestnej, prepravy že
lezničnej a leteckej, požičiavania - prenájmu a ob
starania dopravných prostriedkov, taxislužby.
42 - Sprostredkovanie hotelových, reštauračných a
recepčných služieb, služieb pre hotelové haly, den
né a nočné kluby, zostavovanie cestovných, rekre
ačných a konferenčných komplexných služieb.
(511) 1, 2, 3, 4, 6, 9, 14, 18, 20,21, 27, 28, 35, 37, 39, 42
(210) 1372-94

(111)183 758

(730) Kroneisl Miroslav, Brečtanova 4, 831 01 Bratisla
va, SK;
(510) 1 - Rozpúšťadlá; tmely na opravu porcelánových
predmetov a predmetov z kovov a plastov; príprav
ky na odstraňovanie karbónu z motorov, brzdové
kvapaliny.
2 - Farby, laky, náterové hmoty z prirodzených a
syntetických materiálov na každý spôsob použitia a
pomocné prípravky, tmely pod farby, rozpúšťadlá
farieb, lakov a náterových hmôt.
3 - Prípravky na brúsenie a leštenie kovov.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazacie tuky, mazivá
a pohonné látky a oleje.
6 - Pamiatkové predmety z obyčajných kovov a
zliatin.
9 - Elektrické striekacie prístroje na nanášanie fa
rieb, striekacie prístroje na nanášanie farieb stlače
ným vzduchom.
14 - Pamiatkové predmety a miniatúry z drahých
kovov.

(220)06.12.1995
(310) 105797
(320) 09.11.1995
(330) CZ
(442) 07.10.1998
(151)21.01.1999
(180) 06.12.2005
(540)NUTRALIPID
(730) ICN Czech Republic, a. s., Vltavská 53, 252 63
Roztoky, CZ;
(510) 5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdra
votnícke, lieky.
(511) 5
(210)3489-95

(111) 184 050
(220)16.08.1993
(442) 09.09.1998
(151)27.01.1999
(180) 16.08.2003
(540) ESPRIT

(730) ESPRIT HOLDING, a. s., Beblavého 1, 811 01
Bratislava, SK;
(510) 13 - Zbrane a strelivo.
36 - Ekonomické poradenstvo.
41 - Vzdelávacie podujatia.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe.
(511) 13,36,41,42
(210) 1401-93

(510) 1 - Kaučukové, gumové chemikálie vrátane vulka
nizačných urýchľovačov, antioxidanty, antidegradanty, antiozonanty.
(511) 1
(210) 953-95

(111) 184 054
(220) 11.04.1995
(310)945701
(320) 13.10.1994
(330) NO
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180) 11.04.2005
(540)FLUXOSCAN

(111) 184 051
(220)28.03.1994
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)28.03.2004
(540)

É! ESPRIT
(730) ESPRIT HOLDING, a. s., Beblavého 1, 811 01
Bratislava, SK;
(510) 13 - Zbrane a strelivo.
36 - Ekonomické poradenstvo.
41 - Vzdelávacie podujatia, vydavateľská činnosť.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe.
(511) 13,36,41,42
(210)715-94

(111) 184 052

(730) NYCOMED IMAGING AS, Nycoveien 2, Oslo,
NO;
(510) 5 - Farmaceutické prípravky a látky; diagnostické
prípravky a látky na lekárske účely; kontrastné mé
diá na lekárske účely.
(511) 5
(210)980-95
(111) 184 055
(220)28.07.1995
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)28.07.2005
(540)

(220)29.07.1994
(442)06.05.1998
(151)27.01.1999
(180)29.07.2004
(540) DOSIA
(730) Benckiser N. V., Tower C World Trade Center,
Schipholboulevard 229, 1118 BH Schiphol, NL;
(510) 3 - Pracie prostriedky a prostriedky na plákanie bie
lizne (avivážne prostriedky); prostriedky na čiste
nie, odstraňovanie škvŕn a oplachovanie riadu;
prostriedky na zmäkčovanie vody.
(511) 3
(210) 1708-94

(111) 184 053
(220)10.04.1995
(442) 09.09.1998
(151)27.01.1999
(180)10.04.2005
(540)
e

FLEXSYS
(730) FLEXSYS AMERICA, L. P., spoločenstvo podľa
zákonov štátu Delaware, 260 Springside Drive,
Akron, Ohio, US;

(730) Principal Financial Group, Inc., 711 High Street,
Des Moines, Iowa 50392, US;
(510) 36 - Poistenie a finančné služby.
(511) 36
(210)2151-95

(111) 184 056
(220)28.07.1995
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)28.07.2005
(540)

(730) Principal Financial Group, Inc., 711 High Street,
Des Moines, Iowa 50392, US;
(510) 36 - Poistenie a finančné služby.
(511) 36
(210)2152-95

(111) 184 057

(111) 184 060

(220)27.09.1995
(442)09.09.1998
(151)27.01.1999
(180)27.09.2005
(540) TIME OUT

(220)29.03.1996
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)29.03.2006
(540)

(730) TIME OUT MAGAZINE LIMITED, Universal
House, 251 Tottenham Court Road, London
WlP 0AB, GB;
(510) 9 - Záznamy (nahrávky); záznamy údajov; nahrané
disky, pásky a kazety; nosiče CD-ROM a CD-I;
elektronické publikácie; časopisy a ich obsah vo
forme nahraných údajov.
16 - Tlačoviny; tlačené publikácie; časopisy; perio
dické publikácie; odborné časopisy; prílohy; sprie
vodcovia; návody; knihy, noviny; papier; výrobky z
papiera; kartón a lepenka; výrobky z kartónu a le
penky; reklamné materiály; inzertné materiály; fo
tografie; papiernické potreby; výučbové a vzdeláva
cie materiály; kancelárske potreby; diáre; kalendá
re; osobné záznamníky; mapy.
38 - Služby v oblasti komunikácií, elektronických
komunikácií, poskytovanie a doručovanie informá
cií prostredníctvom elektronických médií.
41 - Informačné služby; vytváranie zoznamov a pre
hľadov informácií; informačné služby a s tým spo
jené prehľady týkajúce sa podujatí, možnosti zába
vy, rekreácie, využitia voľného času, športu, ume
leckých podujatí, konferencií, výstav, súťaží a kon
kurzov, karnevalov, slávnostných sprievodov, pre
hliadok a predvádzania, módnych prehliadok, saló
nov, programov, predstavení a iných akcií; výroba
filmov, nahrávok, platní, diskov, kompaktných dis
kov, pások a kaziet, vydavateľské služby; publikač
né služby.
42 - Informačné služby; vytváranie zoznamov a pre
hľadov informácií, informačné služby a s tým spo
jené prehľady týkajúce sa ubytovania, hotelov, hos
tincov, pohostenia a stravovania, reštauračných slu
žieb a služieb iných reštauračných zariadení, barov,
zariadení poskytujúcich stravovanie a občerstvenie,
módnych a kaderníckych salónov, osobných slu
žieb, kaderníctiev, módnych a kaderníckych pre
hliadok; stravovacie služby, reštauračné služby a
služby poskytované inými reštauračnými zariade
niami, barmi, zariadeniami poskytujúcimi stravova
nie a občerstvenie, služby verejného stravovania.
(511) 9, 16,38,41,42
(210)2748-95

(111) 184 058
(220)28.03.1996
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)28.03.2006
(540) MACALLAN
(730) The Macallan Distillers Limited, The Macallan - Glenlivet Distillery, Craigellachie AB38 9RX,
Scotland, GB;
(510) 33 - Vína, liehoviny, likéty.
(511) 33
(210)792-96

(730) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building,
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US;
(510) 9 - Nahrané audio- a videokazety, pásky a kompakt
né disky; počítačový softvér; softvér na videohry.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Oblečenie, najmä na šport a voľné chvíle; obuv; pokrývky hlavy.
28 - Hračky, hiy; športové potreby obsiahnuté v tej
to triede.
41 - Vzdelávanie, zábava a služby s tým spojené.
(511) 9, 16, 25,28,41
(210)817-96

(111) 184 061
(220)29.03.1996
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)29.03.2006
(540)

(730) NBA Properties, Inc., Olympie Tower Building,
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US;
(510) 9 - Nahrané audio- a videokazety, pásky a kompakt
né disky; počítačový softvér; softvér na videohry.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Oblečenie, najmä na šport a voľné chvíle; obuv; pokrývky hlavy.
28 - Hračky, hry; športové potreby obsiahnuté v tej
to triede.
41 - Vzdelávanie, zábava a služby s tým spojené.
(511) 9, 16, 25,28,41
(210)818-96

(540)

(730) NBA Properties, Inc., Olympie Tower Building,
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US;
(510) 9 - Nahrané audio- a videokazety, pásky a kompakt
né disky; počítačový softvér; softvér na videohry.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Oblečenie, najmä na šport a voľné chvíle; obuv; pokrývky hlavy.
28 - Hračky, hry; športové potreby obsiahnuté v tej
to triede.
41 - Vzdelávanie, zábava a služby s tým spojené.
(511) 9, 16, 25, 28, 41
(210)819-96

(111) 184 063
(220) 29.03.1996
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)29.03.2006
(540)

(730) NBA Properties, Inc., Olympie Tower Building,
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US;
(510) 9 - Nahrané audio- a videokazety, pásky a kompakt
né disky; počítačový softvér; softvér na videohry.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Oblečenie, najmä na šport a voľné chvíle; obuv; pokrývky hlavy.
28 - Hračky, hry; športové potreby obsiahnuté v tej
to triede.
41 - Vzdelávanie, zábava a služby s tým spojené.
(511) 9, 16, 25, 28, 41
(210) 820-96

(111)184 064
(220) 09.04.1996
(442)09.09.1998
(151)27.01.1999
(180) 09.04.2006
(540) REBETOL
(730) Schering-Plough Ltd., Toepferstrasse 5, CH-6004
Lucerne, CH;
(510) 5 - Farmaceutické a liečivé prípravky, najmä antivírusové prípravky.
(511) 5
(210)876-96

(111) 184 065
(220) 09.04.1996
(442)09.09.1998
(151)27.01.1999
(180) 09.04.2006
(540)COTRONAK
(730) Schering-Plough Ltd., Toepferstrasse 5, CH-6004
Lucerne, CH;
(510) 5 - Farmaceutické a liečivé prípravky, najmä antivírusové prípravky.
(511) 5
(210)877-96

(111) 184 066
(220) 17.05.1996
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180) 17.05.2006
(540) DOCS OPEN
(730) PC DOCS Inc., 124 Marriott Drive, Suite 203,
Tallahassee, Florida 32301, US;
(510) 9 - Počítačové programy na archivovanie, vyhľadá
vanie, zálohovanie a uchovávanie elektronických
súborov, najmä obrazov, tabuliek, textových doku
mentov, audio- aValebo videosúborov, príslušné in
struktážně manuály.
(511) 9
(210) 1359-96

(111) 184 067
(220) 06.06.1996
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180) 06.06.2006
(540)

ALPS
(730) ALPS ELECTRIC CO., LTD., 1-7, Yukigaya
Ohtsuka-cho, Ohta-ku, Tokyo, JP;
(510) 9 - Zariadenia na zábavu prispôsobené na použitie s
televíznymi prijímačmi; zábavné automaty a prí
stroje uvádzané do činnosti vhodením mince alebo
žetónu; bezpečnostné poplašné zariadenia; čítacie
zariadenia čiarového kódu; obaly a kazety na pruž
né disky; elektroluminiscenčné panely a zariadenia;
LC displeje; magnetické kodéry; magnetické pásko
vé jednotky; optické prístroje a nástroje; optické šo
šovky a objektívy; kompaktné disky vrátane CD-V
a CD-ROM; ovládače CD, meniče a podávacie zá
sobníky CD; počítače; počítačové periférne zariade
nia; klávesnice k počítačom; počítačové pamäte; na
hraný počítačový softvér; vstupné zariadenia; kon
cové zariadenia; tlačiarne; DT jednotky; zariadenia
na spracovanie údajov vrátane myší; optické sníma
če znakov; zariadenia na diaľkové ovládače; mag
netické hlavy; elektrické zámky; telekomunikačné
vysielače; snímače a vysielače elektrických signá
lov; telekomunikačné vysielacie zariadenia; elek
trické spojky a prípojky; konektory; BS antény; BS
televízne konvertory; BS televízne prijímače;
CATV koncové stanice; elektrické zatvárače a otvá-

rače dverí (elektrický vrátnik); FM a AM rádioprijí
mače; FM rádio odnímateľné predné panely; frek
venčné ústredne; vysokofrekvenčné oscilátory; rádiofrekvenčné modulátory; kanálové voliče a ladi
če; přerušovače; rádiové a televízne prijímače;
kombinované vysielače a prijímače; nízkofrekvenč
né prijímače a modulátorové jednotky; videorekor
déry; magnetofóny; faxy; nabíjačky batérií; invertory; pákové ovládače; rezistory; snímače všetkých
druhov vrátane senzorov fluidnej vrstvy, tlakových
senzorov, snímačov polohy škrtiacej klapky, regu
lačných senzorov atd\; ovládače tlmenia nárazov;
riadiace panely; regulátory osvetlenia; elektrické
vypínače, spínače a prepínače; meniče.
11 - Osvetľovacie prístroje a zariadenia dopravných
prostriedkov vrátane svetelných kontrolných zaria
dení a ich častí pre indikátory prístrojových dosiek;
klimatizačné zariadenia a ich časti pre dopravné
prostriedky; vetracie zariadenia a ich časti pre do
pravné prostriedky.
12 - Bezpečnostné zariadenia, smerové signalizačné
zariadenia a spätné zrkadlá, všetko pre dopravné
prostriedky; rotačné konektory (pre airbagové sys
témy), snímače a spínače pre dopravné prostriedky;
regulačné jednotky (členy) na tlmenie nárazov.
16 - Atramentové pásky do tlačiarní a textových
procesorov; štítky a etikety do tlačiarní a textových
procesorov.
(511)9, 11, 12, 16
(210) 1498-96

