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Zverejnené prihlášky ochranných známok
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(210)

(210)

1767-2001
1795-2001
2245-2001
2246-2001
2597-2001
3060-2001
3074-2001
462-2002
463-2002
499-2002
500-2002
883-2002
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2370-2002
2395-2002
2615-2002
2747-2002
2788-2002
2805-2002
2816-2002
3038-2002
3165-2002
3266-2002
3303-2002
3328-2002
3337-2002
3354-2002
3380-2002
3387-2002
3393-2002
3401-2002
3428-2002
3430-2002
3431-2002
3432-2002
3433-2002
3434-2002

3435-2002
3436-2002
3437-2002
3438-2002
3439-2002
3440-2002
3441-2002
3445-2002
3446-2002
3450-2002
3451-2002
3517-2002
3518-2002
3519-2002
3520-2002
3521-2002
3593-2002
3686-2002
3687-2002
3688-2002
3689-2002
3690-2002
3691-2002
3695-2002
3696-2002
3698-2002
3706-2002
3708-2002
3709-2002
3710-2002
3712-2002
3714-2002
3715-2002
3716-2002
3717-2002
3718-2002
3719-2002
3720-2002
3724-2002
3726-2002
3727-2002
3728-2002
3729-2002
3737-2002
3738-2002
3739-2002
3740-2002
3741-2002
3742-2002
3743-2002
3749-2002
22-2003
23-2003
24-2003
25-2003
27-2003
28-2003
29-2003
31-2003
32-2003
33-2003
42-2003
43-2003
44-2003

45-2003
47-2003
51-2003
52-2003
53-2003
54-2003
56-2003
57-2003
58-2003
62-2003
63-2003
66-2003
67-2003
74-2003
75-2003
119-2003
127-2003
134-2003
137-2003
138-2003
139-2003
141-2003
142-2003
143-2003
146-2003
147-2003
150-2003
151-2003
156-2003
165-2003
168-2003
169-2003
170-2003
171-2003
174-2003
184-2003
186-2003
187-2003
251-2003
252-2003
255-2003
257-2003
259-2003
261-2003
262-2003
263-2003
264-2003
265-2003
302-2003
303-2003
309-2003
310-2003
313-2003
316-2003
317-2003
319-2003
320-2003
322-2003
351-2003
352-2003
353-2003
356-2003
357-2003
361-2003

362-2003
364-2003
365-2003
366-2003
370-2003
371-2003
372-2003
373-2003
374-2003
377-2003
379-2003
380-2003
381-2003
382-2003
383-2003
384-2003
385-2003
386-2003
387-2003
388-2003
390-2003
391-2003
392-2003
393-2003
395-2003
399-2003
400-2003
401-2003
402-2003
403-2003
404-2003
406-2003
413-2003
414-2003
415-2003
416-2003
417-2003
418-2003
420-2003
423-2003
425-2003
426-2003
429-2003
445-2003
447-2003
448-2003
449-2003
450-2003
610-2003
628-2003
2180-2003
2421-2003
2876-2003
2928-2003
2929-2003
2935-2003
3107-2003
3131-2003
3132-2003
3143-2003
3186-2003
3187-2003
3188-2003
3214-2003
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3259-2003
3275-2003
3316-2003
(210)
(220)
7 (511)
(511)

3383-2003
3384-2003
3385-2003

3386-2003
3432-2003
3433-2003

1795-2001
11.06.2001
29
29 - Všetky druhy mlieka a mliečnych tekutých
výrobkov.

3454-2003
3455-2003

nahrané na magnetických alebo optických médiách; počítačové periférne zariadenia, tlačiarne,
diskové jednotky, pamäťové moduly a interfaceové moduly; videokarty, audiokarty, myš, trackbally a joysticky; elektronické hry; hračky
adaptované na použitie s televíznymi prijímačmi;
inštruktážne a výučbové prístroje vo forme počítačom riadených výchovných a inštruktážnych
hračiek a záujmových centier pre deti, elektronické počítačové výučbové pomôcky zahŕňajúce
elektronické zvuk produkujúce počítače; prístroje
na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku
alebo obrázkov; prístroje na príjem videosignálov prenášaných zo satelitov; antény a dekodéry;
časti a súčasti všetkého uvedeného v triede 09.

1767-2001
08.06.2001
9
9 - Slnečné okuliare, rámy na okuliare, oceľové
meradlá.

(540) ZIPPO
(731) Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour
Street, Bradford, Pennsylvania 16701, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(210)
(220)
7 (511)
(511)
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(540)

(554)

(591) transparentná, červená
(731) OLMA, a. s., Pavelkova 18, 772 11 Olomouc,
CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
7 (511)
(511)

2245-2001
26.07.2001
28
28 - Pohyblivé hry; kresliace hračky; mechanické, elektromechanické a elektronické pohyblivé
hračky; elektronické výchovné výučbové pomôcky, hudobné hračky, elektronické stolné hry;
elektronické rukou ovládané hračky a hry; konštrukčné hračky; vypchané hračky; hry s jasličkami; kúpacie hračky; bábiky a ich vybavenie;
hracie podložky; hračky na použitie vonku; hračky na použitie vo vode; elektronické kresliace
a animačné prístroje na použitie s monitormi,
všetko v triede 28.

(540)

(731) VTECH HOLDINGS LIMITED (a Bermuda
Corporation), 23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, New Territories, HK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
7 (511)
(511)

2246-2001
26.07.2001
9
9 - Telekomunikačné prístroje a nástroje, telefóny, videofóny; telefonické záznamníky; počítacie
prístroje a nástroje; počítače, počítačové monitory a počítačové klávesnice; počítačové programy

(731) VTECH HOLDINGS LIMITED (a Bermuda
Corporation), 23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, New Territories, HK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

2597-2001
30.08.2001
19, 35, 37, 40
19 - Sadrokartón; geotextílie; vinylové koľajnice - ako konštrukčný materiál; piesok do akvárií;
nekovové potrubia na vzduchotechniku a klimatizáciu; stavebný kameň; štrk do akvárií; reklamné stĺpy s výnimkou kovových; alabastrové
sklo; alabaster; azbestocement; azbestová malta;
bridlica; bridlica ako strešná krytina; nárožia
striech; kremenný piesok; hrnčiarska hlina; žiaruvzdorný kameň; asfalt; asfaltové dlažby; stĺpikové zábradlie; bitúmen, asfalt, živice; pokrývačská dechtová lepenka; baraky, búdy; trhové stánky; šindle; skladacie dvere s výnimkou kovových; betón; materiál na výrobu betónu; asfaltové
- bitúmenové výrobky pre stavebníctvo; drevo
ako polotovar; stavebné drevo; preglejka; drevo
spracované, opracované a porezané; drevené
dlážky; drevené dyhy; dyhové drevo; drevené
obloženie; podlahové dosky; cement; smola;
tehly; hlina na tehly; spojivá na výrobu tehly;
telefónne búdky s výnimkou kovových; kesóny
na konštrukčné práce pod vodou; vápenec; žľaby
s výnimkou kovových; lepenka na stavebné
účely; lepenka bitúmenová - asfaltová; šamot;
komínové plášte; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; materiály na stavbu a povrch
ciest; vápno; stavebná malta; komíny dymovody
s výnimkou kovových; ohňovzdorné cementové
nátery, povlaky; cementové potery; cementové
platne; betónové podpery, stĺpy; priečky s výnimkou kovových; konštrukcie s výnimkou kovových; stavebný papier; stavebné sklo; rímsy
s výnimkou kovových, ozdobné lišty s výnimkou
kovových; strešné uholníky s výnimkou kovových; uholníky s výnimkou kovových; okná
s výnimkou kovových; dvere s výnimkou kovo-
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vých; poklopy s výnimkou kovových; strešné
krytiny s výnimkou kovových; surová krieda;
kremeň; schodové stupne s výnimkou kovových;
odkvapové rúry s výnimkou kovových; vodovodné potrubia s výnimkou kovových; vodovodné ventily s výnimkou kovových a plastových;
lešenia s výnimkou kovových; stĺpy na elektrické
vedenie s výnimkou kovových; odbočky, prípojky a potrubia s výnimkou kovových; obruby na
náhrobky, ohrady hrobiek alebo hrobov s výnimkou kovových; asfaltové - bitúmenové nátery,
poťahy, krytiny na strechy; nosníky s výnimkou
kovových; prasačníky; stajne; podpery s výnimkou kovových; stojky s výnimkou kovových; náhrobné dosky s výnimkou kovových; pamätné
tabule s výnimkou kovových; plstený materiál na
budovy; lejárske formy s výnimkou kovových;
cement do pece; cement do vysokej pece; kameň;
tabuľové sklo ako stavebný materiál; uhoľný
decht; granit; štrk; kameniny pre stavebníctvo;
kameninové rúry; sadra; žalúzie s výnimkou kovových; nístejové sklo, troska ako stavebný materiál; parketová dlážka; parketové výlisky; okenice s výnimkou kovových a textilných; odpaľovacie rampy s výnimkou kovových; spojovacie
materiály na cestné opravy; lisovaný korok; parketová dlážka; schodnice ako časti schodísk
s výnimkou kovových; preklady s výnimkou kovových; osvetľovacia, svetelná dlažba; makadam; Sorelov cement; prenosné stavby s výnimkou kovových; mramor; sklené granuly na značkovanie ciest; pásy a platne zo syntetických materiálov na cestné značenie; nekovové konštrukcie na verandy; stožiare s výnimkou kovových;
dosky; drevo na výrobu sudov; mozaiky pre stavebníctvo; tvárne, žiaruvzdorné drevo; náterové
hmoty, omietky pre stavebníctvo; vonkajšie
plášte budov s výnimkou kovových; úžľabia
s výnimkou kovových; olivín pre stavebníctvo;
palisády s výnimkou kovových; ploty s výnimkou kovových; pažiny, štetovnice s výnimkou
kovových; nekovové signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických; obklady
stien a priečok s výnimkou kovových; konštrukcie na umelé klziská s výnimkou kovových; tyče,
žrde; stavebný a umelý kameň; slinok; trosková
tehla; náhrobné kamene; tuf; kamenárske výrobky; dlážky s výnimkou kovových; stropy, stropné
dosky s výnimkou kovových; dosky ako stavebné
drevo; obkladový materiál, obklady na budovy
s výnimkou kovového; stavebné krytiny s výnimkou kovových; škridly s výnimkou kovových; veže na skoky do vody s výnimkou kovových; brány s výnimkou kovových; výplne dverí
s výnimkou kovových; telegrafné sĺpy s výnimkou kovových; kurníky; trámy s výnimkou kovových; nekovové prefabrikáty na nástupištia;
refrakčné materiály; murárske vane a nádrže; materiály na cestné pokryvy; dverové prahy
s výnimkou kovových; trstina na stavebné účely;
nekovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických; nekovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; piesok s výnimkou lejárskeho; prenosné skleníky s výnimkou kovových; silá s výnimkou kovových; sochy z kameňa, betónu a mramoru; decht; terakota; strechy
s výnimkou kovových; altánky; podvaly s výnimkou kovových; mriežky s výnimkou kovových; pletivo s výnimkou kovového; rámové
konštrukcie s výnimkou kovových; rámy, mriež-

ky s výnimkou kovových; neohybné nekovové
rúry; krídlové okná s výnimkou kovových; izolačné stavebné sklo; okenné sklo s výnimkou
okenného skla na okná automobilov; vitráže; vitrážové okná; tabuľové sklo pre stavebníctvo; voliéry s výnimkou kovových; dosky, latky; hranoly; xylolit; potery s výnimkou kovových; prístavné hrádze na kotvenie lodí s výnimkou kovových; lamelové obloženie s výnimkou kovového;
konštrukcie akvárií nekovové; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; netrieštivé
sklo; umelecké diela z kameňa, betónu a mramoru; nekovové konštrukcie na vaničky pre vtáky;
nekovové bóje, majáky s výnimkou svetelných;
konštrukčné materiály s výnimkou kovových;
stavebný materiál s výnimkou kovového; debnenie s výnimkou kovového; bicyklové parkovacie
zariadenia, nekovové; dlažba s výnimkou kovovej; lepenkové platne pre stavebníctvo; busty
z kameňa, betónu alebo mramoru; prenosné kabíny na prezliekanie s výnimkou kovových; kabíny na striekanie farieb s výnimkou kovových;
nekovové stĺpy; okenné rámy s výnimkou kovových; zárubne s výnimkou kovových; skleníkové
rámy s výnimkou kovových; vápnitý slieň; komínové nadstavce s výnimkou kovových; nekovové stavebné dlaždice, obkladačky; dlaždicové
podlahy s výnimkou kovových; hrobky s výnimkou kovových; rúrkové komínové nadstavce
s výnimkou kovových; komínové rúry nekovové;
továrenské samostatné komíny s výnimkou kovových; dlaždice s výnimkou kovových; drenážne rúry s výnimkou kovových; klapky, ventily
drenážnych rúrok s výnimkou kovových a plastových; schodiská s výnimkou kovových; stavebné panely s výnimkou kovových; sošky
z kameňa, betónu alebo mramoru; pomníky s výnimkou kovových; stély s výnimkou kovových;
cestné zvodidlá s výnimkou kovových; murované
poštové schránky; vylisovaná - aglomerovaná
cukrová trstina ako stavebný materiál; nekovové
prívodné potrubie; náhradné diely, časti a súčasti
na tovary uvedené v triede 19 tohto zoznamu.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
37 - Pokrývačské práce na strechách budov;
klampiarstvo a inštalatérstvo; čistenie exteriérov
budov; čistenie interiérov budov; čistenie komínov; dozor nad stavbami; demolácia budov;
zemné práce; izolovanie proti vlhkosti; utesňovanie, izolovanie stavieb; murárstvo; tapetovanie; natieračské práce; interiérové a exteriérové
maľovanie a natieranie; štukovanie, sadrovanie;
nitovanie; montovanie lešení; stavebné informácie; montáž, inštalovanie, servis, opravy, údržba
tovarov uvedených v triede 19 tohto zoznamu;
sprostredkovanie služieb uvedených v triede 37
tohto zoznamu; zámočnícke práce.
40 - Úprava a spracovanie kovov, spracovanie
dreva; spájkovanie; zváranie; montáž materiálu
na objednávku; sprostredkovanie služieb uvedených v triede 40 tohto zoznamu; cínovanie.
(540)

(731) Martinček Ladislav - STRECHA, Mojšova Lúčka č. 74, 010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

3060-2001
18.10.2001
6, 9, 11, 19, 20, 42
6 - Obloženia z kovu patriace do tejto triedy;
uzavieracie zariadenia z kovu patriace do tejto
triedy; upevňovacie zariadenia z kovu patriace
do tejto triedy; montážne zariadenia a montážne
pomôcky z kovu, pevné alebo pohyblivé; montážne panely, otáčavé rámy, kabínové základne;
kovové skrinky a schránky.
9 - Nosiče komponentov na montážne podskupiny napájané zo siete s elektrickými obvodmi,
patriace do tejto triedy; signalizačné prístroje na
monitorovanie a bezpečnosť skriniek vrátane
signalizačných prístrojov na monitorovanie
a bezpečnosť elektrorozvodných skriniek; komponenty na distribúciu prúdu patriace do tejto
triedy; konektory a adaptéry prístrojov a vypínačov záťaže; prístroje na monitorovanie plynových potrubí, regulačné stanice tlaku plynu; inštalačné príslušenstvo patriace do tejto triedy
vrátane inštalačného príslušenstva elektrorozvodných skriniek; elektroinštalačné pomôcky
z plastu a kovu, pásy káblových svoriek, káblové
prívody, profilované gumené svorky, popisné
lišty; elektrické vedenie, časti elektrickej siete;
vložky na nosiče montážnych podskupín, kariet
napájaných zo siete, zbernicových tabulí, kaziet,
konektorov, napájaných zo siete, patriace do tejto
triedy; elektrorozvodné skrinky vyrobené z kovu,
police, kryty na zásuvky, pulty, určené najmä pre
priemysel, inštalácie, elektroniku, počítače, interaktívne terminálové systémy a prenos informácií, aj v spojení s konzolovými systémami,
klimatizované a/alebo odolné voči zemetraseniam a/alebo vandalizmu a/alebo explózii, patriace do tejto triedy.
11 - Prístroje na klimatizáciu, chladiace prístroje;
výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako
častí strojov; filtračné ventilátory a výhrevné
systémy, určené najmä pre elektrorozvodné
skrinky; svietidlá (lampy) elektrorozvodných
skriniek.
19 - Montážne pomôcky z plastu, pásy káblových svoriek, káblové prívody, profilované gumené svorky, popisné lišty, všetko ako stavebný
materiál, obloženia nekovové, patriace do tejto
triedy.
20 - Skrinky ako nábytok, police, kryty a pulty,
určené najmä pre priemysel, inštalácie, elektroniku, počítače, interaktívne terminálové systémy
a prenos informácií, aj v spojení s konzolovými
systémami, klimatizované a/alebo odolné proti
zemetraseniam a/alebo vandalizmu a/alebo explózii patriace do tejto triedy.
42 - Počítačové konzultačné služby; aktualizácia,
vytváranie a najímanie programov na spracovanie dát; dizajn počítačového softvéru; výskum v
oblastiach technológií a inžinierstva; konštrukčné
plánovanie, testovanie materiálov; fyzikálny výskum.
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(731) Rittal GmbH & Co. KG, Auf dem Stützelberg,
Herborn, DE;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3074-2001
19.10.2001
12, 16, 21, 30, 34, 35
12 - Lietadlá.
16 - Letenky, nákladné listy, propagačný materiál súvisiace s činnosťou (tlačoviny), hlavičkový
papier, obálky, nálepky, visačky na batožinu, papierové uteráčiky, plagáty, kalendáre, pohľadnice, letové poriadky, servítky, reklamné perá.
21 - Kuchynský riad na palube s výnimkou riadu
z drahých kovov.
30 - Balený cukor, čokolády.
34 - Zápalky, popolníky s výnimkou popolníkov
z drahých kovov.
35 - Inzercia v tlači.

(540)

(731) Tatra Air, a. s., Nám. SNP 11, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

462-2002
18.02.2002
29, 30, 32
29 - Mrazené zemiakové hranolčeky, rozličné
mrazené zemiakové produkty, dehydrované zemiakové granuly a plátky, instantné zemiakové
lupienky a vločky; mrazená zelenina, najmä hrášok, mrkva, jedlé výhonky paprade, brokolica,
ružičkový kel, fazuľové struky, fazuľka, kukurica, karfiol, špenát, dyňa, okra a rozličné zmesi
zeleniny; mrazená varená zelenina, mrazená rozdrvená zelenina, cibuľové kolieska, mrazené
ovocie, najmä jahody a čučoriedky; syr a šľahané
syrové produkty; morské živočíchy ako potrava;
kura; mrazené hotové jedlá prevažne z tovarov
patriacich do tejto triedy.
30 - Lasagne a jedlá z cestovín; pizza, sendvičové produkty; mrazený chlieb s pizzovou plnkou
alebo inými plnkami; mrazené dezerty a pekárske výrobky, najmä záviny, torty a koláče, pečivo plnené krémom, pečivo plnené ovocím, pečivá z jemného cesta; šišky, croissanty plnené ovocím, pudingy, sušienky, keksy a oblátky; ľadový
čaj.
32 - Mrazené ovocné šťavy; nealkoholické ovocné nápoje a punče, nealkoholické nápoje.

(540) McCAIN
(731) McCain Foods Limited, 107 Main Street, Florenceville, New Brunswick E7L 1B2, CA;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

463-2002
18.02.2002
29, 30, 32
29 - Mrazené zemiakové hranolčeky, rozličné
mrazené zemiakové produkty, dehydrované zemiakové granuly a plátky, instantné zemiakové
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lupienky a vločky; mrazená zelenina, najmä hrášok, mrkva, jedlé výhonky paprade, brokolica,
ružičkový kel, fazuľové struky, fazuľka, kukurica, karfiol, špenát, dyňa, okra a rozličné zmesi
zeleniny; mrazená varená zelenina, mrazená rozdrvená zelenina, cibuľové kolieska, mrazené
ovocie, najmä jahody a čučoriedky; syr a šľahané
syrové produkty; morské živočíchy ako potrava;
kura; mrazené hotové jedlá prevažne z tovarov
patriacich do tejto triedy.
30 - Lasagne a jedlá z cestovín; pizza, sendvičové produkty; mrazený chlieb s pizzovou plnkou
alebo inými plnkami; mrazené dezerty a pekárske výrobky, najmä záviny, torty a koláče, pečivo plnené krémom, pečivo plnené ovocím, pečivá z jemného cesta; šišky, croissanty plnené ovocím, pudingy, sušienky, keksy a oblátky; ľadový
čaj.
32 - Mrazené ovocné šťavy; nealkoholické ovocné nápoje a punče, nealkoholické nápoje.

(540)

(540)

(731) KRÁTKÝ FILM PRAHA, a. s., Kříženeckého
nám. 1079/5b, 150 00 Praha 5, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(731) McCain Foods Limited, 107 Main Street, Florenceville, New Brunswick E7L 1B2, CA;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

499-2002
21.02.2002
9, 16, 28, 35, 39, 41, 42
9 - Zvukové a zvukovo-obrazové záznamy a nosiče týchto záznamov, najmä CD, DVD, audiokazety, videokazety, gramofónové platne, diapozitívy, exponované filmy, obaly videokaziet.
16 - Periodická a neperiodická tlač, knihy, učebnice, študijné texty, príručky a návody, knihársky
materiál, papiernický tovar, fotografie, vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení,
štočky.
28 - Hracie karty.
35 - Reklamná činnosť, propagačná činnosť, vydávanie reklamných alebo náborových textov.
39 - Distribúcia zvukových a audiovizuálnych
programov.
41 - Tvorba zvukových a audiovizuálnych programov, požičiavanie nahraných zvukových a audiovizuálnych programov (záznamov), agentúrna
činnosť v oblasti kultúry, prevádzkovanie kín,
vyučovanie v odbore umenia, vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, organizovanie
vzdelávacích akcií, sprostredkovateľská činnosť
v oblasti vzdelávania.
42 - Predaj, nákup a ďalšie prevody práv v audiovizuálnej oblasti aj pri užití diel iným spôsobom, služby (spravovanie autorských práv) pri
tvorbe, distribúcii a exploatácii filmov a iných
audiovizuálnych diel.

500-2002
21.02.2002
9, 16, 28, 35, 39, 41, 42
9 - Zvukové a zvukovo-obrazové záznamy a nosiče týchto záznamov, najmä CD, DVD, audiokazety, videokazety, gramofónové platne, diapozitívy, exponované filmy, obaly videokaziet.
16 - Periodická a neperiodická tlač, knihy, učebnice, študijné texty, príručky a návody, knihársky
materiál, papiernický tovar, fotografie, vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení,
štočky.
28 - Hracie karty.
35 - Reklamná činnosť, propagačná činnosť, vydávanie reklamných alebo náborových textov.
39 - Distribúcia zvukových a audiovizuálnych
programov.
41 - Tvorba zvukových a audiovizuálnych programov, požičiavanie nahraných zvukových a audiovizuálnych programov (záznamov), agentúrna
činnosť v oblasti kultúry, prevádzkovanie kín,
vyučovanie v odbore umenia, vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, organizovanie
vzdelávacích akcií, sprostredkovateľská činnosť
v oblasti vzdelávania.
42 - Predaj, nákup a ďalšie prevody práv v audiovizuálnej oblasti aj pri užití diel iným spôsobom, služby (spravovanie autorských práv) pri
tvorbe, distribúcii a exploatácii filmov a iných audiovizuálnych diel.

(540)

(731) KRÁTKÝ FILM PRAHA, a. s., Kříženeckého
nám. 1079/5b, 150 00 Praha 5, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

883-2002
27.03.2002
1, 5, 42
1 - Chemikálie na priemyselné, vedecké, fotografické, poľnohospodárske, záhradkárske a lesnícke účely; syntetické živice a plastické hmoty
v surovom stave; hnojivá na poľnohospodárske
a lesnícke účely vrátane kompostu a mulčovadiel; hasiace zmesi; prípravky na kalenie a spájkovanie kovov; chemické látky na udržiavanie
čerstvosti a trvanlivosti potravín; triesloviny; lepidlá na priemyselné účely; chemické prípravky
na použitie v oblasti úpravy pitnej vody, spracovania vody, úžitkovej vody, chladiacej vody,
kotlovej vody a odpadovej vody, a to flokulačné
prípravky, prípravky na zrážanie, odvodňovacie
pomocné prípravky a bioaktivátory; chemické
prípravky na použitie v bazénoch, ako aj v oblasti kúpeľníctva, najmä prípravky na hygienu
kúpalísk a kúpeľov.
5 - Dezinfekčné prípravky, fungicídy, herbicídy.
42 - Služby inžinierov, chemikov a fyzikov; vykonávanie laboratórnych analýz, posúdenie
a prieskum kontaminovaných pozemkov, chemické posudky a prieskumy.
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vanie súťaží, najmä organizovanie literárnych
a výtvarných súťaží pre deti zameraných na
zdravý život, organizovanie preventívneho programu pre deti a rodičov (v kultúrnych, športových a vzdelávacích činnostiach), organizovanie
workshopov nie na obchodné účely, organizovanie sociálno-psychologických tréningov pre prácu v prevencii závislostí pri aplikácii projektov,
organizovanie konferencií a seminárov, najmä
zabezpečenie prednášok, diskusií a besied s odborníkmi v oblasti závislostí, získavanie odborníkov a významných osobností (na výučbu, výchovu, vzdelávanie) pri liečení závislostí.
42 - Vykonávanie vedecko - výskumných činností v oblasti zdravého spôsobu života a závislostí.
44 - Psychologické služby, odborné poradenstvo
pre závislých, poradenská a konzultačná činnosť
v oblasti závislostí, organizovanie liečebných
a rehabilitačných podujatí pre závislých - individuálne procedúry a skupinové procedúry.
(540)

(540)
(731) Agentúra Závislosť, s. r. o., ul. L. Svobodu 17,
900 45 Malinovo, SK;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(731) Donauchemie Aktiengesellschaft, Am Heumarkt
10, 1030 Wien, AT;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

897-2002
28.03.2002
16, 35, 36, 41, 42, 44
16 - Brožované knihy, brožúry, časopisy (periodiká), knihy.
35 - Vzťahy s verejnosťou, najmä informovanie
verejnosti, spoločenských organizácií a orgánov
štátnej správy o problematike závislosti, prieskumy verejnej mienky.
36 - Získavanie finančných prostriedkov s cieľom ich použitia ako pomoc pri liečení závislosti,
organizovanie sponzorskej činnosti.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, vydávanie kníh, vydávanie periodík a časopisov najmä vydávanie časopisu o zdravom
spôsobe života a škodlivých závislostiach všetkého druhu, tvorba metodických písomných materiálov pre prácu v oblasti závislosti, vydávanie
tlačovín, príručiek a informačných letákov so
zameraním na prevenciu drogových závislosti,
výroba videofilmov, najmä výroba náučných videomateriálov pre prácu v oblasti závislosti, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme,
najmä tvorba informačných blokov o drogových
závislostiach prostredníctvom teletextu, výroba
rozhlasových a televíznych programov, najmä
programov s problematikou závislostí, organizo-

916-2002
02.04.2002
5, 29, 30
5 - Cukrovinkárske a pečivárske výrobky s posilňujúcim a podporným liečivým účinkom; cukrovinkárske a pečivárske výrobky pre diabetikov
upravené na lekárske účely.
29 - Konzervované, sušené a varené ovocie, rôsoly, zaváraniny, želatína, spracované orechy,
arašidy, sušené a varené ovocie.
30 - Kakao, káva, čaj, kávové náhradky.

(540) FORTUNA
(731) I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

924-2002
02.04.2002
9, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 28, 34, 35
9 - Slnečné okuliare, štítky proti oslneniu, puzdrá
na okuliare, hologramy, reklamné svetelné tabule, neónové reklamy, televízne zariadenia, exponované filmy, exponované kinofilmy.
16 - Maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, ceruzky, noviny, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity,
obaly na doklady, papierové obaly na spisy, zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
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pohľadnice, tlačoviny, publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky
do kníh, plniace perá, prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál na viazanie kníh, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, školské
potreby s výnimkou nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické
prestieranie), nálepky na kancelárske použitie
alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá
a ceruzky, papierové podložky pod poháre,
oznámenia (papiernický tovar), papierové vlajky,
papierové zástavy, nože na papier, otvárače na
listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky
(papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové
obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných,
nálepky, lepiace štítky.
19 - Reklamné stĺpy s výnimkou kovových, figuríny z kameňa, betónu alebo mramoru.
20 - Dekoratívne predmety vydávajúce zvuk, reklamné nafukovacie predmety, dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny s výnimkou textilných, slamky na pitie, pútače z dreva alebo plastických
hmôt, pletené predmety zo slamy, drevené alebo
plastové nádoby, drevené alebo plastové schránky, figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastu.
21 - Poháriky papierové alebo z plastických
hmôt, puzdrá, vrecká, sklenené poháre, škatuľka
na pečivo (keksy), nádoby na pitie, puzdrá na
mydlo, mydlovničky, misky, karafy, fľaše, porcelánové ozdoby, dekorácie, poháre, hrnce, hrnčeky, papierové taniere, porcelán, tanieriky, tácne, podnosy s výnimkou tanierikov z drahých
kovov, poháriky s výnimkou pohárikov z drahých kovov, bonboniéry okrem bonboniér z drahých kovov, džbány, krčahy s výnimkou džbánov a krčahov z drahých kovov, figuríny z porcelánu, terakoty alebo skla.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie;
tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; vlajky s výnimkou papierových; stolová a posteľná bielizeň; podložky pod poháre
alebo taniere (prestieranie); podložky na stôl
s výnimkou papierových (anglické prestieranie);
textilné obrúsky; obrúsky (textilné prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie;
odevy; kombinézy (oblečenie); šatky, šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy, pančuškové
nohavice.
28 - Jarmočná manéž (trhovisko); plyšové hračky; balóniky (hračka), balóny na hranie; hračky;
zvončeky na vianočné stromčeky; golfové vaky;
spoločenské hry; bábky; divadelné masky; karnevalové masky; ozdoby a vianočné stromčeky
s výnimkou osvetlenia a cukroviniek; autá (hračky); medvedíky (hračky).
34 - Cigarety, cigary, zapaľovače, zápalky, tabak, fajčiarske súpravy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie výstav na reklamné účely, zásielkové reklamné služby, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, vylepovanie plagátov,
rozširovanie reklamných oznamov, uverejňova-

nie reklamných textov, vydávanie reklamných
alebo náborových textov, reklama, rozhlasová
reklama, obchodný alebo podnikateľský prieskum, vzťahy s verejnosťou, televízna reklama,
reklamné agentúry, poradenské služby v oblasti
obchodného alebo podnikateľského riadenia,
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné
účely a podporu predaja, prenájom reklamných
priestorov, prenájom reklamných plôch, podpora
predaja (pre tretie osoby), spracovanie textov.
(540) POHODA
(731) AGENTÚRA POHODA, s. r. o., Kúpeľná 7,
811 02 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

934-2002
03.04.2002
16, 35, 37, 42
16 - Plagáty; albumy; obrazy; noviny; atlasy;
lístky; mapy; katalógy; farebné pásky; fotografie;
formuláre; tlačivá; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; grafické zobrazenia; pohľadnice;
tlačoviny; publikácie; príručky; brožúry; prospekty; školské potreby; blahoprajné pohľadnice;
písacie potreby.
35 - Kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., marketingové štúdie, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodná činnosť, obchodný alebo podnikový prieskum,
obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
predvádzanie tovaru, prieskum trhu, reklama,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, riadenie
priemyselných alebo obchodných podnikov, televízna reklama zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
37 - Stavebné informácie; maľovanie a opravy
reklamných tabúľ; výstavba obchodných a veľtržných stánkov.
42 - Grafický dizajn; priemyselný dizajn; stavebné výkresy; štúdie technických projektov; projektová činnosť; výskum a vývoj nových výrobkov pre tretie osoby .

(540)

(731) WAY INDUSTRY, akciová spoločnosť, Priemyselná 937/4, 963 01 Krupina, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

1267-2002
26.04.2002
3, 5, 10, 35
3 - Kozmetické výrobky a prípravky; kozmetické
krémy, krém univerzálny, krém na tvár denný na
rôzne typy pleti, krém na tvár nočný na rôzne typy pleti, krémy proti vráskam, krémy na ruky;
pleťové mlieka čistiace, pleťové mlieka na tvár,
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pleťové mlieka telové, pleťové vody, pleťové tonikum, bieliace krémy na pokožku, parfumovaná
voda; toaletné vody; mandľové mlieko na kozmetické účely; hydratačné prípravky, emulzie
a vody; mydlá všetkých druhov a foriem v pevnej, práškovej a tekutej forme vrátane mydiel na
dezinfekciu, mydiel dezodoračných a mydiel na
medicínske účely, mandľové mydlo, mydlá na
holenie; holiace prípravky; mydlá proti poteniu;
sprchové gély; prípravky na starostlivosť o pleť,
vlas, pery a nechty; prípravky proti poteniu; peeling; depilačné prípravky; práškový mejkap; púder; rúže, lesky na pery; vosk na fúzy; špirály na
mihalnice, umelé mihalnice, lepidlá na nalepovanie umelých mihalníc; očné tiene; prípravky na
odstraňovanie líčidiel; obočenky; laky na nechty,
odlakovače, umelé nechty; vlasové vody, farby
na vlasy, farbivá alebo tónovače na vlasy, prípravky na odstraňovanie farby; prostriedky na
ustaľovanie vlasových farieb; lepiace prípravky
na lepenie umelých vlasov; prípravky na kučeravenie vlasov; šampóny vrátane šampónov olejových, mydlových a obsahujúcich liečivé látky;
tónovacie šampóny; výrobky na starostlivosť
o pokožku temena hlavy a vlasy, na ich čistenie,
skrášľovanie, úpravu a ošetrovanie; oleje a olejové zmesi na ošetrovanie vlasov a pokožky;
prostriedky na úpravu účesov; prostriedky na ondulovanie vlasov v prášku a tekutej forme, prípravky a výrobky na onduláciu za studena; ustaľovače na onduláciu za studena; prostriedky na
bielenie vlasov; laky na vlasy; voňavky; kolínske
vody; kozmetické masky; líčidlá; ozdobné kozmetické obtlačky; adstringentné prípravky na
kozmetické účely; kozmetické taštičky; obaly
a puzdrá patriace do triedy 3 tohto zoznamu;
kozmetické tampóny; hygienické vložky a tampóny; vatové tyčinky na kozmetické účely balzamy; vata na kozmetické účely; papierové šablóny na očný mejkap; obrúsky napustené pleťovými vodami; toaletné prípravky vrátane pigmentovaných a samoopaľovacích krémov, opaľovacie prípravky; aromatické látky do zákuskov
- esencie; voňavkárske výrobky vrátane éterických olejov; vonné oleje; voňavá zmes; kozmetické prípravky do kúpeľa; éterické oleje z cédrového dreva; citrónové éterické oleje; mentolová esencia; vonné drevo; javelský lúh; levanduľová voda; výťažky z kvetov pre parfumériu; kadidlá; heliotropín; oleje na kozmetické účely; gaultierový olej; mandľový olej; jazmínový olej;
levanduľový olej; oleje do parfumov a vôní; ružový olej; oleje na toaletné účely; vrecúška s parfumovaným práškom; aromatické látky - esencie;
kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely;
vazelína na kozmetické účely; tuky na kozmetické účely; peroxid vodíka na kozmetické účely;
prípravky určené na starostlivosť a hygienu úst,
zubov, hrdla, ďasien a ústnej dutiny; prípravky
na vyplachovanie úst ako prevencia pred zubným
kameňom a zubnými kazmi; prípravky na čistenie zubov; ústne spreje; zubné a fluoridové gély;
fluoridové ústne vody; tabletky farbiace zubný
kameň; zubné pasty a prášky; prípravky na bielenie a iné pracie prostriedky; prípravky na čistenie
predpieracie prípravky; leštiace prípravky; odmasťovanie a brúsenie; farbiace prípravky na
modrenie šatstva; avivážne prostriedky; soli na
bielenie; namáčacie prípravky; bieliace prípravky
na kozmetické účely; odmasťovacie prípravky
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s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom
procese; namáčacie prípravky; pracie prípravky;
čistiace prípravky na automobilové okná; šlichtovacie prípravky; odhrdzovacie prípravky; prípravky na čistenie odpadových rúr; prípravky na
čistenie umelého trupu; prípravky na úpravu tkanín; prípravky na umývanie rúk; čistiace prípravky na tapety; saponáty; zmäkčovadlá na bielizeň;
terpentín na odmasťovanie; terpény; brúsne plátno; sklotextil; leštiaci kameň; škrob na bielizeň;
plavená krieda; glazovacie prípravky na bielizeň;
vulkanický popol na čistenie; vosk na použitie
pri praní; vosk na leštenie; krajčírsky vosk; krieda na čistenie; odstraňovače škvŕn; kozmetické
ceruzky; sóda na pranie; oleje na čistenie; amoniak na použitie ako čistiaci prostriedok; papier
na leštenie; brúsny papier; pemza; pižmo, obrúsky impregnované prípravkami a substanciami na
čistenie a leštenie; leštiace pasty; ochranné prípravky na kožu - leštidlá; krémy na obuv; vosky
na parkety; krémy na kožu; kozmetické prípravky s obsahom repelentne účinných látok; minerálne látky na kozmetické účely; spojivá na kozmetické účely; farbivá na toaletné účely; kozmetické prípravky pre zvieratá, šampóny pre zvieratá chované v domácnosti, čistiace a kozmetické
prípravky pre zvieratá; dezinfekčné prípravky
a vitamínové prípravky pre zvieratá; pomôcky na
čistenie chovných zariadení pre domáce a spoločenské zvieratá; prípravky na meranie a úpravu
vody pri zvieratách; prípravky na odstránenie
vodného kameňa pre domácnosť; antistatické
prípravky na použitie v domácnosti; chemické
avivážne oleje na použitie v domácnosti; kozmetické prípravky na zoštíhlenie.
5 - Antibiotikum; antibiotické prípravky; organopreparáty; očkovacie látky a séra; utišujúce
prostriedky a prípravky proti kašľu; liečivé tinktúry a kvapky; chemické prípravky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu patriace do tejto
triedy; minerálne doplnky; prípravky proti infekciám a prípravky na liečbu autoimunitných ochorení; anestetiká na lokálnu aplikáciu; injekčné
imunoglobulínové prípravky; tuky na lekárske
účely; kúpeľové soli na liečebné účely; cukrovinkárske a pečivárske výrobky s posilňujúcim
a podporným liečivým účinkom; cukrovinkárske
a pečivárske výrobky pre diabetikov upravené na
lekárske účely; farmaceutické a zdravotnícke výrobky; farmaceutické, lekárske a chirurgické prípravky a substancie; farmaceutické prípravky určené na uchovávanie a prevoz ľudských orgánov;
farmaceutické prípravky na použitie v oblasti orgánových transplantácií a pri chirurgických
a príbuzných postupoch; antikoncepčné prípravky a substancie; spermicídne gély; tekutiny
a krémy; hygienické masti, mazadlá a dezinfekčné prípravky na použitie v oblasti vagíny, penisu
a análneho otvoru; diagnostické prípravky a substancie, najmä na účely gynekologického testovania alebo na diagnostikovanie pohlavne prenosných chorôb; doplnok na výživu ľudí a všetkých druhov zvierat; dietetické výrobky na lekárske účely; škrob na dietetické a farmaceutické
účely; liečivá s hypnotickým a sedatívnym účinkom; antiseptické a dezinfekčné prípravky na
hygienické účely; dietetické látky a potraviny
upravené na lekárske účely; dietetické výrobky
patriace do triedy 5; liečivé nápoje a nápojové
zmesi; nápoje dietetické upravené na lekárske
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účely; liečivé potraviny; dietetické čaje, medicinálne čaje; bylinné a ovocné čaje s liečivým
účinkom a zmesi týchto čajových zmesí; potraviny pre deti na lekárske účely, potraviny pre batoľatá a chorých na lekárske účely; detská a dojčenská výživa; potravinové prípravky a doplnky
ako posilňujúce požívatiny; požívatiny na doplnenie redukčných diét alebo prípravkov na
schudnutie; prípravky obsahujúce biochemické
katalyzátory, najmä pre fyzicky aktívne osoby,
rekonvalescentov a chorých; potravinové výživové doplnky pre ľudský organizmus; náplasti;
obväzový materiál; prípravky na starostlivosť
o kontaktné šošovky; dezinfekčné prostriedky;
hygienické prípravky; prostriedky na ničenie
rastlinných a živočíšnych škodcov; fungicídy,
herbicídy, prípravky na ničenie škodcov, parazitov, hmyzu a iných škodlivých a obťažujúcich
zvierat; germicídy; baktericídy; paraziticídy; algicídy; insekticídy; prípravky na ničenie buriny;
sanitárne prípravky na liečebné účely a osobnú
hygienu; prípravky na osvieženie vzduchu; liečivé prípravky určené na starostlivosť a hygienu
úst, zubov, hrdla, ďasien a ústnej dutiny; prípravky na vypláchnutie úst ako prevencia pred
zubným kameňom a zubnými kazmi; prípravky
na preventívne ošetrenie zubov a ďasien; žuvacie
tabletky na starostlivosť o zuby; liečivé žuvačky;
výrobky na čistenie a starostlivosť a tiež s dezinfekčným účinkom na umelé zuby; vyrovnávač
zubov a mostíky; adhézne prípravky na umelé
zuby; adhézne prášky; chemicko-farmaceutické
prípravky; lepidlá a tmely na umelý chrup; medicínske bahno; balzamy na liečebné účely; repelenty; minerálne soli; vitamínové prípravky; soli
minerálnej vody; diagnostické snímacie činidlá;
rádioaktívne farmaceutické reagenty a nerádioaktívne farmaceutické reagenty na prípravu rádiofarmaceutík na in vivo diagnostiku ľudí;
kozmetické masky; kozmetické taštičky; kozmetické tampóny; čistiace mlieka a vody; pleťové
a telové mlieka; emulzie a vody; balzamy; minerálne látky; zubné pasty; všetko na liečebné účely; materiály na bandážovanie a tampóny; zubné
vosky; čistiace materiály; dezinfekčné a detergentné prostriedky nie na osobnú potrebu; prípravky obsahujúce biochemické katalyzátory,
najmä pre fyzicky aktívne osoby; rekonvalescentov a chorých.
10 - Zdravotnícke pomôcky, ako najmä výrobky
z gumy, ortopedické vložky do obuvi; ortopedické potreby; fyzioterapeutické zariadenia; vaňové
zariadenia; masážne prístroje; masážne prístroje
a ich kombinácie, najmä elektromasážne prístroje; mechanoterapeutické pomôcky; prístroje a zariadenia slúžiace na regeneráciu a rekondíciu zaradené do tejto triedy; prístroje a nástroje chirurgické, zubné a veterinárne; nábytok na lekárske
účely; gumové hygienické potreby; umelý chrup;
kreslá na lekárske účely; hydrostatické postele na
lekárske účely; vodné vaky na lekárske účely;
materiál na zošívanie; prístroje a pomôcky pre
zubné lekárstvo; stomatologický kabinet; rádioviziograf; stomatologické kreslo; stomatologické
a chirurgické osvetľovacie teleso; stolička pre lekára s kruhovým sedadlom; stolička pre lekára so
špeciálne tvarovaným sedadlom; stomatologické
nástroje a náradia; chirurgické nástroje a náradia;
anestéziologické prístroje; teplovzdušné terapeutické zariadenia; inkubátory na lekárske účely;

