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(11) Číslo patentu  
(21) Číslo prihlášky 5046-2015 
(22) Dátum podania prihlášky 28.10.2015 
(24) Dátum nadobudnutia účinkov

patentu 
 

(31) Číslo prioritnej prihlášky  
(32) Dátum podania prioritnej prihlášky  
(33) Krajina alebo organizácia priority  
(40) Dátum zverejnenia prihlášky  
(47) Dátum udelenia a sprístupnenia

patentu verejnosti 
 

(51) Medzinárodné patentové triedenie C12N 1/20   
(54) Názov Vysokovirulentný kmeň entomopatogénnej huby Beauveria bassiana DSM 32081 na použitie v

bioregulácii lykožrúta smrekového 
(57) Anotácia  
(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade

vylúčenej prihlášky 
 

(71/73) Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia) Scientica, s.r.o.; Hybešova 33, 831 06 Bratislava; SK 
(72) Pôvodca (-ovia) Bárta Marek, Ing., PhD.; Kolárova 10, 941 06 Komjatice; SK;

Kautmanová Ivona, RNDr., PhD.; Mierová 16, 821 05 Bratislava; SK;
Kozánek Milan, RNDr., CSc.; Haanova 44, 851 04 Bratislava; SK;
Čičková Helena, Mgr., PhD.; Rázusova 756/12, 014 01 Bytča; SK 

(74) Zástupca (-ovia) Guniš Jaroslav, Mgr., ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 842 34
Bratislava 4; SK 

(86) Číslo podania medzinárodnej
prihlášky podľa PCT 

 

(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej
prihlášky podľa PCT 
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Tieto  in fo rmácie bo li získan é 01.04.2017 o  0:01 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.
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