(111) 184 068
(220) 06.06.1996
(442)07.10.1998
(151)27.01.1999
(180) 06.06.2006
(540)

'HVWS

(510) 5 - Diétne potraviny prispôsobené na lekárske úče
ly (na ľudské použitie).
29 - Jedlé oleje a tuky.
30 - Sušienky, keksy, sucháre, jemné pečivo, čoko
láda, zmrzliny, mušli tyčinky, zákusky a malé ob
čerstvenia, napr. vo forme tyčiniek, šalátové dressingy a omáčky, chuťové prísady.
(511) 5,29, 30
(210) 1788-96

(111) 184 070
(220) 10.05.1995
(442) 09.07.1997
(151)28.01.1999
(180) 10.05.2005

(540)ASTRADENT
(730) ASTRA R&V, spol. s r. o., Hodžova 16,010 01 Ži
lina, SK;
(510) 1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotogra
fiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; ži
vice umelé a syntetické v surovom stave, plasty v
surovom stave; pôdne hnojivá (prírodné a priemy
selné); hasiace zmesi; prostriedky na kalenie a prí
pravky na zváranie kovov; chemické prostriedky na
konzervovanie potravín; triesloviny; priemyselné
spojivá a lepidlá.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky pro
ti hrdzi a proti hnilobe dreva; farbivá; moridlá; živi
ca prírodná v surovom stave, kovové fólie a kovy
práškové pre maliarov a dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky; prí
pravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúse
nie; mydlá; výrobky voňavkárske, éterické oleje,
vodičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické príprav
ky.
11 - Zariadenia osvetľovacie, (vykurovacie), na vý
robu pary, zariadenia na varenie, chladenie, sušenie,
vetranie, na rozvod vody a zariadenia zdravotnícke;
zariadenia na čistenie odpadových vôd.
(511) 1,2, 3, 11
(210)1281-95

RHiW;

MK
(730) TWELVE ISLANDS SHIPPING COMPANY
LIMITED, 8 Henrietta Place, London WlM 9AG,
GB;
(510) 33 - Alkoholické nápoje.
(511) 33
(210) 1499-96

(111) 184 071
(220) 09.08.1995
(442) 07.10.1998
(151)28.01.1999
(180) 09.08.2005
(540)

(111) 184 069
(220) 08.07.1996
(442) 07.10.1998
(151)27.01.1999
(180)08.07.2006

(540) BENECOL
(730) RAISIO BENECOL OY, Raisionkaari 55, 21200
Raisio, FI;

(730) CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, c/o
Calvin Klein, Inc., 205 West 39th Street, New York,
New York 10018, US;
(510) 18 - Výrobky z kože, najmä kabelky, kufre, lodné
kufre, kufríky a diplomatické kufríky, mapy, tašky a
kabely; cestovné tašky, príručné tašky, cestovné va
ky, športové vaky, obaly na obleky, kozmetické taš

ky a vaky, toaletné tašky a puzdrá na toaletné potre
by, peňaženky, náprsné tašky, obaly na úverové a
iné karty, puzdrá na kľúče, puzdrá na okuliare;
dáždniky.
25 - Dámske, pánske, dievčenské a chlapčenské ob
lečenie, odevy a obuv, najmä košele, blúzky, tričká,
svetre, pulóvre, kardigány, vesty, saká, športové sa
ká a blejzre, bundy, nohavice, krátke nohavice,
džínsy, tepláky, otepľovačky, kombinézy, plášte,
pláštenky, plášte a obleky do dažďa, kabáty, zvrch
níky, kabáty kombinované s kožušinou, kožušinové
kabáty, kabátiky a bundy, šaty, sukne, nohavicové
sukne, pánske obleky, vychádzkové obleky, smo
kingy, dámske kostýmy vrátane nohavicových,
športové oblečenie, najmä tenisové a golfové, plav
ky a iné oblečenie na pláž a kúpanie, topánky, čiž
my, papuče, šľapky, pančuchy, pančuchové nohavi
ce, ponožky, podkolienky, viazanky, opasky, vrec
kovky, rukavice, šatky a šály, klobúky a čiapky;
pánska a chlapčenská bielizeň a oblečenie na spanie
a na doma, najmä spodky, slipy, trenírky, tielka,
spodné tričká, pyžamá, pyžamové kabátiky, pyža
mové nohavice, nočné košele, župany, kúpacie pláš
te, domáce obleky; dámska a dievčenská bielizeň a
oblečenie na spanie a na doma, najmä podprsenky,
korzety, živôtiky, trikoty, tielka, kombiné, spodnič
ky, aj nohavicové, podväzky a podväzkové pásy,
pančuchy a pančuchové nohavičky, nočné košele,
pyžamá, pyžamové kabátiky, krátke pyžamá, pyža
mové kombinézy, kabátiky, domáce kabátiky, do
máce obleky, kimoná, tógy, kaftany, župany, kúpa
cie plášte, legíny.
(511) 18, 25
(210) 2249-95

(510) 1 - Polyuretánové lepidlá.
(511) 1
(210) 939-96

(111) 184 074
(220) 15.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)28.01.1999
(180) 15.04.2006
(540) DOLEPREN
(730) Mag. Gernot Doležal GmbH, Stadlauer Strasse
39a, Wien, AT;
(510) 1 - Polychloroprénové lepidlá.
(511) 1
(210)940-96

(111) 184 075
(220) 15.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)28.01.1999
(180) 15.04.2006
(540)

BBBBBQB
(730) Mag. Gernot Doležal GmbH, Stadlauer Strasse
39a, Wien, AT;
(510) 1 - Lepidlá pre obuvnícky priemysel.
2 - Laky pre obuvnícky priemysel.
(511) 1,2
(210)941-96

(111) 184 076

(111)184 072

(220) 15.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)28.01.1999
(180) 15.04.2006
(540) JUVALUX

(220) 15.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)28.01.1999
(180) 15.04.2006
(540)
&

caxvuxuibuv
(730) Mag. Gernot Doležal GmbH, Stadlauer Strasse
39a, Wien, AT;
(510) 2 - Laky na konečnú úpravu výrobkov určených pre
obuvnícky priemysel.
(511) 2
(210) 938-96

(111) 184 073
(220) 15.04.1996
(442) 07.10.1998
(151)28.01.1999
(180) 15.04.2006
(540)DOLEPLAST
(730) Mag. Gernot Doležal GmbH, Stadlauer Strasse
39a, Wien, AT;

(730) Mag. Gernot Doležal GmbH, Stadlauer Strasse
39a, Wien, AT;
(510) 2 - Látky na povrchovú úpravu výrobkov na báze
vody, napríklad laky, laky pre obuvnícky priemysel.
(511) 2
(210) 942-96

(111) 184 079
(220) 06.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)28.01.1999
(180) 06.11.2005
(540)

CM ISISrHOBA
(730) UDV North America, Inc., 450 Columbus Blvd.,
Hartford, Connecticut 06103-1800, US;
(510) 33 - Vína, liehoviny a likéry.
(511) 33
(210)3112-95

(111) 184 081
(220) 06.11.1995
(442) 07.10.1998
(151)28.01.1999
(180) 06.11.2005
(540)

CMHpHOBCKaa BoAKa No. 21
(730) UDV North America, Inc., 450 Columbus Blvd.,
Hartford, Connecticut 06103-1800, US;
(510) 33 - Liehoviny.
(511) 33
(210)3113-95

Obnovené ochranné známky
92 033
92 037
92 761
95 147
95 791
96 713
99 217
99 514
99 518
100 370
101 533
101 767
103 563
104 425
104 426
104 875
104 876

105 810
106 598
106 669
110 230
110 576
152 836
152 838
153 716
153 731
153 741
153 757
153 758
153 827
157 068
158 594
158 719
158 776

(111) 92 033
(220)21.01.1909
(151)21.01.1909
(180)21.01.2009

(540) Tenax
(730) HUŤ POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r. o., Průmys
lová 1343, 272 62 Kladno, CZ;
(510) Oceľ, tovar z ocele.
(511) 6
(210) 1891

(111)92 037
(220)01.02.1929
(151)01.02.1929
(180)01.02.2009

(540) Solar
(730) HUŤ POLDI ušlechtilé oceli, spol. s r. o., Průmys
lová 1343, 272 62 Kladno, CZ;
(510) Ocel’, nástroje a súčiastky strojov.
(511) 6, 7, 12
(210) 16924

(111) 92 761
(220)28.03.1919
(151)28.03.1919
(180)28.03.2009

(540) Novopon
(730) Biotika, a. s., 976 13 Slovenská Ľupča, SK;
(510) Lekárnické prípravky.
(511) 5
(210) 1466

(111)95 147
(220)24.01.1929
(151)24.01.1929
(180)24.01.2009

(540) Pleumolysin

158 811
158 880
159 077
159 266
159 664
159 985
161 221
161 243
163 296
163 297
163 301
163 992
164 114
164 139
164 190
164 218
164 257

164 298
166 529
166 606
166 623
166 713
167 234
167 326
167 338
167 358
167 375
167 428
167 497
167 503
167 521
167 752

(730) Galena, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komá
rov, CZ;
(510) Chemikálie na účely liečebné, hygienické, priemy
selné, vedecké, fotografické, liečivá, farmaceutické
drogy a prípravky, dezinfekčné prostriedky, pros
triedky na ničenie zvierat a ničenie rastlín, pros
triedky na konzervovanie, živice, dietetické živiny,
kozmetické prostriedky, éterické oleje, mydlá, pra
cie a bieliace prostriedky, škrob, škrobové príprav
ky.
(511) 1, 2, 3, 4, 5, 29
(210) 1276

(111)95 791
(220)31.01.1947
(151)31.01.1947
(180)31.01.2007

(540) Oticon
(730) OTICON A/S, Strandvejen 58, DK-2900 Hellerup,
DK;
(510) Počúvacie prístroje, mikrofóny a iné akustické prí
stroje.
(511) 9, 10
(210)7886

(111) 96 713
(220)31.05.1928
(151)31.05.1928
(180)31.05.2008
(540)

(730) Warner-Lambert Company, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 201 Tabor Road,
Morris Plains, New Jersey 07950, US;
(510) Holiace prístroje a holiace nože.
(511)8
(210) 16157

(111)99 217
(220)16.01.1939
(151) 16.01.1939
(180) 16.01.2009
(540) Astedrin
(730) Galena, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komá
rov, CZ;
(510) Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a
veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra
a výrobky z krvi, chemické výrobky pre lekárstvo,
hygienu, farmáciu a vedu; prípravky baktericídne,
fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prípravky,
prípravky proti nákaze; prípravky na konzervova
nie, prostriedky na ničenie škodcov a ničenie rast
lín, čistiace prostriedky, liečebné mydlá; prípravky
posilňujúce a dietetické, prípravky na ošetrovanie
zubov a dutiny ústnej; zubné výplne a protézy; ná
plasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu; dia
gnostika; jedy a sýtené vody minerálne.
(511) 1, 3, 5, 10, 32
(210) 17905

(111)99 514
(220)07.01.1929
(151)07.01.1929
(180)07.01.2009
(540) Mironal
(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 920 27
Hlohovec, SK;
(510) Liečebné a farmaceutické prípravky, prostriedky na
ničenie zvierat a rastlín, drogy a prípravky z drog,
dezinfekčné prostriedky, lieky, farmaceutické špe
ciality, injekcie, čistiace prostriedky, liečebné myd
lá, náplasti, chemické výrobky na hygienické a far
maceutické účely, prípravky posilňujúce a dietetic
ké, jedy a pripravované minerálne vody.
(511) 1, 3, 5
(210) 17936

(111)99 518
(220) 15.02.1939
(151) 15.02.1939
(180) 15.02.2009
(540) Sodanton
(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 920 27
Hlohovec, SK;
(510) Chemické, lekárnické, kozmetické a dietetické prí
pravky.
(511) 1, 3, 5
(210) 18342

(111) 100 370
(220)05.01.1939
(151)05.01.1939
(180)05.01.2009

(540) Vasocardin
(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 920 27
Hlohovec, SK;

(510) Liečivé a lekárnické prostriedky a prípravky, prí
pravky na zubnú prax, drogy, chemické výrobky na
lekárske, priemyselné, vedecké, fotografické, poľ
nohospodárske a lesnícke účely, dezinfekčné pros
triedky, dietetické a výživné prostriedky a príprav
ky.
(511) 1, 5, 10
(210)17908