diagnostická technika; lekárska technika; prístroje a nástroje chirurgické a zubné; umelé údy,
oči a zuby.
35 - Poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb; podpora predaja pre tretie osoby; marketing; obchodný manažment; sprostredkovateľská
činnosť v oblasti nákupu a predaja tovaru s výrobkami v triedach 3,5,10; reklamná činnosť; obchodná správa; administratívne riadenie; obstarávanie a poskytovanie správ na zákazku o dopyte, predaji, obrate a odbyte, reklamné inzertné
a propagačné služby; vyhľadávanie vhodných lokalít pre sídla organizácií a podnikov; obstarávanie a poskytovanie hospodárskych informácií;
poskytovanie informácií o obchode, predaji, odbyte, dopyte, veľkosti, postavení, úveruschopnosti a o príjmoch podnikov a organizácií a poskytovanie všeobecných obchodných a hospodárskych informácií a informácií o podnikoch; vypracovania a poskytovanie marketingových
správ, správ a odhadov o úveruschopnosti; marketingové, prieskumové a ekonomické štúdie
poskytované v tejto oblasti; rozširovanie propagačných materiálov; marketing vo forme zasielania a rozširovania marketingových materiálov;
získavanie hospodárskych štatistík a informácií;
zisťovanie hospodárskych smerov; obchodné
konzultačné služby; automatizované spracovanie
dát; vydávanie reklamných tlačovín.
(540)

(731) Elka Angelova Koleva, J. Hanulu č. 1585/17,
052 01 Spišská Nová Ves, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

1316-2002
03.05.2002
9, 41, 42
9 - Počítačový softvér, najmä počítačové programy pre operačné systémy, správu systémov,
správu počítačovej komunikácie; počítačový
softvér na použitie v meraní výkonnosti, softvérové aplikácie pre „benchmarking" a plánovanie
kapacity používané v oblasti počítačových sietí;
počítačový softvér na uľahčenie on-line komerčných transakcií, najmä softvér na uskutočňovanie overovania transakcií s kreditnými kartami
a inými typmi bezhotovostných transakcií prostredníctvom globálnej počítačovej siete; počítačový softvér na použitie vo vývoji, úprave, ladení, riešení problémov a vylepšovaní výkonu
kompilácií softvéru, profilovaní a simulácii softvéru inými; počítačový softvér a počítačový
hardvér pre hostiteľské a vstavané mikroprocesorové systémy na použitie vo vývoji, úprave, ladení, riešení problémov a vylepšovaní výkonnosti kompilácií softvéru, profilovanie a simulácia softvéru inými; zabudovaný hardvér počítačových systémov, hardvér počítačových systémov na prácu v reálnom čase a počítačový softvér na použitie ako operačný systém a na použitie pri riadení zabudovaných počítačových zariadení v reálnom čase; zabudovaný softvér apli-
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kačného programového rozhrania; softvérová súprava nástrojov na počítače obsahujúca knižnicu
aplikačných komponentov na použitie pri vývoji
počítačových programových aplikácií; inštrukčné
príručky s výnimkou papierových pre všetky
uvedené tovary predávané s nimi ako celok.
41 - Vzdelávacie služby, najmä trénovanie iných
v používaní, údržba, aktualizácii, konfigurácii,
inštalácii, podpore a programovaní počítačového
softvéru; testovanie, analýza a vyhodnocovanie
zručností a spôsobilosti iných na účely certifikácie; poskytovanie vzdelávacích služieb prostredníctvom globálnej počítačovej siete.
42 - Vývoj pre iných v oblasti počítačov; vývoj
počítačového softvéru pre iných; údržba počítačového softvéru; aktualizácia počítačového softvéru; konzultácie k počítačom; konzultácie
k počítačovému softvéru; služby diagnostiky počítačov; služby diagnostiky počítačového softvéru; analýza počítačových systémov; inštalácia,
údržba, aktualizácia počítačového softvéru; služby podpory pre počítačový softvér; inštalácia,
údržba, aktualizácia, konfigurácia, programovanie, správa systému a podpora počítačového
softvéru a hardvéru doručovaná prostredníctvom
globálnej počítačovej siete; meranie výkonnosti,
služby „benchmarkingu" a plánovanie kapacít
pre počítačové siete doručované prostredníctvom
globálnej počítačovej siete; poskytovanie informácií o počítačovom hardvéri, softvéri a vývoj
softvéru, programovacej techniky a techniky ladenia prostredníctvom globálnej počítačovej siete; profilovanie a simulácia softvéru inými.

rové systémy na použitie vo vývoji, úprave, ladení, riešení problémov a vylepšovaní výkonnosti kompilácií softvéru, profilovanie a simulácia softvéru inými; zabudovaný hardvér počítačových systémov, hardvér počítačových systémov na prácu v reálnom čase a počítačový softvér na použitie ako operačný systém a na použitie pri riadení zabudovaných počítačových zariadení v reálnom čase; zabudovaný softvér aplikačného programového rozhrania; softvérová súprava nástrojov na počítače obsahujúca knižnicu
aplikačných komponentov na použitie pri vývoji
počítačových programových aplikácií; inštrukčné
príručky s výnimkou papierových pre všetky
uvedené tovary predávané s nimi ako celok.
41 - Vzdelávacie služby, najmä trénovanie iných
v používaní, údržba, aktualizácii, konfigurácii,
inštalácii, podpore a programovaní počítačového
softvéru; testovanie, analýza a vyhodnocovanie
zručností a spôsobilosti iných na účely certifikácie; poskytovanie vzdelávacích služieb prostredníctvom globálnej počítačovej siete.
42 - Vývoj pre iných v oblasti počítačov; vývoj
počítačového softvéru pre iných; údržba počítačového softvéru; aktualizácia počítačového softvéru; konzultácie k počítačom; konzultácie
k počítačovému softvéru; služby diagnostiky počítačov; služby diagnostiky počítačového softvéru; analýza počítačových systémov; inštalácia,
údržba, aktualizácia počítačového softvéru; služby podpory pre počítačový softvér; inštalácia,
údržba, aktualizácia, konfigurácia, programovanie, správa systému a podpora počítačového
softvéru a hardvéru doručovaná prostredníctvom
globálnej počítačovej siete; meranie výkonnosti,
služby „benchmarkingu" a plánovanie kapacít
pre počítačové siete doručované prostredníctvom
globálnej počítačovej siete; poskytovanie informácií o počítačovom hardvéri, softvéri a vývoj
softvéru, programovacej techniky a techniky ladenia prostredníctvom globálnej počítačovej siete; profilovanie a simulácia softvéru inými.

(540)

(731) Red Hat, Inc., spoločnosť podľa zákonov štátu
Delaware, 1801 Varsity Drive, Raleigh, North
Carolina 27606, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

1317-2002
03.05.2002
9, 41, 42
9 - Počítačový softvér, najmä počítačové programy pre operačné systémy, správu systémov,
správu počítačovej komunikácie; počítačový
softvér na použitie v meraní výkonnosti, softvérové aplikácie pre „benchmarking" a plánovanie
kapacity používané v oblasti počítačových sietí;
počítačový softvér na uľahčenie on-line komerčných transakcií, najmä softvér na uskutočňovanie overovania transakcií s kreditnými kartami
a inými typmi bezhotovostných transakcií prostredníctvom globálnej počítačovej siete; počítačový softvér na použitie vo vývoji, úprave, ladení, riešení problémov a vylepšovaní výkonu
kompilácií softvéru, profilovaní a simulácii softvéru inými; počítačový softvér a počítačový
hardvér pre hostiteľské a vstavané mikroproceso-
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(540) RED HAT
(731) Red Hat, Inc., spoločnosť podľa zákonov štátu
Delaware, 1801 Varsity Drive, Raleigh, North
Carolina 27606, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

1415-2002
14.05.2002
17, 19
17 - Clony zložené z azbestu alebo minerálnej
vlny na izolačné účely, obaly rúrok, obloženia
kotlov, obloženia nádrží na horúcu vodu, tepelneizolačná plsť; izolačné plachty, dosky, bloky,
ochranné nožné pásky, fošne, tehly, clony, sypké
hmoty, cementy, výplňové materiály a malta;
izolačné nátery a zmesi, tepelneizolačné materiály vo forme fólií a výliskov, tepelneizolačné
materiály pre stavebníctvo; lisované izolácie pre
vysoké teploty, lepenka, papierové vrecia vyplnené izolačnými materiálmi pre stavebné izolácie, vstavané a miestne tepelné izolácie; tepelneizolačné materiály v blokoch či segmentoch na
obaľovanie rúrok, minerálna vlna so živičnou
väzbou v tabuliach a profiloch na nízko tepelné
izolácie, plastové izolačné materiály, elektroizolačné materiály vo forme tabúľ a výliskov, plsť
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a papier napustený asfaltom, impregnovaná plsť
na strešné krytiny, vodovzdorné tkaniny pre stavebníctvo, strešné obloženia, plsť na strešné krytiny, tekuté vodovzdorné vrstvy na izoláciu, impregnované bavlnené tkaniny na utesnenie proti
vode, vzduchotesné a vodotesné povrchové
úpravy, nátery a živice používané na vodotesnú
úpravu a na ochranu podzemných rúr, asfaltom
napustená azbestová plsť s minerálnou povrchovou úpravou v zvitkoch pripravených na kladenie
na strechu, vodovzdorný cement, pásy, bloky
a ostatné profily so živičnou impregnáciou; sendvičové dosky na steny, stropy, podlahy, strechy
a ostatné povrchy; kovové lišty, nástenná omietka, omietkové lišty; bloky, tehly, tabule, debnenia, dosky, profilové úseky, kryty, cementy,
malta, sypké materiály, výplne a betóny na
ohňovzdornú úpravu; žiaruvzdorný cement, plastové žiaruvzdorné materiály; materiály pohlcujúce zvuk; vlasová plsť, minerálna vlna s tkanivovou úpravou; spracovaný asfalt v blokoch či
doskách na podlahoviny a na povrchy mostov
alebo vozoviek; vodovzdorné gumové lepidlá na
zaistenie akustických panelov; zvuk pohlcujúce
a tepelne izolované potrubné vedenia; plsti
tlmiace vibrácie, perforované vláknité cementové
panely, vlnité vláknité cementové dosky, ploché
vláknité cementové dosky a panely, prefabrikované steny, plsti na ochranu podzemných potrubných vedení, vodovzdorné materiály a materiály
odolné proti vlhkosti - najmä plsti, vlákna a živičné cementy, živičné strešné krytiny obsahujúce vlákna, živičné tmely, impregnované vláknité
cementové dosky, delené tepelneizolačné materiály na potrubia, izolačné cementy, lepidlá na
báze kremičitanu sodného na zaistenie izolácií
a izolačných vrstiev, delená tepelná izolácia na
kotly a nádrže, kompozitné vrúbkované a ploché
dosky vo forme valcov a v blokoch alebo paneloch na izoláciu, kompozitné vrúbkované dosky
na izoláciu, vlnená plstená izolácia, polyuretánové penové dosky na strešnú izoláciu, polyuretánové penové tvarované výrobky, polyesterové
monofily, polyesterové netkané podložky, povrazce z minerálnych vlákien, objemové rezané minerálne vlákna, zvuková izolácia HVAC, vedenia
z minerálnych vlákien HVAC, izolácia z kysličníka horečnatého v doskách, blokoch a tvarovaných výliskoch, minerálna vlna, voľná i s uzlíkmi na izolačnú štruktúru, bloky minerálnej vlny,
podložky a hune na izoláciu, izolačné hune prišité minerálnou vlnou, izolačné hune z minerálnej vlny s vláknitým povrchom, kremelina vo
forme prášku, tehiel a blokov na izoláciu, kremelina na použitie v portlandských cementoch,
maltách, omietkach a štukoch, izolačné vrstvy na
izoláciu potrubia, vysoko tepelneizolačné a žiaruvzdorné materiály, žiaruvzdorné plastové nátery, malty a cementy, žiaruvzdorné bloky, tehly
a tvarovky, ohňovzdorné tehly, tmely do kachieľ
a pecí, žiaruvzdorné zlievateľné zmesi a kompozitné prahové dosky na dverné prahy, tesniace
tmely; izolačné drevovláknité dosky; gumové lepidlá na zaistenie nástenných panelov; izolačné
dosky do krabíc.
19 - Drevovláknité dosky, panely a fošne; lepenkové dosky a panely; drevovláknité lišty; drevovláknité debnenia; drevovláknité dosky so zrnitým povrchom; trhané plsti na použitie v stavebníctve a na priemyselné použitie v oblasti kon-

štrukcie; papiere a plsti obsahujúce vláknité zosilenie na použitie ako stavebný materiál; asfaltom napustené plsti na stavebné účely; dechtom
napustené plsti na stavebné účely; strešné krytiny
a krytiny vykurovania v zvitkoch, vrstvené kompozitné strešné krytiny; kompozitné strešné krytiny s hladkým povrchom; kompozitné strešné
krytiny s minerálnym povrchom; strešné izolácie;
strešné krytiny s vodovzdornými vláknami;
kompozitné strešné dosky a obklady fasád; vláknité cementové strešné dosky a obklady fasád;
vodovzdorné živičné nátery striech; vodovzdorné
cementy a tmely; plastové živičné zmesi na tesniace systémy proti prenikaniu vzduchu a vlhkosti, obkladové fasádne panely napodobňujúce
murivovú konštrukciu; zvuk pohlcujúce jednotky
zložené z perforovaných stenových panelov obsahujúcich zvuk pohlcujúce vypchávky; vypchávky, bloky a hune z minerálnej vlny na pohlcovanie zvuku; panely z rastlinných vlákien
pohlcujúcich zvuk obsahujúce otvory na vstup
zvuku z okolitého priestoru; jednoliate panely
pohlcujúce zvuk; tabule a bloky; panely regulujúce zvuk, najmä s perforovanou čelnou stenou a
zvukové panely; nekovové stavebné materiály;
tehly, hotové betónové zmesi; cement pre stavebníctvo; vápno (nie na poľnohospodárske alebo záhradnícke účely), malta, sadra (nie na lekárske či chirurgické účely) a štrkopiesok; nekovové
materiály na stavbu komunikácií; nekovové uzavieracie a tesniace tmely na použitie v stavebníctve; vopred namiešané plnivá na vyplňovanie
trhlín; štrkové hmoty na vnútorné i vonkajšie použitie; strešné krytiny a krytinové dosky zložené
z minerálnych zložiek, asfaltové strešné krytiny;
asfaltové krytinové dosky obsahujúce trhanú plsť
impregnovanú asfaltom s minerálnou povrchovou úpravou, plsť napustená asfaltom na pokrývanie striech, asfaltové krytinové dosky obsahujúce asfaltom napustenú azbestovú plsť s minerálnou povrchovou úpravou, impregnované plstené útržky na strešné krytiny, asfaltom napustená azbestová plsť s minerálnou povrchovou
úpravou v zvitkoch pripravených na kladenie na
strechu; asfalt na pokrývačské práce, vodovzdorný cement, minerálne plnivá do asfaltových zmesí; ozdobný kameň, podlahové dlaždice z prírodného kameňa; asfaltové plnivo do tehiel, spracovaný asfalt v blokoch či doskách na podlahoviny
a na povrchy mostov alebo vozoviek.
(540) JM JOHNS MANVILLE
(731) Johns Manville International, Inc., 717 Seventeenth Street, Denver, CO 80202, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

1441-2002
16.05.2002
9, 35, 38, 42
9 - Dáta, databázy a iné informačné produkty na
magnetických, elektronických a optických nosičoch, súvisiaci softvér a hardvér, nosiče dát všetkých druhov patriace do triedy 9, elektronické
a dátové siete, multimediálne aplikácie, 3D animácie, multimediálne informačné katalógy,
elektronické časopisy, elektronické periodiká
a knihy v elektronickej forme, softvér pre počítače, programové vybavenie pre informačné tech-
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nológie a pre komunikáciu, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie, videohry, nahraný softvér na CD a DVD diskoch
a magnetických médiách.
35 - Poskytovanie informácií a iných informačných produktov všetkého druhu - informačná
kancelária, multimediálne informácie, komerčné
využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb,
e-business, on-line inzercia, prezentácia užívateľov na stránkach World Wide Web v počítačovej
sieti internet, systemizácia informácií do počítačových databáz.
38 - Služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, rozširovanie, zverejňovanie
a prenos informácií, dát a správ prostredníctvom
informačných a telekomunikačných prostriedkov, sietí a satelitov, výmena a šírenie informácií
a správ prostredníctvom telekomunikačnej siete,
dátovej siete, informačnej alebo komunikačnej
alebo elektronickej techniky, šírenie elektronických časopisov, elektronických periodík a kníh
v elektronickej forme prostredníctvom počítačovej siete a pomocou satelitov, komunikácia pomocou terminálov, komunikácia pomocou telegrafu, dialnopisu, telefónu, mobilných telekomunikačných sieťových služieb s využitím drôtového vedenia a/alebo mikrovlnného spojenia
a/alebo rádiového spojenia, elektronická pošta,
počítačový prenos obrazu a/alebo zvuku, komunikácie a transakcie v sieti, informačné a obchodné služby na internete, poskytovanie dátových a telekomunikačných služieb, služby konverzie prenosového protokolu, formátu a kódu,
služby hlasovej schránky, služby WAP, služby
krátkych textových správ, internetový portál,
game portál, bezdrôtový prenos hier a zábavných
informácií.
42 - Návrh programového vybavenia, aktualizácia programového vybavenia, údržba programového vybavenia, programovanie počítačov, prenájom času prístupu k databázam, technické štúdie v oblasti počítačov a programového vybavenia, vývoj a tvorba systému pre elektronické obchodovanie včítane príslušného softvéru a hardvéru, know-how pre oblasť elektronického obchodovania a informačných technológií, poskytovanie softvéru na zákazku, programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych
aplikácií, vytváranie a modelovanie 3D animácií,
interaktívne a grafické programy, tvorba multimediálnych dokumentov, prezentácií, aplikácií,
katalógov a pod., konštrukcie WWW prezentácií
a riešenie WWW serverov, počítačové animácie
a vizualizácie, programové projekty, tvorba informačných databáz, elektronických časopisov,
periodík, kníh; služby zoznamovacích agentúr
vrátane zoznamovacích služieb prostredníctvom
internetu a audiotextu, teletextu, prostredníctvom
rozhlasu a televízie, zoznamovacia inzercia.
(540) DOHADZOVAČ
(731) INTERNATIONAL DEVELOPMENT, s. r. o.,
Evropská 32, 160 00 Praha 6, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1687-2002
05.06.2002
9, 41
9 - Vzdelávacie a učebné prístroje a nástroje; počítačový softvér; kompaktné disky; kazetové video- a audiopásky a disky; počítačový softvér
a publikácie v elektronickej forme poskytované
on-line z báz alebo zo zariadení poskytovaných
na internete.
41 - Vzdelávanie, kurzy, výcvik a školenia; usporadúvanie a vedenie súťaží, seminárov, konferencií a kurzov; publikovanie kníh, publikovanie
textov s výnimkou vydávania propagačných, reklamných a inzertných textov; vzdelávacie služby; certifikačné služby a skúšanie.

(540)

EUROPEAN COMPUTER
DRIVING LICENCE

(731) The European Computer Driving Licence Foundation Limited, 107 The Windmill, Sir John Rogerson´s Quay, Dublin 2, IE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

1688-2002
05.06.2002
9, 41
9 - Vzdelávacie a učebné prístroje a nástroje; počítačový softvér; kompaktné disky; kazetové video- a audiopásky a disky; počítačový softvér
a publikácie v elektronickej forme poskytované
on-line z báz alebo zo zariadení poskytovaných
na internete.
41 - Vzdelávanie, kurzy, výcvik a školenia; usporadúvanie a vedenie súťaží, seminárov, konferencií a kurzov; publikovanie kníh, publikovanie
textov s výnimkou vydávania propagačných, reklamných a inzertných textov; vzdelávacie služby; certifikačné služby a skúšanie.

(540)

(731) The European Computer Driving Licence Foundation Limited, 107 The Windmill, Sir John Rogerson´s Quay, Dublin 2, IE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

1725-2002
07.06.2002
35, 36, 41
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi; činnosť podnikateľských, finančných, organizačných a ekonomických poradcov; reklamná, inzertná činnosť; rozširovanie
reklamných materiálov; marketing.
36 - Finančné a peňažné služby; lízing a prenájom hnuteľných vecí; poskytovanie spotrebiteľských úverov a platenie na splátky.
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; výchovná
a zábavná činnosť; športové a kultúrne aktivity.
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36 - Finančné a peňažné služby; lízing a prenájom hnuteľných vecí; poskytovanie spotrebiteľských úverov a platenie na splátky.
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; výchovná
a zábavná činnosť; športové a kultúrne aktivity.

(540) Home Credit Čokoľvek na splátky
(731) Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

1726-2002
07.06.2002
35, 36, 41
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi; činnosť podnikateľských, finančných, organizačných a ekonomických poradcov; reklamná, inzertná činnosť; rozširovanie
reklamných materiálov; marketing.
36 - Finančné a peňažné služby; lízing a prenájom hnuteľných vecí; poskytovanie spotrebiteľských úverov a platenie na splátky.
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; výchovná
a zábavná činnosť; športové a kultúrne aktivity.

(540) Medifin Krása a zdravie na dosah
(731) Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

1730-2002
07.06.2002
35, 36, 41
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi; činnosť podnikateľských, finančných, organizačných a ekonomických poradcov; reklamná, inzertná činnosť; rozširovanie
reklamných materiálov; marketing.
36 - Finančné a peňažné služby; lízing a prenájom hnuteľných vecí; poskytovanie spotrebiteľských úverov a platenie na splátky.
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; výchovná
a zábavná činnosť; športové a kultúrne aktivity.

(540)

Medifin Finančné kompromisy kráse nesvedčia

(540) Home Credit S nami na to máte
(731) Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

1727-2002
07.06.2002
35, 36, 41
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi; činnosť podnikateľských, finančných, organizačných a ekonomických poradcov; reklamná, inzertná činnosť; rozširovanie
reklamných materiálov; marketing.
36 - Finančné a peňažné služby; lízing a prenájom hnuteľných vecí; poskytovanie spotrebiteľských úverov a platenie na splátky.
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; výchovná
a zábavná činnosť; športové a kultúrne aktivity.

(731) Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) Home Credit Vianoce za 500,(731) Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

1728-2002
07.06.2002
35, 36, 41
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi; činnosť podnikateľských, finančných, organizačných a ekonomických poradcov; reklamná, inzertná činnosť; rozširovanie
reklamných materiálov; marketing.
36 - Finančné a peňažné služby; lízing a prenájom hnuteľných vecí; poskytovanie spotrebiteľských úverov a platenie na splátky.
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; výchovná a
zábavná činnosť; športové a kultúrne aktivity.

(540) Home Credit Sponzor Vianoc
(731) Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

1729-2002
07.06.2002
35, 36, 41
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi; činnosť podnikateľských, finančných, organizačných a ekonomických poradcov; reklamná, inzertná činnosť; rozširovanie
reklamných materiálov; marketing.

1731-2002
07.06.2002
35, 36, 41
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi; činnosť podnikateľských, finančných, organizačných a ekonomických poradcov; reklamná, inzertná činnosť; rozširovanie
reklamných materiálov; marketing.
36 - Finančné a peňažné služby; lízing a prenájom hnuteľných vecí; poskytovanie spotrebiteľských úverov a platenie na splátky.
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; výchovná
a zábavná činnosť; športové a kultúrne aktivity.

(540) Medifin Zodpovednosť za vlastné zdravie
(731) Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

1733-2002
07.06.2002
35, 36, 41
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi; činnosť podnikateľských, finančných, organizačných a ekonomických poradcov; reklamná, inzertná činnosť; rozširovanie
reklamných materiálov; marketing.
36 - Finančné a peňažné služby; lízing a prenájom hnuteľných vecí; poskytovanie spotrebiteľských úverov a platenie na splátky.
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; výchovná
a zábavná činnosť; športové a kultúrne aktivity.

(540) Yes Chcete kartu plnú peňazí?
(731) Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

ce, pokrývky hlavy, cylindre, čelenky, čiapky,
klobúky, šilty na pokrývky hlavy, konfekcia,
obleky, košele, kožušiny ako oblečenie, kravaty,
manžety ako časti odevov, náprsenky, pančuchy,
plášte, ponožky, rukavice, saká, šály, šatky, šerpy, tričká, vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, papuče, celé
topánky, pracovná obuv, sandále, kovanie na
obuv.
26 - Značky na odevy, šatstvo a bielizeň, bordúry, lemy, obruby na odevy, odznaky na odevy nie
z drahých kovov, ozdobné brošne, spony, ozdoby
na šaty, ozdoby na obuv a klobúky nie z drahých
kovov, umelé kvety, opaskové pracky, pásky na
rukávy, nažehľovacie ozdoby textilných výrobkov.
35 - Vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov
medzi občanmi, podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím, reklama, reklamné činnosti,
on-line reklama na počítačovej komunikačnej
sieti, lepenie plagátov, prieskum verejnej mienky, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo
náborových materiálov, štatistické informácie,
služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, vedenie kartoték v počítači, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom.
41 - Organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií,
plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých
vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, vydávanie kníh, časopisov, periodík,
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo
náborových, on-line vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme, informácie o výchove
a vzdelávaní, pedagogické informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych programov.
42 - Právne poradenstvo, poradenstvo v oblasti
ľudských práv, poradenstvo v oblasti vývoja
a výskumu, architektúry, urbanistického plánovania, expertíz, inžinierskych činností, kontroly
kvality, dizajnu, počítačových databáz, softvér
a hardvér, právny výskum.

1734-2002
07.06.2002
35, 36, 41
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi; činnosť podnikateľských, finančných, organizačných a ekonomických poradcov; reklamná, inzertná činnosť; rozširovanie
reklamných materiálov; marketing.
36 - Finančné a peňažné služby; lízing a prenájom hnuteľných vecí; poskytovanie spotrebiteľských úverov a platenie na splátky.
41 - Školiaca a vzdelávacia činnosť; výchovná
a zábavná činnosť; športové a kultúrne aktivity.

(540) Yes Karta plná peňazí
(731) Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

1749-2002
10.06.2002
16, 21
16 - Výrobky z papiera, kartónu a lepenky; karty;
blahoprajné pohľadnice; tlačoviny; tlačené publikácie; knihy; papiernický tovar; kalendáre; tlače; fotografie; plagáty; obrázky; pohľadnice; grafické reprodukcie; tašky z papiera alebo plastu;
záložky do kníh; obtlačky; rytiny; lepty; grafické
tlače a grafické vyobrazenia; litografie; pretlače;
všetko patriace do triedy 16.
21 - Sklo a sklený tovar; porcelán, keramika
a výrobky z keramiky; figúrky; sošky; všetko
patriace do triedy 21.

(540)

(731) AB Pictura, Kanikenäsbanken 8, S-652 26 Karlstad, SE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

1972-2002
04.07.2002
16, 25, 26, 35, 41, 42
16 - Knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá,
plagáty všetkých druhov a rozmerov, katalógy,
kalendáre, príručky, prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, pečatné
vosky, písacie potreby, papiernický tovar, obálky, obaly, nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým
kancelárske potreby použité ako reklamné predmety, adresné štítky do adresovacích strojov,
obežníky, kancelársky papier, listový papier, papier do tlačiarní, papierové pásky, baliaci papier,
albumy, atlasy, umelohmotné fólie na balenie,
formuláre, formuláre na zmluvy a podania,
predmety z kartónu, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie
v domácnosti, spisové obaly, stolové prestieranie
z papiera, kopírovací papier, papierové utierky,
vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy, oblečenie, predovšetkým odevy
a oblečenie ako nosiče reklamných a propagačných textov a označení, bielizeň, opasky, nohavi-
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(540)

(731) AGENTÚRA SMER, s. r. o., Súmračná 27,
821 02 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)

2071-2002
15.07.2002
179627
07.05.2002
CZ

126

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)

8 (511) 37, 42, 45
(511) 37 - Rekonštrukcie a modernizácie zabezpečovacích systémov, servisné kontroly, inštalácie zabezpečovacích systémov (elektronických zabezpečovacích signalizácií a elektronických požiarnych signalizácií), montáž mechanických zábran.
42 - Spracovanie štúdií a projektovej dokumentácie.
45 - Ostraha majetku a osôb, služby súkromných
detektívov, bezpečnostné posúdenie objektov na
ochranu majetku a osôb.
(540)

(731) WAKKENHAT CZECH s. r. o., Komárkova 23,
149 00 Praha 11 - Roztyly, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

2072-2002
15.07.2002
179827
15.05.2002
CZ
37, 42, 45
37 - Rekonštrukcie a modernizácie zabezpečovacích systémov, servisné kontroly, inštalácie zabezpečovacích systémov (elektronických zabezpečovacích signalizácií a elektronických požiarnych signalizácií), montáž mechanických zábran.
42 - Spracovanie štúdií a projektovej dokumentácie.
45 - Ostraha majetku a osôb, služby súkromných
detektívov, bezpečnostné posúdenie objektov na
ochranu majetku a osôb.

(540)

(731) WAKKENHAT CZECH s. r. o., Komárkova 23,
149 00 Praha 11 - Roztyly, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

2197-2002
26.07.2002
16, 35, 41
16 - Časopisy (periodiká), kalendáre, kancelárske
potreby (s výnimkou nábytku), knihy, komiksy,
noviny, papiernický tovar, peračníky, poštové
známky, publikácie, ročenky, spisové obaly,

školské potreby, tlačoviny, záložky do kníh, zoznamy.
35 - Dražby, informačné kancelárie, reklama.
41 - Vydávanie on-line kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie kníh.
(540) ART EXPO
(731) Zdeno Štefkovič - DENDESIGN, Kalinčiakova
15, 831 04 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

2198-2002
26.07.2002
9, 16, 25, 35, 37, 38, 39, 41, 42
9 - Karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); počítač-zápisník (notebook); počítače
na prenos dát; prehrávač kompaktných diskov;
prístroje na spustenie diskov (počítačových); prístroje na úpravu textu; počítacie stroje; počítačové pamäte; počítače; počítačové programy nahrané; disky magnetické; počítačové klávesnice;
zariadenia na spracovanie textu; kompaktné disky; optické kompaktné disky; nahrané operačné
programy; nahrané programy obsluhujúce počítač; počítačový softvér vrátane nahraných i nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových, ako aj periodických a neperiodických publikácií na dátových nosičoch; meniče
diskov (do počítačov); magnetické médiá; magnetické nosiče údajov; mikroprocesory; modemy;
monitory; optické čítače; optické nosiče údajov;
optické disky; tlačiarne k počítačom; periférne
zariadenia počítačov; rozhrania (počítače); meniče diskov (do počítačov); magnetické páskové
jednotky do počítača; procesory (základné jednotky samočinného počítača); nahraté nosiče
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.
16 - Tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie, časopisy, noviny, magazíny vrátane príloh
a mimoriadnych vydaní; obalové materiály z papiera, kartónu, lepenky a z plastových hmôt; písacie potreby; držiaky na písacie potreby; kalendáre; knihy; knižné záložky; obrúsky; obrusy;
pohľadnice; poznámkové zošity; pútače; reklamné tabule zo všetkých materiálov patriacich do
tejto triedy; stojany na fotografie, pečiatky, perá,
ceruzky.
25 - Odevy; pokrývky hlavy.
35 - Reklamná a propagačná činnosť všetkých
druhov vrátane televíznej, rozhlasovej a filmovej
reklamy a reklamnej inzercie; reklama; spracovanie textov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
konzultačná a poradenská služba týkajúca sa
uvedených služieb; poradenstvo v obchodnej
činnosti; obchodný manažment; uverejňovanie
reklamných textov; vydávanie reklamných textov; vedenie kartoték v počítači; organizovanie a
vedenie výstav na komerčné a reklamné účely;
poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; prieskum trhu; prieskum verejnej
mienky; reklamné oznamy; uverejňovanie reklamných textov; televízna reklama; odborné poradenstvo v oblasti reklamy.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov.
38 - Prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenos signálu pomocou satelitu; posielanie správ; počítačová komunikácia;
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komunikácia pomocou počítačových terminálov;
prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov; elektronická pošta; prenájom zariadení na
prenos informácií; služby spojené s internetom,
a to poskytovanie telekomunikačného pripojenia
a používateľského prístupu.
39 - Uchovávanie informácií.
41 - Vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydavateľská
a nakladateľská činnosť; požičiavanie nahraných
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov;
publikovanie na internete.
42 - Obnovovanie počítačových databáz; prenájom strojového času počítačových databáz; prieskum v oblasti využitia počítačov; servis počítačových programov; odborné poradenstvo v oblasti softvéru s výnimkou obchodného; prenájom
počítačov; tvorba softvéru; výroba softvéru; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; grafický dizajn; prenájom času na prístup do počítačových databáz; prenájom počítačového softvéru; prenájom počítačov; aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových programov; fotografovanie a výroba fotografií na všetkých druhoch nosičov.

reklamy a reklamnej inzercie; reklama; spracovanie textov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
konzultačná a poradenská služba týkajúca sa
uvedených služieb; poradenstvo v obchodnej
činnosti; obchodný manažment; uverejňovanie
reklamných textov; vydávanie reklamných textov; vedenie kartoték v počítači; organizovanie
a vedenie výstav na komerčné a reklamné účely;
poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; obchodné poradenstvo; prieskum trhu;
prieskum verejnej mienky; reklamné oznamy;
uverejňovanie reklamných textov; televízna reklama; odborné poradenstvo v oblasti reklamy.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov.
38 - Prenájom modemov; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenos signálu pomocou satelitu; posielanie správ; počítačová komunikácia;
komunikácia pomocou počítačových terminálov;
prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov; elektronická pošta; prenájom zariadení na
prenos informácií; služby spojené s internetom,
a to poskytovanie telekomunikačného pripojenia
a používateľského prístupu.
39 - Uchovávanie informácií.
41 - Vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydavateľská
a nakladateľská činnosť; požičiavanie nahraných
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov;
publikovanie na internete.
42 - Obnovovanie počítačových databáz; prenájom strojového času počítačových databáz; prieskum v oblasti využitia počítačov; servis počítačových programov; odborné poradenstvo v oblasti softvéru s výnimkou obchodného alebo
podnikateľského; prenájom počítačov; tvorba
softvéru; výroba softvéru; poradenstvo v oblasti
počítačového hardvéru; grafický dizajn; prenájom času na prístup do počítačových databáz;
prenájom počítačového softvéru; prenájom počítačov; aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie
počítačových programov; fotografovanie a výroba fotografií na všetkých druhoch nosičov.

