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UV 7760

(11) Číslo úžitkového vzoru 7760 
(21) Číslo prihlášky 50073-2016 
(22) Dátum podania prihlášky 31.05.2016 
(24) Dátum nadobudnutia účinkov

úžitkového vzoru 
03.05.2017 

(31) Číslo prioritnej prihlášky  
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky  
(33) Krajina alebo organizácia priority  
(43) Dátum zverejnenia prihlášky 02.11.2016 
(45) Dátum oznámenia o zápise

úžitkového vzoru 
03.05.2017 

(47) Dátum zápisu a sprístupnenia
úžitkového vzoru verejnosti 

24.03.2017 

(51) Medzinárodné patentové triedenie A62C 35/10  A62C 37/12  F16L 11/12   
(54) Názov Samohasiace automatické požiarne zariadenie a spôsob protipožiarnej ochrany 
(57) Anotácia Samohasiace automatické požiarne zariadenie je tvorené hadicou (1), ktorej konce sú uzavreté

prostredníctvom pevne nalisovaných koncoviek (3), vnútri hadice (1) je hasiaca látka, výhodne
aspoň jedna koncovka (3) má uzatváraciu skrutku (4). Hadica (1) je prispôsobená na narušenie jej
tesnosti účinkom požiaru. 

(71/73) Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) Malovec Roman; Vyšehradská 27 , 851 06 Bratislava; SK 
(72) Pôvodca (-ovia) Malovec Roman; Vyšehradská 27, 851 06 Bratislava; SK 
(74) Zástupca (-ovia) Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(86) Číslo podania medzinárodnej

prihlášky podľa PCT 
 

(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej
prihlášky podľa PCT 

 

  Stav zapísaný úžitkový vzor 
  Právny stav zapísaného ÚV platný 
  Zverejnená prihláška PDF 
  Úžitkový vzor PDF 
  Výmaz ÚV  
  Čiastočný výmaz ÚV  
  Zánik ÚV  
  Zriadenie záložného práva na ÚV Nie 
  Číslo súvisiacej prihlášky  
  Opravné dokumenty  
  Číslo pôvodnej prihlášky v prípade

vylúčenej prihlášky 
 

  Minimálna platnosť do 31.05.2020 
  Maximálna platnosť do 31.05.2026 
  Dôvod ukončenia platnosti /

konania 
 

 
 Publikácie 

Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód
publikácie

1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.11.2016 11/2016 BA2K

2 Zapísané úžitkové vzory 03.05.2017 05/2017 FG2K
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http://www.upv.sk/
http://ipc.indprop.gov.sk/ipcpub/#refresh=page&lang=sk&menulang=sk&notion=scheme&symbol=A62C0035100000
http://ipc.indprop.gov.sk/ipcpub/#refresh=page&lang=sk&menulang=sk&notion=scheme&symbol=A62C0037120000
http://ipc.indprop.gov.sk/ipcpub/#refresh=page&lang=sk&menulang=sk&notion=scheme&symbol=F16L0011120000
../../Tlac/Download?fileName=COO.2161.100.7.3389841
../../Tlac/Download?fileName=COO.2161.100.6.4837667


Tieto  in fo rmácie bo li získan é 15.05.2017 o  15:29 h od . z w ebovéh o  síd la  Ú PV SR. Údaje
zverejň ovan é v databáze Ú PV SR n a in tern ete (W ebreg istre) majú  iba in fo rmatívn y
ch arakter a  n en ah rádzajú  výp is z reg istra  an i žiadn y in ý doku men t vydan ý ú radom
pou žiteľn ý n a p rávn e ú kon y. Pou žitím ú dajov z W ebreg istrov vrátan e samotn éh o
preh liadan ia  ich  obsah u  každý berie n a vedomie a  akcep tu je Všeobecn é podmien ky
pou žívan ia  W ebreg istrov.

Sp rávca obsah u  a tech n ický p revádzkovateľ:
Ú rad  p riemyseln éh o  vlastn íctva Sloven skej repu b liky
Aktu alizácia  ú dajov: 15.05.2017 verziou  ap likácie 1.0.8.5.
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