(111) 101 533
(220) 17.11.1928
(151) 17.11.1928
(180)17.11.2008

(540) Viyella
(730) William Hollins and Company Limited, Notting
ham Road, Somercote, Derbyshire, GB;
(510) Súkna a látky z česanej a vlasovej vlny.
(511) 24
(210) 15389

(111) 101 767
(220) 14.04.1948
(151)14.04.1948
(180) 14.04.2008
(540) HMV
(730) EMI RECORDS LIMITED, EMI House, 43
Brook Green, London, GB;
(510) Prístroje, náradie a zariadenia na záznam, reproduk
ciu, príjem alebo vysielanie zvuku; televízne prijí
macie prístroje, elektronické výbojky, kinematogra
fické zariadenia; súčasti všetkých uvedených tova
rov: kinofilmy pripravené na predvádzanie, chladia
ce stroje a prístroje a ich súčasti; elektrické výhrev
né prístroje a prístroje na varenie, elektrické pracie
a elektrické žehliace stroje, elektrické vákuové čis
tiace stroje, elektrické vysavače prachu, elektrické
žehličky; časti uvedených tovarov.
(511) 9, 11
(210) 15842

(111)103 563
(220) 14.08.1928
(151) 14.08.1928
(180) 14.08.2008

(540) Amal
(730) Amal Limited, Birmingham, GB;
(510) Karburátory, vzduchové filtre do karburátorov; páč
kové regulačné mechanizmy na spaľovacie motory.
(511) 7, 12
(210) 15704

(111)104 425
(220) 06.10.1948
(151)06.10.1948
(180)06.10.2008

(540) Tesla
(730) TESLA, akciová společnost, Poděbradská 56/186,
180 66 Praha 9 - Hloubětín, CZ;

(510) Kovy, kovový tovar, náradie, nástroje, stroje; ka
menný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený,
papierový, kostený, gumový a kožený tovar; poží
vatiny.
(511) 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 29,30,31,32
(210)4652

(111) 104 426
(220) 06.10.1948
(151)06.10.1948
(180)06.10.2008
(540)

(111)105 810
(220) 10.01.1939
(151) 10.01.1939
(180) 10.01.2009

(540) Biston
(730) SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 920 27
Hlohovec, SK;
(510) Chemicko-lekámické výrobky.
(511) 5
(210) 17940

(111) 106 598
(220) 19.01.1949
(151) 19.01.1949
(180) 19.01.2009

(540) Helmisan
(730) TESLA, akciová společnost, Poděbradská 56/186,
180 66 Praha 9 - Hloubětín, CZ;
(510) Kovy, kovový tovar, náradie, nástroje, stroje; ka
menný, hlinený a sklenený tovar; drevený, slamený,
papierový, kostený, gumový a kožený tovar; poží
vatiny.
(511) 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 29, 30, 31, 32
(210)6524

(111) 104 875
(220)31.01.1939
(151)31.01.1939
(180)31.01.2009

(540) Glucadren
(730) INFUSIA, a. s., Sadská 3, 289 13 Hofátev, CZ;
(510) Liečivá, chemické prípravky na liečivé a zdravotné
účely, farmaceutické drogy a prípravky, náplasti a
obväzové látky, dezinfekčné prostriedky, chemické
výrobky na vedecké účely, minerálne vody, bezliehové nápoje, žriedlové a kúpeľové soli, dietetické
živiny.
(511) 1, 5, 32
(210)17909

(111) 104 876
(220)31.01.1939
(151)31.01.1939
(180)31.01.2009

(540) Lipogenol
(730) Galena, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komá
rov, CZ;
(510) Liečivá, chemické výrobky na liečivé a zdravotné
účely, farmaceutické drogy a prípravky, náplasti a
obväzové látky, dezinfekčné prostriedky, chemické
výrobky na vedecké účely, minerálne vody, bezalkoholické nápoje, žriedlové a kúpeľové soli, diete
tické živiny.
(511) 1, 5, 32
(210)17910

(730) Galena, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komá
rov, CZ;
(510) Farmaceutické špeciality.
(511) 5
(210) 1177

(111)106 669
(220) 25.01.1949
(151)25.01.1949
(180)25.01.2009

(540) Sangajol
(730) Shell International Petroleum Company Limi
ted, Londýn E.C.3., GB;
(510) Terpentínové oleje a destiláty, terpentínové náhrad
ky na používanie ako čistiace prípravky v priemys
le.
(511) 4
(210) 19210

(111) 110 230
(220)25.02.1929
(151)25.02.1929
(180) 25.02.2009
(540) TRUMF
(730) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 40129 Ústí nad La
bem, CZ;
(510) Margarín a jedlý tuk.
(511) 29
(210)18645

(111) 110 576
(220)21.01.1949
(151)21.01.1949
(180)21.01.2009
(540)

(730) VERTEX, a. s., 570 21 Litomyšl, CZ;
(510) Sklenené vlákna; sklenená priadza; tkaniny zo skla.
(511) 22, 23, 24
(210) 603

(111)152 836
(220) 02.08.1956
(151) 12.01.1957
(180)02.08.2006
(540)

W&yJéOWilti
(730) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG,
GB;
(510) Tabak spracovaný i nespracovaný.
(511) 34
(210)7822

(111) 152 838
(220)02.08.1956
(151)12.01.1957
(180)02.08.2006
(540)

(730) British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG,
GB;
(510) Tabak spracovaný i nespracovaný.
(511) 34
(210)7824

(111)153 716
(220)01.12.1958
(151) 16.02.1959
(180)01.12.2008
(540)FENALGIN
(730) Boehringer Ingelheim Pharma KG, Binger
Strasse 148, 552 16 lngelheim, DE;
(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; prostriedky na hubenie
škodcov a ničenie rastlín; čistiace prostriedky, lie
čebné mydlá; prípravky posilňujúce a dietetické;
prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej;
zubné výplne a protézy; náplasti, obväzový a šijací
materiál pre chirurgiu; diagnostiká; jedy a sýtené
vody minerálne.
(511) 1, 3, 5, 10
(210) 17898

(111)153 731
(220) 24.01.1959
(151)20.02.1959
(180) 24.01.2009
(540) LAKTINO
(730) PML PROTEIN. MLÉKO. LAKTÓZA, a. s.,
Smetanova 1249, 504 14 Nový Bydžov, CZ;
(510) Sušené mlieko bez tuku.
(511) 29
(210) 18347

(111) 153 741
(220)07.01.1959
(151)27.03.1959
(180)07.01.2009
(540)

(730) Chemko, a. s., Strážske, Priemyselná 720, 072 22
Strážske, SK;
(510) Chemické výrobky určené pre priemysel, syntetické
vlákna, syntetická striž a výrobky z nich.
(511) 1,22, 23, 24
(210)18218

(111) 153 757
(220)10.02.1959
(151)31.03.1959
(180) 10.02.2009
(540)

(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, Ústí nad Labem, CZ;
(510) Chemické výrobky určené na úpravu dreva, najmä
moridlá všetkých druhov, najmä moridlá čpavkové,
chemické, liehové, vodové a vlas nezdvíhajúce.
(511) 1, 2
(210) 18471

(111) 153 758
(220) 10.02.1959
(151)31.03.1959
(180)10.02.2009
(540)

Ck

(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, Ústí nad Labem, CZ;
(510) Chemické výrobky na podklade epoxidových živíc
s prísadami rôznych látok alebo bez týchto prísad.
(511) 1
(210) 18472

(730) E. I. du Pont de Nemours and Company, spol.
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Wilming
ton, Delaware, US;
(510) Prostriedky na ničenie buriny.
(511) 5
(210)42720

(111)153 827
(220) 26.02.1959
(151)26.05.1959
(180) 26.02.2009

(111) 158 776
(220) 22.01.1969
(151) 18.03.1969
(180) 22.01.2009

(540) COLOXYL
(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, Ústí nad Labem, CZ;
(510) Chemické výrobky určené na úpravu dreva, najmä
moridlá všetkých druhov, najmä moridlá čpavkové,
chemické, liehové, vodové a vlas nezdvíhajúce.
(511) 1, 2
(210) 18607

(540) MONA
(730) MILO Olomouc, a. s., Šantova 14, 771 59 Olo
mouc, CZ;
(510) Kozmetické výrobky všetkých druhov, ako napr.
voňavky, parfumy všetkých druhov, krémy, gély a
pod.
(511) 3
(210)42692

(111)
(220)
(151)
(180)

(111) 158 811
(220) 25.02.1969
(151)01.04.1969
(180) 25.02.2009
(540) 8 x4

157 068
19.09.1966
17.11.1966
19.09.2006

(540) NORDSON
(730) Nordson Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Ohio, 28601 Clements Road, Westlake, Ohio 44145, US;
(510) Zariadenia, prístroje a stroje na rozprašovanie a na
nášanie farieb, fermeží, lakov, živíc a iných tekutín
a krycích materiálov, ako aj adhéznych pečatiacich
a hrnčiarskych zmesí, zlúpateľných náterov a
ochranných náterov vrátane, medzi iným striekacie
pištole, čerpadlá, motory, hadice, ohrievače, filtre a
prístroje na meranie teploty, tlaku a hrúbky nanese
nej vrstvy.
(511) 6, 7, 8, 9, 11, 17
(210)38374

(111) 158 594
(220) 06.01.1969
(151) 17.01.1969
(180)06.01.2009
(540) AKOSTA
(730) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, Ústí nad Labem, CZ;
(510) Syntetické živice, tvrdidlá, urýchľovače a katalyzá
tory. Čistiace prostriedky, mydlá, kozmetické prí
pravky a textilné pomocné prípravky.
(511) 1, 3
(210)42631

(111) 158 719
(220)28.01.1969
(151)28.02.1969
(180) 28.01.2009
(540) LONDAX

(730) BeiersdorfAktiengesellschaft, Hamburg 20, DE;
(510) Dezodoračné prostriedky na pestovanie tela, dezodoračné mydlá.
(511) 3
(210) 42874

(111)158 880
(220) 23.01.1969
(151)07.05.1969
(180) 23.01.2009
(540) HIT
(730) ZENIT, spol. s r. o., Pražská 162, 286 01 Čáslav,
CZ;
(510) Prostriedky na pranie a čistenie.
(511) 3
(210)42700

(111) 159 077
(220)21.02.1969
(151)04.07.1969
(180)21.02.2009
(540) LIBBY'S
(730) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, kantón
Vaud, CH;
(510) Potravinárske výrobky, ich ingrediencie, nealkoho
lické nápoje.
(511) 29,30, 31,32
(210) 42857

(111) 159 266
(220) 24.02.1969
(151)08.09.1969

(180)24.02.2009
(540)NESTREPINA
(730) GALENA, a. s., 747 70 Opava - Komárov, CZ;
(510) Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel, umelé a syntetické živice; chemikálie na konzervo
vanie potravín. Farmaceutické špeciality pre ľudí a
zvieratá, výrobky veterinárne a zdravotnícke; ná
plasti, materiál na obväzy; hmoty na plombovanie
zubov a na odtlačky zubov; liečivá pre dentistov;
dezinfekčné prostriedky s výnimkou dezinfekčných
prostriedkov na viazanie prachu; prostriedky na ni
čenie buriny a škodlivých zvierat, medicinálne vína.
Chemické krmivá pre zvieratá s eventuálne prídav
kom antitbiotík.
(511) 1, 5, 31
(210) 42863

(111) 159 664
(220) 07.01.1969
(151)08.04.1970
(180) 07.01.2009
(540) OMRON
(730) Omron Corporation, 10, Hanazonotsuchido-cho,
Ukyo-ku, Kyoto, JP;
(510) Spínače, najmä mikrospínače, spínače tlačidlové,
tlakové, tepelné, magnetické, fotoelektrické, spína
če otvárajúce a zatvárajúce okruh pri priblížení
predmetu, statické spínače, spínače na vodováhu,
relé, najmä relé magnetické, fotoelektrické, statické,
termálne a na kontrolnú vodováhu, relé ochranné a
uzemňovacie, nadprúdové, relé indukčného typu,
relé elektronkové na meracie prístroje, časomerače,
najmä časované relé, tepelne pôsobiace časované
relé, meradlá, najmä elektronkové merače, elektron
kové počítače, kontrolné prístroje na dopravu, naj
mä kontrolné prístroje na elevátory a transportéry,
kontrolné prístroje a nástroje na pouličnú prevádz
ku, elektronické inšpekčné stroje, najmä na textílie,
papier alebo iné plošné výrobky, predajné automaty,
automaty na lístky, potravu, pohonné látky a iné vý
robky, meniče bankoviek a mincí, kontrolné pok
ladnice, počítacie stroje, kalkulačné stroje, najmä
elektronické počítacie stroje, kohútiky s automatic
kou reguláciou dodávky vody, lístkové automatické
vstupné zariadenie. Elektrokardiografy, fonokardiografy, elektroencefalografy, elektromyografy, elektrostamografy, elektromanometre, nadzvukové dia
gnostické prístroje, terapeutické prístroje s rádioak
tívnou látkou, najmä na vyšetrovanie čuchových
dráh, pneutachografy, galvanické povrchové reflexometre a termoelektrické terapeutické prístroje.
(511) 9, 10
(210)42638

(111) 159 985
(220) 10.10.1968
(151)22.10.1970
(180) 10.10.2008
(540)