(540) A3boot
(731) A3. boot Production s. r. o., Staré Grunty 53,
842 47 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

2199-2002
26.07.2002
9, 16, 25, 35, 37, 38, 39, 41, 42
9 - Karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); počítač-zápisník (notebook); počítače
na prenos dát; prehrávač kompaktných diskov;
prístroje na spustenie diskov (počítačových); prístroje na úpravu textu; počítacie stroje; počítačové pamäte; počítače; počítačové programy nahrané; disky magnetické; počítačové klávesnice;
zariadenia na spracovanie textu; kompaktné disky; optické kompaktné disky; nahrané operačné
programy; nahrané programy obsluhujúce počítač; počítačový softvér vrátane nahraných i nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových, ako aj periodických a neperiodických publikácií na dátových nosičoch; meniče
diskov (do počítačov); magnetické médiá; magnetické nosiče údajov; mikroprocesory; modemy;
monitory; optické čítače; optické nosiče údajov;
optické disky; tlačiarne k počítačom; periférne
zariadenia počítačov; rozhrania (počítače); meniče diskov (do počítačov); magnetické páskové
jednotky do počítača; procesory (základné jednotky samočinného počítača); nahraté nosiče
zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.
16 - Tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie, časopisy, noviny, magazíny vrátane príloh
a mimoriadnych vydaní; obalové materiály z papiera, kartónu, lepenky a z plastových hmôt; písacie potreby; držiaky na písacie potreby; kalendáre; knihy; knižné záložky; obrúsky; obrusy;
pohľadnice; poznámkové zošity; pútače; reklamné tabule zo všetkých materiálov patriacich do
tejto triedy; stojany na fotografie, pečiatky, perá,
ceruzky.
25 - Odevy; pokrývky hlavy.
35 - Reklamná a propagačná činnosť všetkých
druhov vrátane televíznej, rozhlasovej a filmovej
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(540) A3.boot
(731) A3. boot Production s. r. o., Staré Grunty 53,
842 47 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

2230-2002
31.07.2002
6, 17, 35, 37
6 - Kovové tlakové hadice.
17 - Hadice s výnimkou kovových, hadice z textilných materiálov.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.
37 - Montáž a servisná činnosť tlakovej techniky.

(540)

(731) Madžo Štefan, EKOSYSTÉM, Beňovského 483,
922 03 Vrbové, SK;

128
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)
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2370-2002
16.08.2002
US 78/124457
26.04.2002
US
3, 5, 11, 29, 30, 32, 35
3 - Prípravky na pranie a čistenie bielizne, najmä
všetky textilné bielidlá, chlórové bielidlá, prípravky na pranie a mydlá, zmäkčovacie prípravky; pomocné prostriedky a prípravky na umývanie riadu, najmä v tekutej a práškovej forme; čistiace a leštiace prípravky do domácnosti, najmä
na čistenie rúr, odstraňovanie korózie, čistenie
záchodových mís, čistenie predložiek, odstraňovanie škvŕn na textile, čistenie okien a šošoviek,
odstraňovanie leštidiel na podlahe, čistenie nedrahých kovov, čistenie chrómu a skla, leštenie
striebra, leštenie obuvi, leštenie a krémovanie
nábytku, leštenie podlahy, leštenie a čistenie
vonkajšieho povrchu automobilov, odstraňovanie
hmyzu a asfaltu z vonkajšieho povrchu automobilov, čistenie, natieranie a leštenie kože a vinylu, odmasťovanie motorov a iných strojov a na
parkovacie plochy; odstraňovače vrstvy zapríčinenej tvrdou vodou; kozmetické a toaletné prípravky, najmä čistiace prípravky na tvár, tónovače, zvlhčovadlá, esenciálne oleje na osobné použitie, farby a balzam na pery, laky a farby na
nechty, základové nátery a vrchné vrstvy na
nechty, ceruzky na obočie, umelé mihalnice, prípravky na mihalnice a nalepovanie mihalníc, očné tiene a farby, kontúrovacie ceruzky na oči, súpravy na mejkap, krémy a čistiace gély na odstraňovanie mejkapu, tónovače a púdre na pokožku, tekuté základy, červeň; prípravky na starostlivosť o vlasy vrátane šampónov a vlasových
krémov, najmä tužiace peny a gély, laky na vlasy, prelivy a posilňujúce prípravky na vlasy;
mydlá na osobné použitie, telové šampóny a gély; bublinkové kúpele, toaletné vody a prášky na
ruky, telo a do kúpeľa, kolínske vody a parfumy,
vody a balzamy po holení, krémy na holenie,
zubné pasty, vyplachovacie prípravky a spreje do
úst; neliečivé opaľovacie prípravky, najmä oleje
na opaľovanie, krémy a vody, zvlhčovače po
opaľovaní; balzamy na pery; holiace prípravky
a dezodoranty na osobnú potrebu.
5 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky a hygienické výrobky na lekárske použitie, najmä
antibiotické masti a masti proti hemeroidom, antiseptiká, šampóny a kúpele proti lupinám; potraviny na lekársku diétu, potraviny pre deti vrátane
potravinových doplnkov obsahujúcich vitamíny
a/alebo minerály, a/alebo proteíny; proteínové
doplnky vo forme prášku; lepiace náplasti na rany; prípravky na ničenie hmyzu; fungicídy na
domáce použitie, herbicídy na domáce použitie;
univerzálne baktericídne prípravky, univerzálne
dezinfekčné prípravky, odpudzovacie prípravky
a spreje proti hmyzu; potravinové doplnky obsahujúce vitamíny a/alebo minerály, byliny, koncentráty rastlín, proteínový prášok, mastné kyseliny, riasy a aminokyseliny.
11 - Zariadenia na filtráciu vody na domáce
a komerčné použitie, filtre, zariadenia na filtráciu
vzduchu na domáce a komerčné použitie, náhradné filtre do zariadení na filtráciu vzduchu,
súčasti a príslušenstvo na tu uvedený tovar patriace do triedy 11.

29 - Jedlá na desiatu, najmä spracované ovocie
a/alebo tyčinky s orieškami, obohatené vitamínmi a/alebo minerálmi, zemiakové lupienky; nemliečna smotana do kávy v prášku.
30 - Tyčinky z obilnín obohatené vitamínmi
a/alebo minerálmi; žuvačky; jedlá na desiatu,
najmä ľahké kukuričné syrové pečivo, kukuričné
tortilly, lupienky, pražená kukurica a granulované tyčinky; káva a cukor; proteínový prášok.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné džúsy, balená
voda; zmesi na použitie pri príprave nealkoholických nápojov, nealkoholických nápojov s vanilkovou alebo čokoládovou príchuťou.
35 - Počítačové on-line maloobchodné služby
a distribúcia v oblasti kozmetiky a toaletných
potrieb, čistiacich prostriedkov do domácností,
mydiel, pracích prostriedkov, potravinových doplnkov, domácich systémov na úpravu vody
a vzduchu; obchodné konzultácie v podobe pomoci druhým pri začínaní a prevádzke distribučnej siete v oblasti kozmetiky, toaletných potrieb,
čistiacich prostriedkov do domácnosti, mydiel,
pracích prostriedkov, domácich systémov na
úpravu vody a vzduchu; maloobchodné služby
spojené s objednávaním tovaru formou katalógov
v oblasti kozmetiky a toaletných potrieb, čistiacich prostriedkov do domácnosti, mydiel, pracích
prostriedkov, potravinových doplnkov, domácich
systémov na úpravu vody a vzduchu.
(540)

(731) Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

2395-2002
19.08.2002
31
31 - Kvety, rastliny.

(591) modrá, zelená, červená
(731) HILJO B. V., Legmeerdijk 313, Aalsmeer, NL;
(740) Mišľanová Mária, Košice, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

2615-2002
11.09.2002
29, 30, 32
29 - Mäso, najmä porciované mrazené a konzervované, údeniny; konzervované ryby morské aj
sladkovodné, rybie konzervy, rybie šaláty, neživé
mäkkýše, kôrovce, kaviár; neživá hydina a zverina; mäsové huspeniny a pasty, mäsové výťažky;
polievkové koncentráty, instantné polievky; ovocie konzervované vrátane ovocia konzervovaného v liehu, mrazené, sušené a zavárané ovocie,
konzervovaná zelenina, huby a ostatné lesné plody; ovocné a zeleninové šaláty, jedlá želatína
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a ovocné rôsoly a džemy, kompóty všetkých
druhov; vajcia a vaječné výrobky vrátane vajíčok
v prášku; mlieko, mliečne a mliekarenské výrobky všetkých druhov, mlieko kondenzované, odstredené a sušené, smotana vrátane smotany sušenej, šľahačka, syry všetkých druhov, syrové
pasty, maslo, tvaroh, nediétne mliečne potravinárske výrobky, mliečne nápoje ovocné s prevahou mlieka; jedlé tuky a oleje vrátane rastlinných
tukov.
30 - Káva zelená aj pražená, káva instantná vrátane kávy granulovanej a jej modifikácie, kávová
aróma, kávové zmesi a prísady, kávové náhradky, najmä káva z obilia a pražená čakanka; čaj,
čaj instantný vrátane granulovaného, tekuté čajové koncentráty; kakao a výrobky z kakaa, najmä
čokoláda sama alebo plnená v kombinácii so
smotanou, ovocím; nápoje pripravené z kávy,
kakaa alebo čokolády; cukrovinky, cukor všetkých druhov; ryža vrátane ryže prichutenej; tapioka; múka a výrobky z múky, najmä chlieb,
chlebové výrobky a pečivo všetkých druhov;
cestoviny všetkých druhov vrátane cestovín vaječných, polotovary z cestovín a múky; prášky
do pečiva; obilniny pripravené na osobnú konzumáciu, obilninové, najmä ovsené vločky; med,
melasový sirup; jedlá soľ vrátane soli ochutenej
a obohatenej výživnými látkami; ocot, omáčky
a ostatné prípravky na ochutenie jedál, chuťové
omáčky; korenie všetkých druhov; želé.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
zeleninové šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
(540) MARCOL
(731) Kvadrix Trade, a. s., Na Zákopě 1a, 772 00 Olomouc, CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

2747-2002
27.09.2002
9, 35, 37, 42
9 - Počítače, počítačové programy, počítačový
softvér.
35 - Maloobchodné služby v oblasti výpočtovej
a kancelárskej techniky, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, reklamné služby, poradenstvo v obchodnej činnosti.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačovej a kancelárskej techniky, servis v oblasti hardvéru.
42 - Poskytovanie softvéru, inštalácia počítačových programov, návrh a vývoj počítačového
harvéru a softvéru, poradenské služby v oblasti
hardvéru a softvéru, prenájom počítačov, prenájom softvéru, servis v oblasti softvéru, tvorba
softvéru, tvorba a údržba WEB stránok.

(540)

(731) Janček Miroslav, Ing., Jaselská 1708/20, 955 01
Topoľčany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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2788-2002
02.10.2002
9, 35, 38
9 - Elektrické akumulátory; antény; elektrické
batérie; čipy; sim karty do mobilných telefónov;
telefónne karty; elektrické články; telefónne
drôty; elektrické káble; koaxiálne káble; káble
s optickými vláknami; dátové káble; koncovky;
modemy; nabíjacie agregáty na elektrické batérie; nabíjačky akumulátorov; nabíjačky na mobilné telefóny; periférne zariadenia počítačov; telefónne prístroje, najmä mobilné; telefónne
slúchadlá; telefónne mikrofóny; hands free súpravy pre mobilné telefóny; telefónne záznamníky; súčasti a príslušenstvo mobilných telefónov
vrátane ich krytov; signalizačné elektronické blikajúce nálepky na mobilné telefóny, puzdrá na
mobilné telefóny a ich príslušenstvo.
35 - Maloobchodné služby v oblasti telefónnych
kariet; maloobchodné služby v oblasti kariet
a kupónov umožňujúcich využívanie verejných
telekomunikačných sietí vrátane sietí mobilných
operátorov; maloobchodné služby v oblasti telekomunikačnej techniky a príslušenstva.
38 - Prenájom telefónov; telekomunikačné informácie; sprostredkovateľská činnosť v oblasti
telekomunikačnej techniky.

(540)

(591) modrá, čierna
(731) TURDUS, s. r. o., Žitnoostrovská 1322/43,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(210) 2805-2002
(220) 03.10.2002
8 (511) 1, 2, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 21, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45
(511) 1 - Chemické produkty na fotografické, rozmnožovacie, kopírovacie a tlačiarenské účely; vývojky, fixatéry, fixačné činidlá s výnimkou činidiel
na lekárske a zverolekárske účely, fixačné roztoky, fotografické senzibilizátory; vývojkové materiály; fotografické filmy; fotografický papier;
citlivý kopírovací papier; reprografické materiály
citlivé na svetlo, teplo a tlak; diazosenzitívny papier (listy, filmy, fólie); elektrostatický senzitívny papier (listy, filmy, fólie); ofsetový vzorový
papier (listy, filmy, fólie); filmy na jednofarebné
kopírovanie PPC (Plain paper copier); termochromické filmy; LCD panely; tekutý (stierací)
toner obsahujúci aktívnu na povrch pôsobiacu
látku.
2 - Tonery, tlačiarenský atrament; zásobníky
s tonerom do kopírovacích, faxových, tlačiarenských strojov a tlačiarní; tlačiarenské farbivá, zásobníky s tonerom; atrament v zásobníkoch; atrament vo valčekovej kazete.
7 - Tlačiarenské stroje, stroje na výrobu tlačových dosiek, triedičky, zakladače, zošívacie jednotky (ako stroje); prístroje na fotosadzbu; prístroje na hĺbkotlač; sádzacie stroje; triediace
stroje; zakladacie stroje; zošívačky (ako stroje);
časti a príslušenstvo k uvedeným tovarom; vzdu-
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chové kompresory; ekologické čistiace zariadenia.
9 - Elektrostatické, elektrofotografické, termofotografické kopírovacie prístroje; triedičky, zakladače, automatické dokumentové plniče a zošívacie jednotky; fotografické, kinematografické
a optické prístroje a nástroje; premietačky, filmové premietačky, panoramatické premietačky,
premietačky na diapozitívy; zväčšovacie prístroje; obaly a puzdrá na skôr uvedené prístroje; vymeniteľné šošovky a stojany; kamerové filtre,
kamerové spúšte, kamerové stojany, kamerové
teleobjektívy; mikrofilmové zariadenia; mikrofilmové kamery, snímače, snímačové tlačiarne,
rozmnožovače, tlačiarne, zväčšovače; prístroje
na zaznamenávanie a prehrávanie obrazu a zvuku; digitálne kamery; zariadenia na spracovanie
údajov; jednotky na centrálne spracovanie, jednotky na kontrolu údajov, pamäťové jednotky,
terminály na vstup a výstup údajov; disková mechanika; diskové médium (magnetické a optické); faxové prístroje; diaľkové kopírovacie stroje, faxy a tlačiarne ovládané cez telefón; automatické dokumentové zásobníky a zošívacie jednotky; plynové alarmy; izbové plynové detekčné
a výstražné zariadenia; plynomery a vodomery;
elektrické biele panely; biele panely s tlačiarňou;
textové procesory, tlačiarne; listové plniče, zošívačky a tlačové kotúče; polovodičové výrobky;
integrované obvody vrátane monolitických
a hybridných integrovaných obvodov (IC), a integrovaných obvodov s veľkou koncentráciou
integrácie (LSI) a veľmi vysokou koncentráciou
integrácie (VLSI); telefónne prístroje a telefónne
ústredne; TV konferenčné systémy; softvér, počítačový softvér, počítačové programy; fotokopírovacie stroje; filtre ako elektrické komponenty;
filmy; držiaky na filmy, filmové šošovky, filmové matrice; prístroje a nástroje na spracovanie
filmov; filmové premietačky; zariadenia na nahrávanie filmov; premietacie plátna, prehliadače
filmových pásov; pásky, počítače, prístroje a nástroje na spracovanie údajov; periférne prístroje,
všetko v spojitosti s počítačmi a zariadeniami na
spracovanie údajov; počítačové myši; modemy;
multifunkčné tlačiarenské, kopírovacie stroje
a stroje na prijímanie a/alebo odosielanie faxových správ; prístroje na zaznamenávanie a/alebo
reprodukciu zvuku; prístroje na zaznamenávanie
a/alebo reprodukciu obrazu; zariadenia na videohry; videomixéry ako stroje; videomixážne prístroje, videomonitory; multiplexné videozariadenia; prístroje na ladenie videa; elektrické a elektronické prístroje a nástroje, všetko na uchovanie, vyhľadávanie, vstup, výstup alebo prenos
údajov; alarmy; meracie prístroje; časti a príslušenstvo k uvedeným tovarom patriace do triedy
9; digitálne tlačiarne; zapisovače (plotre);
CAD/CAM softvér; videotlačiarne; videokamery; obrazové skenery; optické zoraďovače; skenery a snímače čiarových kódov; recyklačné kopírky (stroje, ktoré opačným procesom, ako je
kopírovací proces, zotrú text alebo obraz z dokumentu odlúpnutím toneru z dokumentu); TC
filmové tlačiarne s riadeným prenosom; faxové
poštové systémy; registračné pokladnice (počítajúce alebo triediace mince); systémy magnetických kariet; znakové a obrazové dátové súpravy;
karaoke prehrávače; senzory.

10 - Ústne čistiace prístroje vyžívajúce prúd vody na čistenie zubov a ďasien; chirurgické, lekárske, zubárske a veterinárne nástroje a prístroje,
najmä prístroje na ústnu hygienu.
11 - Klimatizačné zariadenia do vozidiel; klimatizačné prístroje; prístroje ochladzujúce vzduch,
prístroje na dezodoráciu vzduchu; sušiče vzduchu; filtračné inštalácie; prístroje a stroje na čistenie vzduchu; znovuohrievače; sterilizátory
vzduchu; kúpacie vane; kúpeľné nádrže; plynové
kondenzátory (iné ako časti strojov); klimatizačné inštalácie; dentálne pece; dezodoračné prístroje nie na osobné použitie; odsoľovacie agregáty; sušičky; dezinfekčné prístroje; dezinfekčné
dávkovače do WC; destilačné prístroje; destilačné šachty; sušiace zariadenia a inštalácie; sušičky
na krmivo; ventilátory (klimatizačné); ventilátory
(časti klimatizačných inštalácií); zásobníky do
ohrievacích bojlerov; filtre (ako časti domácich a
priemyselných inštalácií); klimatizačné filtre;
filtre na pitnú vodu; regulačné a bezpečnostné
príslušenstvo plynových zariadení; plynové generátory (inštalácie); zariadenia na čistenie plynu
(časti plynovej inštalácie); prístroje na čistenie
plynu; sušiče vlasov; kúpeľňové sušiče rúk; závesné zariadenia na lampy; automobilové reflektory; kozuby; tepelné akumulátory; výmenníky tepla (nie časti strojov); tepelné čerpadlá;
tepelné regenerátory; teplovzdušné prístroje;
teplovzdušné kúpeľné armatúry; teplovzdušné
rúry; varné platne; ohrievacie fľaše; zvlhčovače
na radiátory ústredného kúrenia; hydranty; lampy; elektrické sušičky bielizne; bojlery do práčovní; regulačné ventily do nádrží; rozptyľovače
svetla; nukleárne reaktory; ozdobné fontány;
pasterizátory; benzínové horáky; polymerizačné
inštalácie; tepelné regenerátory; regulačné prístroje k vodným a plynovým prístrojom a potrubiu; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo
k plynovým prístrojom, regulačné a bezpečnostné príslušenstvo k plynovému potrubiu; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo k vodným prístrojom; vzdušné znovuohrievače; grily; bezpečnostné príslušenstvo k vodným a plynovým prístrojom a potrubiu; bezpečnostné lampy; sanitárne prístroje a inštalácie; sprchy; prístroje na
zmäkčovanie vody; solárne kolektory (vyhrievacie); solárne pece; sterilizátory; soláriá (slnečné
lôžka); kohútiky (vodiace čapy, armatúry) na
potrubie; vodovodné armatúry; termostatické
ventily (ako časti tepelných inštalácií); ventilačné
(klimatizačné) inštalácie a prístroje; ventilačné
(klimatizačné) inštalácie do vozidiel; ventilačné
ochranné kryty; ventilačné laboratórne príklopy;
umývadlá; tesnenia pod kohútiky; medené umývadlá; toalety; inštalácie vodných potrubí; rozvody vody; prístroje na filtráciu vody; inštalácie
vodných splachovačov; ohrievače vody; vodné
odsávače; inštalácie čističiek vody; prístroje
a stroje na čistenie vody; prístroje na zmäkčovanie vody a ich inštalácie; vodné sterilizátory; inštalácie vodární; inštalácie automatických zavlažovačov; vírivé zariadenia; alkalicko-ionizačné
vodné kondicionéry (na elektrolýzu vody vo vodovodných kohútikoch v domácnostiach).
14 - Hodiny, hodinky, barometre, stopky; hodinárske a chronometrické nástroje; časti a príslušenstvo uvedených tovarov.
16 - Papier; výrobky z papiera; xerografický papier; rozmnožovacie stroje a ich príslušenstvo;
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zásobníky na tlačiarenské pásky a termopapier;
čistý nevzorkovaný papier; písacie stroje; pásky
do písacích strojov; kopírovací atrament; kopírovací papier; papiernické výrobky; tlačoviny, noviny, časopisy; vzorové papiere na tlač z obrazovky (listy, filmy, fólie), cyklostylový papier
(listy, filmy, fólie); termopásky na tlačenie; filmy
do PPC (kopírovacích strojov), premietačiek
a projektorov; skartovacie stroje; tlačiarenská
termopáska; atrament.
21 - Elektrické zubné kefky.
35 - Poradenstvo pre obchodný manažment; obchodný prieskum; vonkajšia inzercia; agentúry
pre import a export; agentúry obchodných informácií; cenové analýzy; rozširovanie inzercie;
fotokopírovanie; kopírovanie dokumentov pre
iných; vyhodnotenie pozícií; zamestnávateľské
agentúry; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; štatistické informácie; účtovníctvo; spracovanie účtovných zostáv; auditorstvo; konzultačné služby v súvislosti s obchodným manažmentom a organizáciou; poradenstvo pre personálny manažment; poradenstvo pre obchodný
manažment; príprava propagačných článkov; písanie na stroji; výstava tovarov; priama poštová
inzercia; poradenstvo pre obchodný a priemyselný manažment; reprodukcia dokumentov; obnovovanie inzerčných materiálov; distribúcia vzoriek; posudzovanie efektívnosti prevádzky; dražby; marketingové štúdie; obchodné oceňovanie;
obchodné odhady; lokalizácia vagónov pomocou
počítača; prenájom inzerčných materiálov; konzultácie v súvislosti s organizáciou obchodu;
publikovanie inzertných textov; inzercia; rozhlasová inzercia; rozhlasová reklama; obchodný
prieskum; styk s verejnosťou; stenografické
služby; TV reklama; prepisovanie; aranžovanie
výkladov; inzertné agentúry; poradenské služby
pre manažment; modelingové služby pre inzerciu
a podporu predaja; ocenenie vlny; marketingový
prieskum; počítačové spracovanie kartotéky;
konzultácie pre profesionálny obchod; ekonomické predpovede; organizácia výstav na komerčné a reklamné účely; obchodné informácie;
názorový prieskum; príprava výplatných listín;
personálny nábor; poradenstvo týkajúce sa presídlenia firiem; prenájom inzertného priestoru;
podpora predaja pre iných; sekretárske služby;
spracovanie daní; telefonické odkazové služby;
spracovanie textov; organizovanie novinových
predplatiteľských služieb (pre iných); zásielkové
reklamy; rozširovanie inzercie pre iných prostredníctvom on-line elektronickej komunikačnej
siete; obchodný manažment hotelov; obchodný
manažment umelcov; súhrn informácií do počítačovej databázy; systemizácia informácií v počítačovej databáze; organizácia veľtrhov na komerčné a reklamné účely; propagácia tovarov
a služieb iných pripravovaním a umiestňovaním
inzerátov v elektronických časopisoch prístupných prostredníctvom globálnej počítačovej siete; prenájom kopírovacích strojov; registrácia
doménových mien na identifikáciu užívateľov
globálnej počítačovej siete; odborné konzultácie
obchodného charakteru; prenájom predajných
automatov; odborné poradenské služby týkajúce
sa uvedených služieb.
36 - Poisťovanie nehôd; splátkové pôžičky; poistno-technické služby; lízing nehnuteľností;
maklérske služby; kreditné kancelárie; realitné
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agentúry; sprostredkovanie nehnuteľností; realitní agenti; agentúry na vymáhanie dlhov; sprostredkovanie poistenia; colné sprostredkovanie;
uzatváranie poistných zmlúv; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; získavanie peňazí do
charitatívnych fondov; spoločné fondy; kapitálové investície; investície do fondov; kaucie; garancie; záručné služby; zmenárne; vystavovanie
cestovných šekov; klíring (finančný); klíringové
inštitúcie (finančné); trezorové depozitné služby;
organizovanie zbierok; pôžičky (finančné); finančné odhady; finančné oceňovanie (v poisťovníctve, bankovníctve, nehnuteľnostiach); faktoring; finančné krytie; správcovstvo; zverenectvo;
finančné služby; finančný manažment; pôžičky
so zábezpekou; záložne; realitný manažment;
manažment nájomných domov; protipožiarne
poistenie; prenájom bytov; lízing fariem; uzatváranie zdravotného poistenia; uzatváranie námorného poistenia; hypotekárne bankovníctvo; sporiteľne; financovanie lízingového predaja; sprostredkovanie predaja cenných papierov; burzové
a akciové maklérstvo; uzatváranie životného poistenia; ubytovacie agentúry (byty); finančné
analýzy; oceňovanie starožitností; oceňovanie
umeleckých diel; overovanie šekov; finančné
konzultácie; poistné konzultácie; služby v oblasti
kreditných kariet; služby v oblasti debetných kariet; prenos elektronických fondov; finančné informácie; informácie z oblasti poisťovníctva;
oceňovanie šperkov; numizmatické oceňovanie;
inkasovanie nájomného; oceňovanie známok;
vydávanie tovarových poukážok, žetónov; depozit cenností; burzové ponuky; vydávanie kreditných kariet; prenájom kancelárií (nehnuteľnosti);
služby vyplácania dôchodkov; finančné sponzorovanie; odborné poradenské služby týkajúce sa
uvedených služieb.
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prístrojov; inštalácia a oprava elektrických zariadení; inštalácia a oprava elevátorov; inštalácia a oprava výťahov; asfaltovanie; oprava a údržba
motorových vozidiel; umývanie automobilov;
údržba a oprava lietadiel; čistenie budov (interiér); služby práčovne; čistenie a oprava kotlov;
údržba a oprava horákov; prenájom buldozérov;
inštalácia, údržba a oprava kancelárskych strojov
a zariadení; inštalácia a oprava požiarnych alarmov; inštalácia a oprava alarmov proti zlodejom;
čalúnnické opravy; údržba a oprava trezorov;
prenájom stavebného zariadenia a vybavenia;
stavba lodí; renovácia odevov; inštalácia a oprava vykurovacích zariadení; oprava obuvi; čistenie komínov; údržba a oprava sejfov; inštalácia
a oprava klimatizačných zariadení; výstavba;
podvodná výstavba; stavebný dozor; oprava odevov; údržba, čistenie a oprava kože; inštalácia
kuchynských zariadení; búranie budov; protikorózna ochrana; dezinfekcia; maľovanie a oprava
značení; výstavba skladov a ich opravy; ochrana
budov; valchovanie textílií; prenájom rýpadiel;
čistenie okien; údržba a oprava premietačiek; inštalácia a oprava pecí; údržba kožušín, ich čistenie a oprava; mazanie vozidiel (olejovanie); čistenie šatstva; oprava hodín a hodiniek; výstavba
tovární; inštalácia a oprava zavlažovacích zariadení; izolácia budov; umývanie vozidiel; pranie
bielizne; pranie; inštalácia strojov, ich údržba
a oprava; murárstvo; reštaurovanie nábytku; výstavba vlnolamov; mangľovanie; výstavba a

132

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
údržba potrubí; tapetovanie; oprava dáždnikov;
oprava slnečníkov; čalúnnictvo; maľovanie interiéru a exteriéru; brúsenie pemzou; štukovanie;
plombovanie; leštenie vozidiel; oprava čerpadiel;
výstavba prístavov; oprava odevov; hubenie potkanov; protektorovnie pneumatík; inštalácia
a oprava mraziarenských zariadení; žehlenie bielizne; pocínovanie, nitovanie; protikorózne ošetrenie vozidiel; autoservisy; inštalácia a oprava
telefónov; údržba vozidiel; lakovanie; čistenie
vozidiel; oprava vozidiel; prenájom čistiacich
strojov; hubenie škodcov (iných ako poľnohospodárskych); výroba a oprava skríň; stavanie lešenia; murovanie; čistenie plienok, chemické
čistenie; stavebné informácie; opravárenské informácie; brúsenie nožov; banská ťažba; povrchové dobývanie; výstavba ciest; pieskovanie;
podvodné opravy; čistenie budov (exteriér); vulkanizácia pneumatík (oprava); vŕtanie studní; výstavba veľtržných stánkov a obchodov; inštalácia, údržba a oprava počítačového hardvéru; inštalácia, údržba a oprava kopírok; inštalácia,
údržba a oprava faxových prístrojov; inštalácia,
údržba a oprava tlačiarní; obmedzenie a potlačenie vzájomného rušenia elektrických zariadení;
renovácia opotrebovaných alebo čiastočne poškodených motorov; renovácia opotrebovaných
alebo čiastočne poškodených strojov; prenájom
žeriavov (stavebné zariadenia); prenájom počítačového hardvéru; prenájom tlačiarní; prenájom
strojov na zametenie ciest; pokrývačské služby;
služby na výrobu umelého snehu; čistenie ulíc;
čistenie povál; vypratávanie opotrebovaných vecí; čistenie podkroví; odborné poradenské služby
týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Posielanie telegramov; rozhlasové vysielanie; posielanie správ; posielania faxových správ;
televízne vysielanie; prenos telegramov; telegrafné služby; komunikácia prostredníctvom telegramov; telefónne služby; komunikácia prostredníctvom telefónov; telexové služby; spravodajské agentúry; vysielanie káblovej televízie;
komunikácia cez mobilný telefón; komunikácia
pomocou počítačových terminálov; prenos správ
a obrazov pomocou počítača; elektronická pošta;
prenos faxov; telekomunikačné informácie; pagingové služby (prostredníctvom rádiových vĺn,
telefónu alebo prostriedkami inej elektronickej
komunikácie); prenájom prístrojov na posielanie
správ; prenájom telekomunikačných zariadení
(napr. telefónov, faxových prístrojov); komunikácia pomocou siete optických vlákien; sieťové
konferenčné služby; prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom telekomunikačných zariadení; prenájom telefónov; satelitný
prenos; poskytovanie prístupu ku globálnej počítačovej informačnej sieti viacerým užívateľom;
odborné poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
39 - Turistické kancelárie (okrem hotelových rezervácií); sprevádzanie cestovateľov; zásobovanie vodou; letecká doprava; preprava sanitkou;
ťahanie vozidiel; prenájom automobilov; automobilová doprava; autobusová doprava; preprava
výletnými loďami; prenájom lodí; lámanie ľadu;
vlečenie; záchrana lodí; preprava nákladnými
člnmi; doprava lichtermi; doprava vozmi; železničná doprava; prenájom koní; doručovanie balíkov; nosenie batožiny; balenie tovarov; sprostredkovanie lodnej dopravy; organizovanie

okružných plavieb; okružné turistické výlety;
vykládka tovaru; dodávka tovaru; skladovanie
tovaru; rozvod vody; rozvod elektriny; prevádzkovanie plavebných komôr; parkovanie vozidiel;
uskladnenie tovarov; skladovanie; prenájom
skladov; trajektová doprava; riečna doprava; preprava tovaru (lodná); nákladná doprava; prenájom garáží; preprava potrubím; prenájom parkovacích miest; prenájom chladničiek; prenájom
vozidiel; prenájom vozov, prenájom nákladných
áut; preprava nábytku; doprava; preprava člnmi;
organizovanie výletov; osobná doprava; pilotáž;
remorkáž; uvoľňovanie uviaznutých lodí; knihovanie cestovných miest; záchranárske služby; taxidoprava; doprava električkami; preprava tovaru; námorná doprava; eskortná doprava cenností;
doprava cestujúcich; preprava a skladovanie odpadu; preprava a skladovanie smetí; odpratávacie
služby; úschova a zimovanie lodí; sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostredkovanie dopravy; šoférske služby; kuriérske služby (doručovanie správ alebo tovaru); skladové informácie; dopravné informácie; prenájom potápačských zvonov; prenájom potápačských oblekov;
prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom
strešných nosičov na vozidlá; záchranné práce
(v doprave); dopravné rezervácie; cestovné rezervácie; podvodné záchranné práce; balenie tovarov; doručovanie správ; doručovanie novín;
doručovanie objednaných tovarov poštou; rozvod
energie; prenájom motorových pretekárskych
áut; prenájom invalidných vozíkov; odborné poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
40 - Brúsenie; spracovanie kinofilmov; čistenie
vzduchu; magnetizácia; povrchová úprava textílií; povrchová úprava papiera; postriebrenie;
bielenie tkanín; spracovanie dreva; lemovanie
odevov; letovanie; šitie odevov; pokovovanie
kadmiom; nekrčivá úprava tkanín; hrnčiarske
vypaľovanie; farbenie obuvi; pochrómovanie;
pokovovanie; farbenie kože; apretácia kožušín;
strihanie odevov; tlač vzorov; vyvolávanie filmov; pozlátenie; opracovanie vodou; elektrolytické pokovovanie; pocínovanie; zákazkové šitie
kožušín; kováčske práce; ošetrenie kožušín proti
moľom; frézovanie; lisovanie ovocia; údenie potravín; galvanizácia; gravírovanie; impregnácia
odevov proti vode; impregnácie tkanín proti vode; ohňovzdorná úprava odevov; nekrčivá úprava
odevov; spracovanie vlny; laminovanie; drvenie;
spracovanie kovov; kalenie kovov; mletie múky;
poniklovanie; tkanie; garbiarstvo; leštenie brúsením; kníhviazačstvo; hobľovanie (píla); sedlárstvo; pílenie (píla); pánske krajčírstvo; farbenie;
preparovanie; farbiarske služby; farbenie textílií;
úprava odevov; úprava textílií proti moľom; farbenie odevov; úprava papiera; fúkanie skla; litografická tlač; tlač; prenájom pletacích strojov;
ofsetová tlač; sieťotlač; služby v oblasti fotosadzby; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; odborné poradenské služby týkajúce sa
uvedených služieb.
41 - Cvičenie zvierat; prenájom filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; telesná
kultúra; prenájom predvádzacích kulís; prevádzkovanie rekreačných zariadení; rádiofonická zábava; publikovanie textov, nie reklamných textov; vyučovanie; prenájom zvukových nahrávok;
prenájom kinofilmov; prenájom filmov; tvorba
filmov; publikovanie libriet; prenájom rozhlaso-
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vých a televíznych prijímačov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; divadelná produkcia; tvorba šouprogramov; televízna zábava;
prenájom javiskových kulís; zoologické záhrady;
detské jasle a škôlky; praktické cvičenia (ukážky); služby nahrávacích štúdií; informácie o rekreačných službách; prenájom zariadenia na
športové potápanie; prenájom športového vybavenia (okrem vozidiel); prenájom zariadení štadiónov; prenájom videorekordérov; prenájom videopásiek; organizovanie a vedenie seminárov;
služby športových kempov; organizovanie a vedenie sympózií; meranie času na športových
podujatiach; tvorba videofilmov; internátne školy; organizovanie a vedenie dielní (výcvik); postsynchronizácia; náboženské vyučovanie; prenájom audiozariadení; prenájom osvetľovacej techniky pre divadelné a televízne štúdiá; prenájom
tenisových dvorcov; prenájom videokamier, scenáristické služby; strihanie videopásiek; redigovanie optických diskov; poskytovanie počítačových hier pre široký okruh užívateľov siete;
poskytovanie zariadení na výstavy; poradenstvo
v oblasti voľby povolania (poradenstvo v oblasti
vzdelávania); reportérske spravodajské služby;
preklady; tlmočenie do znakovej reči; videonahrávanie; nahrávanie na mikrofilmy; fotografovanie; redigovanie písaných textov; fotografické
reportáže; odborné poradenské služby týkajúce
sa uvedených služieb.
42 - Chemické analýzy; analýzy výťažnosti ropných polí; architektúra; spravovanie autorských
práv; bakteriológia; bakteriologický výskum; využívanie patentov; služby v oblasti chémie; chemický výskum; architektonické konzultácie; stavebné projektovanie; technický výskum; právne
služby; testovanie ropných veží; kozmetický výskum; interiérový dizajn; priemyselný dizajn;
testovanie materiálov; štúdie technických projektov; geologické prieskumy; prieskumy ropných polí; inžinierstvo; vymeriavanie; genealogický prieskum; technické kreslenie; predpovede
počasia; právny výskum; pozemný prieskum;
prenájom počítačov; informácie o móde; počítačové programovanie; hľadanie ropy; fyzikálny
výskum; strojársky výskum; testovanie textílií;
geologické sondovanie; geologický výskum;
overovanie umeleckých prác; kalibrácie (meranie); tvorba počítačového softvéru; aktualizácia
počítačového softvéru; konzultácie v oblasti počítačového hardvéru; odevný dizajn; grafický dizajn; prenájom časového prístupu k počítačovej
báze dát; udeľovanie licenčných práv duševného
vlastníctva; kontrola kvality; prenájom počítačového softvéru; rozvoj a výskum (pre iných); styling (priemyselný dizajn); podmorský výskum;
konzultácie v oblasti duševného vlastníctva; arbitrážne služby; obnova počítačových údajov;
údržba počítačového softvéru; analýzy počítačového systému; konzultácie v oblasti ochrany životného prostredia; prenájom časového prístupu
k počítačom na manipuláciu s počítačovými
údajmi; biologický výskum; urbanistické plánovanie; počítačové služby, najmä tvorba a údržba
webových stránok pre iných; počítačové služby,
najmä navrhovanie a realizácia sieťových webových stránok pre iných; počítačové služby, najmä
navrhovanie a realizácia webových stránok pre
iných; hosťovanie cudzích webových stránok na
počítačových serveroch na globálnu počítačovú
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sieť; počítačové služby, najmä poskytovanie vyhľadávačov s cieľom získavať údaje z globálnej
počítačovej siete; obalový dizajn; programovanie
(plánovanie programov) v globálnej počítačovej
sieti; odborné poradenské služby týkajúce sa
uvedených služieb.
43 - Poskytovanie hotelového ubytovania; dodávanie stravy; domovy dôchodcov; kaviarenské
služby; prevádzkovanie kempových zariadení;
služby závodných jedální; prenájom prechodných ubytovacích zariadení; penzióny; turistické
ubytovne; hotely; denné opatrovateľské služby;
reštaurácie; rezervácie penziónov; hotelové rezervácie; samoobslužné reštaurácie; snack bary;
penzióny pre zvieratá; služby starostlivosti o deti; služby denných barov; obsluhovacie služby;
služby prázdninových kempov (ubytovanie);
prenájom prenosných obytných zariadení; rezervácie prechodného ubytovania; motely; prenájom
stoličiek, stolov, stolových prikrývok a skla (riadu); prenájom konferenčných miestností; prenájom stanov; odborné poradenské služby týkajúce
sa uvedených služieb.
44 - Chov zvierat; záhradná architektúra; verejné
kúpele na hygienické účely; turecké kúpele; salóny krásy; lekárske kliniky; chiropraktické služby; kadernícke salóny; výroba vencov; zotavovne; domy oddychu; nemocnice; zdravotná starostlivosť; záhradníctvo; záhradkárstvo; prenájom poľnohospodárskeho zariadenia; masáže; lekárska pomoc; služby optika; pestovateľské
škôlky; fyzioterapia; psychologické testovanie;
sanatóriá; veterinárna pomoc; zubné lekárstvo;
opatrovateľské domovy; vzdušné a pozemné
rozprašovanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií; starostlivosť o výzor zvierat;
služby krvnej banky; aranžovanie kvetov; útulky;
údržba trávnikov; manikúra; služby pôrodných asistentiek; opatrovanie (lekárske); farmaceutické
poradenstvo; plastická chirurgia; ošetrovanie
stromov; hubenie škodcov (v poľnohospodárstve); ničenie buriny; chov domácich zvieratiek;
starostlivosť o výzor domácich zvierat; implantácia vlasov; služby psychológa; prenájom sanitárnych zariadení; odborné poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
45 - Osobná ochrana osôb; ochranný sprievod;
detektívne agentúry; zoznamovacie služby; nočné stráženie; poručníctvo; otváranie bezpečnostných zámkov; písanie osobných listov; prenájom
večerných šiat; kremačné služby; pátranie po nezvestných osobách; pohreby; prenájom odevov;
prenájom šiat; prenájom uniforiem; civilná
ochrana; manželské agentúry; vypracovanie horoskopov; hasičské služby; organizovanie náboženských stretnutí; bezpečnostné konzultácie;
odborné poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
(540)

(731) RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome, Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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2816-2002
04.10.2002
25, 26, 42
25 - Bielizeň osobná; bielizeň pohlcujúca pot.
26 - Značky na bielizeň.
42 - Módny dizajn.