/VISA

(730) Mine Safety Appliances Company, spoločnosť
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Pittsburgh,
Pennsylvania, US;
(510) Chemické prípravky na použitie v prístrojoch na
čistenie vzduchu a v prístrojoch na zisťovanie a analyzovanie plynov a pár, elektrolyty do batérií,
chemické prípravky na hmlové šošovky a priehľad
né materiály, prípravky hasiace, chemické výrobky
na účely banícke a priemyselné; strojové zariadenie
na stláčanie, vysávanie a dopravu plynov, pár, kva
palín a prašných materiálov, pumpy na dodávanie
vzduchu, stroje na filtrovanie vzduchu, zachytávače
prachu, čističe pary, nástroje uvádzané do činnosti
výbušninami, nástroje a stroje na banícke a priemy
selné účely; elektrické prístroje a nástroje na baníc
ke a priemyselné účely, batérie a ich časti, prístroje
na nabíjanie, plnenie a udržiavanie batérií, elektric
ké kontrolné panely, ampérmetre, voltmetre, komu
nikačné prístroje a nástroje, ich kontrolné zariade
nia, prístroje a nástroje na zisťovanie, meranie, ana
lyzovanie a zaznamenanie prúdenia vzduchu, plynu,
prachu, hluku, tlaku a teploty, prístroje na zisťova
nie jedov, poplašné prístroje, nástroje a zariadenie
požiarne a bezpečnostné, dýchacie prístroje, prístro
je a zariadenie na ochranu dýchania, načúvacie a
hovoriace prípojné zariadenia na dýchacie masky,
regulátory na dýchacie prístroje, prístroje na dýcha
nie pod vodou a ich príslušenstvá, vypúšťacie sústa
vy, meradlá a kontrolné ventily, prístroje na dýcha
ciu terapiu, bezpečnostné ochranné okuliare a puz
drá na ne, ochranné masky, kukly a štíty, potreby na
čistenie týchto masiek, kukiel a štítov, ochranné
odevy, ochranné prikrývky hlavy a obuv, ochranné
tužinky a stielky do topánok, palčiaky, rukavice a
chňapky, nákolenníky, rukávy, chrániče prstov, zá
stery, gamaše, kolenice, chrániče nohavic, záchran
né pásy a záchranný výstroj, reflektorové pásy, pá
sy, opory a bezpečnostný výstroj pre nastavovačov,
bezpečnostné popruhy, spúšťacie šnúry, oceľové zá
vesné pásy a spony na ne, bezpečnostné svorky na
rebríky, bezpečnostné značky, reflektujúce materiá
ly na bezpečnostné značkovanie, požiarne hasiace
prístroje, požiarne hune a obaly na ne; inštalácie,
prístroje a zariadenia na ventiláciu, klimatizáciu a
osvetľovanie na banícke a priemyselné účely.
(511) 1,7, 9, 11
(210)42395

(111)161 221
(220)17.07.1972
(151)30.01.1973
(180) 17.07.2002
(540) POZOFIX
(730) CHEMOSVIT, akciová spoločnosť, Štúrova 101,
059 21 Svit, SK;
(510) Polyetylénová zmrštiteľná fólia.
(511) 17
(210)46305

(540)STERISVIT
(730) CHEMOSVIT, akciová spoločnosť, Štúrova 101,
059 21 Svit, SK;
(510) Nízkotlakový polyetylén na použitie ako obalový
materiál v potravinárskom priemysle.
(511) 17
(210)46295

(111)163 296
(220)10.12.1976
(151)20.06.1977
(180) 10.12.2006
(540)

(730) SPEEDO HOLDINGS B. V., Helmlaan 49, 2015
LD Haarlem, NL;
(510) Potápačské obleky a rukavice, vložka do uší pre
plavcov a potápačov, oblečenie do vlhkého prostre
dia, plávacie vesty, pomôcky pre neplavcov (plavá
ky), záchranné bójky, záchranné pásy, záchranné
prístroje, potápačské prístroje na stlačený vzduch,
ochranné okuliare, plutvy. Pádla. Vaky a kufre, sed
lá, batohy, peňaženky, náprsné tašky, dážniky, kri
ketové a golfové tašky. Športové oblečenie, obleče
nie na plávanie, príležitostné oblečenie vrátane pla
viek, košele, blúzy, tielka, tričká, kúpacie čapice,
vesty, spodky, spodkové súpravy, nohavice, nohavi
cové súpravy, opaľovačky, šortky, sukne, šaty, svet
re, zálesácke odevy, pulóvre, vlnené vesty s rukáv
mi, kabáty, blejzre, kazajky, pyžamá, nočné obleče
nie, oblečenie na vodné lyžovanie, spodná bielizeň,
pletený tovar a obuv. Telocvičné a športové potreby
ako prenosné bazény na plávanie, surfingové dosky
bez motora, hry, hračky a veci na hranie, predmety
na gymnastiku a šport, športové prístroje a zariade
nia (s výnimkou oblečenia), nadnášajúca doska na
nácvik techniky nôh plavcov (kickboard), plávacie
blany pre plavcov.
(511) 9, 12, 18, 25, 28
(210)49706

(111) 163 297
(220) 10.12.1976
(151)20.06.1977
(180) 10.12.2006
(540) SPEEDO
(730) SPEEDO HOLDINGS B. V., Helmlaan 49, 2015
LD Haarlem, NL;
(510) Potápačské obleky a rukavice, vložka do uší pre
plavcov a potápačov, oblečenie do vlhkého prostre
dia, plávacie vesty, pomôcky pre neplavcov (plavá
ky), záchranné bójky, záchranné pásy, záchranné
prístroje, potápačské prístroje na stlačený vzduch,
ochranné okuliare, plutvy. Pádla. Vaky a kufre, sed
lá, batohy, peňaženky, náprsné tašky, dáždniky, kri
ketové a golfové tašky. Športové oblečenie, obleče
nie na plávanie, príležitostné oblečenie vrátane pla

viek, košele, blúzy, tielka, tričká, kúpacie čapice,
vesty, spodky, spodkové súpravy, nohavice, nohavi
cové súpravy, opaľovačky, šortky, sukne, šaty, svet
re, zálesácke odevy, pulóvre, vlnené vesty s rukáv
mi, kabáty, blejzre, kazajky, pyžamá, nočné obleče
nie, oblečenie na vodné lyžovanie, spodná bielizeň,
pletený tovar a obuv. Telocvičné a športové potreby
ako prenosné bazény na plávanie, surfingové dosky
bez motora, hry, hračky a veci na hranie, predmety
na gymnastiku a šport, športové prístroje a zariade
nia (s výnimkou oblečenia), nadnášajúca doska na
nácvik techniky nôh plavcov (kickboard), plávacie
blany pre plavcov.
(511)9, 12, 18, 25, 28
(210)49703

(111) 163 301
(220) 19.10.1976
(151)21.06.1977
(180) 19.10.2006
(540)SANTOFLEX
(730) FLEXSYS AMERICA, L. R, spoločenstvo podľa
zákonov štátu Delaware, 260 Springside Drive,
Akron, Ohio, US;
(510) Chemické zlúčeniny používané ako protiokysličovadlá pri výrobe predmetov z vulkanizovanej gumy.
(511) 1
(210) 49618

(111) 163 992
(220)23.02.1979
(151)06.03.1979
(180)23.02.2009
(540) HLAVÁČEK
(730) BOHEMIA MUSICO, spol. s r. o., Na Sklenárce
795/11, 268 35 Hořovice, CZ;
(510) Hudobné nástroje, najmä akordeóny a heligónky a
súčiastky k nim.
(511) 15
(210)51019

(111) 164 114
(220) 02.01.1979
(151) 19.07.1979
(180) 02.01.2009
(540)URIHESIVE
(730) E. R. SQUIBB & SONS, INC., spoločnosť zriade
ná podľa zákonov štátu Delaware, Princeton, US;
(510) Lekárske a chirurgické obväzy a bandáže, náplasti a
obväzy, zariadenia na odoberanie moču, ich časti a
príslušenstvo.
(511) 5, 10
(210)50936

(111)164 139
(220) 29.01.1979
(151)08.08.1979
(180)29.01.2009

(511)34
(210)50954

(540)

(730) Nike International Limited, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Bermudy, One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, US;
(510) Športová obuv, športové odevy, športové vaky.
(511) 25, 28
(210)50971

(111) 164 190
(220) 29.01.1979
(151)04.10.1979
(180) 29.01.2009
(540)

NIKE
(730) Nike International Limited, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Bermudy, Oregon, US;
(510) Športová obuv, športové odevy a športové vaky.
(511) 25, 28
(210)50970

(111) 164 218
(220) 03.11.1978
(151) 15.11.1979
(180) 03.11.2008
(540)

CENIBRA
(730) Celulose Nipo-Brasileira S/A-Cenibra, Belo Ho
rizonte, BR;
(510) Celulóza a papierovina.
(511) I
(210)50849

(111) 164 257
(220) 03.01.1979
(151)03.01.1980
(180) 03.01.2009
(540)

(111)164 298
(220) 20.02.1979
(151) 13.02.1980
(180) 20.02.2009
(540) TOSYL
(730) TONASO a. s., Ústí nad Labem Neštěmice, CZ;
(510) Sóda kalcinovaná, lúhy, výrobky silikátovej chémie
a posypové materiály; moridlá.
(511) 1,2
(210)51013

(111) 166 529
(220) 29.09.1986
(151)26.03.1987
(180) 29.09.2006
(540) C ALOFRIG
(730) Calofrig, a. s., Tovární ul., 373 12 Borovany, CZ;
(510) Kremelinové izolačné tehly, kremelinové drviny,
kremelinové stavebné tvárnice, kremelinové strešné
dosky, kremelinové dosky priečkové, filtračné kre
melinové hmoty, žiaruvzdorné íly, kaminové íly, ko
mínové plášte, kameninové kanalizačné rúry, kame
ninové tvarovky, šamotové lejacie rúrky, šamotové
lejacie tvarovky, šamotové výlevy, šamotové tehly a
normalizované kliny, šamotové tvarovky, šamotové
ľahčené tehly, šamotové ľahčené tvárnice, upravené
živcové piesky, štrkopiesky, kamenivo, perlitové
filtračné hmoty, chromatografické hmoty.
(511) 1, 11, 19
(210)54828

(111) 166 606
(220) 20.01.1986
(151) 19.06.1987
(180) 20.01.2006
(540)MOBIDENT
(730) CHIRANA-PREMA, a. s., Nám. Dr. Alberta
Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK;
(510) Pojazdné dentálne ambulancie.
(511) 10, 12
(210)54479
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(730) Japan Tobacco Inc., Toranomon, Minato-ku,
Tokyo, JP;
(510) Tabakové výrobky.

(111)166 623
(220) 07.10.1986
(151) 10.07.1987
(180)07.10.2006
(540) CASTROL GTX
(730) Castrol Limited, Swindon, Wiltshire, GB;
(510) Priemyselné oleje a mazadlá (iné než jedlé oleje a
tuky a éterické oleje), mazacie oleje, zmesi zachytá
vajúce a pohlcujúce prach, pohonné látky (vrátane
motorových palív).
(511) 4
(210) 54851

(111) 166 713
(220) 04.03.1986
(151)08.10.1987
(180) 04.03.2006
(540)VIRAFERON
(730) SCHERING-PLOUGH LTD., Topferstrasse 5
CH-6004 Lucerne, CH;
(510) Farmaceutické prípravky.
(511) 5
(210)54547

(IIl) 167 234
(220) 06.02.1989
(151) 16.05.1989
(180) 06.02.2009
(540)

(180) 20.02.2009
(540) FLUKE
(730) FLUKE CORPORATION, spol. podľa zákonov
štátu Washington, 6920 Seaway Boulevard, Everett,
Washington, WH, US;
(510) Výrobky v tr. 9, zvlášť elektrické prístroje, elektro
nické skúšobné a meracie zariadenia a prístroje, ich
časti a príslušenstvá.
(511) 9
(210)56123

(111) 167 375
(220) 19.01.1989
(151)07.09.1989
(180) 19.01.2009

(540) JUAN VALDEZ
(730) Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia,
Bogota, CO;
(510) Káva a jej náhradky.
(511) 30
(210)56072

(730) LIRA, obrazové lišty a rámy, a. s., Český Krum
lov, CZ;
(510) Obrazové lišty a rámy z dreva, ostatné drevené vý
robky, bytové doplnky z dreva.
(511) 20
(210)56103

(IIl) 167 326
(220) 09.01.1989
(151) 17.07.1989
(180) 09.01.2009
(540) GEMAX
(730) General Electric Company, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu New York, 1 River Road,
Schenectady, New York, US;
(510) Termoplastické živice na lisovanie, vytláčanie a te
pelné tvárnenie; fólie a filmy z týchto živíc.
(511) 1
(210)56057

(111) 167 338
(220)03.01.1989
(151)26.07.1989
(180) 03.01.2009

(540) QUADRO
(730) Beiersdorf Aktiengesellschaft, Hamburg, DE;
(510) Mydlá, voňavkárske výrobky, toaletné vody, kolín
ske vody, prostriedky určené na starostlivosť o telo,
kozmetické výrobky, dezodoranty na osobnú potre
bu určené len pre mužov.
(511) 3
(210)56048

(111) 167 358
(220)20.02.1989
(151) 17.08.1989

(IIl) 167 428
(220)21.02.1989
(151)31.10.1989
(180)21.02.2009
(540) CAPIOX
(730) Terumo Kabushiki Kaisha, Tokyo, JP;
(510) Chirurgické, lekárske, zubolekárske a veterinárne
prístroje a zariadenia vrátane umelých údov, očí a
zubov.
(511) 10
(210)56136

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

167 497
14.12.1988
19.12.1989
14.12.2008

KRYORERLOZA
(730) Lovochemie, a. s., Terezínská 147, 410 17 Lovosi
ce, CZ;
(510) Chemické prípravky na lokálne znižovanie teploty.
(511) 1
(210)55999

(111)
(220)
(151)
(180)
(540)

167 503
19.12.1988
19.12.1989
19.12.2008

(Bftrexi

(730) Macfarlan Smith Limited, Edinburgh, GB;
(510) Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely,
chemické výrobky určené pre fotografiu, poľnohos
podárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; živice umelé,
plastické hmoty v surovom stave (v prášku, pastách
alebo v tekutom stave); pôdne hnojivá prírodné ale
bo priemyselné; hasiace prostriedky; prostriedky na
kalenie a zváranie; chemické prostriedky na konzer
vovanie potravín; triesloviny; priemysené spájadlá.
(511) 1
(210)56008

(111) 167 521

(220) 19.12.1988
(151) 15.01.1990
(180) 19.12.2008

(540) BITREX
(730) MacfarIan Smith Limited, Edinburgh, GB;
(510) Chemické výrobky na priemyselné a vedecké účely,
chemické výrobky určené pre fotografiu, poľnohos
podárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; živice umelé,
plastické hmoty v surovom stave (v prášku, pastách
alebo v tekutom stave); pôdne hnojivá prírodné ale
bo priemyselné; hasiace prostriedky; prostriedky na
kalenie a zváranie; chemické prostriedky na konzer
vovanie potravín; triesloviny; priemyselné spájadlá.
(511) 1
(210)56009

(111) 167 752

(220) 27.01.1989
(151) 13.06.1990
(180)27.01.2009
(540) UMELISA
(730) Centro de Inmunoensayo, Havana, CU;
(510) Reagenčné látky a diagnostické súpravy.
(511) 5
(210)56087

Prevody ochranných známok

S účinnosťou
od:

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

88 775

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

REVLON CONSUMER PRODUCTS
18.01.99
CORPORATION, spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 625 Madison Avenue,
New York, NY 10022, US;

88 776

UNILEVER N. V, Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL;

REVLON CONSUMER PRODUCTS
18.01.99
CORPORATION, spol. zriadená podľa zá
konov štátu Delaware, 625 Madison Avenue,
New York, NY 10022, US;

116 731

MILO, státní podnik, Olomouc, CZ;

MILO Olomouc, a. s., Olomouc, CZ;

152 836

British American Tobacco Company Limi
ted, Millbank, Knowle Green, Staines,
Middlesex TW 18 IDY, GB;

British American Tobacco (Brands) Limi 01.02.99
ted, Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB;

152 838

British American Tobacco Company Limi
ted, Millbank, Knowle Green, Staines,
Middlesex TW 18 1 DY, GB;

British American Tobacco (Brands) Limi 01.02.99
ted, Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB;

153 077

Elektrosvit Nové Zámky, a. s., Komárňanská ELSVIT, a. s., Komárňanská cesta 3,
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, SK;
940 37 Nové Zámky, SK;

28.01.99

153 270

MATADOREX, a. s., Kopčianska 14,
852 01 Bratislava, SK;

MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45,
020 32 Puchov, SK;

21.01.99

153 272

MATADOREX, a. s., Kopčianska 14,
852 01 Bratislava, SK;

MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45,
020 32 Puchov, SK;

14.01.99

154 552

CHIRANA-PREMA, a. s., Nám. Dr. Alber
ta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK;

CHIRANA-PREMA Export-Import, a. s.,
Nám. Dr. A. Schweitzera 195/3, 916 01
Stará Turá, SK;

15.01.99

154 865

VÍNOPRODUKT, štátny podnik, Bratisla
va - Rača, SK;

VínoProdukt, a. s., Barónka č. I, 835 02
Bratislava - Rača, SK;

08.01.99

157 928

Richardson-Vicks Inc., Cincinnati, Ohio,
US;

The Procter & Gamble Company, One
25.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

157 929

Richardson-Vicks Inc., Cincinnati, Ohio,
US;

The Procter & Gamble Company, One
25.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

Číslo zápisu

08.01.99

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

157 930

Richardson-Vicks Inc., Cincinnati, Ohio,
US;

The Procter & Gamble Company, One
25.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

158 161

Richardson-Vicks Inc., Cincinnati, Ohio,
US;

25.01.99
The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

159 487

Richardson-Vicks Inc., Cincinnati, Ohio,
US;

25.01.99
The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

159 687

Richardson-Vicks Inc., Cincinnati, Ohio,
US;

25.01.99
The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

159 895

Richardson-Vicks Inc., Cincinnati, Ohio,
US;

25.01.99
The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

160 241

Shulton, Inc., One Procter & GamblePlaza,
Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
11.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

161 221

Chemosvit, štátny podnik, Svit, SK;

CHEM, akciová spoločnosť, Štúrova 101,
059 21 Svit, SK;

26.01.99

161 243

Chemosvit, štátny podnik, Svit, SK;

CHEM, akciová spoločnosť, Štúrova 101,
059 21 Svit, SK;

26.01.99

163 296

Speedo International B. V, Amsterdam, NE;

SPEEDO HOLDINGS B. V., Helmlaan 49, 26.01.99
2015 LD Haarlem, NL;

163 297

Speedo International B. V, Amsterdam, NL;

SPEEDO HOLDINGS B. V, Helmlaan 49, 26.01.99
2015 LD Haarlem, NL;

163 301

Monsanto Company, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, St. Louis,
Missouri, US;

FLEXSYS AMERICA, L. P, spoločenstvo 01.02.99
podľa zákonov štátu Delaware, 260 Springside Drive, Akron, Ohio, US;

165 061

Richardson-Vicks Inc., Cincinnati, Ohio,
US;

25.01.99
The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

165 577

CHIRANA PREMA HUMENNÉ, s. r. o„
Jasenovská 2468/34, 066 01 Humenne, SK;

08.01.99
CHIRANA PREMA HUMENNÉ, a. s.,
Jasenovská 2468/34, 066 01 Humenné, SK;

S účinnosťou
od:

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

165 727

GALENA, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, CZ;

SLOVAKOFARMA, a. s„ Železničná ul.
12, 920 27 Hlohovec, SK;

15.01.99

165 767

CHlRANA PREMA HUMENNE, s. r. o.,
Jasenovská 2468/34, 066 01 Humenne, SK;

CH1RANA PREMA HUMENNE, a. s.,
08.01.99
Jasenovská 2468/34, 066 01 Humenné, SK;

165 774

Výskumný ústav mechanizácie a automatizácie, štátny podnik, Nové Mesto nad Váhom, SK;

VUMA, a. s., Piešťanská 1202/44, 915 28
Nové Mesto nad Váhom, SK;

18.01.99

165 952

Tambrands Inc., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 777 Westchester
Avenue, White Plains, New York, US;

The procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio,
Cincinnati, Ohio, US;

25.01.99

166 007

Imperial Chemical Industries PLC1 Londýn,
GB;

E. 1. du Pont de Nemours and Company,
18.01.99
spol. zriadená podľa zákonov štátu Delawa
re, 1007 Market Street, Wilmington, Dela
ware 19898, US;

166 092

E. I. du Pont de Nemours and Company,
spol. zriadená podľa zákonov štátu DelawaWilmington, Delaware, US;

Advanced Polymer Compounding Limited 18.01.99
partnership, 400-A Maple Avenue, Carpentersville, Illinois 60110-0729, US;

166 305

Yoshigai Kikai Kinzoku Co., Ltd., Osaka,
JP;

YOSHIGA1 LTD., 7-6, 2-chome, Tanimati, 18.01.99
Tyuouku, JP;

166 529

Calofrig, státní podnik, Tovární ul., 373 12
Borovany, CZ;

Calofrig, národní podnik, Tovární ul., Borovany, CZ;

166 529

Calofrig, státní podnik, Tovární ul., 393 12
Borovany, CZ;

Calofrig, a. s., Tovární ul., 373 12 Borova- 29.01.99
ny, CZ;

166 713

Schering Corporation, spoločnosť zriadená
SCHERING-PLOUGH LTD., Topferstrasse 29.01.99
podľa zákonov štátu New Jersey, Kenilworth 5, CH-6004 Lucerne, CH;
New Jersey, US;

29.01.99

169 639

LABOUNTY MANUFACTORING, INC.,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu
Delaware, Two Harbors, Minnesota, US;

The Stanley Works, New Britain, Connec- 01.02.99
ticut, US;

169 640

LABOUNTY MANUFACTORING, INC.,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu
Delaware, Two Harbors, Minnesota, US;

The Stanley Works, New Britain, Connec- 01.02.99
ticut, US;

170 900

TAMBRANDS INC., 777 Westchester Avenue, White Plains, New York, US;

The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, US;

25.01.99

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

171 198

CHEQUEPOINT INTERNATIONAL LIMI- CHEQUEPOINT FRANCHISE CORPO- 07.01.99
TED, Roadtown, Tortola, VG;
RATION, Calle Elvira Mendez 10, Panama
City, PA;

171 772

Elektrosvit Nové Zámky, a. s., Komárňanská ELSVIT, a. s., Komárňanská cesta 3,
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, SK;
940 37 Nové Zámky, SK;

14.01.99

171 773

Elektrosvit Nové Zámky, a. s., Komárňanská ELSVIT, a. s., Komárňanská cesta 3,
cesta 3, 940 37 Nové Zámky, SK;
940 37 Nové Zámky, SK;

14.01.99

172 022

Richardson-Vicks Inc., spol zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
25.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

172 024

Richardson-Vicks Inc., spol zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
25.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

172 217

SEVAC, a. s., Korunní 108, 101 03 Praha
10, CZ;

SEVAPHARMA, a. s., Korunní tř. 108,
101 03 Praha 10, CZ;

15.01.99

172 220

SEVAC, a. s., Korunní 108, 101 03 Praha
10, CZ;

SEVAPHARMA, a. s., Korunní tř. 108,
101 03 Praha 10, CZ;

15.01.99

172 221

SEVAC, a. s., Korunní 108, 101 03 Praha
10, CZ;

SEVAPHARMA, a. s., Korunní tř. 108,
101 03 Praha 10, CZ;

15.01.99

172 222

SEVAC, a. s., Korunní 108, 101 03 Praha
10, CZ;

SEVAPHARMA, a. s., Korunní tř. 108,
101 03 Praha 10, CZ;

15.01.99

172 223

SEVAC, a. s., Korunní 108, 101 03 Praha
10, CZ;

SEVAPHARMA, a. s., Korunní tř. 108,
101 03 Praha 10, CZ;

15.01.99

172 330

CHIRANA PREMA HUMENNÉ, s. r. o.,
Jasenovská 2468/34, 066 01 Humenne, SK;

CHIRANA PREMA HUMENNÉ, a. s.,
08.01.99
Jasenovská 2468/34, 066 01 Humenné, SK;

172 865

Shulton, Inc., spol. zriadená podľa zákonov
štátu New Yersey, One Procter & Gamble
Plaza5Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
11.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

173 114

Richardson-Vicks Inc., spol. zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
22.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

S účinnosťou
od:

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

173 288

Otepková Hana, Foersterova 17, 779 00
Olomouc, CZ;

ALTERMED, s. r. o., Lazecká 70a, 772 00 29.01.99
Olomouc, CZ;

173 331

HELENE CURTIS, INC., spol. zriadená pod- ZOTOS INTERNATIONAL, INC., spoloč. 26.01.99
ľa zákonov štátu Illinois, Chicago Illinois,
nosť organizovaná a existujúca podľa zákoUS;
nov štátu New York, 100 Tokeneke Road,
Darien, Connecticut, US;

173 760

Richardson-Vicks Inc., spol. zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
25.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

173 945

Richardson-Vicks Inc., spol zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
25.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

173 946

Richardson-Vicks Inc., spol. zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
25.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

174 239

Ric hard son- Vicks Inc., spol. zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
22.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

174 539

SUL AG, Sonnhaldenstrasse 15, CH-6331
Hunenberg/ZG, CH;

HENKEL KGaA, Henkelstr. 67, Duseldorf, 28.01.99
DE;

174 554

TAMBRANDS INC., 777 Westchester Avenue, White Plains, New York, US;

The Procter & Gamble Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, US;

174 678

SUL AG, Sonnhaldenstrasse 15, CH-6331
Hiinenberg/ZG, CH;

HENKEL KGaA, Henkelstr. 67, Duseldorf, 28.01.99
DE;

174 680

Richardson-Vicks lne., spol. zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
22.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

174 924

ALPO Petfoods, Inc., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Pennsylvania, Allentown, Pennsylvania, US;

Societe Des Produits Nestlé S. A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, CH;

26.01.99

174 982

AutoCont, spol. s r. o., Nemocniční 12,
701 00 Ostrava, CZ;