17 - Izolačné materiály a syntetické tesniace materiály, činidlá a prostriedky na utesňovanie a
renováciu striech, nekovové pásy na konštrukciu.
19 - Výrobky na báze asfaltu na strechy, smola
na strechy, decht.
(540)

(540)

(731) FAVAB, s. r. o., Jaskový rad 217, 831 01 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3038-2002
23.10.2002
7, 12
7 - Stroje, mechanizmy, zariadenia, prístroje
a ich vybavenie na použitie v poľnohospodárstve, lesníctve, zahradníctve, záhradkárstve a vinohradníctve; stroje na kosenie trávy a vyžínače;
kosačky na trávniky; stroje na kopanie, hrabanie,
zametanie, obrábanie pôdy, rozsypávanie a distribúciu hnojív, pesticídov a/alebo herbicídov,
zbieranie trávy, valcovanie a/alebo rozrývanie;
prístroje a nástroje na ošetrovanie a/alebo udržiavanie trávy a trávnikov; pojazdné stroje na
použitie v poľnohospodárstve, zbere úrody, záhradníctve, lesníctve, záhradkárstve, vinohradníctve, na manipuláciu a premiestňovanie zeminy
a materiálov, spracovanie pôdy a údržbu záhrad;
diely, časti a fitingy (vrátane náhradných dielov,
častí a fitingov) na všetky uvedené tovary a príslušenstvo na použitie s nimi.
12 - Traktory a prívesy, a vlečniaky (vozidlá);
pozemné vozidlá; diely, časti a fitingy (vrátane
náhradných dielov, častí a fitíngov) na všetky
uvedené tovary.

(731) SELENA Co. S. A., ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wroclaw, PL;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3266-2002
14.11.2002
1, 6, 42
1 - Chemické prípravky na úpravu zliatin, ferozliatiny, výrobky z ferozliatin a tavených materiálov, najmä kusové a silikokalciom, ferosilícium a litvar.
6 - Kovové profily z oceľového obalu a prachových náplní zo zliatin a zmesí kovov okrem zliatin z drahých kovov.
42 - Výskum a vývoj ferozliatin, výrobkov z ferozliatin a tavených materiálov.

(540)

(540)
(731) Oravské ferozliatinárske závody, a. s., "v konkurze", 027 53 Istebné, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(731) GGP UK Limited, Bell Close, Newnham Industrial Estate, Plympton, Plymouth PL7 4JH, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3165-2002
04.11.2002
1, 2, 17, 19
1 - Lepidlá na priemyselné a konštrukčné aplikácie, chemické odstraňovače machu - lišajníka
a rias, použiteľné na všetky typy stavebných
materiálov, chemické čistiace činidlá na drevo
a steny.
2 - Náterové farby, laky, ochranné prípravky na
drevo a steny.

3303-2002
18.11.2002
9, 35, 38, 41, 42
9 - Nahrané programy obsluhujúce počítače; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej
siete; elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete; počítačový softvér; nahrané
počítačové programy.
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach;
reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov;
spracovanie textov; vedenie kartoték v počítači;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
38 - Prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov;
posielanie správ; elektronická pošta.
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41 - Vydávanie textov (s výnimkou reklamných
alebo náborových); poskytovanie elektronických
publikácií on-line bez možnosti kopírovania; online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme.
42 - Obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; prevod a konverzia údajov
a dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá.
(540) www.education.sk
(731) TECHPROM, s. r. o., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3328-2002
21.11.2002
1
1 - Chemické prípravky pre priemysel.

(540) MYKON
(731) Warwick International Group Limited, Mostyn,
Holywell, Flintshire, CH8 9HE, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210) 3337-2002
(220) 21.11.2002
8 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 41
(511) 1 - Chemikálie na priemyselné účely, pre vedu
a fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo
a lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie škodcov, 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 konzervovanie
potravín, triesloviny, spojivá a lepidlá používané
v priemysle.
2 - Farby, nátery, laky, fermeže, textilné farby,
prípravky na farbenie potravín a nápojov, farbivá, antikorózne a impregnačné nátery, farbiarske
prípravky, moridlá, prírodné živice v surovom
stave.
3 - Pracie a bieliace prípravky, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, toaletné
prípravky, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické
oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky,
prípravky na čistenie zubov.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky na viazanie prachu, palivá, palivové drevo,
pohonné hmoty, materiály na svietenie, sviečky,
sviece, knôty.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá, náplasti, obväzový materiál, hmoty na plombovanie zubov
a zubné odtlačky, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie rastlinných a živočíšnych
škodcov, prípravky na ničenie hmyzu, antiparazitné látky, fungicídy, herbicídy, vodovzdorná
náplasť, textilná náplasť, elastická náplasť, náplasť na citlivú pokožku, náplasť na prsty, dezinfekčná náplasť, náplasť na otlaky, krúžky na
otlaky, náplasť na kurie oká, náplasť v spreji, lekárničky plné.
7 - Elektrické vysávače prachu, leštičky parkiet,
práčky.
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8 - Ručné nástroje a ručné náradia, nožiarsky tovar a príbory, britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, laboratórne, na
bezdrôtovú telegrafiu, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie
a váženie, prístroje na záznam a reprodukciu
zvuku a obrazu, prístroje a nástroje na vedenie,
distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu
alebo kontrolu elektrického prúdu, magnetické
nosiče údajov, záznamové disky, registračné
pokladnice a počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierovacích strojov, počítače, hasiace
prístroje, puzdrá na okuliare, špeciálne puzdrá na
fotografické aparáty, elektrotermické nástroje
a prístroje, ako ručné elektrické zváračky, elektrické žehličky, elektrické zapaľovače v automobiloch, antény, autorádiá, azbestové rukavice, barometre, batérie do svietidiel, batérie do vreckových lámp, elektrické batérie, diaľkové ovládače,
diktovacie stroje, elektrické dverové zvončeky,
elektronický prístroj na označovanie výrobkov
(etikety), faxy, fotoaparáty, gramofóny, elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu, hracie
zariadenia, fungujúce po pripojení ne televízne
prijímače, kamery, kazetový prehrávač, magnetofóny, mikrofóny, minútové hodiny na použitie
v kuchyni, elektrické natáčky, pásky na čistenie
nahrávacích hláv, pásky na zvukové nahrávanie,
počítač - zápisník (notebook), elektricky vyhrievané ponožky, prehrávač kompaktných diskov,
prenosný prehrávač, prenosný telefón, rádiá,
sčítacie stroje, skúšobné prístroje s výnimkou
prístrojov na lekárske účely, elektrické spájkovačky, tachometre, telefónne prístroje, telefónny
záznamník, televízne prijímače, teplomery s výnimkou lekárskych, tranzistory, tlakomery, videokamery, vrecková kalkulačka, zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi, záchranné a požiarne rebríky, elektrické zástrčky, elektrické žehličky,
elektrické zvončeky.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubárske a zverolekárske vrátane špeciálneho
nábytku pre tieto odbory, cumlíky na detské fľaše, detské cumle, detské fľaše, bandáže, chrániče
sluchu, pomôcky na dojčenie, hygienické misky,
kefy na čistenie telových dutín, kondómy, prezervatívy, kurie oká - pomôcky na vyrezávanie,
rukavice na masáž, nože - pomôcky na odstraňovanie kurích ôk, obuv - ortopedická, ortopedické
vložky, pančuchy na kŕčové žily, podpory na
ploché nohy, podporné vložky na ploché nohy,
špáradlá na čistenie uší, tlakomery krvného tlaku,
uzávery na detské fľaše, vibromasážne prístroje.
11 - Osvetľovacie a vyhrievacie zariadenia na
výrobu pary, zariadenia na varenie, chladenie,
sušenie, vetranie, zariadenia na rozvod vody
a sanitárne zariadenia, kozuby, elektrické vyhrievacie podušky s výnimkou podušiek na lekárske
účely, elektricky vyhrievané odevy a súčasti
odevov, elektrické ohrievače nôh nie na lekárske
účely, vreckové baterky, prikrývky elektricky
vyhrievané, nie na lekárske účely.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo ich zliatin alebo výrobky pokovované drahými kovmi, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach, šperky a bižutéria, hodiny
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a chronometrické zariadenia vrátane špeciálnych
puzdier, umelecké predmety z týchto materiálov.
16 - Papier, tlačoviny, fotografie, papiernický tovar a písacie potreby, lepidlá na papier a použitie
v domácnosti, potreby pre umelcov patriace do
tejto triedy, štetce, písacie stroje a kancelárske
potreby okrem nábytku, vzdelávacie a učebné
potreby okrem prístrojov, puzdrá na perá, akváriá
bytové, albumy, aritmetické tabuľky, atlasy, baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, rozmnožovacie blany, brožúry, časopisy (periodiká), cestovné poriadky, cievky s farbiacimi páskami ako
kancelárska potreba, detské plienkové nohavičky
z papiera alebo buničiny, drevitý papier, etikety
s výnimkou textilných, škatule s farbami, ako
školské pomôcky, farebné pásky, filtračný papier, papierové filtre na kávu, fólie z regenerovanej celulózy na balenie, fotografie, hárky papiera,
kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predmety z kartónu, lepenky, kartotékové
lístky, katalógy, papierové kávové filtre, knihy,
knižné záložky, komiksy, obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba, lepenka, kartón, lepenkové alebo papierové škatule, lepiaca páska
(kancelárska pomôcka na lepenie), lepiace pásky
na kancelárske účely a použitie v domácnosti,
lístky, listový papier, mapy, vrecká na varenie do
mikrovlnných rúr, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, noviny, obálky, obaly
na mliečne výrobky, papierové, papierové obaly
na spisy, obrazy, papierové obrúsky, papierové
obrúsky na odstraňovanie mejkapu, papierové
obrúsky na prestieranie, papierové obrusy,
oznámenia (papiernický tovar), papier do kopírovacích strojov, papier do registračných strojov,
papier do skríň, papiernický tovar, papierové
podložky pod poháre, papierové spinky, parafínový papier, paragóny, papierové pásky a karty
na zaznamenávanie, pauzovací papier, pergamenový papier, pijaky, plagáty, papierové podbradníky, podložky na písanie, podložky pod pivové
poháre, podložky na stôl, papierové anglické prestieranie, pohľadnice, zaraďovače (kancelárske
obaly), šanóny (na voľné listy), poštové hracie
pohľadnice, poštové známky, poznámkové zošity, priesvitný papier, prospekty, publikácie, razúrovacie (vymazávacie papieriky) - kancelárska
pomôcka, grafické reprodukcie, samolepky pre
domácnosť, servítky, skicáre, spevníky, tlačoviny, toaletný papier, trhacie kalendáre, tuby
z kartónu, uhľový, kopírovací papier, útržkové
bloky, papierové vlajky, vrecia z papiera alebo
plastických materiálov, vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov, papierové
vreckovky, zemepisné mapy, zošity, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
17 - Kaučuk, guma, gutaperča, sľuda, azbest
a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, polotovary z plastických
hmôt, baliace, tesniace a izolačné materiály,
ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových.
18 - Koža a náhradky kože, výrobky z týchto
materiálov nezahrnuté v iných triedach, surové
kože a kožušiny, kufre a cestovné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, biče, postroje na kone a sedlárske výrobky, kožené vrecia
na balenie.
19 - Nekovové stavebné materiály vrátane polospracovaného reziva, nekovové rúry pre staveb-

níctvo, prírodný a umelý kameň, cement, vápno,
malta, sadra, štrk.
20 - Nábytok vrátane kovového a záhradného
nábytku, zrkadlá, rámy na obrazy, výrobky
z dreva, korku, rákosu, trstiny, vŕbového prútia,
rohoviny, kostí, slonoviny, jantáru, perlete a
z plastov nezahrnuté do iných tried, lôžkoviny
(matrace, podušky), lekárničky prázdne.
21 - Náradie a riady pre domácnosť alebo kuchyňu (okrem nádob z drahých kovov alebo potiahnutých drahými kovmi), vedrá, plechové
misky, misky z plastických alebo iných hmôt,
ručné strojčeky na mletie, sekanie a lisovanie
a pod., hrebene a umývacie špongie, toaletné
pomôcky, kefy, kefový materiál, pomôcky
a prostriedky na čistenie, drôtenky, výrobky zo
skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach, výrobky z krištáľového skla,
poháre, tácky, fľaše, džbány.
22 - Povrazy a struny na technické účely, laná
a motúzy z prírodných, umelých alebo plastických látok, siete, strany vrátane stanov na táborenie, materiál na čalúnenie a vypchávanie okrem
gumy a plastov.
24 - Tkaniny a textilné výrobky zaradené do tejto
triedy, posteľné prikrývky a pokrývky na stôl.
25 - Odevy, bielizeň, obuv, klobučnícky tovar.
26 - Umelé kvetiny.
27 - Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové
krytiny, tapety okrem textilných.
28 - Hry, hračky, telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, napríklad
rybárske potreby, náradie na zimné športy, náradie na športové hry, tovar plážový a kúpací, vianočné ozdoby (s výnimkou osvetľovacích telies
a cukroviniek), výrobky zábavnej pyrotechniky,
hracie karty.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a tepelne spracované
ovocie a zelenina, mäsové a ovocné rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky
vrátane mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky,
konzervované mäsové a rybie potraviny.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky, múka a obilninové výrobky, nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády, chlieb, pekárske
a cukrárske výrobky, sucháre a sušienky, jemné
pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica,
čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie.
31 - Nespracované poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach, čerstvé ovocie a zelenina, priesady, živé rastliny a prírodné kvetiny,
zvieracie krmivá, slad na výrobu piva a liehovín.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody, šumivé a iné
nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na
výrobu nápojov, ovocné šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, najmä
vína, liehoviny, likéry.
34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky,
potreby pre fajčiarov, zápalky.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, pomoc pri
prevádzke obchodného podniku, účtovné poradenstvo, sprostredkovateľská činnosť v oblasti
obchodu s tovarom, marketing a prieskum trhu,
odborné obchodné poradenstvo.
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36 - Sprostredkovateľská činnosť vo veciach finančných a majetkových, sprostredkovanie predaja, nákupu a prenájmu nehnuteľností.
41 - Organizovanie vzdelávacích kurzov, školení
a seminárov, vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných alebo
náborových.
(540)

(731) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 821 18 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3354-2002
22.11.2002
3, 9, 14, 18, 25
3 - Toaletné mydlá, soli do kúpeľa, nie na lekárske účely, bublinkové kúpele, parfumy, kozmetika, toaletné vody, kolínske vody, rúže, laky na
nechty, mejkapy, čistiace mlieka, púdre na tvár
a telo, vody a krémy na čistenie pleti, ceruzky na
oči, vody po holení, mydlá na holenie, deodoranty, vlasové vody.
9 - Nahrané zvukové pásky a videopásky, fonografické záznamy, kompaktné disky a nahrávky
na iných médiách s hudobnými vystúpeniami; zariadenia na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku a obrazu; rámy na okuliare aj na slnečné
okuliare.
14 - Hodinky, pásiky na náramkové hodinky
a klenoty.
18 - Batožina, batohy cez plece s guľatým dnom,
športové tašky, kabelky, taštičky na upevnenie
okolo pásu, batohy a tašky na športové potreby.
25 - Odevy, najmä košele, vesty, svetre, obuv,
čiapky, veľké šatky, krátke nohavice, mikiny,
nohavice, opasky, ponožky, odevy na plávanie,
bundy, odevy do dažďa, halenky, šaty, pančuchový tovar, šály, klobúky, čelenky, prikrývky
na hlavu, pyžamá a odevy na spanie.

(540) COOGI
(731) Coogi Partners LLC, 112 Windsor Gate, Lake
Success, New York 11020, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3380-2002
25.11.2002
1, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 42
1 - Aktínium; amerícium; antimón; argón; arzén;
astát; bárium; zlúčeniny bária; berkélium; cér;
cézium; chlór; curium; síra; draslík; dusík; dysprózium; erbium; európium; fermium; fluór; fluoritové zmesi; fosfor; francium; gadolínium; galán bizmutu; gálium; gáfor na priemyselné použitie; grafit na priemyselné účely; hélium; holmium; jód na chemické účely; kainit; kalifornium; kolódium; kremík; kyslík; lítium; magnezit; manganát; metán; neodým; neón; neptúnium;
ortuť; plutónium; polónium; rádioaktívne prvky
na vedecké účely; rádium na vedecké účely; radón; rénium; rubídium; samárium; selén; skandium; sodík; stroncium; tálium; uhlík; uhlík do
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filtrov; urán; vodík; xenón; yterbium; ytrium;
witerit; titanit; túlium; tórium; technécium; tragant; tragantová guma; terbium; telúr; tanín;
štiepateľné chemické prvky; kyseliny; mastné
kyseliny; minerálne kyseliny; kyseliny na báze
benzénov; kyselina boritá na priemyselné účely;
kyselina chlórová; kyselina chlorovodíková; kyselina chrómová; kyselina citrónová na priemyselné účely; kyselina dusičná; kyselina fluorovodíková; kyselina fosforečná; kyselina jodičná;
kyselina mliečna; kyselina mravčia; kyselina
oktadecénová; kyselina oxálová, kyselina etándiová; kyselina peroxodisírová; kyselina pikrová,
trinitrofenol; kyselina salicylová; kyselina sebaková, kyselina dekándiová; kyselina soľná; kyselina uhličitá; kyselina vínna; kyselina antranilová; kyselina arzenitá; kyselina galotanická; kyselina galová na výrobu atramentu; kyselina octová; kyselina benzénkarboxylová; kyselina pyrogalová; kyselina siričitá; kyselina sírová; kyselina steárová; kyselina volfrámová; kyselinovzdorné chemické zlúčeniny; oxid antimonitý;
oxid barnatý; oxid dusný; oxid hlinitý; oxid kobaltitý na priemyselné účely; oxid lítny; oxid
manganičitý; oxid olovnatý; oxid ortuťnatý; oxid
titaničitý na priemyselné účely; oxid uhličitý - suchý ľad; oxid uránu; oxid zirkóničitý; oxidy
chrómu; síran bárnatý; síran chromito-draselný;
síran meďnatý, vitriol; peroxosírany; kvapaliny
na odstraňovanie síranov z akumulátorov; sírny
kvet na chemické účely; sírouhlík, disulfid uhličitý; dusičnany; dusičnan bizmutitý na chemické
účely; dusičnan strieborný; dusičnan uránu; soľ
(surovina); kamenná soľ; konzervačná soľ s výnimkou soli na konzervovanie potravín; soli
(chemické prípravky); soľ kyseliny šťaveľovej;
soli alkalických kovov; soli kovov vzácnych zemín; soli na farbenie kovov; soli na priemyselné
účely; soli ortuti; soli sodíka; soli striebra, postriebrovacie roztoky; soli vápnika; soli železa;
soli zlata; soli (hnojivá); soli do galvanických
batérie; amónne soli; chromité soli; chrómové
soli; jódované soli; soli čpavku; soli drahých kovov na priemyselné účely; sulfáty; sulfid antimonitý; sulfidy; sulfimid kyseliny benzoovej; sulfónové kyseliny; priemyselné chemikálie; acetanhydrid, anhydrid kyseliny etánovej; acetát celulózy, v surovom stave; acetáty, octany, etanáty
(chemikálie); acetón, propanón, dimetylketón;
acetylén; acetylén tetrachlorid (tetrachlóretán);
acrylové živice, surové; agar-agar; aktívne uhlie;
aldehyd amónny; aldehydy; algináty (chemické
prípravky); alkalické jodidy na priemyselné
účely; alkalické kovy; alkálie; alkaloidy; alkohol;
amoniak; amoniak na priemyselné účely; kamencový amoniak; amylacetát, etanát pentylový;
amylalkohol; anhydridy; arabská guma na priemyselné účely; arzeničnan olovnatý; baryt; barytový papier; bauxit; bentonit; benzénové deriváty; antistatické prípravky s výnimkou prípravkov pre domácnosť; bezvodý amoniak; kalcinovaná sóda, bezvodý uhličitan sodný; bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné účely; biochemické katalyzátory; bizmut; látky na výrobu
blýskania; bróm na chemické účely; celulóza,
buničina; filtračné materiály (chemické prípravky); lampová čerň, lampové sadze na priemyselné účely; syntetické materiály na absorpciu oleja;
chemické čističe oleja; chemické odlučovače
oleja; chemické prípravky na čistenie, na odmas-
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ťovanie; chemické prípravky na odstraňovanie
vosku; chemické tužidlo na kaučuk; chemické
tužidlo na papier; chlorečnany; chloristany; chloridy; chlorid hlinitý; chlorid horečnatý; chlorid
uhličitý, tetrachlórmetán; chlórnan sodný; chlórové vápno; chrómany; prípravky na čistenie
plynu; chemické prípravky na čistenie vody; defolianty; dehydratačné prípravky na priemyselné
účely; deriváty celulózy; destilovaná voda; detergenty na použitie vo výrobnom procese; diastáza (enzým) na priemyselné účely; diatomit;
diazopapier; dichlór cínu; dichróman draselný;
dichróman sodný; dioxalát draslíka; disperzia
plastov; ropné dispergačné činidlá; olejové disperzné činidlá; ditioničitany; dolomit na priemyselné účely; drevovina; trieslové drevo; dubienky; kaliace látky do emailu; chemické výrobky
na matnenie emailu; emulgátory; enzymatické
prípravky na priemyselné účely; enzýmy na
priemyselné účely; epoxidové živice, v surovom
stave; estery celulózy na priemyselné účely; estery; etán; etanát olovnatý, etanát olovičitý; éter
kyseliny sírovej; étery celulózy na priemyselné
účely; étery; etylalkohol; etyléter, etánoxyetán;
chemické prípravky na výrobu farieb; chemické
prípravky na výrobu pigmentov; fenol na priemyselné účely; fermenty na chemické účely;
mliečne fermenty na chemické účely; ferokyanidy; filtračné materiály (minerálne látky); filtračné materiály (plastické látky v surovom stave);
filtračné materiály (rastlinné látky); flokulačné
činidlá; formaldehyd na chemické účely; fosfatidy; gambir; getery - chemicky aktívne látky;
chemické prípravky na výrobu glazúry s výnimkou pigmentov; glukóza na priemyselné účely;
glukozidy; glyceridy; glycerín na priemyselné
účely; glykol; glykoléter; látky na výrobu, na renováciu gramofónových platní; hydrát hlinitý;
hydráty; kvapaliny do hydraulických obvodov;
hydrazín; hydrogén uhličitan sodný na chemické
účely; hydroxid sodný na priemyselné účely;
hydroxidy alkalických kovov; látky proti vytváraniu alebo na odstraňovanie inkrustácie; látky
proti tvoreniu vodného kameňa; izopropyltoluén;
izotopy na priemyselné účely; kalcinovaná sóda;
kamenec; hlinitý kamenec; kaolín; karbid; karbid
vápenatý; kasiopeum (lutécium); katalyzátory
chemické; katechu (extrakt východoindickej akácie); látky na ochranu kaučuku; kvapalný kaučuk; kaučukový roztok; kazeín na priemyselné
účely; kebračo na priemyselné účely; konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov; korozívne prípravky; ketóny; kremičitan hlinitý; kreozot na chemické účely; krotónaldehyd; kryogénne prípravky; kryptón; kyanidy; roztoky na
kyanotypiu; kyanotypové plátno; planografický
materiál; lantán; lecitín, ako surovina; magnetická kvapalina na priemyselné účely; kôra mangového stromu na priemyselné účely; mastenec
(kremičitan horečnatý); prípravky na oddeľovanie mastnoty; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; médiá na automatický
prenos; metaloidy; metylbenzén; metylbenzol;
metyléter; morská voda (na priemyselné účely);
múka na priemyselné účely; namáčacie, zvlhčovacie prípravky na farbenie a čistenie; neutralizačné prípravky toxických plynov; vedľajšie
produkty spracovania obilnín na priemyselné využitie; octan hlinitý; prípravky, látky na odstránenie politúry; ohňovzdorné prípravky; olivín

(chemický prípravok); organické čistiace prípravky; jodid hlinitý; oxaláty; chloridy paládia;
albuminový papier; nitrifikačný papier; lakmusový papier; regeneračný papier; papierovina
(papierová vláknina); peroxid vodíka; peroxoboritan sodný; peroxouhličitany; planografický papier; disperzné činidlá na plastické hmoty; plastické hmoty, ako suroviny; plastisoly; plynové
poháňače do aerosólov; stužené plyny na priemyselné účely; potaš (uhličitan draselný); povrchovo aktívne chemické činidlá; tenzné činidlá; prazeodým; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa s výnimkou prípravkov pre domácnosť; prípravky na zmäkčovanie vody; prípravky
proti tvorbe kotolného kameňa; prométium; protaktínium; proteín (surovina); protiskvapalňovacie chemické látky; rozpúšťadlá na gumu; odglejovacie prípravky; sacharín; sadze na priemyselné účely; salmiak; zmesi na výrobu sietí; silikáty; silikóny; škrob na priemyselné účely; chemické látky na skvapalňovanie škrobu; škrob
(apretúra); spinely (chemické prípravky); spódium (kostné uhlie); štiepateľné materiály pre
jadrovú energetiku; syntetické živice, v surovom
stave; tapioková múka na priemyselné účely; tetraboritan disodný, bórax; tetrachloridy, chloridy
obsahujúce štyri atómy chlóru; tiokarbanilid;
tmely, ako impregnačné látky s výnimkou farieb;
toluén; triesloviny; uhličitany; uhličitan horečnatý; uhličitan vápenatý; uhľohydráty; umelé živice, v surovom stave; urýchľovače vulkanizácie;
látky na vytvrdenie vápenca; acetát vápna; prípravky podporujúce varenie na priemyselné
účely; draselná voda; ťažká voda; vulkanizačné
prípravky; vymieňač iónov (chemické prípravky); vyzina s výnimkou vyziny pre domácnosť
a kancelárske účely; zásady (chemické látky);
želatína na priemyselné účely; zemiaková múčka
na priemyselné účely; zmäkčovadlá; zmäkčovadlá na priemyselné účely; žieravé látky na
priemyselné účely; prípravky na popúšťanie kovov; prípravky na kalenie kovov; prípravky na
žíhanie kovov; moridlá na kovy; chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov;
obrábacie prípravky na konečnú úpravu ocele;
prípravky na opracovanie odliatkov; kovové
mydlá na priemyselné účely; prípravky na lejacie
formy; spojivá (lejárske); lejársky piesok; tmel,
nauhličovadlo (metalurgia); galvanický kúpeľ;
prípravky na galvanizáciu; palivá pre jadrové reaktory; retardéry (spomaľovacie látky) do jadrových reaktorov; prípravky na úsporu paliva; šetriče uhlia; látky podporujúce horenie (chemické
prísady do motorových olejov); antidetonačné
látky pre spaľovacie motory; chemické prísady
do motorových palív; detergentné prísady do
benzínu; chemické prípravky na dekarbonizáciu
motorov; chladiace zmesi do motorov vozidiel;
chladiace prípravky (zmesi); nemrznúca zmes;
prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny
v motoroch; odpeňovacie roztoky do akumulátorov batérií; okyslená voda na dobýjanie batérií,
akumulátorov; brzdové kvapaliny; zmesi na opravu pneumatík, duší pneumatík; tmel na pneumatiky; chemické prípravky - umelé sladidlá;
oleje na konzervovanie potravín; priemyselné
filtračné látky na nápoje; činidlá na čírenie a
konzervovanie piva; chemické prípravky na údenie mäsa; prípravky na tenzerizáciu mäsa; adhézne prípravky na chirurgické bandážovanie;
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prípravky zabraňujúce púšťaniu očiek na pančuchách; moridlá na tabak; chemické prípravky na
sebaobranu; hasiace zmesi; chemické látky na
konzervovanie potravín; číriace prípravky; číriace prípravky na mušty; číriace prípravky na víno;
enologické baktericídne látky (chemické prípravky na použitie pri výrobe a ošetrovaní; vína);
chemické prípravky na fermentáciu, kvasenie vína; produkty destilácie drevného liehu; drevný
lieh (metylalkohol); drevný ocot; liehový ocot;
vinný alkohol; vinný kameň s výnimkou vinného
kameňa na farmaceutické účely; bakteriologické
prípravky na octové kvasenie; živočíšne uhlie;
prípravky zo živočíšneho uhlia; hlina; zemina na
pestovanie; vzácne zeminy; diatomová zemina;
kovové zeminy; kovy alkalických zemín; rozsievková zemina; poľnohospodárske hnojivá;
humus na hnojenie na list; kompost; morské
chaluhy (hnojivo); rašelina ako hnojivo; rašelinové kvetníky pre záhradníctvo; bezzeminové
rastlinné substráty; troska (hnojivo); guáno;
chemické prípravky na zlepšenie pôd; prípravky
na hnojenie; liadok; dusíkaté hnojivá; dusičnan
vápenatý (hnojivo); kyánamid vápenatý, dusíkaté
vápno (hnojivo); fosfáty (hnojivá); superfosfáty
(hnojivá); vtáčí lep; záhradnícke chemikálie, agrochemikálie, chemikálie pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov hormóny
na aktiváciu a rýchlenie dozrievania ovocia; prípravky na konzervovanie kvetov; štepárske vosky; tmel na štepenie stromov; tmely na vypĺňanie
dutín stromov; glejové prípravky na ošetrovanie
stromov; karbonyl na ošetrovanie rastlín; prípravky proti klíčivosti zeleniny; chemické
ochranné prípravky na prevenciu proti kúkoľu;
chemické ochranné prípravky proti sneti obilnej;
ochranné chemické prípravky na vinič; chemické
prísady do insekticídov, fungicídov; prípravky na
reguláciu rastu rastlín; moridlá na semená; prípravky obsahujúce stopové prvky pre rastliny;
sadze na poľnohospodárske účely; ílový výplach;
vrtný kal, vrtný výplach; chemické aditíva do
ílového výplachu; prísady, chemické, do vrtných
kalov; filmy, kinofilmy so svetlocitlivou vrstvou,
neexponované; röntgenové filmy, s citlivou vrstvou, neexponované; fotografický papier; svetlocitlivý papier so svetlocitlivou vrstvou; samotónovací papier (fotografia); fotografické platne so
svetlocitlivou vrstvou; ferotypové platne (fotografia); chemické prípravky na použitie vo fotografii; fotografické vývojky; fotografické emulzie; pektín (fotografia); farbiace kúpele (fotografia); farbiace soli (tónovacie prípravky na fotografiu); fotografické redukčné činidlá; zoslabovače negatívov na fotografické účely; senzibilizátory, scitlivovače (fotografia); svetlotlačové
plátno (fotografia); želatína na fotografické účely; ustaľovacie kúpele na fotografie; platne so
svetlocitlivou vrstvou na ofsetové tlačenie; chemické látky na leptanie skla; chemické látky na
matnenie skla; chemické prípravky proti matneniu alebo zakaleniu okenného skla; emaily
a chemické prípravky na farbenie skla; kalivá na
emaily a sklo; prípravky proti zakaľovaniu skla;
prípravky proti matneniu šošoviek; vodné sklo;
keramické glazúry; zmesi na výrobu technickej
keramiky; keramické materiály vo forme častíc,
na použitie ako prostriedky na filtrovanie; keramické zmesi na spekanie (granuly, prášok); che-
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mické látky na prevzdušnenie betónu; spojivá do
betónu; konzervačné prípravky na konzervovanie
betónu, cementu s výnimkou farieb a olejov;
ochranné, konzervačné prípravky na tehly a tehlové murivo okrem farieb a olejov; prípravky
izolujúce proti vlhkosti muriva s výnimkou farieb; ochranné prípravky na škridly s výnimkou
farieb a olejov; tmely, spojivá, lepidlá na obkladačky; chemické prípravky na čistenie komínov;
rozpúšťadlá na fermeže a laky; gurjunský balzam
na výrobu fermeží a lakov; chemikálie na vyplachovanie radiátorov; sumach na garbiarske účely;
algarovila (garbiarstvo); chemické prípravky na
ošetrenie kože, usní; chemické prípravky na vodovzdornú impregnáciu kože; lepidlá na kožu;
lepidlá, tmely na obuv; mastix na kožu; oleje na
činenie kože; oleje na spracovanie kože; oleje na
úpravu kože - garbiarstvo; garbiarske apretúry na
kože s výnimkou olejov; moridlo (na použitie
v garbiarstve); garbiarske prípravky na mastenie
kože; garbiarske prípravky na vyrobenie koží;
naftalín; apretúry; prípravky na apretovanie
a konečnú úpravu textílií; dextrín (apretúra);
chemické avivážne prípravky na priemyselné
účely; chemické prípravky proti fľakom, škvrnám na textilných látkach; rozjasňovače (chemické prípravky na zjasňovanie farieb) na priemyselné účely; chemické impregnačné prípravky
na textil (vodovzdorná úprava); namáčacie, zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel; bieliace
prípravky pre textilný priemysel; prípravky na
valchovanie; valchovacia hlina pre textilný priemysel; zváracie, spájkovacie pasty; ochranné
plyny na zváranie; chemické prípravky na zváranie; prípravky na tvrdé spájkovanie; tavidlá na
tvrdé spájkovanie; lepidlá na priemyselné účely;
gleje, lepidlá (škrobové lepidlá, glutén) s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť; lepidlá a gleje na lepenie plagátov; oddeľovacie a odlepovacie prípravky; lepidlá na tapetovanie; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; lepiace materiály na adhezíva
na priemyselné účely; prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami; prípravky na glejenie; jódované bielkoviny; sladová bielkovina; bielkovina
(živočíšna alebo rastlinná, ako surovina); viskóza; chemické prípravky na vedecké účely (okrem
lekárskych a veterinárnych účelov); chemické
látky na laboratórne analýzy (s výnimkou analýz
na lekárske alebo zverolekárske; účely); bakteriologické, bakteriálne prípravky s výnimkou
prípravkov na lekárske a zverolekárske účely;
biologické prípravky s výnimkou prípravkov na
lekárske alebo zverolekárske účel; chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske
účely); diagnostické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely;
kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na
lekárske a zverolekárske účely; indikátorový papier; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
3 - Voňavkárske výrobky; voňavky; voňavá
zmes; kolínske vody; parfumovaná voda; vonné
drevo; ružový olej; levanduľová voda; levanduľový olej; vydymovacie prípravky (parfumy);
pižmo (parfuméria); oleje do parfumov a vôní;
základné látky na kvetinové parfumy; výťažky
z kvetov (parfuméria); mentol pre parfumériu;
mentolová esencia (éterický olej); ambra (parfuméria); ionón (parfuméria); vrecúška s parfumovaným práškom na bielizeň; dezodoranty na
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osobnú potrebu; prípravky proti poteniu; spreje
na osvieženie dychu; toaletné, kozmetické prípravky; kozmetické potreby, kozmetické taštičky; čistiace mlieka na kozmetické, toaletné účely; kozmetické krémy; farbivá na toaletné účely;
kozmetické farby; prípravky na odstraňovanie
farby; vata, vatové tyčinky, tampóny na kozmetické účely; spojivá - lepidlá na kozmetické účely; tuky, oleje na kozmetické účely; vazelína na
kozmetické účely; toaletné vody; mandľové
mlieko na kozmetické účely; adstringentné prípravky na kozmetické účely; kozmetické prípravky na určené na starostlivosť o pleť; pleťové
vody na kozmetické účely; pleťová voda po holení; bieliace krémy na pokožku; bieliace prípravky na kozmetické účely; skrášľovacie masky
(kozmetické prípravky); kozmetické tampóny,
obrúsky napustené pleťovým tonikom; prípravky
na líčenie, líčidlá; prípravky na odstraňovanie líčidla; púder, práškový mejkap; kozmetické ceruzky; rúže; lesky na pery, leštiaca červeň; kozmetické prípravky na obočie; ceruzky na obočie,
obočenky; špirála na riasy; kozmetické prípravky
na mihalnice; umelé mihalnice; lepidlá na nalepovanie umelých mihalníc; kozmetické opaľovacie prípravky; ošetrovacie prípravky na nechty;
laky na nechty; umelé nechty; prípravky na odstránenie lakov; šampóny; farbivá alebo tónovače
na vlasy; farby na fúzy a brady; peroxid vodíka
na kozmetické účely; neutralizačné prípravky pri
trvalej ondulácii; pomády na kozmetické účely;
vlasové vody; lak na vlasy; prípravky na kučeravenie vlasov; pomády, vosky na fúzy; holiace
prípravky; lepiace prípravky na lepenie umelých
vlasov; prípravky na čistenie zubov; prípravky na
čistenie umelých chrupov; ústne vody, nie na lekárske účely; mydlá, mydielka; mydlá na holenie; mydlá proti poteniu; mydlá proti poteniu
nôh; dezinfekčné mydlá; dezodoračné mydlá;
mandľové mydlo; medicinálne mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely; ozdobné kozmetické
obtlačky; kozmetické prípravky na zoštíhlenie;
depilačné prípravky; depilačný vosk; pemza;
pracie prípravky; namáčacie prípravky, prípravky
na predpieranie; quilajová kôra na pranie; sóda
na bielenie, na pranie; bieliace prípravky; soli na
bielenie; odfarbovače; farbiace prípravky na
modrenie šatstva, bielizne; šlichtovacie prípravky; vosk na použitie pri praní; zmäkčovadlá na
textílie a bielizeň; chemické avivážne prípravky
na použitie v domácnosti; škrob na bielizeň;
amidon (apretačný prípravok); javelový lúh; leštiace, glazovacie prípravky na bielizeň; abrazíva,
prostriedky na brúsenie; sklené plátno; brúsny
papier; sklený, šmirgľový papier; pieskové,
brúsne plátno; diamantové brusivo; karbid kremíka; karbidy kovu (brusivo); korund (brusivo);
prípravky na ostrenie, brúsne prípravky; pasty na
obťahovacie remene na britvy; leštiace prípravky, leštidlá; leštiace pasty, vosky; leštiaci kameň;
papier na leštenie; leštiace prípravky na nábytok
a dlážku; leštidlá na obuv, leštiace krémy na
obuv; konzervačné, ochranné prípravky na kožu
(leštidlá); obuvnícke vosky; tripel (kameň) na
leštenie; vosky na parkety, dlážku; čistiace prípravky; prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čistenie za sucha; vulkanický popol na
čistenie; prípravky na čistenie odpadových rúr;
čistiace prípravky na automobilové okná; oleje

na čistenie; bieliace a čistiace prípravky na kožu;
prípravky na odstraňovanie vodného kameňa pre
domácnosť; odmasťovacie prípravky s výnimkou
prípravkov na použitie vo výrobnom procese;
odstraňovače podlahových parketových voskov
(čistiaci prípravok); terpentín, ako odmasťovací
prípravok; odhrdzovacie prípravky; odstraňovače
škvŕn; éterické esencie, éterické esenciálne oleje;
éterické oleje z cédrového dreva; aromatické látky (esencie); aromatické látky do nápojov (esenciálne oleje); aromatické látky, príchuti do zákuskov (esencie); badiánová esencia; bergamotový olej; citrónové éterické oleje; mandľový
olej; jasmínový olej; gaultierový olej; geraniol;
heliotropín; práškový mastenec; antistatické prípravky na použitie v domácnosti; čpavok, amoniak na použitie ako čistiaci prostriedok; čistiace
prípravky na tapety; krieda na čistenie; chemické
prípravky na osvieženie farieb; detergenty s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom
procese a na lekárske účely; kamenec (antiseptický prípravok); lúh sodný; chlórnan draselný;
sklotextil; safrol; terpény; krajčírsky vosk; plavená krieda; kadidlo; kozmetické prípravky pre
zvieratá; šampóny pre zvieratá chované v domácnosti; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
4 - Benzén; benzol; gazolín; cerezín; elaín; etylalkohol; stearín; xylén; xylol; parafín; palivá;
materiály na podpaľovanie; papierové pásky na
zapaľovanie; palivové drevo; drevené triesky na
zapaľovanie; palivové plyny; minerálne palivá;
stužené plyny (palivo); uhlie aj kamenné; antracit; lignit; koks; uhoľné brikety; uhoľný prach
(palivo); drevené uhlie (palivo); palivové brikety;
drevené brikety; rašelina (palivo); rašelinové brikety ako palivo; palivové, horľavé oleje; uhoľný
dechtový olej; mazut; motorové palivá, pohonné
látky; benzín; motorové oleje; prísady, aditíva,
nechemické, do motorových palív; prchavé pohonné zmesi, palivové zmesi do karburátorov;
palivá na báze alkoholu; generátorový plyn; nafta
aj na kúrenie; kerzín, rafinovaný petrolej; osvetľovacie prostriedky; plyn na svietenie; tuky na
svietenie; vosk na svietenie; petrolejový éter; loj;
sviečky (na svietenie); nočné lampičky (sviečky);
sviečky na vianočné stromčeky; lampové
a sviečkové knôty; priemyselné oleje; priemyselné tuky; mazadlá; mazacie oleje; mazacie tuky;
mazadlá na laná, remene; mazadlá na zbrane;
mastiace tuky, mazadlá na obuv; konzervačné,
ochranné prípravky na kožu (oleje a tuky); grafit
na mazanie; tuk z ovčej kože, lanolín; kosťový
olej na priemyselné účely; olej na ochranu, konzervovanie muriva; oleje na odstránenie debnenia
- stavebníctvo; plynový olej; repkový olej na
priemyselné účely; ricínový olej na technické
účely; rybí olej, nie na ľudskú spotrebu; slnečnicový olej na priemyselné účely; prípravky zo
sójového oleja proti priľnavosti kuchynského
riadu; zvlhčujúci olej; olej na textil; oleje do farieb; vazelína na priemyselné účely; vosk, ako
surovina; vosk na priemyselné účely; včelí vosk;
vosky na remene; vosk z karnaubovej palmy; ligroin; prípravky na viazanie prachu na zametanie,
zmesi na viazanie prachu, odprašovanie; prípravky na odstraňovanie prachu; protišmykové prípravky na hnacie remene; ropa, surová alebo rafinovaná; rezné chladiace kvapaliny; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary,

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
5 - Liečivé, terapeutické prípravky do kúpeľa;
prípravky do perličkových kúpeľov; liečivé kúpeľové soli; vonné soli; soli do minerálnych kúpeľov; antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na hygienické
účely; chemické dezinfekčné prostriedky na WC;
soli minerálnych vôd; minerálne prípravky potravinárske; medicinálny alkohol; želatína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania
obilnín (na lekárske účely); chemicko-farmaceutické prípravky; chemické prípravky na farmaceutické a lekárske účely; chemické činidlá na
lekárske účely; žieravé látky na farmaceutické
účely; chemické prípravky na zverolekárske
účely; chemické činidlá na zverolekárske účely;
jedy; herbicídy; fungicídy; insekticídy; pesticídy;
prípravky na ničenie škodcov; chemické prípravky na ošetrovanie plesní; chemické prípravky na
ošetrovanie viniča; náhradné náplne do uvedených tovarov; obaly, puzdrá a stojany na uvedené
tovary.
9 - Acidometre, akumulátory do batérií; prístroje
na zaznamenávanie času; automatické časové
spínače; chemické prístroje a nástroje; chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu; chronografy, chronometre ako prístroje; destilačné
prístroje na vedecké účely; laboratórne destilačné
prístroje; detektory; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; dýchacie prístroje (respirátory), dýchacie masky s výnimkou masiek - respirátorov na umelé dýchanie; elektrolyzéry; filtre
na dýchacie masky; fotometre; zariadenia a prístroje na fyziku; liehomery, liehové manometre;
magnetoskopy; manometre (tlakomery); ochranné masky; membrány do vedeckých prístrojov;
meracie pomôcky a prístroje; elektrické meracie
zariadenia; meračský stôl; meradlá; prístroje
a nástroje na meranie objemu; mierky; mikrometre; mikroskopy; monitorovacie počítačové
programy; elektrické monitorovacie prístroje;
špeciálny laboratórny nábytok; nástroje na meranie obrysov; ochranná obuv proti žiareniu, ohňu
a iným nebezpečenstvám; ochranné helmy;
ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu;
ochranné prilby na šport; ochranné rukavice proti
röntgenovým lúčom na priemyselné účely;
ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom
s výnimkou zariadení na lekárske účely; ochranné zariadenie proti prepätiu; odmerky zo skla;
ochranné oblečenie proti ohňu; protipožiarne
ochranné odevy; ohňovzdorné obaly; osobné
ochranné prostriedky proti nehodám; pece na laboratórne experimenty; rúry na laboratórne experimenty; pipety; prístroje na rozbor plynu; metre;
laboratórne podnosy; polarimetre; presné meracie
prístroje; pyrometre; refraktometre; refraktory;
röntgenové prístroje a zariadenia; prístroje na
rozbor vzduchu; salinometre - prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde; skúmavky; stroje
a zariadenia na skúšanie materiálu; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely;
sondážne zariadenia a stroje; sondy na vedecké
účely; spektrografy; spektroskopy; laboratórne
tégliky; prístroje na kontrolu tepla; teplomery
s výnimkou lekárskych; snímače teploty; termostaty; zariadenia na meranie tlaku; tlakomery na
ventily; ukazovatele hladiny vody; zariadenia na
meranie hladiny vody (vodoznaky); tlakomery,
ukazovatele tlaku; váhy; stroje, prístroje a nástroje na váženie; vážiace prístroje; viskozimetre;

141

vlhkomery, hygromery; závažia; náhradné diely,
časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá
a stojany na uvedené tovary.
11 - Filtre ako časti zariadení pre priemysel alebo
domácnosť; prístroje na čistenie oleja; dýzy; zariadenia na zásobovanie vodou; zariadenia na
prívod vody; vodovodné zariadenia, vodovody,
vodovodné potrubia; sanitárne (toaletné) prístroje
a zariadenia; potrubia ako časti sanitnej inštalácie; konce potrubia; potrubné kohútiky a kohúty;
regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia
a príslušenstvo na reguláciu vodných zariadení;
zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; hydranty; tlakové zásobníky vody; ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; drezy; prístroje na vytváranie vĺn; fontány; zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie; difuzéry k zavlažovacím
zariadeniam; preplachovacie kontajnery; čisté
komory (sanitná inštalácia); čistiace zariadenia
na odpadovú vodu; filtre na pitnú vodu; zariadenia a stroje na čistenie, filtrovanie alebo úpravu
vody; zariadenia na recykláciu a regeneráciu vody a surovín; zariadenia na spracovanie kalov;
odsoľovacie zariadenia; sterilizátory vody; prístroje a zariadenia na úpravu a zmäkčenie vody;
prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách;
kúpeľňové armatúry; kúpeľňové obloženie; sprchy; sprchovacie kabíny; sprchovacie kúty; umývadlá; kúpacie vane; vaňové zariadenie; kúpeľové vane; inštalačný materiál na vane; armatúry
ako vaňové príslušenstvo; podložky, vodovodné
krúžky (tesniace krúžky); toalety - záchody; prenosné záchody; toaletné (záchodové) misy; záchodové sedadlá; splachovače, splachovacie zariadenia; prostriedky na odstraňovanie zápachu
s výnimkou prostriedkov pre osobnú potrebu; pisoáre; bidety; zariadenia na dezinfikovanie; dezinfekčné dávkovače na toalety; saunovacie zariadenia a zariadenia do sauny; naparovacie prístroje (sauna); prenosné kabíny na parné kúpele;
príslušenstvo na teplovzdušný kúpeľ; vane na sedacie kúpele; solária ako prístroje; inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely;
bojlery, ohrievače vody s výnimkou bojlerov ako
častí strojov; špirály, ako časti destilačných,
ohrievacích a ochladzovacích zariadení; klimatizačné prístroje a zariadenia; klimatizačné filtre;
elektrické ventilátory (stolové); medziprehrievače vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; odparovače; vetracie zariadenia; ventilátory (ako
časti vetracích zariadení); ventilátory na klimatizáciu; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; ionizátory na čistenie vzduchu; zariadenia na filtrovanie vzduchu; zariadenia na osvieženie vzduchu; ochladzovacie zariadenia a stroje; chladiace
komory, nádoby; chladiace stroje, prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia na chladenie tabaku; chladiace zariadenia na chladenie tekutín,
vody; chladiarne; chladničky; nápojové chladničky; zariadenia na chladenie mlieka; mraziace
boxy na výrobu ľadu; mraziace zariadenia,
mrazničky; stroje a zariadenia na výrobu ľadu;
plynové kondenzátory, chladiče s výnimkou
kondenzátorov ako častí strojov; osvetľovacie
prístroje a zariadenia; lampy na svietenie; stropné svetlá, lustre; svetlomety, reflektory, elektrické vreckové baterky; elektrické lampy; oblúkové
lampy; plynové lampy; olejové lampy; lampy na
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osvetľovanie akvárií; lampy na kaderenie vlasov;
UV - lampy s výnimkou lámp na lekárske účely;
laboratórne lampy; premietacie lampy; spájkovacie lampy; držiaky na lampy a svietidlá; tienidlá
na lampy; plášte svietidiel; objímky na tienidlá;
chrániče osvetľovacích telies; cylindre, cylindre
svietidiel; objímky na svietidlá lámp; svetelné rúry; pouličné lampy, kandelábre; svetelné gule,
lampové banky; banské lampy; bezpečnostné
lampy; lampy na čistenie vzduchu od baktérií
(germicídne); elektrické svetlá na vianočné
stromčeky; svietiace domové čísla; potápačské
svetlomety; elektrické výbojky na osvetlenie;
žiarivky; osvetľovacie horečnaté vlákna; uhlík do
oblúkových lámp; lampové horáky; benzínové
horáky; difuzéry svetla; acetylénové reflektory;
vlákna do elektrických lámp; zásuvky na elektrické svetlá; žiarovky; reťaze farebných žiaroviek; fakle; lampáše; lampióny; svetlá, reflektory, svetlomety, osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky, vozidlá, automobily; zariadenia vozidiel, automobilov proti oslneniu (výstroj lámp); žiarovky do smeroviek na vozidlá;
osvetľovacie zariadenia lietadiel; bicyklové
svetlá, svietidlá; klimatizačné zariadenia vozidiel, automobilov; rozmrazovacie zariadenia na
vozidlá; vyhrievacie zariadenia, ohrievače na
rozmrazovanie skiel vozidiel; vykurovacie telesá
do automobilov; atómové, jadrové, nukleárne reaktory a ich články; jadrové spomaľovače, zariadenia na spracovanie jadrového paliva a materiálu; acetylénové generátory; plynové generátory; regenerátory tepla; destilačné prístroje, kolóny, veže; polymerizačné zariadenia; laboratórne
spaľovacie komory, kahance; chromatografické
prístroje (na priemyselné účely); žeraviace kahany; dymníky pre laboratóriá; sterilizátory; sterilizátory vzduchu; jednorazové sterilizačné vrecká;
vypaľovacie pece zubárske; baktericídne horáky,
spaľovacie komory; horáky; plynové kahany, horáky; držiaky plynových horákov; liehové horáky, kahany; acetylénové horáky, kahany; kyslíkovo-vodíkové horáky; zariadenia na výrobu pary; tepelné, výhrevné akumulátory; parné akumulátory; solárne kolektory, solárne pece; tepelné čerpadlá; spaľovne, spaľovacie pece; výhrevné kotly; olejové horáky; dymové hradidlá; parné
kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov; vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským
kotlom; kotlové rúry do vykurovacích zariadení,
kotlov; teplovodné vykurovacie zariadenia; výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako častí
strojov; vykurovacie, vyhrievacie zariadenia
a telesá; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými,
tekutými alebo plynnými palivami; radiátory na
kúrenie, radiátorové uzávery; vykurovacie články; žiariče; šetriče paliva; elektrické vykurovacie
telesá; výhrevné žeraviace vlákna; elektrické radiátory; vyhrievané elektrické podušky, prikrývky s výnimkou podušiek na lekárske účely;
ohrievač do postele; vreckové ohrievače; elektrické aj neelektrické ohrievače na nohy, nánožníky; elektricky vyhrievané koberce; elektrické
vykurovacie vlákna; ohrievače, ohrievadlá; elektrické ohrievače na detské fľaše; ohrievače tanierov; ohrievače na lepidlo, glej; ohrievacie fľaše;
teplovzdušné zariadenia; teplovzdušné rúry; zariadenia na ohrev teplej vody, teplovodné kúrenie; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie;

radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; termostatické ventily (ako časti ústredného kúrenie); prístroje na čistenie plynu; skrubery (práčky plynu
ako časti plynových zariadení); čističe plynu ako
časti plynových zariadení; zapaľovače na zapaľovanie plynu; plynové bojlery; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo na plynové zariadenia
a plynové potrubia; zapaľovače; kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; pece (na rozličné účely), sporáky, piecky, rúry s výnimkou laboratórnych a na experimentálne účely; kostry,
konštrukcie pecí a rúr; nakladače, násypné stojany do pecí; tvarované obloženie, tvarovky pecí;
roštnice, rošty do pecí; pecové popolníky; automatické dopravníky na prepravu popola; chladiace zariadenia na pece; kachle; kotly na pranie;
prenosné vyhne; výhrevné platne; horúce platne;
kozuby, domové kozuby; kozlík kovový ku kozubu; ražne; zariadenie na otáčanie ražňom;
dymníky; komínové dúchadlo, ventilátor; komínové rúry, dymovody; vyžarovacie komíny na
použitie v rafinériách ropy; pražiace stroje; zariadenia na praženie kávy; pražiace stroje na
slad; pražiace stroje na tabak; pražiče na ovocie;
prístroje a zariadenia na sušenie, sušičky; vzduchové sušiarne; prístroje na dehydratáciu potravín organického pôvodu; zariadenia na sušenie
krmiva; elektrické sušiče bielizne; sušiče na vlasy; sušiče na ruky, do umyvárni; varné prístroje
a zariadenia; mikrovlné rúry; pastéry (zariadenia
na pasterizáciu); kuchynské sporáky; kuchynské
potreby na pečenie a varenie, elektrické; variče;
stolné variče; ponorné ohrievače; elektrické kanvice; kávovary, kávové filtre elektrické; autoklávy, elektrické tlakové varáky; elektrické tlakové
hrnce; rúry na pečenie; elektrické formy na pečenie oblátok; príslušenstvo rúr zo šamotu; pekáč,
otočný rošt; elektrické fritézy; hriankovače;
elektrické strojčeky na výrobu jogurtov; filtračné
kávovary, elektrické; grily; kamene z lávy na použitie pri grilovaní; kuchynské odsávače; ohrievacie železá do žehličiek; náhradné diely, časti
a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
14 - Hodiny, hodinky; nástroje na meranie času,
časomiery; chronometre ako hodinky; chronoskopy (na meranie krátkych časových úsekov);
elektrické hodiny a hodinky; budíky; slnečné hodiny; stopky; náramkové hodinky; náramky na
hodinky; kyvadlové hodiny; hodinárske kyvadlá;
kontrolné hodiny; atómové hodiny; mechanizmy
hodín a hodiniek (hodinové a hodinkové strojčeky); hodinové stroje; perá do hodinových strojov;
hodinové a hodinkové ciferníky, ručičky, pružiny, sklíčka; ciferníky (slnečných hodín); hodinkové sklíčka; hodinové ručičky (do hodín a hodiniek); hodinárske kotvičky; hodinové skrinky;
ozdobné skrinky na hodiny; puzdrá na chronometre (na meracie prístroje, hodinky); puzdrá na
hodinky; remienky na hodinky; retiazky na hodinky.
42 - Vykonávanie laboratórnych rozborov pre
oblasti životného prostredia, potravinárstva, poľnohospodárstva, priemyslu, vodohospodárstva,
služieb, stavebníctva; výskum a vývoj nových
výrobkov pre zákazníkov; výskum a vývoj chemických prípravkov; výskum a vývoj laboratórnej techniky; technický prieskum; strojársky výskum; skúšky materiálov; kalibrácia; kontrola
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kvality; výskum v oblasti kozmetiky; štúdie
technických projektov, projektová činnosť; projektovanie v oblasti životného prostredia; riadenie a vyhodnocovanie geologických a hydrogeologických úloh v oblasti životného prostredia;
expertízy, prieskumy - inžinierske práce; geologický prieskum, výskum, vyhľadávanie; geologické expertízy; služby v oblasti chémie; chemické analýzy; chemický výskum; bakteriologický výskum; biologický výskum; poradenské
služby a sprostredkovateľská činnosť v oblasti
ochrany životného prostredia; sprostredkovateľská činnosť v oblasti laboratórnych prác; sprostredkovanie uvedených služieb.
(540)

(731) ENVILAB, s. r. o., Palárikova 85, 022 01 Čadca,
SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

3387-2002
25.11.2002
31, 33, 36, 37, 39, 40, 43, 44
31 - Drevo surové, kmene stromov, kôra (surovina), neopracované rezivo, ovocie čerstvé, rastliny, sadenice, rastlinné semená, čerstvá zelenina,
čerstvé zemiaky, živé zvieratá, živé ryby, úžitkové domáce zvieratá, hydina na chov, hydina živá,
hospodárske zvieratá, hrozno čerstvé.
33 - Víno, vínovica.
36 - Správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností,
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva.
37 - Prenájom dopravných strojov a zariadení,
stavebných strojov a zariadení, stavebníctvo
(stavebná činnosť).
39 - Agroturistika, organizovanie ciest, organizovanie okružných výletov, prenájom dopravných prostriedkov, sprevádzanie turistov, preprava turistov, sprostredkovanie prepravy, turistické
prehliadky.
40 - Stínanie a spracovanie dreva.
43 - Bufety (rýchle občerstvenie), kaviarne, hotelierske služby, reštaurácie, bary (služby), poskytovanie prechodného ubytovania, prenájom
bytových priestorov, ubytovacie kancelárie, turistické ubytovne, prevádzkovanie ubytovania.
44 - Chov zvierat, prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení, pestovanie rastlín,
pestovanie ovocia, pestovanie viniča, vinohradníctvo.
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(731) Talapka Cyril, Hečkova č. 100, 903 01 Senec,
SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3393-2002
25.11.2002
1, 2, 7, 8, 17, 19, 35, 40, 42
1 - Chemické prípravky na výrobu farieb; chemické prípravky na výrobu pigmentov; chemické
výrobky a prípravky pre priemysel, hlavne pre
stavebníctvo; priemyselné chemikálie; chemické
prípravky na výrobu glazúry s výnimkou pigmentov; keramické glazúry; zmesi na výrobu
technickej keramiky; keramické materiály vo
forme častíc na použitie ako prostriedky na filtrovanie; keramické zmesi na spekanie (granuly,
prášok); chemické látky na prevzdušnenie betónu; spojivá do betónu; konzervačné prípravky na
konzervovanie betónu, cementu s výnimkou farieb a olejov; impregnačné prostriedky do cementu a betónu; ochranné, konzervačné prípravky na tehly a tehlové murivo okrem farieb a olejov; prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva
s výnimkou farieb; ochranné prípravky na škridly
s výnimkou farieb a olejov; tmely, spojivá, lepidlá na obkladačky; chemické prípravky na čistenie komínov; rozpúšťadlá na fermeže a laky;
gurjunský balzam na výrobu fermeží a lakov;
rozjasňovače (chemické prípravky na zjasňovanie farieb) na priemyselné účely; disperzia plastov; plastické látky, hmoty, ako suroviny: chemické prípravky na čistenie, na odmasťovanie;
chemické prípravky na odstraňovanie vosku:
chemické výrobky na matnenie emailu; umelé
živice; epoxidové živice, v surovom stave; silikáty; silikóny; moridlá na kovy.
2 - Náterové hmoty, farby, laky, lazúry, ochranné
náterové hmoty na úpravy interiérov a exteriérov
pre stavebníctvo: náterové hmoty, farby, laky, lazúry, ochranné náterové hmoty proti požiaru, korózii, baktériám; náterové hmoty na betón, strešnú krytinu, keramické stavebné prvky; minium;
koralová fermež; glejoživice; glieda, oxid olovnatý, olovená oranž; gumiguta na maľovanie;
kalafúna: kopal; lesklice na keramiku; platinové
lesky na keramiku; sikatívy na vysúšanie farieb;
striebrenky na keramiku: sumách do lakov a politúr; vosky (prírodné živice); živičné (bitúmenové) laky; farby, nátery; základné, ochranné nátery
na podvozky automobilov; alumíniové farby;
anilínové farby; azbestové farby: glejové farby;
emailové farby; ohňovzdorné farby; základné náterové farby; farby na keramiku, keramické
farby; tlačiarenské farby (atrament); bronzový
prášok (farba); nátery (farby) na strešné krytiny,
dechtovú plsť; vodové náterové farby; ustaľovacie prípravky, fixatívy na vodové farby; laky;
glazúry (farby, laky): fixatívy, emaily: bronzové
laky; japonský čierny lak, japonská čerň; farbivá;
alizarinové farbivá; riedidlá na náterové hmoty,
farby, laky, lazúry; terpentín (riedidlo na farby);
fermeže; spojivá na farby; zahusťovače do farieb; pigmenty: ochranné protikorózne prípravky;
ochranné pásky proti korózii; ochranné prípravky
na kovy; baktericídne náterové farby; prípravky
proti matneniu kovov; protikorózne oleje mazivá,
tuky proti korózii; nátery zabraňujúce nánosom
a usadeninám; farbiarske drevo; žlté drevo (ako
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farbivo); moridlá, farbivá na drevo; konzervačné
prípravky na drevo; oleje na konzervovanie dreva; kreozot na konzervovanie dreva, karbonyl - konzervačný prostriedok na drevo; moridlá
a farbivá na kožu, usne; farba na kožu; garbiarske farby; farby na obuv; strieborné emulzie,
pigmenty; oxid zinočnatý (zinková bieloba - pigment); karbonová čerň (pigment); lampová
čerň (pigment); tlačiarenské pasty (farby); tlačiarska farba na gravírovanie; kovové fólie pre
maliarov, dekoratérov, tlačiarov, polygrafov
a umelcov; kovy vo forme práškov pre maliarov,
dekoratérov, tlačiarov a umelcov; strieborné fólie; hliníkový prášok na farbenie pre maliarov,
umelcov a dekoratérov: strieborné prášky: striebro vo forme pasty; pozlátka; sandarak; šelak; auramin; badižón; kanadský balzam; senna (hlinka); prírodné živice ako surovina; náplne do tlačiarní a kopírovacích prístrojov (tonery); sklársky tmel; git, náterový tmel: farebné papiere na
farbenie veľkonočných vajec; prípravky na odstraňovanie tapiet; značkovacia farba, značkovací
atrament na zvieratá; obaly, puzdrá a stojany na
uvedené tovary.
7 - Stroje, injektážne stroje; miešacie stroje na
omietku, náterové hmoty, farby, laky, lazúry;
stavebné stroje: elektrické ručné vŕtačky; elektrické stroje a prístroje na čistenie; maliarske
stroje; miešacie stroje; mixéry (stroje) rozprašovacie stroje; ručné nástroje a náradie, na iný než
ručný pohon; striekacie pištole na farbu; miešačky; betónové miešačky (stroje); farbiace stroje;
náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary;
obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
8 - Ručné stavebné náradie; špachtle, stierky, ako
ručné náradie; valčeky ako náradie; zariadenia na
aplikáciu stavebných hmôt; ručné pištole na vtlačovanie tmelu; tesnenia oceľové; uholníky (ručné
nástroje); hroty, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia); dláta, rydlá, vrtáky, hroty
(ručné náradie a nástroje); hoblíky (ručný nástroj); drážkové hoblíky; rezné nože hoblíkov;
želiezka hoblíkov; čapovacie dláta; ručné vŕtačky; nebožiece, vrtáky (ručné nástroje); upínacie
hlavy vrtákov (ručné nástroje); stolárske vrtáky;
priebojníky: jamkovače (ručné nástroje); sekáče,
sekačky, rezačky; glazovacie nástroje.
17 - Živičné, epoxidové, polymérne a polyuretánové materiály na liate podlahy; azbesto - cementové krytiny, izolačné náterové hmoty; izolačné materiály; izolanty; tepelné izolanty; materiály a hmoty zabraňujúce vyžarovaiu tepla, sálaniu tepla, tepelnej radiácii; kalorimetrické prostriedky na udržiavanie tepla; zvukovo-izolačné
materiály; izolanty elektrického vedenia; izolátory na káble; izolátory na železničnú trať; izolačné
oleje; izolačné oleje na transformátory; izolačné
rukavice; izolačné pásky; izolačné povlaky; izolačné tkaniny; izolačná plsť; azbestové izolácie;
trosková vlna ako izolačný materiál; sklené vlákna, sklená vlna, tkaniny zo sklených vlákien na
izoláciu: izolačné látky proti vlhkosti; látky na
izolovanie budov od vlhkosti; minerálna vlna ako
izolačný materiál: izolačný papier; kovové fólie
na izoláciu; kôra ako zvuková izolácia; izolačné
náterové farby a laky; tesnenia; tesniace materiály; tesniace tmely; azbestové tesnenia; gumové
alebo vulkanofíbrové tesnenia; tesniace alebo
vypchávkové materiály z gumy alebo plastov;
tesniace krúžky; tesnenia dilatačných spojov;

tesnenia na potrubia; tesniace obloženia; vodotesné krúžky; tmel; azbest, azbestový papier; azbestové vlákna; azbestová plsť; azbestové látky,
tkaniny, azbestové plachty; azbestové platne; azbestové bezpečnostné clony; azbestové zásteny
pre požiarnikov; azbestové požiarnické ochranné
štíty; azbestové pätky, vložky, podložky; azbestové bridlicové škridly; bridlica ako strešná krytina; guma, surová alebo ako polotovar; syntetická guma; gumové vlákna s výnimkou vlákien pre
textilný priemysel: gumené laná; gumové krúžky; gumové alebo vulkanfíbrové záklopky; gumové zátky: gumové nárazníky; ochranné gumové objímky na časti strojov; gumový materiál na
protektorovanie pneumatík; gumené krúžky, pásky na viečka pohárov, gumové manšóny na
ochranné časti strojov; gumové baliace vrecká;
podložky z penovej gumy na zapichovanie kvetov ako polotovar; sľuda, surová alebo čiastočne
spracovaná; vulkanfíber; vulkanit: balata, ebonit;
ebonitové formy; gutaperča; kaučuk ako surovina
alebo polotovar; latex; plastické hmoty, polotovary; akrilové živice ako polotovary; umelé
vlákna nie na použitie v textilnom priemysle; vypchávkové a podkladové materiály z gumy
a plastov; umelé, syntetické živice ako polotovary; plastové fólie s výnimkou baliacich fólií;
syntetický kaučuk, fólie z plastických materiálov
na poľnohospodárske účely; filtračný materiál,
polospracované peny alebo plastické blany; spájkovacie materiály z plastov; umelé vlákna na
spájkovanie; karbónové vlákna okrem vlákien na
textilné použitie; acetát celulózy ako polotovar;
vulkanizované vlákna; fólie z regenerovanej celulózy, viskózové fólie s výnimkou fólií na balenie; papier do elektrických kondenzátorov; vata
na balenie, utesňovanie, elastické nite, pružné
nite s výnimkou nití na textilné použitie; plátenné
hadice, hadice z textilných materiálov; armatúry,
fitingy na potrubia na stlačený vzduch s výnimkou kovových; spojky a objímky na potrubia
a rúry s výnimkou kovových: nekovové vystužovacie materiály na potrubia; ohybné rúry spájacie
rúry chladičov s výnimkou kovových; hadice
s výnimkou kovových; polievacie hadice; požiarne hadice; adhézne pásky s výnimkou pások
na kancelárske a lekárske použitie a použitie
v domácnosti; lepiace pásky s výnimkou pások
pre domácnosť, na lekárske a kancelárske účely;
nálepky, samolepky s výnimkou nálepiek na lekárske, kancelárske účely a použitie v domácnosti; voľné protispádové bariéry; výplne dilatačných spojov; spojovacie valčeky; materiály na
brzdové obloženie ako polotovar; spojkové obloženie; spojovacie hadice na chladiče automobilov; konské podkovy s výnimkou kovových;
chemické prípravky na opravu dier; náhradné
diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly,
puzdrá a stojany na uvedené tovary.
19 - Cement na podlahy; betón a prísady doň;
prefabrikáty z betónu; betónové podpery, stĺpy;
nekovové stavebné dlaždice a obkladačky; keramické obkladačky a dlaždice; hlina na tehly;
tehly; trosková techla; stavebné krytiny, strešné
krytiny; škridly, esovky s výnimkou kovových;
pálené krytiny; kameň, stavebný kameň; kremeň;
žiaruvzdorný kameň; kameniny pre stavebníctvo;
kamenárske výrobky; tuf; mramor; terakota;
umelý kameň; cement; cement do vysokých pecí;
sorelov cement; azbestocement; cementové pote-
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ry, platne; potery s výnimkou kovových; ohňovzdorné cementové povlaky; ohňovzdorné potery
na betón; polymérne potery, nie farby; sadra;
omietky pre stavebníctvo; omietkové zmesi a ich
zložky; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; alabaster; bitúmen, asfalt, živice, decht,
smola, uhoľný decht; bridlica; bridlicová múčka;
azbestová malta; granit; hlina: hrnčiarska hlina
(surovina); piesok s výnimkou lejárskeho; kremenný piesok, striebronosný piesok; štrk; makadam; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; refrakčné materiály; olivín pre stavebníctvo; slinkový odpad; slinok; stavebná
malta; stavebný papier; surová krieda; šamot;
trstina na stavebné účely; vápenec; vápnitý oheň;
vápno; vylisovaná, aglomerovaná cukrová trstina
ako stavebný materiál; xylolit; stavebné sklo,
izolačné stavebné sklo; tabuľové sklo pre stavebníctvo (stavebný materiál); krištáľ; alabastrové
sklo: netrieštivé sklo; troska, nístejové sklo (stavebný materiál); asfaltové (bitúmenové) výrobky
pre stavebníctvo; lepenka na stavebné účely; asfaltová lepenka bitúmenová; dielce, výrobky, lepenkové platne pre stavebníctvo; lisovaný korok;
plstený materiál na budovy; geotextílie; spojivá
a tmely na výrobu brikiet; materiály na stavbu
ciest a na cestné pokryvy; sklené granuly na
značkovanie ciest; spojovacie materiály na opravu ciest; nekovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických; nekovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; nekovové
signalizačné panely s výnimkou svetelných
a mechanických; asfaltové dlažby; cestné značky
(pásy a platne zo syntetických materiálov); cestné zvodidlá s výnimkou kovových; bicyklové
parkovacie zariadenia, nekovové; dlažba s výnimkou kovovej; dlaždice, dlaždicové podlahy
s výnimkou kovových; nekovové prefabrikáty na
nástupištia; osvetľovacia dlažba, svetelná dlažba;
podvaly s výnimkou kovových; vinylové koľajnice ako konštrukčný materiál; prístavné hrádze
na kotvenie lodí s výnimkou kovových; nekovové bóje, majáky s výnimkou svetelných; akváriá;
konštrukcie akvárií; piesok, štrk do akvárií; vaničky pre vtáky (nekovové konštrukcie); volieéry
s výnimkou kovových; altánky; prenosné skleníky s výnimkou kovových; bazény ako stavby
s výnimkou kovových; veže na skoky do vody
s výnimkou kovových; telefónne a telegrafné
búdky s výnimkou kovových; murované poštové
schránky; palisády s výnimkou kovových; pletivo s výnimkou kovového; ploty s výnimkou kovových; záhradnícke rámy s výnimkou kovových; stĺpy s výnimkou kovových, na elektrické
vedenie; tyče, žrde, bidla; inzertné, reklamné stĺpy s výnimkou kovových; nekovové stĺpy, stožiare; podpery, stojky s výnimkou kovových; popílené drevo; spracované drevo; opracované drevo, drevo ako polotovar; stavebné drevo; stolárske drevo; tvárne drevo; žiaruvzdorné drevo;
hranoly; dosky (stavebné drevo), laty, latky; drevené dlážky; drevené dýhy; drevené obloženie;
drevo na výrobu sudov, dýhové drevo; preglejka;
mozaiky (stavebníctvo); busty z kameňa, betónu
alebo mramoru; hrobky s výnimkou kovových;
náhrobné kamene a dosky s výnimkou kovových;
obruby na náhrobky, ohrady hrobiek alebo hrobov s výnimkou kovových; pomníky, pamätné
tabule s výnimkou kovových; stély s výnimkou
kovových; umelecké diela, sochy, sošky, figuríny
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z kameňa, betónu alebo mramoru; odpaľovacie
rampy s výnimkou kovových; silá s výnimkou
kovových; konštrukcie umelých klzísk s výnimkou kovových; trhové stánky; kabíny na striekanie farieb s výnimkou kovových; prenosné kabíny na prezliekanie s výnimkou kovových; stajne;
prasačníky; kurníky nekovové; baraky, búdy;
prenosné stavby s výnimkou kovových; nekovové konštrukcie na verandy; stavebné konštrukcie
s výnimkou kovových; vonkajšie plášte budov
s výnimkou kovových; stavebné panely s výnimkou kovových; nosníky, trámy s výnimkou kovových; preklady s výnimkou kovových; priečky
s výnimkou kovových; lamelové obloženie s výnimkou kovového; lišty s výnimkou kovových;
rámy, mriežky, rámové konštrukcie s výnimkou
kovových; uholníky s výnimkou kovových; obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového; obklady stien a priečok s výnimkou kovových; dlážky s výnimkou kovových; parketová
dlážka; rímsy s výnimkou kovových, ozdobné
lišty s výnimkou kovových; schodiská s výnimkou kovových; stupne schodov, schodnice ako
časti schodísk s výnimkou kovových; stĺpikové
zábradlie; stropy, stropné dosky s výnimkou kovových; strechy s výnimkou kovových; strešné
krokvy; strešné uholníky s výnimkou kovových;
asfaltové (bitumenové) potery, povlaky, pokryvy
na strechy; pokrývačská dechtová lepenka; šindle; nárožia striech; úžľabia s výnimkou kovových; žľaby, odkvapové rúry s výnimkou kovových; rúrkové komínové nadstavce s výnimkou
kovových; dymovody, komíny, komínové plášte
a rúry; komínové nadstavce s výnimkou kovových; továrenské samostadné komíny s výnimkou kovových.
35 - Maloobchodné služby s farbami, lakmi, lazúrami, omietkami, stavebnými materiálmi, rúrkami, rúrami a potrubiami; sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
40 - Úprava - miešanie farieb, lakov, lazúr a
omietok; informácie o úprave a spracovaní materiálov; poradenstvo v oblasti miešania farieb, lakov, lazúr a omietok; sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; technický prieskum; služby v oblasti
chémie; chemické analýzy; chemický výskum;
sprostredkovanie uvedených služieb.
(540)

(731) SKW - MBT Slovensko, s. r. o., 1. mája 4,
010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3401-2002
26.11.2002
16, 28, 41
16 - Papiernický tovar a kancelárske potreby
s výnimkou nábytku, najmä blahoželania, pohľadnice, prívesky na darčeky, papier v listoch,
plagáty, zápisníky, kalendáre, rozvrhy hodín, papierové nástenné hodiny ako vyučovacie pomôcky, periodické i neperiodické publikácie, perá,
ceruzky, písacie potreby, kresliace náčinie, ma-
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liarske štetce, maliarske plátna, maliarske valčeky pre interiéry, albumy, školské potreby, atlasy,
pijavé papiere, tlačivá, brožúry, tlačiarenské
písmená, pečiatky a papierové odznaky, reklamné a umelecké fotografie, kartónové alebo papierové odznaky, kartónové alebo papierové
ohlasovacie tabuľky, papierové zástavky, etikety
s výnimkou textilných, geografické mapy, kresby, grafiky, knihárske materiály, prospekty, korešpondenčné lístky, výrobky z kartónu, katalógy, lepidlá na kancelárske účely a domácnosť,
adresné štítky, letáky, obálky, plastické obaly
patriace do triedy 16, puzdrá na perá a písacie
potreby, baliaci papier.
28 - Hracie karty.
41 - Nakladateľská činnosť, vydavávanie periodických publikácií s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.