AutoCont, a. s., Nemocniční 12, 702 00
Moravská Ostrava, CZ;

01.02.99

25.01.99

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

175 116

Shulton, Inc., spol. zriadená podľa zákonov
štátu New Yersey, One Procter & Gamble
Plaza,Cincinnati, Ohio, US;

Dana Perfumers Corp., 635 Madison Avenue, New York, NY, US;

11.01.99

175 255

TAMBRANDS INC., spol zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 777 Westchester
Avenue, White Plains, New York, US;

The Procter & Gamble Company, spoloč
nosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio,
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio, US;

25.01.99

175 357

Richardson-Vicks Inc., spol. zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

25.01.99
The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

175 692

PRAGOCEMENT, a. s., 153 02 Praha 5 -Ra- Královédvorská cementárna, a. s., 267 01
dotin, CZ;
Králův Dvůr u Berouna, CZ;

26.01.99

175 771

CHIRANA-PREMA, a. s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK;

15.01.99

176 172

Ralston Purina Company, St. Louis, Missou- GENERAL MILLS, INC., spol. podľa zá 15.01.99
ři, US;
koňov štátu Delaware, One General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55440,
US;

176 173

Ralston Purina Company, St. Louis, Missou- GENERAL MILLS, INC., spol. podľa zá 15.01.99
ři, US;
koňov štátu Delaware, One General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55440,
US;

176 174

Ralston Purina Company, St. Louis, Missou- GENERAL MILLS, INC., spol. podľa zá 15.01.99
ři, US;
koňov štátu Delaware, One General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55440,
US;

176 510

CHIRANA-PREMA, a. s., Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK;

CHIRANA-PREMA Export-Import, a. s.,
Nám. Dr. A. Schweitzera 195/3, 916 01
Stará Turá, SK;

176 623

Richardson-Vicks Inc., spol. zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
25.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

177 081

CHIRANA - PREMA, a. s., Nám. Dr. A.
Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK;

PREMEX-IN, a. s., Nám. Dr. A. Schweitze- 21.12.99
ra 194, 916 01 Stará Turá, SK;

CHIRANA-PREMA Export-Import, a. s.,
Nám. Dr. A. Schweitzera 195/3, 916 01
Stará Turá, SK;

15.01.99

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

177 118

Richardson-Vicks Inc., spol. zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
25.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

177 700

Richardson-Vicks lne., spol. zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
25.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

177 710

Richardson-Vicks Inc., spol. zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
22.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

177 731

Richardson-Vicks Inc., spol. zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

22.01.99
The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

177 827

Slovmag Lovinobaňa, a. s., Továrenská
282/9, 985 54 Lovinobaňa, SK;

Lovinit, a. s., Továrenská 282/9, 985 54
Lovinobaňa, SK;

11.01.99

177 828

Slovmag Lovinobaňa, a. s., Továrenská
282/9, 985 54 Lovinobaňa, SK;

Lovinit, a. s., Továrenská 282/9, 985 54
Lovinobaňa, SK;

11.01.99

177 832

Slovmag Lovinobaňa, a. s., Továrenská
282/9, 985 54 Lovinobaňa, SK;

Lovinit, a. s., Továrenská 282/9, 985 54
Lovinobaňa, SK;

08.01.99

177 833

Slovmag Lovinobaňa, a. s., Továrenská
282/9, 985 54 Lovinobaňa, SK;

Lovinit, a. s., Továrenská 282/9, 985 54
Lovinobaňa, SK;

11.01.99

177 834

Slovmag Lovinobaňa, a. s., Továrenská
282/9, 985 54 Lovinobaňa, SK;

Lovinit, a. s., Továrenská 282/9, 985 54
Lovinobaňa, SK;

11.01.99

177 835

Slovmag Lovinobaňa, a. s., Továrenská
282/9, 985 54 Lovinobaňa, SK;

Lovinit, a. s., Továrenská 282/9, 985 54
Lovinobaňa, SK;

11.01.99

177 836

Slovmag Lovinobaňa, a. s., Továrenská
282/9, 985 54 Lovinobaňa, SK;

Lovinit, a. s., Továrenská 282/9, 985 54
Lovinobaňa, SK;

11.01.99

178 054

PREMA Praha, s. r. o., Na Louži 5, 101 00
Praha 10, CZ;

ROMAN BAŠTÝŘ - Poteflované střely
28.01.99
PREMA, Na Louži 5, 101 00 Praha 10, CZ;

178 089

Shulton, Inc., spol. zriadená podľa zákonov
štátu New Yersey, One Procter & Gamble
PlazajCincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
11.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

S účinnosťou
od:

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

178 124

Slovmag Lovinobaňa, a. s., Továrenská
282/9, 985 54 Lovinobaňa, SK;

Lovinit, a. s., Továrenská 282/9, 985 54
Lovinobaňa, SK;

11.01.99

178 217

Pharmacia & Upjohn AB, Stockholm, SE;

Genetics Institute, Inc., Cambridge, Massa- 08.01.99
chusetts 02140, US;

178 391

The Kendall Company, spoločnosť zriadená TYCO INTERNATIONAL LTD., One
15.01.99
podľa zákonov štátu Delaware, 15 Hampshire Tyco Park, Exeter, New Hampshire 03833,
Street, Mansfield, Massachusetts 02048, US; US;

179 004

Richardson-Vicks Inc., spol. zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
25.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

179 034

Shulton, Inc., spol. zriadená podľa zákonov
štátu New Yersey, One Procter & Gamble
Plaza,Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
11.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

179 061

Richardson-Vicks Inc., spol. zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;

The Procter & Gamble Company, One
25.01.99
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio,
US;

179 197

EuroTel Bratislava, s. r. o., Karpatská 8, Bra- EuroTel Bratislava, a. s., Karpatská 8,
tislava, SK;
811 05 Bratislava, SK;

179 345

E.M.C.O. Hygiene, spol. s r. o., Podzáhradná CELLTEX, s. r. o., Moyzesova 57, 900 28 21.01.99
74, 820 14 Bratislava, SK;
Ivanka pri Dunaji, SK;

179 434

Pharmacia & Upjohn AB, Stockholm, SE;

179 886

E.M.C.O. Hygiene, spol. s r. o., Podzáhradná CELLTEX, s. r. o., Moyzesova 57, 900 28 21.01.99
74, 820 14 Bratislava, SK;
Ivanka pri Dunaji, SK;

180 027

FEMINIA Bratislava, s. r. o., Rajská 15,
811 08 Bratislava, SK;

180 359

E.M.C.O. Hygiene, spol. s r. o., Podzáhradná CELLTEX, s. r. o., Moyzesova 57, 900 28 21.01.99
74, 820 14 Bratislava, SK;
Ivanka pri Dunaji, SK;

180 898

Digital Equipment Corporation, 111 Powder- Cabletron Systems, Inc., 35 Industrial
mill Road, Maynard, Massachusetts 01754- Way, Rochester, New Hampshire 03867,
-1499, US;
US;

26.01.99

Genetics Institute, Inc., Cambridge, Massa- 08.01.99
chusetts 02140, US;

FEMINIA LLC, 30 Old Rudnick Lane,
DE 19901, US;

07.01.99

02.02.99

Číslo zápisu

Predchádzajúci majiteľ

Terajší majiteľ

S účinnosťou
od:

181 135

Perl-a-med, s. r. o., Hradská 5A, 821 07
Bratislava, SK;

FEMINIA LLC, 30 Old Rudnick Lane,
DE 19901, US;

07.01.99

181 906

CHIŔANA-PREMÄ, a/s., Nám. Dr. Alber
ta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK;

CH1RANA-PREMA Export-Import, a. s.,
Nám. Dr. A. Schweitzera 195/3, 916 01
Stará Turá, SK;

15.01.99

182 158

BIOTEN, s. r. o., Príboj 335, 976 13 Sloven BIOT1KA, a. s., 976 13 Slovenská Ľupča,
ská Ľupča, SK;
SK;

02.02.99

182 385

Heide Pavel, Hlinky 88, 602 00 Brno, CZ;

REALMEDIA, s. r. o., Pellicova 33,
602 00 Brno, CZ;

02.02.99

182 530

F1DES-INFO, spol. s r. o., Alešova 41,
613 00 Brno, CZ;

TRADE FIDES, a. s., Daliborova 7,
709 00 Ostrava, CZ;

18.01.99

Zmena v údajoch o majiteľoch ochranných známok
Majiteľ

S účinnosťou
od:

95 791

OTICON A/S, Strandvejen 58, DK-2900 Hellerup, DK;

18.01.99

96 713

Warner-Lambert Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, US;

02.02.99

101 767

EMI RECORDS LIMITED, EMI House, 43 Brook Green, London, GB;

02.02.99

101 813

CHLORIDE GROUP PLC, Abford house, 15 Wilton Road, London SWlV 1LT, GB;

18.01.99

152 836

British American Tobacco Company Limited, Millbank, Knowle Green, Staines,
Middlesex TW 18 1DY, GB;

01.02.99

152 838

British American Tobacco Company Limited, Millbank, Knowle Green, Staines,
Middlesex TW 18 1DY, GB;

01.02.99

157 068

Nordson Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, 28601 Clements
Road, Westlake, Ohio 44145, US;

11.01.99

158 056

Medeva Pharma Limited, Medeva House, Regent Park, Kingston Road, Leatherhead,
Surrey KT22 7PQ, GB;

18.01.99

159 251

Sara Lee/DE Ôsterreich GmbH, Mollardgasse 33, 1060 Viedeň, AT;

15.01.99

Číslo zápisu

161 221

CHEMOSVIT, akciová spoločnosť, Štúrova 101, 059 21 Svit, SK;

26.01.99

161 243

CHEMOSVIT, akciová spoločnosť, Štúrova 101,059 21 Svit, SK;

26.01.99

161 893

ALBRIGHT & WILSON UK LIMITED, Oldbury, GB;

18.01.99

163 118

Mitutoyo Corporation, 20-1, Sakado 1-chome, Kawasaki, Kanagawa, JP;

18.01.99

163 411

Deloro Stellite Company, Inc., 12312 Olive Boulevard, Suite 255, St. Louis, Missouri
63141, US;

25.01.99

166 606

CHIRANA - PREMA, a. s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK;

11.01.99

168 489

AKZO Nobel Industrial Coatings AB, 205 17 Malmo, SE;

14.01.99

168 601

MILLENIUM PETROCHEMICALS INC., spol. podľa zákonov štátu Virginia, 11500
Northlake Drive, Cincinnati, Ohio 452 49, US;

11.01.99

Číslo zápisu

Majiteľ

S účinnosťou
od:

170 822

UDV North America, Inc., 450 Columbus Blvd., Hartford, Connecticut 06103-1800, US;

15.01.99

171 578

UDV North America, Inc., 450 Columbus Blvd., Hartford, Connecticut 06103-1800, US;

15.01.99

171 579

UDV North America, Inc., 450 Columbus Blvd., Hartford, Connecticut 06103-1800, US;

15.01.99

172 584

Chytil Luboš - LOGO, Hodonínská 365, 140 00 Praha, CZ;

21.01.99

173 120

ILlRIJA, razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičnih izdelkov, d. d., Ljubljana, Tržaška
c. 40, 1111 Ljubljana, SI;

02.02.99

174 924

ALPO Petfoods, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Pennsylvania, Allentown
Pennsylvania, US;

26.01.99

175 627

STABBURET AS, Lienga 6-8, Mastermyr, 1411 Kolbotn, NO;

29.01.99

175 692

Cement Bohemia Praha, a. s., Kubátova 65, 266 01 Beroun, CZ;

26.01.99

177 012

DRUCHEMA, sružstvo pro chemickou výrobu a služby, Služeb 3, Praha 10 - Strašnice,
CZ;

18.01.99

177 414

Lolly Togs Ltd., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York, 100 West 3rd Street, 29.01.99
New York, N. Y. 10001, US;

177 697

Slovenská záručná a rozvojová banka, štátny peňažný ústav, Štefánikova 27, 814 99
Bratislava, SK;

28.01.99

177 698

Slovenská záručná a rozvojová banka, štátny peňažný ústav, Štefánikova 27, 814 99
Bratislava, SK;

28.01.99

177 855

Medeva Pharma Limited, Medeva House, Regent Park, Kingston Road, Leatherhead,
Surrey KT22 7PQ, GB;

18.01.99

177 978

Medeva Pharma Limited, Medeva House, Regent Park, Kingston Road, Leatherhead,
Surrey KT22 7PQ, GB;

18.01.99

178 391

TYCO INTENATIONAL (US) INC., One Tyco Park, Exeter, New Hampshire 03833, US; 15.01.99

178 534

BASS HOTELS & RESORTS, INC., 3, Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346, US;

15.01.99

178 535

BASS HOTELS & RESORTS, INC., 3, Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346, US;

15.01.99

Číslo zápisu

Majiteľ

S účinnosťou
od:

178 924

BASS HOTELS & RESORTS, INC., 3, Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346, US;

15.01.99

179 197

EuroTeI Bratislava, s. r. o., Karpatská 8, Bratislava, SK;

26.01.99

Licenčné zmluvy
Číslo zápisu

Majiteľ

Nadobúdateľ licencie

Dátum uzatvorenia
licenčnej zmluvy

S účinnosťi
od:

170 033

SEVAC, a. s., Korunní 108,
101 03 Praha 10, CZ;

SEVAPHARMA, a. s., Korunní tř.
108, 101 03 Praha 10, CZ;

16.06.97

15.01.99

171 880

Ing. arch. Ján Bojo, Révová
44, 811 02 Bratislava, SK;

REAS CONSULT, spol. s r. o., Štú
rova 11,811 02 Bratislava, SK;

02.07.98

08.01.99

172 161

FEMINIA LLC, 30 Old
Rudnick Lane, Dover, DE
19901, US;

FEMINIA Bratislava, s. r. o., Raj
ská 15, 811 08 Bratislava, SK;

01.07.98

07.01.99

172 584

Chytil Luboš - LOGO, Hodo Arco Diva Management, s. r. o., Va 08.04.98
nínská 365, 140 00 Praha 5, lentova 1731/21, 140 00 Praha 4, CZ;
CZ;

21.01.99

180 027

FEMINIA LLC, 30 Old
Rudnick Lane, Dover, DE
19901, US;

FEMINIA Bratislava, s. r. o., Raj
ská 15, 811 08 Bratislava, SK;

26.10.98

07.01.99

181 135

FEMINIA LLC, 30 Old
Rudnick Lane, Dover, DE
19901, US;

FEMINIA Bratislava, s. r. o., Raj
ská 15,811 08 Bratislava, SK;

26.10.98

07.01.99

321 968

Kraft Jacobs Suchard
Jacobs Suchard Figaro, a. s., Račian 26.10.98
(Schweiz) AG (Kraft Jacobs ska 44, 832 42 Bratislava, SK;
Suchard (Suisse) SA) (Kraft
Jacobs Suchard (Switzerland)
Ltd), Bellerviestrasse 203,
8008 Zurich, CH;

13.01.99

576 687

Eismann Family GmbH &
Co. KG, 36, Seibelstrasse,
Mettmann (DE), D-40822,
DE;

Family Frost, s. r. o., Mišíkova 10,
811 06 Bratislava, SK;

05.04.96

25.01.99

626 199

Eismann Family GmbH &
Co. KG, 36, Seibelstrasse,
Mettmann (DE), D-40822,
DE;

Family Frost, s. r. o., Mišíkova 10,
811 06 Bratislava, SK;

05.04.96

25.01.99

626 200

Eismann Family GmbH &
Co. KG, 36, Seibelstrasse,
Mettmann (DE), D-40822,
DE;

Family Frost, s. r. o., Mišíkova 10,
811 06 Bratislava, SK;

05.04.96

25.01.99

Zaniknuté ochranné známky
Číslo zápisu

Dátum zániku

109 205

10.03.1997

116 731

17.09.1995

166 120

29.01.1995

166 121

29.01.1995

166 420

10.02.1996

166 645

16.09.1996

171 436

01.10.1997

176 301

21.06.1996

176 563

08.05.1998

177 372

18.11.1997

177 512

02.09.1997

177 654

31.01.1997

Ochranné známky zastavené po zverejnení
583-94
1459-94
1812-94

916-95
917-95
1144-95

1145-95
1388-95
2049-95

Ochranné známky zamietnuté po zverejnení
2146-93

2674-95
2680-95

Čiastočne vymazané ochranné známky
Číslo zápisu

Zoznam tovarov a služieb, pre ktoré sa ochranná známka vymazáva

S účinnosťou
od:

171 138

9 - Technické prostriedky výpočtovej techniky.

16.12.93

Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111)90 127
(220)30.07.1936
(800) 2R 214 354
06.11.1998
DE, AT, BX, HR, FR, HU, RO, SI, CH, YU

(111)98 531
(220) 22.08.1938
(800) 2R 214 340
DE, AT, AZ, BX, BA, HR, MK, FR, HU, RO, SI,
CH, YU

(111) 181 474
(220) 22.12.1997
(800) 702 796
27.11.1998
DE, AT, BY, BX, BA, BG, HR, EG, MK, RU, HU,
IT, KZ, PL, CZ, RO, SI, UA, YU

(111) 181 916
(220)23.02.1998
(800)704 172
21.12.1998
DE, AT, BY, BX, HR, RU, HU, IT, PL, CZ, CH, UA

(111) 152 905
(220) 07.02.1957
(800) 2R 214 235
06.11.1998
DE, AT, BX, BA, HR, MK, FR, HU, RO, SI, CH,
YU

(111) 181 917
(220) 23.02.1998
(800)704 152
21.12.1998
DE, AT, BY, BX, HR, RU, HU, IT, PL, CZ, CH, UA

(111)163 298
(220)29.03.1977
(800) 703 753
14.12.1998
DE, AT, BX, HR, ES, MK, RU, FR, IT, PT, SI, CH, YU

(111) 181 922
(220)28.12.1998
(800)704 373
28.12.1998
HU, PL, CZ

(111) 181 133
(220) 06.08.1997
(800) 703 095
02.12.1998
DZ, BG, HR, EG, RU, HU, MA, PL, CZ, RO, SI,
CH, UA, YU, LT

(111) 181 926
(220) 16.12.1996
(800) 703 030
02.12.1998
DE, UZ

(111) 181 135
(220) 13.11.1997
(800) 703 289
27 11.1998
DE, AT, FR, HU, IT, PL, CZ

(111) 181 454
(220)23.02.1998
(800) 704 297
02.12.1998
DE, BX, FR, PL, CZ

(111) 182 745
(220)25.06.1998
(800) 704 058
25.06.1998
DE, AT, BX, HR, ES, RU, FR, HU, IT, PL, CZ, SI,
CH, UA, YU

Pretriedenie zoznamu tovarov a služieb
(111) 180 027
(510) 3 - Prípravky vrátane kozmetických na ošetrovanie,
čistenie a dezinfekciu zubov a ústnej dutiny, najmä
zubné pasty, gély, ústne vody, tablety a prášky (s vý
nimkou medicinálnych); prípravky ústnej hygieny
(s výnimkou medicinálnych); ústne dezodoranty a
osviežovače vo všetkých formách (s výnimkou me
dicinálnych); čistiace a leštiace prípravky na umelý
chrup a zubné protézy.
5 - Medicinálne prípravky na ošetrovanie, čistenie a
dezinfekciu zubov a ústnej dutiny, najmä zdravotné
zubné pasty, gély, ústne vody, tablety a prášky; le
kárenské prípravky na údržbu zubov; liečivé prí
pravky na zuby; liečebné žuvačky; stomatologické
materiály, najmä materiály na plombovanie zubov a
odtlačky, lepidlá, tmely, laky, cementy, brúsivá, modelovacie hmoty pre dentistov.
21 - Zubné keíky vrátane elektrických; držiaky na
zubné kefky; zubné špáradlá a držiaky na zubné
špáradlá, dentálne nite a pásky.
(511) 3, 5, 21

(III) 181 135
(510) 3- Prípravky na ošetrovanie, čistenie a dezinfekciu
zubov a ústnej dutiny, najmä zubné pasty, gély, úst
ne vody, tablety a prášky vrátane prísad do týchto
prípravkov (s výnimkou medicinálnych), ústne de
zodoranty a osviežovače vo všetkých formách (s
výnimkou medicinálnych), kozmetické prípravky.
Medicinálne prípravky na ošetrovanie, čistenie a
dezinfekciu zubov a ústnej dutiny, najmä zubné pas
ty, gély, ústne vody, tablety a prášky vrátane prísad
do týchto prípravkov.
5 - Liečebné žuvačky, liečivá, dietetické a výživné
prostriedky a preparáty na lekárske účely, farmace
utické výrobky.
(511) 3, 5
S účinnosťou od: 07.01.99

S účinnosťou od: 07.01.99

Zmeny vo vyobrazení ochrannej známky
(111) 154 865
(540)

(111) 177 698
(540)
SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ
A ROZVOJOVÁ BANKA

S účinnosťou od: 28.01.99

S účinnosťou od: 08.01.99

(111) 177 697
(540)

r\

SLOVENSKÁ ZÁRUČNÁ
A ROZVOJOVÁ BANKA

S účinnosťou od: 28.01.99

Opravy
Vo vestníku č. 11/1995 bol na str. 135 a 177 nespráv
ne uvedený mázov majiteľa ochrannej známky č. 151 743.
Správne znenie:
(730) Potravinářské stroje, spol. s r. o., Královská 777,
Šluknov, CZ;

Vo vestníku č. 1/1999 bola na str. 262 nesprávne uve
dená adresa majiteľa ochrannej známky č. 174 002.
Správne znenie:
(730) Lôwenbräu Aktiengesellschaft, Miinchen, DE;

Vo vestníku č. 1/1999 bol na str. 147 nesprávne uve
dený názov majiteľa zverejnenej ochrannej známky
č. 1307-96.
Správne znenie:
(730) RCP - Recycling park, a. s., Vinohrady 45, 639 00
Brno, CZ;

Vo vestníku č. 11/1998 bolo na str. 123 nesprávne uvedené meno majiteľa zverejnenej ochrannej známky
č. 912-95.
Správne znenie:
(730) Uhrín Július - ŠMAKSERV1S, Belehradská 10/31,
040 03 Košice, SK;

Vo vestníku č. 5/1998 bol na str. 148 nesprávne uve
dený zoznam tovarov a služieb zverejnenej ochrannej
známky č. 2292-94
Správne znenie:
(510) 29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky;
konzervované, sušené a zavárané ovocie a zelenina;
želé, džemy, ovocné zaváraniny, vajcia, mlieko, sy
ry a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.

Vo vestníku č. 8/1.998 bol na str. 109 nesprávne uve
dený zoznam tovarov a služieb zverejnenej ochrannej
známky č. 572-95.
Správne znenie:
(510)9 - Telefóny, telekomunikačné zariadenia a prístro
je, dátové komunikačné a elektronické komunikač
né inštalácie a prístroje, elektronické komunikačné
inštalácie a prístroje; rádiotelefónne prístroje, elek
tronické zariadenia a prístroje určené na riadenie
a/alebo analýzu výkonu telekomunikácií a dátových
komunikačných sietí a obvodov; zariadenia na tes
tovanie, monitorovanie, signalizáciu a meranie, op
tické a elektrooptické prístroje a vybavenie; prístro
je na zaznamenávanie, prenos, príjem, spracovanie
alebo reprodukciu zvuku, obrazu a/alebo údajov;
antény; videodisplejové prístroje a zariadenia; elek
tronické prístroje a nástroje určené na dopytovanie

a odpovedanie a/alebo určené na sprístupnenie tele
fónnych služieb; elektronické zariadenia a prístroje
určené na spracovanie, zaznamenávanie, uchováva
nie, prenos, príjem, zobrazenie a/alebo tlačenie dát,
vysokofrekvenčných a/alebo optických signálov;
kódovacie a dekódovacie zariadenia a prístroje;
elektronické panely na správy a elektronické infor
mačné obrazové panely; zariadenia a prístroje na
prenos, zobrazenie, príjem, uchovávanie a vyhľadá
vanie elektronických informácií; mikroprocesory;
zosilňovače; elektrické a elektronické prepínacie
zariadenia a obvody; elektronické zásuvné karty,
elektronické rozhrania a dosky; odpovedajúce zaria
denia, elektronické zaznamenávanie a odkazovacie
zariadenia, prístroje a obvody; elektronické zariade
nia a prístroje umožňujúce vymeniť dát; klávesnice,
transceivery; transpondery; vysielačky; prijímače a
riadiace prístroje; satelitné a telekomunikačné zaria
denia, prístroje a inštalácie; elektronické zariadenia
a prístroje na diaľkový prístup priamych informácií;
videokonferenčné a telekonferenčné zariadenia a
prístroje; optické a elektrooptické nosiče dát; počí
tače a počítačové softvéry; elektrické a/alebo elek
tronické zariadenia, obvody a komponenty určené
pre počítače, pre zariadenia na spracovanie dát a/a
lebo pre komunikačné siete; elektronické snímacie
zariadenia a prístroje; elektronické zariadenia a prí
stroje určené na tlačenie; elektronické pamäte; rádiopaginovacie zariadenia; časti a fltingy všetkých
menovaných tovarov.
36 - Lízingové služby týkajúce sa telekomunikač
ných zariadení, prístrojov a vybavenia.
38 - Elektronické komunikačné služby, telekomuni
kačné služby; prenos správ telefónom a faxom; ko
munikačné služby - telegramami, teletextami, tele
fónmi, mobilnými telekomunikačnými systémami,
telekomunikačnými sieťami a počítačovými termi
nálmi, a to pomocou vedenia, satelitov, mikrovlnné
ho prenosu, káblami alebo satelitmi; konverzačné
telekomunikačné služby; nájomné služby týkajúce
sa telekomunikačných zariadení, prístrojov a vyba
venia.
42 - Odborné a priemyselné rešerše; služby týkajú
ce sa programovania počítačov; konzultačné služby
v oblasti telekomunikácií; inžinierske služby; kon
zultačné služby z oblasti duševného vlastníctva;
služby týkajúce sa prieskumu pod vodou.