(540)

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

(540) FOLA
(731) Kofola a. s., Za drahou 165/1, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(591) červená
(731) Kotlant Jiří, Na Dubech 314, 503 41 Hradec
Králové, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3428-2002
27.11.2002
25, 26, 28
25 - Baretky, bielizeň, bielizeň zabraňujúca poteniu, bielizeň pohlcujúca pot, body, bundy, čelenky, čiapky, kombinézy, konfekcia, košele,
krátke nohavice, náprsenky, nohavice, oblečenie,
obuv, odevy, opasky, palčiaky, plavky, plážová
obuv, plážové oblečenie, pletené svetre, pleteniny, pletiarsky tovar, podprsenky, ponožky, potné
vložky, pulóvre, pyžamá, rukavice, spodky, sukne, svetre, šály, šatky, šaty, šilty, športová obuv,
tielka, tričká, vesty, topánky, topánky na šport,
vreckovky, oblečenie z kože, oblečenie z imitácie kože, sandále, pánske spodky.
26 - Značky na bielizeň, lemovky, šnúrky, lemy,
opaskové pracky, ozdobné brošne, ozdoby na
obuv, ozdoby na šaty, ozdoby textilných výrobkov (nažehľovacie ozdoby), pásky na rukáv, pásky, stuhy, štartovacie čísla, tašky a vrecká, značky na bielizeň a šatstvo, záplaty na opravu textilu, patentné uzávery, suchý zips.
28 - Chrániče na píšťaly, lakte, obaly na lyže,
poťahy na lyže a surfy, rukavice, skejtbordy,
snoubordy, vosky na lyže.

(540)

(591) svetlomodrá, tmavomodrá
(731) Ščambura Richard, CORONER, Antona Prídavku 12, 080 01 Prešov, SK;

3430-2002
27.11.2002
184234
02.10.2002
CZ
32, 33
32 - Minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy
a iné prípravky na prípravu nápojov, pivá akéhokoľvek druhu.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

3431-2002
28.11.2002
35, 41
35 - Marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, vydávanie, aktualizovanie
reklamných materiálov, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, odborné,
obchodné poradenstvo, rozhlasová reklama, prenájom reklamných priestorov, rozširovanie reklamných materiálov, poradenstvo pri vedení
podnikov, reprografia dokumentov, prieskum
trhu, podpora predaja (pre tretie osoby).
41 - Semináre - organizovanie a vedenie, konferencie - organizovanie, vedenie.

(540)

(591) červená, čierna, biela
(731) AXENT, s. r. o., Ružomberská 8, 821 05 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

3432-2002
28.11.2002
41
41 - Konferencie - organizovanie, vedenie.

(591) čierna, červená
(731) AXENT, s. r. o., Ružomberská 8, 821 05 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3433-2002
28.11.2002
1
1 - Chemický prípravok na ochranu rastlín proti
zveri.

(540) RPZ
(731) Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

3434-2002
28.11.2002
2
2 - Farby, laky, emaily, riedidlá do náterových
látok.

(540) NOVOLUX PLUS
(731) Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3435-2002
28.11.2002
2
2 - Farby, laky, emaily, riedidlá do náterových
látok.

(540) RENOLAST
(731) Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3437-2002
28.11.2002
2
2 - Farby, laky, emaily, riedidlá do náterových
látok.

(540) SYNTA
(731) Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3439-2002
28.11.2002
2
2 - Farby, laky, emaily, riedidlá do náterových
látok.

(540) SYNTADUR - RAPID
(731) Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3440-2002
28.11.2002
2
2 - Farby, laky, emaily, riedidlá do náterových
látok.

3441-2002
28.11.2002
2
2 - Farby, laky, emaily, riedidlá do náterových
látok.

(540) PENETRAN
(731) Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3445-2002
28.11.2002
1, 2, 3
1 - Chemické výrobky pre priemysel, najmä
automobily, chemické prostriedky pre autolakovne.
2 - Laky, autolaky, farby, náterové hmoty,
ochranné výrobky proti korózii.
3 - Autokozmetika, prípravky na čistenie, leštenie, brúsenie a odmasťovanie, prípravky na ošetrovanie povrchov materiálov na báze voskov,
prípravky na odstraňovanie škvŕn lakov a farieb
z karosérií automobilov a skiel.

(540) CONCEPT
(731) Štefan Dibdiak - KOVOTVAR, Charkovská
7/30, 036 08 Martin, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto,
SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3438-2002
28.11.2002
2
2 - Farby, laky, emaily, riedidlá do náterových
látok.

(540) SYNTADUR 84
(731) Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) SYZAN
(731) Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;

3436-2002
28.11.2002
2
2 - Farby, laky, emaily, riedidlá do náterových
látok.

(540) SYNRAD
(731) Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;
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3446-2002
28.11.2002
1, 2, 3
1 - Chemické výrobky pre priemysel, najmä
automobily, chemické prostriedky pre autolakovne.
2 - Laky, autolaky, farby, náterové hmoty,
ochranné výrobky proti korózii.
3 - Autokozmetika, prípravky na čistenie, leštenie, brúsenie a odmasťovanie, prípravky na ošetrovanie povrchov materiálov na báze voskov,
prípravky na odstraňovanie škvŕn lakov a farieb
z karosérií automobilov a skiel.

(540) SURFACE
(731) Štefan Dibdiak - KOVOTVAR, Charkovská
7/30, 036 08 Martin, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto,
SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

3450-2002
28.11.2002
41
41 - Konferencie - organizovanie, vedenie.
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tablety a prášky na prípravu šumivých nealkoholických nápojov, ovocné alebo zeleninové nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia alebo zeleniny, minerálne vody, pramenité vody, sódová voda, voda, šumivé nealkoholické nápoje, miešané nápoje nealkoholické,
paradajková šťava ako nápoj, aperitívy nealkoholické.

(591) čierna, červená, biela
(731) AXENT, s. r. o., Ružomberská 8, 821 05 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3451-2002
28.11.2002
8, 21
8 - Príbory, kuchynské nože.
21 - Kuchynské nádoby, hrnce, panvice, taniere,
ručné mlynčeky, drobné náradie a prenosné nádoby pre kuchyne a domácnosť patriace do triedy
21.

(540) BONITA
(731) AZM s. r. o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava,
SK;

(540) Relax Komanč
(731) WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

3517-2002
29.11.2002
5, 30, 32
5 - Dietetické cukrovinky, dietetické šumienky
v práškoch alebo vo forme tabliet na lekárske účely.
30 - Cukrovinky.
32 - Limonády, šumivé limonády, šumienky vo
forme práškov alebo vo forme tabliet.

3520-2002
29.11.2002
32
32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov,
koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné
alebo zeleninové šťavy a džúsy, a sirupy, nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi alebo minerálmi, iontové a energetické nápoje nealkoholické, proteínové nealkoholické nápoje, diétne nápoje, želatínové nápoje,
tablety a prášky na prípravu šumivých nealkoholických nápojov, ovocné alebo zeleninové nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia alebo zeleniny, minerálne vody, pramenité vody, sódová voda, voda, šumivé nealkoholické nápoje, miešané nápoje nealkoholické,
paradajková šťava ako nápoj, aperitívy nealkoholické.

(591) biela, červená
(731) Ed. Haas SK, s. r. o., Staničná 20, 908 51 Holíč,
SK;

(540) Relax Apač
(731) WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3518-2002
29.11.2002
5, 30, 32
5 - Dietetické cukrovinky, dietetické šumienky
v práškoch alebo vo forme tabliet na lekárske
účely.
30 - Cukrovinky.
32 - Limonády, šumivé limonády, šumienky vo
forme práškov alebo vo forme tabliet.

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

(591) biela, červená
(731) Ed. Haas SK, s. r. o., Staničná 20, 908 51 Holíč,
SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3519-2002
29.11.2002
32
32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov,
koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné
alebo zeleninové šťavy a džúsy, a sirupy, nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi alebo minerálmi, iontové a energetické nápoje nealkoholické, proteínové nealkoholické nápoje, diétne nápoje, želatínové nápoje,

3521-2002
29.11.2002
32
32 - Prípravky alebo príchute na výrobu nápojov,
koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné
alebo zeleninové šťavy a džúsy, a sirupy, nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi alebo minerálmi, iontové a energetické nápoje nealkoholické, proteínové nealkoholické nápoje, diétne nápoje, želatínové nápoje,
tablety a prášky na prípravu šumivých nealkoholických nápojov, ovocné alebo zeleninové nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia alebo zeleniny, minerálne vody, pramenité vody, sódová voda, voda, šumivé nealkoholické nápoje, miešané nápoje nealkoholické,
paradajková šťava ako nápoj, aperitívy nealkoholické.

(540) Relax Sioux
(731) WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3593-2002
06.12.2002
28, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44
28 - Športové potreby patriace do tejto triedy.
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35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov,
reklamná činnosť.
36 - Správa a prenájom nehnuteľností a bytových
i nebytových priestorov, zmenárenské služby.
37 - Servis športového náradia a športových potrieb.
39 - Sprostredkovanie leteckej prepravy, správa a
prenájom odstavných plôch na motorové vozidlá,
organizovanie ciest, sprevádzanie turistov.
40 - Služby v oblasti čistenia odpadových vôd.
41 - Organizácia športových, spoločenských
a zábavných podujatí, športové kurzy, organizovanie vzdelávania, seminárov a konferencií, regeneračné a rekondičné pobyty, prevádzka lyžiarskych vlekov, prenájom športových potrieb s
výnimkou dopravných prostriedkov, služby na
oddych a rekreáciu, informácie o možnostiach
rekreácie .
43 - Reštaurácie (samoobslužné), reštaurácie, jedálne, hotelierske služby, ubytovacie služby
v rámci triedy 43, poskytovanie prechodného
ubytovania.
44 - Masérske a rekondično-rehabilitačné služby.
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do kúpeľa a telové oleje; kúpeľové soli; peny do
kúpeľa; telové mlieka, krémy, gély a prášky; telové spreje a rozprašovače; jemné parfumované
prípravky na dámsku bielizeň; prípravky na starostlivosť o pokožku, najmä čistiace krémy
a pleťové vody, a mlieka, osviežovače, tonizujúce prípravky, hydratačné prípravky, nočné krémy, čistiace mydlá a mydlá na tvár, krémy na ruky, telové krémy, krémy na tvár, kondicionéry na
pokožku, prípravky na reguláciu mastnoty pokožky/pleti, prípravky na absorpciu mastnoty
pokožky/pleti, masky, bahná, vyhladzovacie
krémy, peelingové prípravky na tvár a telo, prípravky na odstraňovanie odumretých buniek
z pokožky, prípravky na zjemnenie a zvláčnenie
pokožky, tekuté púdre a telové leštidlá; neliečivé
opaľovacie prípravky a prípravky na ochranu
proti slnku; kadidlá a iné vonné látky a parfumované bytové osviežovače vzduchu.
4 - Sviečky a parfumované vosky.
(540)

(540)

(731) Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas,
Texas 75379-9045, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(591) bordovo-biela
(731) Tále, a. s., Tále 100, 976 51 Horná Lehota, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

3686-2002
17.12.2002
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(731) DYNYBYL, spol. s r. o., Barákova 237, 251 01
Říčany u Prahy, CZ;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica,
SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3687-2002
17.12.2002
3, 4
3 - Voňavky; kolínske vody; voňavkárske výrobky, najmä sprchovacie a kúpeľové gély, telové
mydlá, esenciálne oleje na osobné použitie, oleje

3688-2002
17.12.2002
3, 4
3 - Voňavky; kolínske vody; voňavkárske výrobky, najmä sprchovacie a kúpeľové gély, telové
mydlá, esenciálne oleje na osobné použitie, oleje
do kúpeľa a telové oleje; kúpeľové soli; peny do
kúpeľa; telové mlieka, krémy, gély a prášky; telové spreje a rozprašovače; jemné parfumované
prípravky na dámsku bielizeň; prípravky na starostlivosť o pokožku, najmä čistiace krémy
a pleťové vody, a mlieka, osviežovače, tonizujúce prípravky, hydratačné prípravky, nočné krémy, čistiace mydlá a mydlá na tvár, krémy na ruky, telové krémy, krémy na tvár, kondicionéry na
pokožku, prípravky na reguláciu mastnoty pokožky/pleti, prípravky na absorpciu mastnoty
pokožky/pleti, masky, bahná, vyhladzovacie
krémy, peelingové prípravky na tvár a telo, prípravky na odstraňovanie odumretých buniek
z pokožky, prípravky na zjemnenie a zvláčnenie
pokožky, tekuté púdre a telové leštidlá; neliečivé
opaľovacie prípravky a prípravky na ochranu
proti slnku; kadidlá a iné vonné látky a parfumované bytové osviežovače vzduchu.
4 - Sviečky a parfumované vosky.

(540)

(731) Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas,
Texas 75379-9045, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
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3689-2002
17.12.2002
3, 4
3 - Voňavky; kolínske vody; voňavkárske výrobky, najmä sprchovacie a kúpeľové gély, telové
mydlá, esenciálne oleje na osobné použitie, oleje
do kúpeľa a telové oleje; kúpeľové soli; peny do
kúpeľa; telové mlieka, krémy, gély a prášky; telové spreje a rozprašovače; jemné parfumované
prípravky na dámsku bielizeň; prípravky na starostlivosť o pokožku, najmä čistiace krémy
a pleťové vody, a mlieka, osviežovače, tonizujúce prípravky, hydratačné prípravky, nočné krémy, čistiace mydlá a mydlá na tvár, krémy na ruky, telové krémy, krémy na tvár, kondicionéry na
pokožku, prípravky na reguláciu mastnoty pokožky/pleti, prípravky na absorpciu mastnoty
pokožky/pleti, masky, bahná, vyhladzovacie
krémy, peelingové prípravky na tvár a telo, prípravky na odstraňovanie odumretých buniek
z pokožky, prípravky na zjemnenie a zvláčnenie
pokožky, tekuté púdre a telové leštidlá; neliečivé
opaľovacie prípravky a prípravky na ochranu
proti slnku; kadidlá a iné vonné látky a parfumované bytové osviežovače vzduchu.
4 - Sviečky a parfumované vosky.

(540)

(731) Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas,
Texas 75379-9045, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

3690-2002
17.12.2002
3, 4
3 - Voňavky; kolínske vody; voňavkárske výrobky, najmä sprchovacie a kúpeľové gély, telové
mydlá, esenciálne oleje na osobné použitie, oleje
do kúpeľa a telové oleje; kúpeľové soli; peny do
kúpeľa; telové mlieka, krémy, gély a prášky; telové spreje a rozprašovače; jemné parfumované
prípravky na dámsku bielizeň; prípravky na starostlivosť o pokožku, najmä čistiace krémy
a pleťové vody, a mlieka, osviežovače, tonizujúce prípravky, hydratačné prípravky, nočné krémy, čistiace mydlá a mydlá na tvár, krémy na ruky, telové krémy, krémy na tvár, kondicionéry na
pokožku, prípravky na reguláciu mastnoty pokožky/pleti, prípravky na absorpciu mastnoty
pokožky/pleti, masky, bahná, vyhladzovacie
krémy, peelingové prípravky na tvár a telo, prípravky na odstraňovanie odumretých buniek
z pokožky, prípravky na zjemnenie a zvláčnenie
pokožky, tekuté púdre a telové leštidlá; neliečivé
opaľovacie prípravky a prípravky na ochranu
proti slnku; kadidlá a iné vonné látky a parfumované bytové osviežovače vzduchu.
4 - Sviečky a parfumované vosky.

(731) Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas,
Texas 75379-9045, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

3691-2002
17.12.2002
181 569
03.07.2002
CZ
5, 30, 32
5 - Detská posilňujúca výživa upravená na liečebné účely.
30 - Cukrovinky, cukríky čokoládové, polievané,
želatínové sladové a plnené, žuvačky, sušienky,
mrazené krémy, zmrzliny, čaje.
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne vody, stolové, perlivé, ovocné šťavy a nápoje, sirupy, prírodné i syntetické prípravky na prípravu nealkoholických nápojov.

(540) ALIBI
(731) Bilko Robert, Lyžbice č. 113, 739 61 Třinec, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3695-2002
17.12.2002
33
33 - Liehoviny.

(540) Tuzemský UM
(731) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Kandlerová Zuzana, JUDr., Liptovský Mikuláš,
SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3696-2002
17.12.2002
33
33 - Liehoviny.

(540) Tuzemský BUM
(731) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Kandlerová Zuzana, JUDr., Liptovský Mikuláš,
SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3698-2002
17.12.2002
6, 7, 37
6 - Kovové nádoby na skladovanie a prepravu,
kovové objímky, kovové nádrže, kovové silá,
oceľové konštrukcie, kovové priehradové konštrukcie, kovové stavebné konštrukcie, kovové
stĺpy a stojky, kovové nádoby na tekuté palivá,
kovové tlakové potrubia, železiarsky tovar.
7 - Potrubné pneumatické zariadenia na dopravu,
kovoobrábacie stroje, výmenníky tepla.
37 - Budovanie závodov a továrni, výstavba
a opravy skladov, inštalácia a opravy chladiacich
i klimatizačných zariadení, čistenie a opravy
kotlov, klampiarstvo a inštalatérstvo, montáž, údržba a opravy strojov, montáž a opravy vykurovacích zariadení.
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(540) STROJMONT
(731) STROJMONT, s. r. o., Košice, Krompašská 6,
040 11 Košice-Pereš, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3706-2002
17.12.2002
6, 7, 11
6 - Kovové tesniace uzávery, kovové obruče,
spojky, objímky, prstence, svorníky.
7 - Odstredivé čerpadlá, čerpadlá na stlačený
vzduch, čerpadlá pre vykurovacie zariadenia,
čerpadlá ako časti strojov, motorov a hnacích
strojov, čerpadlá a pumpy ako stroje, kompresory, vývevy.
11 - Tepelné čerpadlá.

(540)

3708-2002
17.12.2002
29, 31, 39
29 - Tuniak v konzerve; ananás v konzerve; kukuričky v konzerve; sardinky v konzerve; šaláty
z tropického ovocia v konzerve; potrava z mora v
konzerve; zelenina v konzerve.
31 - Potrava pre zvieratá.
39 - Uskladňovanie; balenie; doprava a doručovanie tovarov; služby spojené s balením a rozdeľovaním tovarov pred expedíciou; skladovanie.

(540)

3710-2002
18.12.2002
29, 32
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, vajcia,
mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) MICKEY A JEHO DOBRODRUŽSTVÁ
(731) Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation,
500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(731) IMEX Pumpy, s. r. o., Radlinského 53, 920 01
Hlohovec, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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3712-2002
18.12.2002
42
42 - Architektúra, projektovanie stavieb, stavebné výkresy.

(540)

(731) Zelenický Tibor, Ing., Arch., IN ANTIS, Kmeťkova č. 5, 949 01 Nitra, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3714-2002
18.12.2002
29
29 - Mäsové konzervy, paštéty, nátierky na
chlieb s obsahom mäsa, mäsové krémy.

(554)

(731) CHAMPACA CO., LTD., 142/5 Soi Suksavittaya, North Sathorn Rd., Bangrak, Bangkok
10500, TH;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3709-2002
17.12.2002
5
5 - Farmaceutické prípravky na humánne použitie.

(540) MIKROLIP
(731) Bristol-Myers Squibb Company a Delaware Corporation, 345 Park Avenue, New York NY
10154, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(591) čierna, biela, červená, žltá, hnedá, zlatá
(731) HAMÉ, a. s., Babice č. 572, 687 03 Babice, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3715-2002
18.12.2002
5, 29
5 - Potrava pre deti, batoľatá a dojčatá.
29 - Ovocné výživy, aj s prídavkami mliečnych
produktov.
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(554)

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3718-2002
18.12.2002
5, 29
5 - Potrava pre deti, batoľatá a dojčatá, najmä ovocné kaše.
29 - Ovocné kaše aj s prídavkami piškót.

(554)

(591) červená, biela, žltá, čierna, oranžová, modrá,
hnedá
(731) HAMÉ, a. s., Babice č. 572, 687 03 Babice, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3716-2002
18.12.2002
30
30 - Kečupy všetkých druhov, paradajkové
omáčky.

(554)

(591) červená, žltá, čierna, biela, modrá, oranžová
(731) HAMÉ, a. s., Babice č. 572, 687 03 Babice, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(591) červená, biela, žltá, zelená, čierna, hnedá
(731) HAMÉ, a. s., Babice č. 572, 687 03 Babice, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3717-2002
18.12.2002
29
29 - Mäsové konzervy, paštéty, nátierky na
chlieb s obsahom mäsa, mäsové krémy.

(554)

(540)
(591) žltá, biela, čierna, zlatá, hnedá, červená, zelená
(731) HAMÉ, a. s., Babice č. 572, 687 03 Babice, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

3719-2002
18.12.2002
29, 30, 35, 36, 39, 42
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia,
mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia,
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny;
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie, ľad.
35 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
obchodu; činnosť organizačných poradcov;
sprostredkovanie obchodu s tovarom; prieskum
trhu; účtovníctvo; obchodné alebo podnikateľské
informácie; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom reklamných
priestorov; reklama a propagácia; maloobchod s
tovarom; sprostredkovanie v oblasti reklamy.
36 - Finančný lízing; prenájom a správa nehnuteľností; faktoring a forfajting; finančné riadenie
a poradenstvo; prenájom kancelárskych priestorov; sprostredkovanie v oblasti služieb uvedených v triede 36; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 36.
39 - Prenájom miest na parkovanie, garáží, skladísk.
42 - Služby vedecké a technologické včítane výskumu v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné
analýzy a priemyselný výskum; výskum biologický a biotechnologický; výskum potravinársky;
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti biotechnológií a potravinárskych technológií; poradenstvo v oblasti ekológie.
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(731) LIKO Bratislava a. s., Wolkrova 4, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3720-2002
18.12.2002
32
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné nápoje, ovocné šťavy, zeleninové šťavy, minerálne a sýtené
vody, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) COOL
(731) LUNACO, s. r. o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3724-2002
18.12.2002
16, 35, 39
16 - Baliace materiály; baliaci papier, kartón, lepenka; katalógy; lepenkové alebo papierové škatule, lepiaca páska; listový papier; nálepky; lepiace štítky, obálky, obaly na spisy; papier, pečiatky; pečiatky s adresou; písacie potreby; plagáty.
35 - Reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie); rozširovanie; účtovníctvo; zasielania reklamných materiálov zákazníkom.
39 - Automobilová preprava; balenie tovaru; doručovanie tovaru, služby v doprave a preprave,
distribúcia tovaru na dobierku.

(540) TWIN ŠURANY
(731) Demín Dušan, Ing., Demín - Twin, Novozámocká 47, 942 01 Šurany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3726-2002
18.12.2002
32, 35, 39
32 - Nealkoholické nápoje.
35 - Prieskum trhu, prieskum verejnej mienky,
sprostredkovanie obchodu s tovarom.
39 - Distribúcia nealkoholických nápojov.

(731) Intel Corporation, a Delaware Corporation, 2200
Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

3727-2002
19.12.2002
302 32963.3/09
04.07.2002
DE
9
9 - Mikroprocesory, telefóny, počítačový hardvér
a softvér pre telekomunikácie, počítače a ich
časti, a periférie, zariadenie na spracovanie dát
a jeho časti, počítačový softvér, elektrické prístroje, pokiaľ patriace do triedy 9, prístroje a nástroje fotografické, filmové, optické, prístroje na
váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), prístroje a nástroje na vyučovanie, prístroje
na záznam, prevod a reprodukciu zvuku, obrazu
alebo dát, magnetické nosiče dát.

INTEL INSIDE CENTRINO

3728-2002
19.12.2002
29
29 - Šľahačka na torty, zákusky, zmrzlinu a ovocie.

(540)

(591) modrá, biela, červená, zelená, žltá
(731) Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3729-2002
19.12.2002
33
33 - Alkoholické nápoje.

(540) Debussy
(731) Dunajškrob Fatra a. s., Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) RED BULL VYSKOČ A ZMRZNI
(731) Red Bull Slovensko, s. r. o., Úprkova 4, 811 04
Bratislava, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)
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3737-2002
19.12.2002
3, 5
3 - Čistiace prípravky pre domácnosť; bieliace
prípravky a iné látky na čistenie bielizne a šatstva; prípravky na čistenie, leštenie, na čistenie
povrchov a abrazívne prípravky; mydlá na použitie v domácnosti.
5 - Dezinfekčné prípravky, detergenty a čistiace
výrobky; germicídne prípravky, insekticídne
a dezodoračné prípravky, všetko na použitie v
domácnosti a nie prípravky na aplikáciu na telo.

(540) BLOOMING ENERGY
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware Corporation, 300 Park Avenue, New York,
NY 10022, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3738-2002
19.12.2002
37
37 - Elektrické spotrebiče (inštalovanie a opravy).

(540) www.eltro.sk
(731) HAGARA ĽUBOMÍR, HURBANOVA 1/52,
965 01 ŽIAR NAD HRONOM, SK;

154
(210)
(220)
8 (511)
(511)
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s videohrami, videohry nahrané na CD-ROM na
použitie v samostatných hracích automatoch
a počítačové produkty, predovšetkým hracie cartridge na počítačové videohry a na hracie automaty s audiovýstupom na použitie s televízorom,
kazety s počítačovými hrami, pásky s počítačovými hrami; interaktívne kompaktné disky a
CD-ROM-y; divadelné a hudobné videonahrávky, laserové disky a digitálne videodisky, predovšetkým digitálne univerzálne disky a DVD.

3739-2002
19.12.2002
37
37 - Elektrické spotrebiče (inštalovanie a opravy).

(540)

(591) čierna, žltá
(731) HAGARA ĽUBOMÍR, HURBANOVA 1/52,
965 01 ŽIAR NAD HRONOM, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3740-2002
19.12.2002
36
36 - Sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu
nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti kúpy, predaja, prenájmu a podnájmu nehnuteľností.

(540) MTV SPRING BREAK
(731) VIACOM INTERNATIONAL Inc.,
Broadway, New York, NY, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

(731) HYPO-REAL, s. r. o., Martinengova 36, 811 02
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3741-2002
19.12.2002
36
36 - Sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu
nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti kúpy, predaja, prenájmu a podnájmu nehnuteľností.

(540) HYPO-REAL
(731) HYPO-REAL, s. r. o., Martinengova 36, 811 02
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

3742-2002
20.12.2002
78/163,222
12.09.2002
US
10
10 - Stómické prístroje a zariadenia, najmä vaky,
obruby, kožné bariéry a ich časti, a súčasti; stómické uzatvárateľné systémy a príslušenstvo
k nim.

(540) INVISICLOSE
(731) E.R.SQUIBB & SONS, L.L.C. spol. podľa zákonov št. Delaware, Lawrenceville-Princeton Road,
PRINCETON, NJ 08540, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3743-2002
20.12.2002
9
9 - Ručné videohry, zariadenia na videohry na
použitie s televízorom, hracie automaty s audiovýstupom na použitie s televízorom, cartridge

1515

3749-2002
20.12.2002
2
2 - Farby, laky, nátery, náterové hmoty a pomocné prípravky, spojivá, tmely na vyrovnávanie nerovných povrchov pri povrchových úpravách
vrátane sklenárskych, fermeže, riedidlá, tónovacie pasty a suroviny pre tieto výrobky, tlačové
farby, tlačiarenské farby a pasty, latexové farby,
moridlá, potravinárske farbivá, prírodné živice v
surovom stave, maliarske farby, farby na látky,
anorganické a organické pigmenty, pigmentové
pasty na rôzne použitie, práškové farby a plnivá,
nástrekové hmoty na omietky, na drevovláknité,
drevotrieskové a sadrokartónové dosky, kovy vo
forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov,
tlačiarov a umelcov, silikátové farby, ochranné
nátery proti korózii a poškodeniu dreva.

(540) COLSTAR
(731) Barvy TEBAS, s. r. o., Poděbradská 195/7,
190 05 Praha 9, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

22-2003
09.01.2003
76/433,232
23.07.2002
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na použitie na liečenie dermatologických porúch, autoimunitných
porúch, zápalových porúch, psoriázy alebo reumatoidnej artritídy.

(540)

(591) modrá, žltá, sivá, čierna
(731) Biogen, Inc., 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)

23-2003
09.01.2003
76/433,230
23.07.2002
US

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
8 (511) 5
(511) 5 - Farmaceutické prípravky na použitie na liečenie dermatologických porúch, autoimunitných
porúch, zápalových porúch, psoriázy alebo reumatoidnej artritídy.
(540)

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)
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27-2003
10.01.2003
25
25 - Obuv.

(731) Biogen, Inc., 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

24-2003
09.01.2003
3, 5, 16, 21
3 - Čistiace prípravky, umývacie prostriedky,
kozmetické a voňavkárske výrobky, mydlá, šampóny, sprchové gély, vody na vlasy, peny do kúpeľa, vody po holení, krémy, emulzie, zubné
pasty, ústne vody.
5 - Dezinfekčné prostriedky.
16 - Papierové uteráky a utierky, toaletný papier.
21 - Upratovacie pomôcky, rukavice, mopy, dávkovače tekutých mydiel, zásobníky na toaletné
potreby, koše na použitie v domácnosti.

(540) ARIOSO
(731) LORIKA SLOVAKIA, s. r. o., Jilemnického 8,
036 01 Martin, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

25-2003
09.01.2003
1, 5, 31
1 - Hnojivá, substráty (bezzeminové rastlinné),
zemina na pestovanie, chemické prípravky na
skvalitnenie pôdy, pôda - humus, prípravky na
hnojenie, liadok, kompost, rašelina (hnojivo),
moridlá na ochranu semien, vzácne zeminy.
5 - Insekticídy, fungicídy, herbicídy, pesticídy,
chemické prípravky proti voškám, prípravky na
sterilizáciu pôdy.
31 - Osivá, podstielková kôra, chovateľské, pestovateľské produkty, krmivá, hubová kultúra na
sejbu, rastlinné semená, slamená podstielka
(materiál na zakrytie povrchu pôdy).

(540)

(731) Planet Earth Skateboards, Inc., 1916 Palomar
Oaks Way, Suite 150, Carlsbad, California
92008, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) ADIO
(731) Planet Earth Skateboards, Inc., 1916 Palomar
Oaks Way, Suite 150, Carlsbad, California
92008, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

29-2003
10.01.2003
18, 25
18 - Tašky, športové tašky, batohy, kufre a cestovné tašky.
25 - Obuv a odevy.

(540)

(731) Planet Earth Skateboards, Inc., 1916 Palomar
Oaks Way, Suite 150, Carlsbad, California
92008, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(731) AGRO CS, a. s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

28-2003
10.01.2003
18, 25
18 - Tašky, športové tašky, batohy, kufre a cestovné tašky.
25 - Obuv a odevy.

31-2003
07.01.2003
35
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav
na obchodné a reklamné účely; organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov.
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(540)

(210)
(220)
8 (511)
(511)

43-2003
15.01.2003
41
41 - Služby v oblasti vzdelávania, zabezpečovania výcvikov; organizovanie kurzov a školení.

(540)
(591) čierna, červená
(731) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta č. 3-7, 851 01
Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

32-2003
10.01.2003
4, 16, 28, 36, 39
4 - Sviečky a výrobky z vosku, ktoré nie sú zaradené do iných tried.
16 - Papiernický tovar; papierové vreckovky,
obrúsky, utierky; toaletný papier; papier; lepenka
a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené do iných tried.
28 - Hračky; hry; športové potreby, všetky uvedené v tejto triede.
36 - Colné služby.
39 - Dopravná činnosť; organizovanie dopravných ciest; manipulácia a skladovanie tovaru;
poskytovanie dopravných informácií.

(540)

(731) Dammer Čestmír, Okružná 3, 974 01 Banská
Bystrica, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

44-2003
15.01.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) Metazidin
(731) Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne POLFA,
Marszalka J. Pilsudskiego Str.5, 95-200 Pabianice, PL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

45-2003
15.01.2003
6
6 - Strešné krytiny kovové.

(731) SOFTY, s. r. o., Jinačovice 37, 664 72 Jinačovice, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

33-2003
10.01.2003
16, 35, 41
16 - Noviny.
35 - Reklamné agentúry .
41 - Poskytovanie elektronických publikácií on
line.

(540)

(731) Plechprofil, a. s., Jamník č. 278, 053 22 Odorín,
SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

(591) červená, čierna, biela
(731) ML Trade, spol. s r. o., J. Husa 29, 984 01 Lučenec, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

42-2003
14.01.2003
16
16 - Papierové obrúsky na tvár, toaletný papier,
papierové uteráky a papierové stolové obrúsky.

(540) HAKLE
(731) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., Neenah, Wisconsin 54956, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

47-2003
15.01.2003
186775
13.12.2002
CZ
35, 41, 43
35 - Predvádzanie tovaru, prenájom reklamnej
plochy.
41 - Praktický výcvik zamestnancov v pohostinstvách, diskotéky, prevádzkovanie kasín a herní,
výchovno - zábavné služby, organizovanie a vedenie pracovných stretnutí, sprostredkovanie súťaží vedomostných alebo zábavných, zábava.
43 - Bary, bufety, hotelierske služby, závodné
jedálne, kaviarne, reštaurácie, samoobslužné
reštaurácie.

(540)

(731) AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a,
638 00 Brno, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)
(540)

51-2003
15.01.2003
76/431,278
15.07.2002
US
42
42 - Počítačové poradenské služby.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

(731) General Re Corporation, a Delaware corporation,
695 East Main Street, Stamford, Connecticut
06904 - 2350, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

52-2003
15.01.2003
76/431,347
15.07.2002
US
36
36 - Poisťovacie a zaisťovacie služby, najmä
uzatváranie poistiek a sprostredkovanie poistenia
akéhokoľvek druhu majetku, úrazové poistenie
a zaistenie, životné poistenie a zaistenie, riadenie
rizík, služby týkajúce sa pohľadávok, služby
v oblasti poistno-technickej vedy a poradenské
služby; finančné analýzy, investičné poradenstvo, analýzy a správa investícií; sprostredkovanie cenných papierov.

(540)

(731) General Re Corporation, a Delaware corporation,
695 East Main Street, Stamford, Connecticut
06904 - 2350, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)
(540)

53-2003
15.01.2003
76/431,348
15.07.2002
US
42
42 - Počítačové poradenské služby.

(731) General Re Corporation, a Delaware corporation,
695 East Main Street, Stamford, Connecticut
06904-2350, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
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54-2003
15.01.2003
76/431,349
15.07.2002
US
36
36 - Poisťovacie a zaisťovacie služby, najmä
uzatváranie poistiek a sprostredkovanie poistenia
akéhokoľvek druhu majetku, úrazové poistenie
a zaistenie, životné poistenie a zaistenie, riadenie
rizík, služby týkajúce sa pohľadávok, služby
v oblasti poistno-technickej vedy a poradenské
služby; finančné riadenie rizík, najmä riadenie rizík v oblasti úrokových mier, meny, majetku
a úverov; finančné analýzy; investičné poradenstvo, analýzy a správa investícií; kapitálové riadenie; správa aktív a pasív; sprostredkovanie
cenných papierov a odvedených cenných papierov; služby v oblasti finančného plánovania a investovania; poskytovanie informácií prostredníctvom internetu v oblasti finančného investovania.

(540)

(731) General Re Corporation, a Delaware corporation,
695 East Main Street, Stamford, Connecticut
06904 - 2350, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

56-2003
16.01.2003
5, 29, 30
5 - Prípravky (požívatiny) obsahujúce biologické
katalyzátory pre fyzicky aktívne osoby, športovcov a rekonvalescentov; posilňujúce požívatiny,
extrakty a potravinové doplnky, diabetické
a dietetické požívatiny a potraviny na zvláštnu
výživu, prípravky na posilnenie imunity organizmu a zlepšenie zdravia; všetko na liečebné
účely.
29 - Potravinové doplnky živočíšneho pôvodu na
báze mlieka, mliečnych výrobkov, baktérií
mliečneho kvasenia v tuhom i tekutom stave, vo
forme práškových zmesí, kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet, šumivých tabliet, pastiliek, dražé, toboliek kapsúl, bonbónov, želé, práškov;
všetko na neliečebné účely.
30 - Potravinové doplnky rastlinného pôvodu na
báze ovocných a obilných vláknin, sacharidov,
škrobov v tuhom i tekutom stave, vo forme práškových zmesí, kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet, šumivých tabliet, pastiliek, dražé, toboliek
kapsúl, bonbónov, želé, práškov; všetko na neliečebné účely.

(540) LEPICOL
(731) ASP CZECH s. r. o., Březová č. p. 155, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto,
SK;
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(220)
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(511)
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57-2003
16.01.2003
1, 5, 42
1 - Chemikálie na priemyselné, vedecké, fotografické, poľnohospodárske, záhradkárske a lesnícke účely; syntetické živice a plastické hmoty
v surovom stave; hnojivá na poľnohospodárske
a lesnícke účely vrátane kompostu a mulčovadiel; hasiace zmesi; prípravky na kalenie a spájkovanie kovov; chemické látky na udržiavanie
čerstvosti a trvanlivosti potravín; triesloviny; lepidlá na priemyselné účely; chemické prípravky
na použitie v oblasti úpravy pitnej vody, spracovania vody, úžitkovej vody, chladiacej vody, kotlovej vody a odpadovej vody, a to flokulačné
prípravky, prípravky na zrážanie, odvodňovacie
pomocné prípravky a bioaktivátory; chemické
prípravky na použitie v bazénoch, ako aj v oblasti kúpeľníctva, najmä prípravky na hygienu
kúpalísk a kúpeľov.
5 - Dezinfekčné prípravky, fungicídy, herbicídy.
42 - Služby inžinierov, chemikov a fyzikov; vykonávanie laboratórnych analýz, posúdenie
a prieskum kontaminovaných pozemkov, chemické posudky a prieskumy.

(591) čierna, modrá
(731) Pavol Sivák - PONO PRESS, 8. mája 492/11,
089 01 Svidník, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

63-2003
16.01.2003
3, 5, 35
3 - Antistatické prípravky, avivážne prípravky,
chemické avivážne prípravky, bieliace prípravky
na bielizeň, namáčacie prípravky, predpieracie
prípravky, pracie prípravky, sóda na bielenie, sóda na pranie, čistiace prostriedky, prostriedky na
umývanie riadu, prípravky na čistenie a umývanie auta, tekuté mydlá, peny do kúpeľa.
5 - Chemické dezinfekčné prípravky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.

(540)

(540)

(731) Donau Chemie Aktiengesellschaft, Am Heumarkt 10, 1030 Wien, AT;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

58-2003
16.01.2003
5, 29, 30
5 - Výrobky dietetické pre deti a chorých, chemické prípravky na lekárske účely, vitamínové
prípravky, multivitamíny, multiminerály, zmesi
uvedených látok a prípravkov, prísady do jedla
dietetické, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečivými účinkami, energeticko-výživné
požívatiny na liečebné účely, rastlinné vlákniny.
29 - Želatíny na potravinárske účely.
30 - Potraviny s vysokým obsahom vitamínov
a minerálov vyrobené na účely doplnenia bežnej
stravy konzumenta, ktoré môžu priaznivo
ovplyvniť zdravie konzumenta.

(540) Delpharmea Ultra Fit´n Slim Pauza
(731) Renuto (Overseas) Limited, Demetri Liperti
Street 3, Kotsapas Building, 3rd floor, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica,
SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

62-2003
16.01.2003
16
16 - Tlačoviny.

(731) PANACHEM, spol. s r. o., Baštová 42, 945 01
Komárno, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

66-2003
16.01.2003
16
16 - Papierové servítky; papierové vreckovky;
toaletný papier; papierové obrusy; papierové uteráky; papierové prestierania; papierové podložky
pod poháre; papierové obrúsky kozmetické na
odličovanie; obrúsky papierové toaletné.

(540)

(731) TDC, s. r. o., Vajanského 6, 010 01 Žilina, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

67-2003
16.01.2003
16
16 - Papierové servítky; papierové vreckovky;
toaletný papier; papierové obrusy; papierové uteráky; papierové prestierania; papierové podložky
pod poháre; papierové obrúsky kozmetické na
odličovanie; obrúsky papierové toaletné.
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(540)

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(731) TDC, s. r. o., Vajanského 6, 010 01 Žilina, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

74-2003
16.01.2003
30, 35, 39
30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje, kakao, kakaové nápoje, čokoláda, čokoládové nápoje.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.
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119-2003
23.01.2003
10, 18, 35
10 - Kondómy; prezervatívy; obaly, vrecká, puzdrá a tašky na kondómy a prezervatívy.
18 - Tašky; príručné tašky; puzdrá, obaly a vrecká z kože, prípadne imitácie kože patriace do
tejto triedy, plecniaky, batohy.
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov; maloobchodná činnosť v oblasti kondómov,
prezervatívov a obalov, vreciek, puzdier a tašiek
na kondómy a prezervatívy; sprostredkovanie
obchodu s tovarmi.

(540) C-MATE
(731) Škrabálek Peter, Šustekova 5, 851 04 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

127-2003
24.01.2003
29, 30
29 - Zemiakové lupienky, zemiakové tyčinky,
extrudované zemiakové výrobky.
30 - Slané tyčinky, keksy, slané a korenené pečivo, krekery, extrudované a granulované pečivo,
cereálne výrobky, sušienky.

(540)

(591) červená, žltá, biela, čierna, hnedá
(731) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná
664/16, 058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

75-2003
16.01.2003
30, 35, 39
30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(540)

(591) žltá, biela, čierna, modrá, hnedá
(731) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná
664/16, 058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(731) Intersnack Slovensko, a. s., Nozdrkovce 1798,
911 04 Trenčín, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

134-2003
24.01.2003
9, 16, 35, 44
9 - Počítačový softvér, CD-ROMy a inštruktážne
príručky predávané ako celok pre správu databáz
v oblastiach zdravotníctva, farmácie a zdravotnej
starostlivosti.
16 - Tlačené správy obsahujúce informácie týkajúce sa zdravotníctva, farmácie a zdravotnej
starostlivosti.
35 - Prieskum trhu; odborné obchodné poradenstvo v oblastiach zdravotníctva, farmácie a zdravotnej starostlivosti.
44 - Poskytovanie informácií v oblastiach zdravotnej starostlivosti, zdravotníctva a farmácie.
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(540) PRESCRIBER FOCUS
(731) IMS Software Services Ltd., Pennsylvania Building, 110 South French Street, Suite 402, Wilmington, Delaware 19801, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

137-2003
27.01.2003
1, 6, 7, 8, 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43
1 - Ochranné plyny na zváranie, spájkovacie pasty, zváracie pasty, tavidlá na zváranie a spájkovanie.
6 - Spájkovací drôt, zváracie a spájkovacie elektródy, mäkké a tvrdé spájky, kovové drôty a tyče,
drobný kovový tovar, iné výrobky z kovov, ktoré
nie sú zahrnuté v iných triedach.
7 - Stroje na zváranie, rezanie a spájanie kovových alebo nekovových materiálov.
8 - Zváracie zariadenie s výnimkou elektrických,
zváračské prístroje s výnimkou elektrických,
zváracie horáky, spájkovačky s výnimkou elektrických, rezačky s výnimkou elektrických.
9 - Prístroje na zváranie elektrickým oblúkom,
zváracie elektródy, elektrické zváracie zariadenia, elektrické zváracie prístroje, elektrické spájkovačky, počítačové programy a softvér všetkých druhov na akomkoľvek type nosičov, vedecké prístroje a nástroje.
16 - Odborné časopisy, periodiká, brožúry, katalógy, knihy, fotografie.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov.
36 - Služby v oblasti financovania, služby v oblasti prenájmu a predaja nehnuteľností, služby
poskytované správcami nehnuteľného majetku.
37 - Montážne a inštalačné služby, opravy vyhradených technických zariadení vrátane jadrovej energetiky, opravárske služby.
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovaru.
40 - Spracovanie a úprava materiálov, spájkovanie, zváranie, plátovanie, odlievanie, pokovovanie, tepelné spracovanie kovov.
41 - Vzdelávanie mládeže a dospelých, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, organizovanie seminárov, konferencií a sympózií; vydávanie učebných a vedeckých textov a časopisov.
42 - Skúšanie materiálov, služby inžinierske,
služby certifikačné a služby normalizačné v oblasti priemyslu, výskum a vývoj nových výrobkov, návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.
43 - Prechodné ubytovanie.

(540) VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ
(731) Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút
SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

138-2003
27.01.2003
1, 6, 7, 8, 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43
1 - Ochranné plyny na zváranie, spájkovacie
pasty, zváracie pasty, tavidlá na zváranie a spájkovanie.

6 - Spájkovací drôt, zváracie a spájkovacie elektródy, mäkké a tvrdé spájky, kovové drôty a tyče,
drobný kovový tovar, iné výrobky z kovov, ktoré
nie sú zahrnuté v iných triedach.
7 - Stroje na zváranie, rezanie a spájanie kovových alebo nekovových materiálov.
8 - Zváracie zariadenie s výnimkou elektrických,
zváračské prístroje s výnimkou elektrických,
zváracie horáky, spájkovačky s výnimkou elektrických, rezačky s výnimkou elektrických.
9 - Prístroje na zváranie elektrickým oblúkom,
zváracie elektródy, elektrické zváracie zariadenia, elektrické zváracie prístroje, elektrické spájkovačky, počítačové programy a softvér všetkých druhov na akomkoľvek type nosičov, vedecké prístroje a nástroje.
16 - Odborné časopisy, periodiká, brožúry, katalógy, knihy, fotografie.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov.
36 - Služby v oblasti financovania, služby v oblasti prenájmu a predaja nehnuteľností, služby
poskytované správcami nehnuteľného majetku.
37 - Montážne a inštalačné služby, opravy vyhradených technických zariadení vrátane jadrovej energetiky, opravárske služby.
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovaru.
40 - Spracovanie a úprava materiálov, spájkovanie, zváranie, plátovanie, odlievanie, pokovovanie, tepelné spracovanie kovov.
41 - Vzdelávanie mládeže a dospelých, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, organizovanie seminárov, konferencií a sympózií; vydávanie učebných a vedeckých textov a časopisov.
42 - Skúšanie materiálov, služby inžinierske,
služby certifikačné a služby normalizačné v oblasti priemyslu, výskum a vývoj nových výrobkov, návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.
43 - Prechodné ubytovanie.
(540) VÚZ - VÝSKUMNÝ ÚSTAV ZVÁRAČSKÝ
(731) Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút
SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

139-2003
27.01.2003
1, 6, 7, 8, 9, 16, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43
1 - Ochranné plyny na zváranie, spájkovacie
pasty, zváracie pasty, tavidlá na zváranie a spájkovanie.
6 - Spájkovací drôt, zváracie a spájkovacie elektródy, mäkké a tvrdé spájky, kovové drôty a tyče,
drobný kovový tovar, iné výrobky z kovov, ktoré
nie sú zahrnuté v iných triedach.
7 - Stroje na zváranie, rezanie a spájanie kovových alebo nekovových materiálov.
8 - Zváracie zariadenie s výnimkou elektrických,
zváračské prístroje s výnimkou elektrických,
zváracie horáky, spájkovačky s výnimkou elektrických, rezačky s výnimkou elektrických.
9 - Prístroje na zváranie elektrickým oblúkom,
zváracie elektródy, elektrické zváracie zariadenia, elektrické zváracie prístroje, elektrické spájkovačky, počítačové programy a softvér všet-
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38 - Počítačová komunikácia; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov.
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie plesov; organizovanie predstavení
(manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie
súťaží krásy; organizovanie športových súťaží;
organizovanie živých vystúpení; plánovanie
a organizovanie večierkov; pomoc pri výbere
povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávanie);
poskytovanie on line počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie elektronických
publikácií on line (bez možnosti kopírovania);
zverejňovanie textov, okrem reklamných; tvorba
videofilmov; umelecké módne agentúry; on line
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
hosťovanie na počítačových stránkach (Web
stránkach); počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(Web) pre zákazníkov.

kých druhov na akomkoľvek type nosičov, vedecké prístroje a nástroje.
16 - Odborné časopisy, periodiká, brožúry, katalógy, knihy, fotografie.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov.
36 - Služby v oblasti financovania, služby v oblasti prenájmu a predaja nehnuteľností, služby
poskytované správcami nehnuteľného majetku.
37 - Montážne a inštalačné služby, opravy vyhradených technických zariadení vrátane jadrovej energetiky, opravárske služby.
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovaru.
40 - Spracovanie a úprava materiálov, spájkovanie, zváranie, plátovanie, odlievanie, pokovovanie, tepelné spracovanie kovov.
41 - Vzdelávanie mládeže a dospelých, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, organizovanie seminárov, konferencií a sympózií; vydávanie učebných a vedeckých textov a časopisov.
42 - Skúšanie materiálov, služby inžinierske,
služby certifikačné a služby normalizačné v oblasti priemyslu, výskum a vývoj nových výrobkov, návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.
43 - Prechodné ubytovanie.
(540) VÚZ
(731) Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút
SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

141-2003
27.01.2003
9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42
9 - Magnetické disky; kompaktné disky; optické
kompaktné disky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok.
16 - Časopisy (periodiká); kalendáre; noviny; periodiká; plagáty; publikácie; tlačoviny; trhacie
kalendáre.
35 - Marketingové štúdie; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; poradenstvo
v obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja;
prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklama on line na počítačovej
komunikačnej sieti; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom
reklamných plôch; uverejňovanie reklamných
textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zasielanie reklamných materiálov
zákazníkom.
36 - Oceňovanie nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovatelia nehnuteľností.
37 - Maľovanie a opravy reklamných tabúľ.
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(540) CREO
(731) Creo/Young & Rubicam, spol. s r. o., Ďatelinová
6, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

142-2003
27.01.2003
9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42
9 - Magnetické disky; kompaktné disky; optické
kompaktné disky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok.
16 - Časopisy (periodiká); kalendáre; noviny; periodiká; plagáty; publikácie; tlačoviny; trhacie
kalendáre.
35 - Marketingové štúdie; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav pre obchodné a reklamné účely;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; poradenstvo
v obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja;
prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklama on line na počítačovej
komunikačnej sieti; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom
reklamných plôch; uverejňovanie reklamných
textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; vydávanie reklamných alebo náboro-
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vých textov; zasielanie reklamných materiálov
zákazníkom.
36 - Oceňovanie nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovatelia nehnuteľností.
37 - Maľovanie a opravy reklamných tabúľ.
38 - Počítačová komunikácia; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov.
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie plesov; organizovanie predstavení
(manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie
súťaží krásy; organizovanie športových súťaží;
organizovanie živých vystúpení; plánovanie
a organizovanie večierkov; pomoc pri výbere
povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávanie);
poskytovanie on line počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie elektronických
publikácií on line (bez možnosti kopírovania);
zverejňovanie textov, okrem reklamných; tvorba
videofilmov; umelecké módne agentúry; on line
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
hosťovanie na počítačových stránkach (Web
stránkach); počítačové programovanie; poradensto v oblasti práv duševného vlastníctva; prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(Web) pre zákazníkov.

vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom
reklamných plôch; uverejňovanie reklamných
textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zasielanie reklamných materiálov
zákazníkom.
36 - Oceňovanie nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie; správa nehnuteľností; sprostredkovatelia nehnuteľností.
37 - Maľovanie a opravy reklamných tabúľ.
38 - Počítačová komunikácia; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov.
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; organizácia a vedenie dielní na výučbu; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie plesov; organizovanie predstavení
(manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie
súťaží krásy; organizovanie športových súťaží;
organizovanie živých vystúpení; plánovanie
a organizovanie večierkov; pomoc pri výbere
povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávanie);
poskytovanie on line počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie elektronických
publikácií on line (bez možnosti kopírovania);
zverejňovanie textov, okrem reklamných; tvorba
videofilmov; umelecké módne agentúry; on line
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
hosťovanie na počítačových stránkach (Web
stránkach); počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(Web) pre zákazníkov.

(540)

(731) Creo/Young & Rubicam, spol. s r. o., Ďatelinová
6, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(540)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

143-2003
27.01.2003
9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42
9 - Magnetické disky; kompaktné disky; optické
kompaktné disky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; nosiče zvukových nahrávok.
16 - Časopisy (periodiká); kalendáre; noviny; periodiká; plagáty; publikácie; tlačoviny; trhacie
kalendáre.
35 - Marketingové štúdie; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; poradenstvo
v obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja;
prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklama on line na počítačovej
komunikačnej sieti; reklamné agentúry; rozširo-

(731) Creo/Young & Rubicam, spol. s r. o., Ďatelinová
6, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

146-2003
27.01.2003
29, 30
29 - Zemiakové lupienky, zemiakové tyčinky,
extrudované zemiakové výrobky.
30 - Slané tyčinky, keksy, slané a korenené pečivo, krekery, extrudované a granulované pečivo,
cereálne výrobky, sušienky.
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(731) Pavlína Bomsdorfová - Bostim plus, Kettnerova
2048/28, 155 00 Praha 5, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(540)

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(591) červená, modrá, biela, žltohnedá, zelená, žltá
(731) Intersnack Slovensko, a. s., Nozdrkovce 1798,
911 04 Trenčín, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

147-2003
27.01.2003
29, 30
29 - Zemiakové lupienky, zemiakové tyčinky,
extrudované zemiakové výrobky.
30 - Slané tyčinky, keksy, slané a korenené pečivo, krekery, extrudované a granulované pečivo,
cereálne výrobky, sušienky.

(540) SLOVAKIA Chips GRANDKY
(731) Intersnack Slovensko, a. s., Nozdrkovce 1798,
911 04 Trenčín, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

150-2003
27.01.2003
3
3 - Prípravky určené na starostlivosť o vlasy, vlasové vody, lak na vlasy, prípravky na odfarbovanie a farbenie vlasov, prípravky na trvalé zvlnenie a nakučeravenie vlasov, gély, spreje, peny
a balzamy na úpravu vlasov, šampóny, vlasové
kondicionéry.

(540)

(731) Pavlína Bomsdorfová - Bostim plus, Kettnerova
2048/28, 155 00 Praha 5, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)
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151-2003
27.01.2003
3
3 - Prípravky na bielenie, čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie, bielenie, leštiace, odmasťovacie a brúsiace prostriedky v spreji, autokozmetika vrátane autokozmetiky v spreji.

156-2003
27.01.2003
39, 41, 43
39 - Exkurzie; lámanie ľadu; organizovanie ciest;
organizovanie exkurzií; organizovanie okružných
výletov; sprevádzanie turistov; preprava turistov;
turistická kancelária; turistické prehliadky; organizovanie výletov; rezervácia zájazdov.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie kurzov a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť; akadémie; vzdelávacie akadémie; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy;
informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; korešpodenčné kurzy; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie športových súťaží; pedagogické informácie; praktický výcvik; informácie o možnostiach rekreácie; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie športových súťaží; organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží; organizovanie a vedenie sympózií; školenie;
zverejňovanie textov okrem reklamných; výcvik;
vydávanie (on line-) kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; vydávanie textov s
výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie; vzdelávanie.
43 - Turistické ubytovanie; prenájom prechodného ubytovania.

(540)

(591) hnedá, červená, biela
(731) Informačné a poradenské centrum mladých Nitra, občianske združenie, Štefánikova 63, 949 01
Nitra, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

165-2003
28.01.2003
9
9 - Počítačový softvér na použitie v oblasti manažmentu dokumentov a užívateľské manuály na
použitie s týmto softvérom, všetko predávané
ako celok.

(540) DOCUMENTUM
(731) Documentum, Inc., a Delaware Corporation,
6801 Koll Center Parkway, Pleasanton, California 94566-7047, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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168-2003
28.01.2003
35
35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovaru a služieb pre iné podniky).

(540)

(591) červená, šedá
(731) TBWA Bratislava, spol. s r. o., Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava 1, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

169-2003
16.05.2003
35
35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovaru a služieb pre iné podniky).

(540) ISFI
(731) TRITHEM, a. s., Františkánske nám. 7, 811 01
Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

184-2003
30.01.2003
32, 35
32 - Sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti sirupov.

(540) Sirup našej babičky
(731) Cukrovar Sládkovičovo, a. s., Cukrovarská 225,
925 21 Sládkovičovo, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

186-2003
30.01.2003
25
25 - Odevy - dámska konfekcia.

(540)

(591) červená, šedá
(731) TBWA Bratislava, spol. s r. o., Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava 1, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

170-2003
28.01.2003
35
35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovaru a služieb pre iné podniky).

(591) zlatá, biela
(731) Okruhlicová Eva, Grácia Móda, Nešporová č. 13,
927 01 Šaľa, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) OMD
(731) TBWA Bratislava, spol. s r. o., Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava 1, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

171-2003
29.01.2003
76/435309
29.07.2002
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečenie roztrúsenej sklerózy.

(540) MYLINAX
(731) Ivax Research, Inc., 4400 Biscayne Boulevard,
Miami, Florida 33137, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

174-2003
29.01.2003
9, 35, 36, 42
9 - Počítačový softvér.
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Financovanie pôžičiek, lízing.
42 - Poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom prístupového času k počítačovým
databázam; obnovovanie počítačových databáz.

187-2003
30.01.2003
1, 2, 3, 4
1 - Chemické výrobky určené pre priemysel,
najmä odmrazovacie prostriedky, chladiace
a brzdové kvapaliny.
2 - Ochranné prípravky proti korózii.
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie.
4 - Priemyselné oleje a tuky, palivá a mazadlá.

(540) ARKTVEL
(731) Velvana, a. s., 273 24 Velvary, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

251-2003
04.02.2003
35, 36, 37, 42
35 - Marketingové štúdie, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, personálne poradenstvo, reklamná agentúra, oceňovanie obchodných podnikov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav
na obchodné a reklamné účely, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky,
reklamná činnosť, nábor zamestnancov, obchodné alebo podnikateľské informácie, podpora predaja (pre tretie osoby), predvádzanie tovaru,
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné
účely a podporu predaja, poradenstvo pri vedení
podnikov, personálne poradenstvo, obchodné
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alebo podnikateľské poradenstvo, poradenstvo v
obchodnej činnosti.
36 - Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu
nehnuteľností - realitná kancelária, správa nehnuteľností, oceňovanie nehnuteľností, finančné
poradenstvo, pôžičky, prenájom fariem, prenájom kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností.
37 - Stavebný dozor, stavebné informácie, stavebníctvo - stavebná činnosť.
42 - Projektovanie stavieb - stavebné výkresy,
architektonické poradenstvo, poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva, prieskum (inžinierske práce).
(540) INVESTCONSULT
(731) INVESTCONSULT, s. r. o., Záhradnícka 16/3,
945 01 Komárno, SK;

NORODÉHO
NOŹNICE

O
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ZLATÉ

(731) Líšková Andrea, AGROFOX, Holubyho 44,
902 01 Pezinok, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

259-2003
05.02.2003
6810/2002
05.08.2002
CH
3
3 - Toaletné mydlá, voňavkársky tovar, esenciálne oleje, kozmetika, parfumované toaletné potreby, prípravky na čistenie a skrášľovanie pleti,
pokožky hlavy a vlasov a starostlivosti o ne, deodoranty na osobné použitie.

(540)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

252-2003
04.02.2003
9
9 - Prehrávače optických diskov, prístroje na záznam na optické disky, videorekordéry; videorekordéry a prístroje na záznam na optické disky
prepojiteľné do siete na domáce použitie, televízne prijímače, voliče televíznych kanálov.

(540)

(731) The Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(731) Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. (Matsushita Denki Sangyo Kabushiki Kaisha), 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JP;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(210)
(220)
8 (511)
(511)

255-2003
05.02.2003
16, 21, 41
16 - Papierové propagačné a reklamné materiály.
21 - Súťažné poháre.
41 - Spoločenské, kultúrne a súťažné aktivity.

(540)

(591) tmavozelená
(731) Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová
společnost, Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

257-2003
05.02.2003
41, 44
41 - Organizovanie súťaže v reze viniča hroznorodého.
44 - Odborné poradenstvo v oblasti vinohradníctva.

(540)

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ
V REZE VINIČA HROZ-

261-2003
05.02.2003
1, 3, 5
1 - Chemické výrobky a chemikálie pre priemysel a vedu, chemické látky na konzervovanie potravín, triesloviny.
3 - Éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové
vodičky, prípravky na čistenie zubov, dezodoranty pre osobnú potrebu, sanitárne čistiace prípravky, voňavkárske výrobky.
5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne
a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky
a séra, chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu,
farmáciu a vedu; baktericídne, fungicídne a insekticídne prípravky; dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky na ošetrovanie
zubov a ústnej dutiny, diabetické prípravky na
liečebné účely, utišujúce prostriedky a prípravky
proti kašľu, liečivé byliny, čaje a čajové zmesi,
vitamínové prípravky, liečivé tinktúry a kvapky.

(540) BRUFALGIN
(731) SLOVAKOFARMA a. s., Nitrianska 100, 920 27
Hlohovec, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

262-2003
06.02.2003
3
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky na
pranie, mydlá, prípravky na čistenie a odmasťovanie.
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(540) ZELENÁ SILA
(731) Černý František, Husova 316, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

263-2003
04.02.2003
9, 16, 35
9 - Elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete).
16 - Noviny
35 - Informácie (obchodné alebo podnikateľské).

(731) RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, GB;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

(591) červená, žltá
(731) Žitňanský Eduard, Gorkého 10, 811 01 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

264-2003
06.02.2003
3, 5, 21
3 - Prípravky na čistenie, odmasťovanie a brúsenie; bieliace prípravky; detergenty; prípravky na
pranie a čistenie bielizne; mydlá; toaletné prípravky; púder na kozmetické použitie; prípravky
určené na starostlivosť o pleť; prípravky na holenie; dezodoranty na osobnú potrebu; prípravky
na čistenie zubov; ústne vody; voňavkárske výrobky do ovzdušia.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; výrobky impregnované dezinfekčným
prostriedkom alebo antibakteriálnym prostriedkom; výrobky impregnované antiseptickým
prostriedkom; antiseptické prípravky, antibakterálne prípravky, dezinfekčné prípravky, germicídy; insekticídy a miticídy; repelenty proti hmyzu;
prípravky na ničenie a odpudzovanie škodcov;
fungicídy; prípravky na osviežovanie vzduchu;
prípravky na čistenie vzduchu; dezodoranty a dezodoračné prostriedky s výnimkou dezodorantov
a dezodoračných prostriedkov na osobnú potrebu; medicinálne toaletné prípravky; medicinálny
mastencový púder; náplasti; obväzový materiál;
lekárničky (plné).
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby (okrem nádob z drahých kovov alebo potiahnutých
drahými kovmi); kefy; zmetáky na koberce; mopy; hrebene; špongie; handry a utierky na čistenie alebo na použitie v domácnosti; handry na
leštenie; handry, utierky, tkaniny a špongie impregnované čistiacimi prípravkami, leštiacimi
prípravkami, detergentami alebo dezinfekčnými
prípravkami na čistenie; prostriedky a pomôcky
na čistenie a leštenie; prachovky; oceľová vlna;
drôtenky na čistenie.

265-2003
06.02.2003
1, 5, 10
1 - Chemikálie na použitie v priemysle, vede,
fotografii, ako aj poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve vrátane chemických činidiel
a diagnostických prípravkov na použitie in vitro
v laboratóriách a priemysle; chemické látky na
konzervovanie potravín.
5 - Farmaceutické, liečivé, zverolekárske, zdravotnícke a hygienické prípravky a substancie,
lieky vrátane chemických činidiel a diagnostických prípravkov; chemické činidlá a diagnostické prípravky na použitie in vitro a in vivo; dietetické látky prispôsobené na lekárske použitie;
potrava pre dojčatá; dezinfekčné prípravky.
10 - Diagnostické testovacie zariadenia, prístroje
a nástroje na lekárske a veterinárne použitie.

(540) PHADISYM
(731) Pharmacia Diagnostics AB, SE - 751 82 Uppsala,
SE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

302-2003
10.02.2003
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje.
33 - Vína všetkých druhov vrátane sýtených vín;
alkoholické nápoje s výnimkou piva; alkoholické
nápoje obsahujúce ovocie; sýtené a nesýtené
miešané alkoholické nápoje pripravené z vína;
sýtené a nesýtené miešané alkoholické nápoje
pripravené z liehoviny; vodnár (víno); hroznový
mušt alkoholický; brandy; vínovica.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov; maloobchodné služby s nealkoholickými nápojmi, s vínom a s ostatnými
alkoholickými nápojmi.

(540)

(731) Ing. Ľudovít Žofiak VÍNO LUDVIK, Tehelná č.
11, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

303-2003
10.02.2003
30
30 - Káva s obsahom cukru a smotany.

Bertoni COFFEE 3 spolu
Káva, cukor, smotana v jednom

(731) BERTONI spol. s r. o., Jesenského 2, 929 01
Dunajská Streda, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

309-2003
11.02.2003
30, 32, 33, 35
30 - Ľadový čaj, nápoje na báze čajov, čokoládové, kávové, kakaové nápoje, kakao, mliečne čokoládové a mliečne kávové nápoje, zmrzliny, korenie.
32 - Nealkoholické, izotonické šumivé nápoje,
limonády, pivo, nápojové koncentráty, sirupy,
emulzie a iné prípravky na výrobu nápojov, džúsy, minerálne, stolové, sódové sýtené vody,
ovocné, zeleninové a nealkoholické šťavy.
33 - Alkoholické nápoje, koktaily, likéry, vermuty, vína, liehoviny, destilované nápoje, alkoholové extrakty.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodovania s nápojmi a sirupmi, koncentrátmi.

(540) MK SIGNATURE
(731) Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas,
Texas 75379-9045, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) SIMEA
(731) Slížiková Iveta, Ing., SIMEA, Adam Trajan 15,
921 01 Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

310-2003
11.02.2003
9
9 - Počítačový softvér.

(540) ADMIS
(731) MIROSLAV MRÁZIK - MMS, Halalovka 54,
911 08 Trenčín, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

313-2003
11.02.2003
41
41 - Tvorba televíznych programov, organizovanie zábavných a vedomostných súťaží.

(540) URAGÁN
(731) MAYA, s. r. o., Čajaková ulica č. 13, 811 05
Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

316-2003
12.02.2003
3
3 - Voňavky; kolínske vody; kúpeľové a sprchovacie gély, telové a pleťové mydlá, éterické oleje
na osobné použitie; oleje do kúpeľa a telové oleje; kúpeľové soli; kúpeľové čajové vrecúška pozostávajúce z bylín a iných látok v látkových
vreckách; peny do kúpeľa; telové mlieka, krémy,
gély a prášky; telové spreje a rozprašovače; parfémované prípravky na pranie jemnej dámskej
bielizne; samoopaľovacie prípravky, tekuté podkladové krémy na líčenie, krémové podkladové
krémy na líčenie, pleťové prípravky na rozjasnenie tváre, korektory, maskary, tekuté očné linky,
kontúrovacie ceruzky na oči, očné tiene, ceruzky
na obočie, prípravky na odlíčenie očí, červeň na
líca, tvárenky, práškové a krémové farby na líca,
sypké a lisované púdre, rúže na pery, lesky na
pery, kontúrovacie ceruzky na pery, rúže v ceruzke, nastavovače rúžov, najmä prípravky používané na nastavenie odtieňu tyčiniek na farbenie
perí, prípravky na starostlivosť o nechty, farebné
laky na nechty, podkladové a vrchné laky na
nechty.
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317-2003
12.02.2003
3
3 - Voňavky; kolínske vody; kúpeľové a sprchovacie gély, telové a pleťové mydlá, éterické oleje
na osobné použitie; oleje do kúpeľa a telové oleje; kúpeľové soli; kúpeľové čajové vrecúška pozostávajúce z bylín a iných látok v látkových
vreckách; peny do kúpeľa; telové mlieka, krémy,
gély a prášky; telové spreje a rozprašovače; parfémované prípravky na pranie jemnej dámskej
bielizne; samoopaľovacie prípravky, tekuté podkladové krémy na líčenie, krémové podkladové
krémy na líčenie, pleťové prípravky na rozjasnenie tváre, korektory, maskary, tekuté očné linky,
kontúrovacie ceruzky na oči, očné tiene, ceruzky
na obočie, prípravky na odlíčenie očí, červeň na
líca, tvárenky, práškové a krémové farby na líca,
sypké a lisované púdre, rúže na pery, lesky na
pery, kontúrovacie ceruzky na pery, rúže v ceruzke, nastavovače rúžov, najmä prípravky používané na nastavenie odtieňu tyčiniek na farbenie
perí, prípravky na starostlivosť o nechty, farebné
laky na nechty, podkladové a vrchné laky na
nechty.

(540)

(731) Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas,
Texas 75379-9045, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

319-2003
12.02.2003
36
36 - Bankovníctvo; bankové služby priamo k zákazníkom (homebanking); finančné informácie;
finančné poradenstvo; služby v oblasti finančníctva; informácie o poistení; finančné konzultačné služby; garancie, záruky, kaucie; financovanie pôžičky.

(540) MAXIKNIŽKA
(731) ISTROBANKA, a. s., Laurinská 1, 811 01 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

320-2003
12.02.2003
20, 26, 45
20 - Rakvy.
26 - Kvety (umelé), vence z umelých kvetov.
45 - Pohrebné služby, pohreby.

168

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)

(540)

(731) BANSKOBYSTRICKÁ POHREBNÁ A KVETINOVÁ SLUŽBA s. r. o., Námestie Ľ. Štúra
28, 974 01 Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

322-2003
12.02.2003
1
1 - Hnojivá.

(731) ULTRA BIOTECH LIMITED, 2nd Floor, Sixty
Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1, 1SA,
GB;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

351-2003
13.02.2003
20, 35, 42
20 - Drevený aj čalúnený nábytok, interiérové
prvky; barové pulty, barové stoličky, divány,
drevené ležadlá, drevené regály a zakladače,
flotačné kontajnery, kancelársky nábytok, kartotékové skrine, kartotékové skrinky, komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky, kovový nábytok,
kreslá drevené aj čalúnené, kuchynský nábytok,
lavice, pulty, lavičky, nábytok (sektorový, solitérový, zabudovaný, nábytkové zostavy, demontovateľný), nábytok pre domáce kino, písacie stoly,
pohovky, postele (všetky druhy), pracovné stoly,
rozkladacie ležadlá, sedačky čalúnené, servírovacie stolíky alebo vozíky, skrine a skrinky
s dvierkami aj bez (policové, šatníkové, zásuvkové, presklené, plné), skrine slúžiace na prenájom pracovných odevov, skrinky na hračky,
skrinky na lieky, skrinky s umývadlom, stolárske
umelecké výrobky, stoličky, stolíky pod počítače, stolíky pod televízory a hi-fi veže, stoly, školský nábytok, taburetky, toaletné stolíky, trojnožky, váľandy, záhradný nábytok; výrobky z dreva
a časti nábytku (výroba): dopravné palety, dosky
na krájanie, drevené alebo plastové debny, drevené alebo plastové schránky, drevené hrany alebo kostry na nábytok, drevené kolíky, drevené
kostry na postele, drevené lamely do postelí, drevené obaly a prepravky na fľaše, drevené rámy
a rošty do postelí, drevené sudy na stáčanie vína,
drevené trámy, drevené obloženie, dvierka na
nábytok, figuríny z dreva alebo z plastu, knižničné police, kolieska na nábytok (s výnimkou kovových), krúžky na záclony, latkové debny, nábytkové dielce, nádoby z dreva alebo z plastu,

obloženie alebo ozdoby na nábytok, obrazové
rámy, poličky, police, príslušenstvo k nábytku,
rámy na obrazy, rebríky, schodíky a schody
z dreva a z plastu, stojany (na kabáty, na dáždniky, na klobúky, na kvety, na pušky, na počítače, na pílenie), stolové dosky, škatule z dreva
alebo z plastu, umelecké stolárske výrobky, vešiaky (na kľúče, na odevy, na šaty).
35 - Služby pre zákazníkov v oblastiach: analýzy
nákladov a nákupných cien; hospodárske a ekonomické predpovede; komerčná informačná kancelária - činnosť; marketingové štúdie; mzdy
a výplatné listiny - spracovanie z podkladov od
zákazníkov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný prieskum; oceňovanie obchodných podnikov; odborné obchodné poradenstvo;
organizovanie komerčných alebo reklamných
výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo pre manažment aj personál; písanie na stroji;
podnikateľské poradenstvo - profesionálne; podpora predaja pre tretie osoby (sales promotion);
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; pomoc pri riadení obchodu a podnikové poradenstvo; pomoc pri riadení obchodu v oblasti
umenia; pomoc pri riadení projektov pre zákazníkov (project management); poradenské služby
v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodno-organizačnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie štatistických informácií;
posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; predvádzanie na reklamné účely
a podporu predaja - služby modeliek; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím s verejnosťou; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; príprava inzertných stĺpcov; psychologické testovanie na účely výberu; reklama - návrh,
tvorba a šírenie; reklama (on-line) na počítačovej
komunikačnej sieti; reklamná agentúra a vydavateľstvo - činnosť; reklamné plochy - prenájom;
reklamné zásielkové služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie vzoriek; sekretárske služby; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; spracovanie obchodných alebo podnikateľských informácií;
spracovanie textov; sprostredkovateľské práce - sprostredkovanie obchodu a služieb pre zákazníkov; stenografické práce; televízna reklama - návrh spracovanie a šírenie; vedenie kartoték
v počítači; vedenie účtovníctva a účtovných
kníh; vydávanie a uverejňovanie reklamných
textov; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch - pre zákazníkov; vykonávanie podnikateľských rešerší; vylepovanie plagátov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; zostavovanie výpisov z účtov.
42 - Služby pre zákazníkov v oblastiach: aktualizovanie počítačových programov; grafický dizajn; hosťovanie na počítačových (Web) stránkach; inštalácia počítačových programov; inte-
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riérová výzdoba; inžinierske expertízy; konštrukčné práce v drevárskej oblasti; kontrola kvality - prieskum kvality pre zákazníkov; navrhovanie obalov a obalových dizajnov; navrhovanie priemyselného dizajnu; navrhovanie softvéru
a softvérového dizajnu; počítačové programovanie; prenájom počítačového softvéru; prieskum
v oblasti využitia počítačov; projektová činnosť
a štúdie technických projektov; servis počítačových programov; štúdie projektov - analýza, plánovanie a kontrola projektov pre zákazníkov; výskum a vývoj nových výrobkov a služieb pre zákazníkov; vytváranie a udržiavanie nových
(Web) stránok pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov; poradenstvo v oblasti navrhovania nábytku a interiérov.
(540) EMERO
(731) Mišura Ernest, Ing., EMERO, Tulská 83, 974 04
Banská Bystrica 4, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

352-2003
13.02.2003
9, 16, 35, 41, 42, 45
9 - Nahrané a nenahrané nosiče (magnetické
a optické) údajov, počítačový softvér.
16 - Tlačoviny všetkých druhov.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, prieskum
trhu a verejnej mienky, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarom, automatizované spracovanie údajov, počítačové databázy, činnosť ekonomických a organizačných poradcov,
nákup tovarov pre iné podniky, maloobchodné
služby v oblasti tlačovín a nosičov údajov.
41 - Školiaca činnosť v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia pri práci a trvalo udržateľného zdroja, usporadúvanie a organizovanie
školiacich kurzov, seminárov a konferencií, prekladateľská činnosť a technické preklady, vydávanie periodických a neperiodických publikácií.
42 - Poradenská a inžinierska činnosť v oblasti
ochrany životného prostredia a zdravia pri práci a
trvalo udržateľného zdroja, poradenstvo pri
priemyselných haváriách, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora, obnovovanie databáz.
45 - Bezpečnostno-technické služby.