Vo vestníku č. 9/1998 bol na str. 117 nesprávne uve
dený zoznam tovarov a služieb zverejnenej ochrannej
známky č. 444-95.
Správne znenie:
(510)9 - Vedecké nástroje vrátane ultrazvukového zobra
zovacieho vybavenia, počítače, počítačové monito
ry, príslušenstvo počítačov, počítačový softvér vrá
tane počítačového softvéru na ultrazvukové zobra
zovanie, uchovávanie a prehľadávanie zobrazení.
10 - Lekárske vybavenie vrátane ultrazvukového
zobrazovacieho zariadenia.

Vo vestníku č. 9/1998 bol na str. 121 nesprávne uve
dený zoznam tovarov a služieb zverejnenej ochrannej
známky č. 951-95.
Správne znenie:
(510) 1 - Vývojky a tonery na použitie do xerografických
prístrojov a zariadení; neexponované filmy na pou
žitie do kamier na záznam obrazov prezeraných na
CRT monitoroch na diagnostické účely; chemické
substancie na spracovanie exponovaných rentgeno
vých filmov; kriedový papier na grafické účely, su
ché dosky na grafické účely, filmy na grafické tech
niky, všetky uvedené výrobky neexponované, pa
pier na fotosadzbu, filmy na fotosadzbu; vopred
senzitizované platne na ofsetovú tlač (neexponova
né); chemické látky na spracovanie exponovaných
filmov, papierov a dosiek na grafické účely; vývo
jové prípravky a látky ako fotografické materiály
používané v tmavej komore; neexponované suché
dosky na fotografické účely; fotosenzitivně chemic
ké látky; fotografické senzibilizátory; fotografické
emulzie; neexponované fotografické filmy na pou
žitie v priemysle, neexponované filmy na kopírova
nie a mikrofilmy; fotografické papiere a filmy (ne
exponované); neexponované filmy na identifikačnú
fotografiu; neexponované fotografické filmy na ve
decké merania; fotografické neexponované filmy na
použitie v špeciálnom fotografovaní; rentgenové
neexponované filmy; chemické činidlá; reagenty
používané v prístrojoch na vykonávanie analýzy a
diagnostiky krvi; časti a komponenty všetkých uve
dených tovarov patriacich do tejto triedy.
9 - Videokamery, ich fitingy a príslušenstvá; video
magnetofony; elektronické kamery a fotografické
prístroje; elektronické čítacie stroje; prehrávače videodiskov; audio- a videopásky; audio- a videodisky; magnetické pamäťové disky; počítače; počíta
čové výstupné zariadenia; počítačové vstupné zaria
denia; pamäťové jednotky ako komponenty elektro
nických počítačov; elektronické tlačiarne ako do
plnky počítačov; faxové prístroje; rozhrania medzi
výpočtovým systémom a perifériami; diskety; op
tické disky; textové procesory; elektronické písacie
stroje a zapisovacie zariadenia; fotografické kopíro
vacie zariadenia, jednoduché kopírovacie zariade
nia; automatické podávače, triediče, zásobníky,
všetko ako príslušenstvá fotografických kopírova
cích zariadení; jednotky disketovej mechaniky; ka
mery na záznam obrazov prezeraných na CRT dis
plejoch; automatické prístroje na spracovanie expo
novaných rentgenových filmov; rentgenové kame
ry, ich príslušenstvá a doplnky; fotografické kame
ry, ich fitingy a príslušenstvá; blesky a stroboskopy;
šošovky do kamier; obrazovky používané na grafic
ké účely; prístroje a zariadenia na fotosadzbu; auto
matické prístroje a zariadenia na spracovanie expo
novaných filmov, papierov a dosiek na grafické fi
čely; denzitometre, exponované filmy a prístroje na
prípravu chemikálií na použitie vo fotografickej
tmavej komore; fotomasky používané pri výrobe
častí integrovaných obvodov; prístroje a nástroje na
rozmnožovanie exponovaných fotografických fil
mov; videotlačiame používané na tlačenie videoobrazov; prístroje na testovanie rovinnosti; automatic
ké procesory používané na spracovanie exponova
ných fotografických filmov a papierov; strihacie za

riadenia ako príslušenstvá automatických proceso
rov; prístroje a zariadenia na fotografickú tlač; za
riadenia na spracovanie elektronických dát pre foto
grafické dokončovacie laboratóriá; kamery na indentifikačné fotografovanie, ich príslušenstvá a do
plnky; kamery na špeciálne fotografické účely; čas
ti a komponenty všetkých uvedených výrobkov.
40 - Fotoslužby; spracovanie, vyvolávanie a tlač fo
tografických filmov a papierov.

CAST
ÚRADNÉ OZNAMY

Ponuka CD-ROM PRECES
Dovoľujeme si vám predstaviť CD-ROM PRECES a veríme, že oceníte jeho informačnú hodnotu.
Stáli používatelia patentových informácií si uvedomujú význam aktuálnych informácií z najrôznejších zdrojov. Je dôleži
té, aby ich báza dát neobsahovala len najnovšie údaje z Európy, USA a Japonska, ale aj z iných krajín, ktorých význam v ob
lasti priemyselnoprávnej ochrany neustále stúpa. V súčasnosti k nim možno pričleniť aj krajiny strednej a východnej Európy.
CD-ROM PRECES zahŕňa národné patenty vrátane vyobrazení z 8 štátov spomínanej časti Európy: Bulharska, Českej re
publiky, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Slovinska Slovenska a Rumunska. Publikuje sa približne 10-krát ročne a je plne funkčný
pod Mimosou.
Ak ste si CD-ROM PRECES doteraz nepredplatili, je niekoľko príčin, aby ste tak urobili práve teraz.
Krajiny strednej a východnej Európy predstavujú ekonomicky rapídne rastúci región s vysokou úrovňou vzdelania a ino
vácií. Podniky a organizácie technického zamerania majú všeobecne dobrú povesť. Okrem toho sa v týchto krajinách v prie
behu rokov vyvinula tradícia tvorivosti a vynaliezavosti, poskytujúca pozoruhodné, ale aj jednoduché technické riešenia, kto
ré pritom často predstavujú vysoké úspory nákladov. Z uvedeného je zrejmé, že patentoví experti si nemôžu dovoliť igno
rovať patenty zo strednej a východnej Európy: žiaden prieskum na novosť by nebol spoľahlivý bez ohľadu na paten
tovú dokumentáciu z uvedených krajín.
Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko, Slovensko a Rumunsko podpísali mnoho dôle
žitých zmlúv v oblasti priemyselnoprávnej ochrany a sú pripravené vstúpiť do EÚ, čím sa zaradia do popredia Európskeho
systému na ochranu duševného vlastníctva. Práve z týchto dôvodov vám odporúčame predplatiť si CD-ROM PRECES
čo najskôr.

Ponukový list

Produkt

PRECES
Patentové dokumenty z Litvy, Lotyšska, Poľska,
Českej republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Bulharska (približne 10 diskov za rok).

ACCESS PRECES
Bibliografické údaje a abstrakty pre uvedené
krajiny.
(*) ostatný
(**) abonenti

TRACES
Bibliografické údaje a vyobrazenia ochranných
známok Poľska, Maďarska, Slovenska, Českej
republiky, Bulharska a Rumunska.
Aktualizácia štvrťročne.

Zbierka

Cena za rok
DM

Poštovné a
balné v
Európe (DM)

Poštové a
balné mimo
Európu (DM)

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

200
200
200
200
200
200
400

35
35
35
35
35
35
50

50
50
50
50
50
50
75

1997
(1 vydanie)

50(*)
50(**)

10
10

15
15

1998
(2 vydania)

50(*)
50(**)

20
20

30
30

1999
(2 vydania)

150(*)
100(**)

20
20

30
30

1997
(1 vydanie)

10

10

15

1998
(1 vydanie)

200

20

30

1999
(2 vydania)

300

20

30

Špeciálne balenia
Pl - predplatné za každý z retrospektívnych rokov (1993 - 1998) v spojení s novým predplatným na rok 1999:
50 % zľava na staré PRECES
P2 - dvojročné predplatné za PRECES na roky (1999 - 2000): DM 600,- (+ poštovné a balné)
P3 - predplatné za PRECES na kompletnú retrospektívnu sériu rokov (1993 - 1998) v spojení s predplatným na rok 1999:
DM 150,-/za rok (+ poštovné a balné)
P4 - predplatné za kompletnú sériu PRECES rokov (1993-1999): DM 1200,- (+ poštovné a balné) pre nových odberateľov
P5 - predplatné za TRACES na rok 1999 v kombinácii s niektorým z Pl alebo P2 balení: DM 200,- (+ poštovné a balné)
okrem ceny balného

Objednávky na PRECES zasielajte na adresu:
Mr. Josef Kratochvil
Industrial Property Office
Antonina Cermaka 2a
16068 Praha (Prague)
CZECH REPUBLIK
Fax: 00420.2.24324718

Objednávky na TRACES zasielajte na adresu
Mrs. Marianna Zaremba
Patent Office of the Rep. of Poland
PO. Box 203
Al. Niepodleglosci 188
PL - 00 - 950 Warsaw, POLAND
Fax: 0048.22.8251443

Platnosť pravidla 89bis
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky oznamuje, že od 1. januára 1999 je v platnosti pravidlo 89bis, kto
ré povoľuje podávanie medzinárodných prihlášok v elektronickej forme. Všetky informácie, ako aj softvér PCT-EASY spolu
s manuálom sú bezplatne k dispozícii prihlasovateľom na adrese http://pcteasy.wipo.int alebo na http://www.wipo.int. Ďalšie
informácie môžete dostať na PCT-EASY Help Desk:
e-mail: pcteasy.help@wipo.int
fax: (41-22) 338 80 40
tel.: (41-22) 338 95 23

Oznam
Komora patentových zástupcov oznamuje zmeny v zozname patentových zástupcov:
Meno
BELEŠČÁK Ladislav, lng.

BEZAK Marián, lng.

C1CHOLES Štefan, lng.
ĎURICA Ján, lng.
F1LÍPEK Ján, lng.

HÔRMANNOVÁ Zuzana, lng.

CHMELÍKOVÁ Jana, RNDr.

KAJABOVÁ Monika, JUDr.

KERTÉSZ Jozef, lng.

KORITŠÁNSKY Svetozár, lng.

LOBODOVÁ Dagmar, lng.

NEUSCHL Vladimír, Mgr. lng.

TOMEŠ Pavol, lng.

Názov kancelárie
SLOVPAT
Patentová a zámková kancelária
Nám. slobody 6, P. O. Box A24
921 Ol Piešťany
Partizánska 98, 974 Ol Banská Bystrica

Tel/Fax
teL/fax: 083 8/7624908
tel.:0905 620107

Zameranie
V, OZ

tel./fax: 088/754147-9
e-mail: belescak@py.intemet.sk
tel.:07/65412735 V, OZ
Bezák, Hôrmannová, Tomeš
tel.:07/65412736
Patentová, technická a známková kancelária
fax:07/65412737
Schneidera Trnavského 2/b, 841 Ol Bratislava 4
teL/fax: 095/764268
OZ
SIGNUM, známková kancelária
Hraničná 20, 040 17 Košice
Zákvašov 1519/54-10,
tel./fax:0822/330915
V, OZ
017 01 Považská Bystrica
e-mail: durica@mail.pyt.sk
J. F1LÍPEK a S. KORITŠÁNSKY
teL/fax: 07/44885978
V, OZ
tel.:0834/963138
Patentová a známková kancelária
Mudrochova 15, 831 06 Bratislava 35
Bezák, Hôrmannová, Tomeš
tel.:07/65412735
V, OZ
tel.:07/65412736
Patentová, technická a známková kancelária
fax:07/65412737
_________
Schneidera Trnavského 2/b, 841 01 Bratislava 4
teL/fax: 07/54419167
V, OZ
INVENTA Bratislava
Patentová a známková kancelária
teL/fax: 07/54419168
Palisády 50, 811 06 Bratislava 1
e-mail: dasa@inventa.sk
internet: http://www.inventa.sk
JUDr. Monika Kajabová
tel.:07/62310498 V, OZ
Komerčno-právna, patentová
tel. :07/50213289
a známková kancelária
fax:07/62310498
Šustekova 19, 851 04 Bratislava
e-mail: monika.kajabova@netlab.sk
P. O. Box 11, 851 05 Bratislava 55
Továrenská 14, 815 71 Bratislava 1
SLOVPAT
teL/fax: 083 8/7624908 V, OZ
tel.:0905623958
Patentová a známková kancelária
Nám. Slobody 6, P. O. Box A24
e-mail: kertesz@slofa.sk
921 01 Piešťany
J. F1LÍPEK a S. KORITŠÁNSKY
teL/fax: 07/44885978
V, OZ
Patentová a známková kancelária
tel.:0834/963138
Mudrochova 15, 831 06 Bratislava 35
LOBODOVÁ
tel.:095/713243
OZ
Patentová a známková kancelária
tel.:0905696442
Clementisova 6, 040 22 Košice
e-mail: lodagmar@yahoo.com
PATENT - IURIST
teL/fax: 07/54433830
OZ
Laurinská 3, 811 01 Bratislava 1
tel.:07/54433981
tel.:0903442975
e-mail: neuschl@van602ba.sk
Bezák, Hôrmannová, Tomeš
tel.:07/65412734 V, OZ
Patentová, technická a známková kancelária
fax:07/65412737
Schneidera Trnavského 2/b, 841 01 Bratislava 4