(540)

na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné šťavy.
33 - Víno, alkoholické nápoje, likéry, brandy,
koktaily alkoholické, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná a propagačná činnosť, maloobchodná
činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi.
(540) VITIS
(731) Vitis trade, s. r. o., Sásovská cesta 41, 974 01
Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(210)
(220)
8 (511)
(511)

353-2003
14.02.2003
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy

356-2003
14.02.2003
2
2 - Tonery; atramentové cartridge do tlačiarní.

(540) DELL
(731) DELL COMPUTER CORPORATION, One Dell
Way, Round Rock, Texas 78682-2244, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

357-2003
14.02.2003
9
9 - Tlačiarne; osobné počítače a notebooky; počítačové hardvéry a periférne zariadenia k počítačom, najmä modemy, počítačové káble, počítačové styli, notebooky vrátane notebookov s bezdrôtovým e-mailom a bezdrôtovým prístupom
k elektronickým komunikačným sieťam; projektory; a návody na použitie na uvedený tovar.

(540) DELL
(731) DELL COMPUTER CORPORATION, One Dell
Way, Round Rock, Texas 78682-2244, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

361-2003
14.02.2003
5
5 - Veterinárne výrobky a prípravky, najmä protihlístové prípravky pre zvieratá.

(540) EQUEST PRAMOX
(731) Wyeth Holdings Corporation, Five Giralda
Farms, Madison, New Jersey 07940, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(731) Slovenské centrum čistejšej produkcie, s. r. o.,
Pionierska 15, 831 02 Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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362-2003
14.02.2003
5
5 - Pesticídy, prípravky na ničenie škodcov, insekticídy, fungicídy, herbicídy, feromóny.

(540) BOLERO
(731) BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse
38, Ludwigshafen am Rhein, DE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

364-2003
14.02.2003
13, 16, 28, 38, 41
13 - Pyrotechnické výrobky.
16 - Výrobky z dreva.
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28 - Hračky.
38 - Šírenie informácií prostredníctvom verejných dátových sietí, napr. cez internet.
41 - Organizácia a usporadúvanie ohňostrojov
a iných kultúrnych a spoločenských akcií najmä
v oblasti zábavnej pyrotechniky; odborné poradenstvo v oblasti ohňostrojových prác.

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

(731) PYROCO, s. r. o., Masarykova 752/111, 252 19
Rudná, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)
(731)

365-2003
14.02.2003
32
32 - Nápoje obsahujúce ovocné šťavy.

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

366-2003
14.02.2003
76/442,855
19.08.2002
US
5
5 - Testosterónové prípravky.

372-2003
17.02.2003
9, 16, 35, 41, 42
9 - Počítačový softvér, nahrané počítačové programy, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete.
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy.
35 - Komerčné informačné kancelárie, informácie obchodné alebo podnikateľské, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, zbieranie údajov do počítačovej databázy,
prieskum trhu, reklamná činnosť, reklama online na počítačovej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, štatistické informácie.
41 - Vydávanie periodických a neperiodických
publikácií, vydávanie textov, nie na reklamu.
42 - Aktualizovanie počítačových programov,
autorské práva (spravovanie), sledovacie služby
v oblasti duševného vlastníctva, počítačové programovanie, tvorba softvéru.

(540)

TROPICANA TWISTER SALSA

Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue
East, Bradenton, Florida 34208, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(591) čierna, modrá, biela
(731) TRIAS Online, s. r. o., Jakubovo nám. 14,
811 09 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

373-2003
17.02.2003
29
29 - Bryndza, bryndzové nátierky, mliečne výrobky.

(540)

(540) STRIANT
(731) Columbia Laboratories, Inc., 354 Eisenhower
Parkway, Livingston, NJ 07039, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

370-2003
17.02.2003
25
25 - Pánske košele, polokošele, tričká, tielka,
pulóvre, svetre, kravaty a kravatové doplnky.

(540) MASTERSTROKE
(731) R.G.I., spol. s r. o., Masarykova 438, 284 00
Kutná Hora, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

371-2003
17.02.2003
25
25 - Pánske košele, polokošele, tričká, tielka,
pulóvre, svetre, kravaty a kravatové doplnky.

(540) FLAVIO PONTI
(731) R.G.I., spol. s r. o., Masarykova 438, 284 00
Kutná Hora, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(731) BRYNDZIAREŇ A SYRÁREŇ, s. r. o., SNP 5,
962 01 Zvolenská Slatina, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

374-2003
17.02.2003
6, 16
6 - Kovový stavebný materiál, kovové sieťky,
kovové stavebné panely, plech, výrobky z plechu, plechové výlisky a výstrižky, drobný železiarsky tovar, kovová dlažba, kovové dosky, kovové palety, kovové držadlá, kovové rukoväti,
kovové prahy, kovové dvere, kovové konštrukcie, kovové schránky a kontajnery, kovanie na
rámy a nábytok, kovové lešenia, kovové pásky,
stavebné kovanie, kovové tesnenia, kovové tyče
a zábradlia, kovové priečky, kovové ploty, železničné koľajnice, kovové strešné krytiny, kovové
schodíky, kovové schodiská, drobné zámočnícke
výrobky.
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a/alebo ovocie, a/alebo iné záhradné jedlé výrobky; prípravky a zmesi na prípravu nápojov obsahujúce prevažne zeleninu a/alebo ovocie, a/alebo
iné záhradné jedlé výrobky; výživné prípravky
na denné doplnenie stravy ako instantná strava
alebo samostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne
z ovocia, zeleniny a záhradných jedlých výrobkov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov
alebo stopových prvkov, konzervované, sušené,
varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina.
32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov,
koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné
alebo zeleninové šťavy, džúsy a sirupy, nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje obohatené
vitamínmi alebo minerálmi, iónové a energetické
nápoje nealkoholické, proteínové nealkoholické
nápoje, diétne nápoje, želatínové nápoje, tablety
a prášky na prípravu šumivých nealkoholických
nápojov, ovocné alebo zeleninové nealkoholické
nápoje, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia
alebo zeleniny, minerálne vody, pramenité vody,
sódová voda, voda, šumivé nealkoholické nápoje,
miešané nápoje nealkoholické, paradajková šťava
ako nápoj, aperitívy nealkoholické.

16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárska technika,
náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky.
(540)

(731) V. O. D. S., a. s., Podnikateľská 2, 040 17 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

377-2003
17.02.2003
29, 32, 33
29 - Mlieko a mliečne nápoje, jedlé oleje.
32 - Pivo tak ľahké pivá, ako aj ležiaky, minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, ovocné
šťavy a nápoje z ovocných štiav.
33 - Vína, liehoviny, likéry.

(540)

(731) Skácel Miroslav, Želatovice 179, 751 16 Přerov,
CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

379-2003
17.02.2003
5, 29, 32
5 - Nápoje s liečebným a/alebo liečebnoobranným účinkom, dietetické nápoje, výrobky
farmaceutické a parafarmaceutické, vitamíny
a minerálne a stopové prvky, diétne a nutričné
prípravky a liečivá, medicinálne sirupy, výťažky
z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných
výťažkov, potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami, vitamínové prípravky, vitamíny a multivitamínové preparáty, minerály a multivitamínové
preparáty, bylinné čaje, liečivé byliny, dietetické
látky upravené na lekárske účely, minerálne vody
a dietetické nápoje upravené na lekárske účely,
doplnky výživové na lekárske účely, balzamy
a krémy a masti na lekárske účely, chemické prípravky na lekárske účely, liečivé oleje, oleje na
lekárske účely, tuky na lekárske účely, liečivé
soli, tinktúry na lekárske účely, bylinné výťažky
alebo sirupy, vitamínová a minerálna výživa vo
forme koncentrátov, potravinové doplnky s liečebnými účinkami, výživné alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie
stravy ako instantná strava alebo samostatná
zmes, ktorá sa skladá hlavne zo zeleninových
proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov.
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely
(zaradené v tejto triede) a obsahujúce zeleninu
a/alebo ovocie a iné záhradné jedlé výrobky; kašovité nápoje obsahujúce prevažne zeleninu
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(540) RELAX FRUDRINK
(731) WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

380-2003
17.02.2003
5, 29, 32
5 - Nápoje s liečebným a/alebo liečebnoobranným účinkom, dietetické nápoje, výrobky
farmaceutické a parafarmaceutické, vitamíny
a minerálne a stopové prvky, diétne a nutričné
prípravky a liečivá, medicinálne sirupy, výťažky
z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných
výťažkov, potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi, alebo stopovými prvkami, vitamínové prípravky, vitamíny a multivitamínové preparáty, minerály a multivitamínové
preparáty, bylinné čaje, liečivé byliny, dietetické
látky upravené na lekárske účely, minerálne vody
a dietetické nápoje upravené na lekárske účely,
doplnky výživové na lekárske účely, balzamy
a krémy a masti na lekárske účely, chemické prípravky na lekárske účely, liečivé oleje, oleje na
lekárske účely, tuky na lekárske účely, liečivé
soli, tinktúry na lekárske účely, bylinné výťažky
alebo sirupy, vitamínová a minerálna výživa vo
forme koncentrátov, potravinové doplnky s liečebnými účinkami, výživné alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie
stravy ako instantná strava alebo samostatná
zmes, ktorá sa skladá hlavne zo zeleninových
proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo stopových prvkov.
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely
(zaradené v tejto triede) a obsahujúce zeleninu
a/alebo ovocie a iné záhradné jedlé výrobky; kašovité nápoje obsahujúce prevažne zeleninu
a/alebo ovocie, a/alebo iné záhradné jedlé výrobky; prípravky a zmesi na prípravu nápojov obsahujúce prevažne zeleninu a/alebo ovocie, a/alebo
iné záhradné jedlé výrobky; výživné prípravky na
denné doplnenie stravy ako instantná strava alebo
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samostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne
z ovocia, zeleniny a záhradných jedlých výrobkov, tiež s prídavkom vitamínov alebo minerálov
alebo stopových prvkov, konzervované, sušené,
varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina.
32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov,
koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné
alebo zeleninové šťavy, džúsy a sirupy, nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje obohatené
vitamínmi alebo minerálmi, iónové a energetické
nápoje nealkoholické, proteínové nealkoholické
nápoje, diétne nápoje, želatínové nápoje, tablety
a prášky na prípravu šumivých nealkoholických
nápojov, ovocné alebo zeleninové nealkoholické
nápoje, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia
alebo zeleniny, minerálne vody, pramenité vody,
sódová voda, voda, šumivé nealkoholické nápoje, miešané nápoje nealkoholické, paradajková
šťava ako nápoj, aperitívy nealkoholické.

(540) FRUDRINK
(731) WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

381-2003
18.02.2003
9, 41
9 - Nahraté nosiče.
41 - Organizovanie živých vystúpení.

(540)

(731) Attila Györy AQUARIUS, Radničné nám. 375/9,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) ETURION
(731) PHARMACIA CORPORATION,
Orchard Road, Skokie, Illinois, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(510)

(540) GORGOIJA
(731) Bryndza Martin, Ing., Golianova 127, 949 01
Nitra, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

382-2003
18.02.2003
41
41 - Organizovanie predstavení.

385-2003
18.02.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky a substancie, liečivá, vakcíny a séra.
5200

Old

386-2003
18.02.2003
43
43 - Hotelové, reštauračné a cateringové služby
a služby denného baru a nočného klubu; poskytovanie hotelových a motelových služieb; poskytovanie zariadení/vybavení pre schôdze, konferencie a výstavy; rezervačné služby pre hotelové ubytovanie a ďalšie druhy ubytovania; poskytovanie dočasného ubytovania; služby poskytovania elektronických informácií vzťahujúcich
sa na hotely; služby poskytované pri ubytovaní
a odubytovaní v hoteli; služby hotelového vrátnika a všetky služby obvykle poskytované hotelmi a reštauráciami.

(540)

(540) CELEBRITY LADIES
(731) Baláž Peter, Gessayova 10, 851 03 Bratislava,
SK; CELEBRITY SERVIS, s. r. o., Solivarská
23, 821 03 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

383-2003
18.02.2003
16
16 - Tlačoviny periodiká.

(591) čierna, červená, žltá
(731) MEDIA BOX, s. r. o., Martinengova 4881/34,
811 02 Bratislava 1, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

384-2003
18.02.2003
16, 35, 41
16 - Tlačoviny, knihárske výrobky, papiernický
tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné
potreby okrem prístrojov.
35 - Reklamná činnosť.
41 - Organizovanie kultúrnych podujatí.

(731) Inter-Continental Hotels Corporation, c/o Six
Continents Hotels, Inc., Three Ravinia Drive,
30346-2149 Altlanta, Georgia, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

387-2003
18.02.2003
3, 18, 25
3 - Parfumy.
18 - Koža, kožené výrobky a výrobky z imitácie
kože, tašky, kabelky.
25 - Odevy všetkých druhov.
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(540)

(540)

(731) SHAMIRA, s. r. o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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388-2003
18.02.2003
7, 9, 11, 37
7 - Stroje a obrábacie stroje; motory (s výnimkou
motorov do pozemných vozidiel); spojky
a transmisné zariadenia okrem tých, ktoré sú pre
pozemné vozidlá; poľnohospodárske nástroje,
okrem nástrojov poháňaných ručne; liahne pre
vajcia; práčky, vysávače, elektricky poháňané
kefy.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na
váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu a prístroje na vyučovanie; prístroje
a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického
prúdu; prístroje na záznam, prevod, reprodukciu
zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče zvukových záznamov, gramofónové platne; automatické distribútory a mechanizmy pre nástroje na
mince; zapisovacie pokladnice, počítacie stroje,
prístroje na spracovanie informácií a počítače;
hasiace prístroje; elektrické žehličky; telekomunikačné prístroje a zariadenia; elektronické prístroje, zariadenia a ich súčasti a diely.
11 - Prístroje na osvetlenie, vykurovanie, výrobu
pary, na varenie, prístroje chladiace, na sušenie,
ventiláciu, rozvod vody a sanitárne zariadenia.
37 - Stavebníctvo, opravy, inštalačné služby.

(731) LIBRA Sp. z o. o., ul. Pieszycka 3, 58-200
Dzierźoniów, PL;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

391-2003
19.02.2003
3, 5, 16
3 - Laky na vlasy, mydlá, avivážne prípravky,
tampóny, vatové tyčinky na kozmetické účely,
prípravky na líčenie, vlasové vody, farby na vlasy, kolínske vody, kozmetické prípravky, vata,
prípravky na čistenie zubov, pracie prípravky,
šampóny, voňavky, umelé nechty, dezodoranty,
zmäkčovadlá na bielizeň, obrúsky napustené pleťovými vodami, prípravky bytovej chémie a hygieny.
5 - Hygienické vložky, vitamínové prípravky,
dezinfekčné prípravky na hygienické účely, sušené mlieko pre dojčatá, liečivé čaje, hygienické
nohavičky, menštruačné nohavičky, zdravotné
nohavičky, menštruačné vložky - tampóny, dámske vložky, hygienické obrúsky, liečivé kúpeľové soli.
16 - Toaletný papier, jednorazové detské plienky
z papiera alebo celulózy, detské plienky z papiera a buničiny, papierové podbradníky, papierové
utierky, jednorazové plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny, jednorazové plienkové nohavičky detské z papiera alebo buničiny, jednorazové plienkové nohavičky z papiera alebo celulózy, jednorazové detské plienky z papiera alebo buničiny.

(540)

(731) DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION,
686, Ahyeon-dong, Mapo-gu, Seoul, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

390-2003
19.02.2003
1, 2, 17, 19
1 - Lepidlá na priemyselné a stavebné účely,
plastické hmoty ako surovina, silikóny.
2 - Farby ako nátery, emaily ako laky, glazúry
ako farby a laky, moridlá, farbivá, konzervačné
látky proti hrdzi a proti opotrebovaniu dreva.
17 - Tesniace materiály, najmä zo silikónu, akrylu, polyuretánu, gumy a živice polyuretánové
a silikónove peny.
19 - Stavebné živicové materiály, pásky so živicovým povrchom a papierové pre stavebníctvo,
plastové pásky pre stavebníctvo.

(731) PETROVAJ JURAJ, ING. / JURO, Hurbanova
236, 069 01 Snina, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

392-2003
19.02.2003
29
29 - Mliečne výrobky, syry, bryndza, bryndzové
nátierky.
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(731) BRYNDZIAREŇ A SYRÁREŇ, s. r. o., SNP 5,
962 01 Zvolenská Slatina, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

393-2003
19.02.2003
29
29 - Mliečne výrobky, syry, bryndza, bryndzové
nátierky.

(540)

(731) BRYNDZIAREŇ A SYRÁREŇ, s. r. o., SNP 5,
962 01 Zvolenská Slatina, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

395-2003
19.02.2003
18, 20, 22, 25
18 - Výrobky z kože a z imitácie kože na šport
a kemping nezaradené do iných tried, najmä
cestovné tašky, tašky, batohy.
20 - Spacie vaky na kempovanie.
22 - Stany, plachty.
25 - Športové odevy, športová obuv, lyžiarske
nohavice, lyžiarske bundy, zimné bundy, rukavice, čiapky, oblečenie na voľný čas.

(540) LOAP
(731) PICCOLLO spol. s r. o., Na Podkovce 10,
140 00 Praha 2, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

399-2003
20.02.2003
7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 25, 35, 37
7 - Elektrické kuchynské roboty; elektrické kuchynské stroje patriace do tejto triedy; elektrické
leštičky na obuv; elektrické lisy na ovocie pre
domácnosť; elektrické mixéry; elektrické nože;
elektrické nožnice; elektrické otvárače na konzervy; elektrické ručné náradie a nástroje; elektrické šľahače pre domácnosť; etiketovacie stroje; kávové mlynčeky s výnimkou ručných; miešače elektrické na použitie v domácnosti; mlynčeky elektrické pre domácnosť; obšívacie stroje;
pletiarske stavy; práčky; práčky na pranie a bielenie; práčky na pranie a farbenie; šijacie stroje;
technologické, jednoúčelové a špeciálne stroje
a nástroje patriace do tejto triedy; umývačky
fliaš; umývačky riadu; vysávače; vysávače prachu a podobných nečistôt; vzdušné chladiče; zariadenia na sťahovanie a vyťahovanie roliet,
elektrické.
8 - Elektrické manikúrové súpravy; ručné náradie
a nástroje.
9 - Nahrané počítačové programy; audiovizuálna
technika na výučbu; automatické riadenie pre

dopravné prostriedky; automobilové výstražné
trojuholníky; autorádiá; benzínové čerpadlá pre
stanice pohonných hmôt; čipy (mikroprocesorové doštičky); číslicové súradnicové zapisovače;
čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); čítače
čiarového kódu; demagnetizačné zariadenia na
magnetické pásky; demagnetizačné zariadenia
pre magnetické pásky; denzitometre; destilačné
prístroje na vedecké účely; detektory; detektory
dymu; detektory kovov na priemyselné alebo
vojenské účely; detektory na zisťovanie falošných mincí; detektory na zisťovanie kovov, na
priemyselné alebo vojenské účely; diagnostické
prístroje s výnimkou lekárskych; diaľkomery;
diaľkové ovládače; diaprojektory; digitálne súradnicové zapisovače; disky zvukových nahrávok; dochádzkové hodiny; dýchacie prístroje
(respirátory) s výnimkou respirátorov na umelé
dýchanie; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; elektrické automatické zatvárače dverí;
elektrické bzučiaky; elektrické hlásiče; elektrické
meracie zariadenia; elektrické monitorovacie prístroje; elektrické natáčky; elektrické otvárače
dverí; elektrické pokladnice; elektrické prístroje
pre domácnosť patriade do triedy 9; elektrické
signalizačné zvončeky; elektrické spájkovačky;
elektrické tlmiče svetla; elektrické zariadenia na
diaľkové zapaľovanie; elektrické zariadenia na
priťahovanie a ničenie hmyzu; elektrické zariadenia proti krádeži; elektricky vyhrievané ponožky; elektrodynamické zariadenia na diaľkové
ovládanie návestidiel; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektronické diáre; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronické súčiastky patriace
do triedy 9; elektronické súčiastky všetkých zariadení uvedených v triede 9; elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); elektronický vreckový slovník - prekladový; expozimetre; fakturovacie stroje; faxy; fotoaparáty; fotoelektrické bunky; fotokopírovacie prístroje (fotografické alebo termické); hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače; hudobné automaty (uvádzané do činnosti vhodením
mince); indikátory množstva; indikátory straty
elektrickej energie; informačné tabule elektronické; kamery; kancelárske dierovacie stroje;
karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); kinematografické kamery; kombinácie
telefónnych prístrojov, faxov, telefónnych záznamníkov; tlačiarní k počítačom a skenerov;
kompaktné disky; kontrolné a regulačné prístroje
elektrické; laboratórne destilačné prístroje; lasery
s výnimkou laserov na lekárske účely; magnetické disky; magnetické nosiče údajov; magnetické
páskové jednotky pre počítače; magnetické páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky;
magnetofóny; magnetoskopy; manometre (tlakomery); mechanizmy na mincové zariadenia;
meniče diskov (do počítačov); meniče, elektrické; meracie zariadenia na benzín; merače elektrických strát; meráky hladiny benzínu; meteorologické prístroje; mikroprocesory; mincové
mechanizmy pre televízne prijímače; modemy;
monitorovacie počítačové programy; monitory
(počítačový hardvér); myši (informatika); nahrané operačné programy; námorné signalizačné zariadenia; návestia, svetelné alebo mechanické;
navigačné nástroje; nosiče zvukových nahrávok;
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optické čítače; optické disky; optické kondenzátory; optické nosiče údajov; optické prístroje a
nástroje; oscilografy; parkovacie brány uvádzané
do chodu vhodením mince; parkovacie hodiny;
pásky na čistenie nahrávacích hláv; pásky na
zvukové nahrávanie; pásky so zvukovými nahrávkami; periférne zariadenia počítačov; plánografické prístroje; počítacie stroje; počítače; počítačové klávesnice; počítačové kresliace zariadenia, tablety; počítačové pamäte; počítačové
siete; počítačový softvér; počítač-zápisník (notebook); pozorovacie prístroje; požiarne hlásiče;
požiarne signalizačné zariadenie; prehrávač
kompaktných diskov; premietacie prístroje na
diapozitívy; presné meracie prístroje; priemyselná televízia a periférne zariadenie pre priemyselnú televíziu; prijímače (audio - a video -); prístroje a nástroje na meranie objemu; prístroje
a nástroje na použitie v chémii;
prístroje na čistenie gramofónových platní; prístroje na čistenie zvukových diskov; prístroje na
reprodukciu obrazu aj zvuku; prístroje na rozbor
vzduchu; prístroje na spustenie diskov (počítačových); procesory (základné jednotky samočinného počítača); radary; rádiotelefónne zariadenia;
rádiotelegrafické zariadenia; röntgenové prístroje
a zariadenia; röntgenové prístroje s výnimkou
prístrojov na lekárske účely; rozvodné pulty
(elektrina); satelity na vedecké účely; skenery k
počítačom; strihacie zariadenia na strihanie filmov; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu;
stroje na počítanie a triedenie peňazí; stroje na
úpravu a spracovanie textu; stroje na váženie;
svetelné alebo mechanické dopravné značky; telefónne mikrofóny; telefónne prístroje drôtové
a bezdrôtové; telefónne slúchadlá; telefónny záznamník; telefotografické zariadenia; televízne
prijímače a ich kombinácie s elektrotechnickými
zariadeniami patriacimi do tejto triedy; testovacie, meracie, nastavovacie, kontrolné, zabezpečovacie a regulačné zariadenia; tlačiarne k počítačom; transformátory (elektrotechnika); tranzistory; vážiace prístroje; videohry; videokamery; videokazety; videopásky; vrecková kalkulačka; výrobky a zariadenia na príjem, spracovanie,
prenos a vysielanie televíznych, rádiových a satelitných signálov; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielače (telekomunikácie); vysielače elektronických signálov; vysokofrekvenčné
prístroje; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; záchranné zariadenia; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; zariadenia na meranie
hladiny vody (vodoznaky); zariadenia na meranie
vzdialeností; zariadenia na spracovanie údajov;
zvončeky (ako poplašné zariadenia); zvukové
nahrávacie zariadenia; zvukové poplašné zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zvukové signálne zariadenia.
10 - Dýchacie prístroje; dýchacie prístroje na
umelé dýchanie; elektrické pásy na lekárske účely; elektrické prístroje na účely akupunkutúry;
elektrické vyhrievacie vankúše na lekárske účely;
laser na lekárske účely; lekárske prístroje a nástroje; masážne prístroje; načúvacie prístroje pre
hluchých; ohrievacie vankúšiky (pre prvú pomoc); prikrývky elektrické vyhrievacie na lekárske účely; rádiologické prístroje na lekárske
účely; rádiové trubice na lekárske účely; resuscitačné prístroje; röntgenové prístroje na lekárske
účely; röntgenové zariadenia a prístroje na lekár-
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ske účely; teplomery na lekárske účely; teplovzdušné terapeutické zariadenia; tlakomery krvného tlaku; UV-lampy na lekárske účely.
11 - Bezpečnostné príslušenstvo pre vodné alebo
plynové zariadenia a pre vodovodné alebo plynové potrubia; bezpečnostné zariadenia pre vodné alebo plynové zariadenia a pre vodovodné alebo plynové potrubia; bojlery, ohrievače vody;
čísla (svietiace domové-); čistenie odpadových
vôd (zariadenia na-); destilačné prístroje; detské
fľaše (elektrické ohrievače na -); dezinfekčné
dávkovače na toalety; elektrické aj neelektrické
ohrievače na nohy, nánožníky; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické filtre na
kávu; elektrické fritézy; elektrické kanvice;
elektrické kozuby; elektrické lampy; elektrické
ohrievacie podušky s výnimkou podušiek na lekárske účely; elektrické ohrievače na detské fľaše; elektrické radiátory; elektrické strojčeky na
výrobu jogurtov; elektrické sušiče bielizne; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; elektrické
tlakové hrnce; elektrické tlakové varáky; elektrické ventilátory (stolové); elektrické vreckové
baterky; elektrické vyhrievané podušky s výnimkou podušiek na lekárske účely; filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť); grily;
horúce platne; hriankovače; chladiace nádoby;
chladiace prístroje a zariadenia; chladiace spotrebiče a zariadenia; chladiace zariadenia na chladenie vody; chladničky; klimatizačné zariadenia;
klimatizačné zariadenia pre automobily; koberce
elektricky vyhrievané; kuchynské odsávače; kuchynské potreby na pečenie a varenie, elektrické;
lampy na čistenie vzduchu od baktétií (germicídne); mikrovlnné rúry; mraziace zariadenia, mrazničky; ohrievače; ohrievače do kúpeľa; ohrievače
do postele; ohrievače tanierov; ohrievadlá; osvetľovacie prístroje a zariadenia; pece (na rozličné
účely); pece, sporáky, piecky; pekáč, otočný rošt;
polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie; pražiace stroje; pražiče na kávu; prikrývky,
elektrické vyhrievacie, nie na lekárske účely; prístroje a zariadenia na sušenie; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; prístroje na
chlórovanie vody v bazénoch; prístroje na výrobu
ľadu; prístroje na vytváranie vĺn; regulačné
a bezpečnostné príslušenstvo k plynových potrubiam; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo pre
plynové zariadenia; regulačno bezpečnostné zariadenia na vykurovacie systémy; rúry na pečenie; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia;
saunovacie zariadenia; soláriá ako prístroje; solárne kolektory; sporáky; sterilizátory; stolné variče; stropné svetlá; sušiče na vlasy; sušičky ako
prístroje; teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske
účely; vankúše (elektricky vyhrievané) s výnimkou vankúšov na lekárske účely; ventilátory (ako
časti vetracích zariadení); vyhrievacie telesá; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody;
zariadenia na chladenie mlieka; zariadenia na
ohrev teplej vody, kúrenie teplovodné; zariadenia
na zmäkčovanie vody.
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry; brožúrky; bublinové
obaly z plastických materiálov (na balenie); časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie;
grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; kartón,
lepenka; kávové filtre, papierové; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo
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papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti; leporelá; mapy;
obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický
tovar); obrazy; papiernícky tovar; periodické
a neperiodické publikácie; plagáty; predmety
z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; reprodukcie grafické; tlačené reklamné
materiály; plastové fólie na balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov; vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
21 - Čajníky s výnimkou čajníkov z drahých kovov; elektrické hrebene; elektrické kefy s výnimkou kief ako časti strojov; elektrické zubné kefky; hrnce, hrnčeky; hrnčiarsky tovar; kanvice na
kávu s výnimkou elektrických a kanvíc z drahých
kovov; kanvice s výnimkou elektrických; karafy,
fľaše; kávovary s výnimkou elektrických; kuchynské mixéry s výnimkou elektrických; kuchynské potreby, neelektrické; kuchynský riad
(hrnce); leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť s výnimkou elektrických; lisy na ovocie pre
domácnosť s výnimkou elektrických; miešacie
stroje pre domácnosť s výnimkou elektrických;
ohriavče na detské fľašky okrem elektrických;
predmety na chladenie potravín pre domácnosť,
obsahujúce chladiace zmesi; strojčeky na prípravu zmrzliny a chladených nápojov (kovové -);
strúhadlá pre domácnosť; súpravy kuchynského
riadu; sušiak na bielizeň; šľahače s výnimkou
elektrických, pre domácnosť; tepelnoizolačné
nádoby na nápoje (termosky); tlakové hrnce
s výnimkou elektrických; zubné kefky.
25 - Bundy; čiapkové šilty; čiapky; gymnastické
(telocvičné) dresy; kombinézy (oblečenie); košele; odevy; pokrývka hlavy; šatky, šály; tielka,
tričká; uniformy; vrchné ošatenie.
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákupných cien; veľkoobchodných cien; aranžovanie výkladov; automatizované spracovanie dát; distribúcia vzoriek; hospodárske, ekonomické predpovede; kancelárie
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; maloobchodná činnosť s elektrickými, elektronickým
tovarmi, kuchynskými prístrojmi, strojmi a zariadeniami, prístrojmi a zariadeniami spotrebnej
elektroniky, televíznymi, video-, audio- a rozhlasovými zariadeniami, počítačmi, výrobkami a zariadeniami na ohrev a varenie potravín a jedál, na
klimatizáciu, vykurovanie a reguláciu, mikrovlnými prístrojmi na ohrev a varenie; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; pomoc pri riadení komerčných
a priemyselných podnikov; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja;
prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky)
sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 35; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zásielkové reklamné služby; zbiera-

nie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
37 - Inštalovanie a opravy elektrické spotrebiče;
inštalovanie a opravy chladiace zariadenia; inštalovanie a opravy klimatizačné zariadenia;
montáž kuchynských zariadení; montáž, údržba a
opravy počítačov; montovanie a opravy telefónov; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; oprava opotrebovaných alebo poškodených
strojov; servis opravy, údržba a montáž výrobkov
uvedených v triedach 7, 8, 9, 10, 11, 21; sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 37.
(540)

(731) FKH electronic, a. s., Bernolákova 1, 028 01 Trstená, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

400-2003
20.02.2003
7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 25, 35, 37
7 - Elektrické kuchynské roboty; elektrické kuchynské stroje patriace do tejto triedy; elektrické
leštičky na obuv; elektrické lisy na ovocie pre
domácnosť; elektrické mixéry; elektrické nože;
elektrické nožnice; elektrické otvárače na konzervy; elektrické ručné náradie a nástroje; elektrické šľahače pre domácnosť; etiketovacie stroje; kávové mlynčeky s výnimkou ručných; miešače elektrické na použitie v domácnosti; mlynčeky elektrické pre domácnosť; obšívacie stroje;
pletiarske stavy; práčky; práčky na pranie a bielenie; práčky na pranie a farbenie; šijacie stroje;
technologické, jednoúčelové a špeciálne stroje
a nástroje patriace do tejto triedy; umývačky
fliaš; umývačky riadu; vysávače; vysávače prachu a podobných nečistôt; vzdušné chladiče; zariadenia na sťahovanie a vyťahovanie roliet,
elektrické.
8 - Elektrické manikúrové súpravy; ručné náradie
a nástroje.
9 - Nahrané počítačové programy; audiovizuálna
technika na výučbu; automatické riadenie pre
dopravné prostriedky; automobilové výstražné
trojuholníky; autorádiá; benzínové čerpadlá pre
stanice pohonných hmôt; čipy (mikroprocesorové doštičky); číslicové súradnicové zapisovače;
čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); čítače
čiarového kódu; demagnetizačné zariadenia na
magnetické pásky; demagnetizačné zariadenia
pre magnetické pásky; denzitometre; destilačné
prístroje na vedecké účely; detektory; detektory
dymu; detektory kovov na priemyselné alebo
vojenské účely; detektory na zisťovanie falošných mincí; detektory na zisťovanie kovov, na
priemyselné alebo vojenské účely; diagnostické
prístroje s výnimkou lekárskych; diaľkomery;
diaľkové ovládače; diaprojektory; digitálne súradnicové zapisovače; disky zvukových nahrávok; dochádzkové hodiny; dýchacie prístroje
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(respirátory) s výnimkou respirátorov na umelé
dýchanie; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; elektrické automatické zatvárače dverí;
elektrické bzučiaky; elektrické hlásiče; elektrické
meracie zariadenia; elektrické monitorovacie prístroje; elektrické natáčky; elektrické otvárače
dverí; elektrické pokladnice; elektrické prístroje
pre domácnosť patriade do triedy 9; elektrické
signalizačné zvončeky; elektrické spájkovačky;
elektrické tlmiče svetla; elektrické zariadenia na
diaľkové zapaľovanie; elektrické zariadenia na
priťahovanie a ničenie hmyzu; elektrické zariadenia proti krádeži; elektricky vyhrievané ponožky; elektrodynamické zariadenia na diaľkové
ovládanie návestidiel; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektronické diáre; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronické súčiastky patriace
do triedy 9; elektronické súčiastky všetkých zariadení uvedených v triede 9; elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); elektronický vreckový slovník - prekladový; expozimetre; fakturovacie stroje; faxy; fotoaparáty; fotoelektrické bunky; fotokopírovacie prístroje (fotografické alebo termické); hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače; hudobné automaty (uvádzané do činnosti vhodením
mince); indikátory množstva; indikátory straty
elektrickej energie; informačné tabule elektronické; kamery; kancelárske dierovacie stroje;
karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); kinematografické kamery; kombinácie telefónnych prístrojov, faxov, telefónnych záznamníkov; tlačiarní k počítačom a skenerov;
kompaktné disky; kontrolné a regulačné prístroje
elektrické; laboratórne destilačné prístroje; lasery
s výnimkou laserov na lekárske účely; magnetické disky; magnetické nosiče údajov; magnetické
páskové jednotky pre počítače; magnetické páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky;
magnetofóny; magnetoskopy; manometre (tlakomery); mechanizmy na mincové zariadenia;
meniče diskov (do počítačov); meniče, elektrické; meracie zariadenia na benzín; merače elektrických strát; meráky hladiny benzínu; meteorologické prístroje; mikroprocesory; mincové
mechanizmy pre televízne prijímače; modemy;
monitorovacie počítačové programy; monitory
(počítačový hardvér); myši (informatika); nahrané operačné programy; námorné signalizačné zariadenia; návestia, svetelné alebo mechanické;
navigačné nástroje; nosiče zvukových nahrávok;
optické čítače; optické disky; optické kondenzátory; optické nosiče údajov; optické prístroje
a nástroje; oscilografy; parkovacie brány uvádzané do chodu vhodením mince; parkovacie
hodiny; pásky na čistenie nahrávacích hláv; pásky na zvukové nahrávanie; pásky so zvukovými
nahrávkami; periférne zariadenia počítačov; plánografické prístroje; počítacie stroje; počítače;
počítačové klávesnice; počítačové kresliace zariadenia, tablety; počítačové pamäte; počítačové
siete; počítačový softvér; počítač-zápisník (notebook); pozorovacie prístroje; požiarne hlásiče;
požiarne signalizačné zariadenie; prehrávač
kompaktných diskov; premietacie prístroje na
diapozitívy; presné meracie prístroje; priemyselná televízia a periférne zariadenie pre priemyselnú televíziu; prijímače (audio - a video -); prí-
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stroje a nástroje na meranie objemu; prístroje
a nástroje na použitie v chémii;
prístroje na čistenie gramofónových platní; prístroje na čistenie zvukových diskov; prístroje na
reprodukciu obrazu aj zvuku; prístroje na rozbor
vzduchu; prístroje na spustenie diskov (počítačových); procesory (základné jednotky samočinného počítača); radary; rádiotelefónne zariadenia;
rádiotelegrafické zariadenia; röntgenové prístroje
a zariadenia; röntgenové prístroje s výnimkou
prístrojov na lekárske účely; rozvodné pulty
(elektrina); satelity na vedecké účely; skenery
k počítačom; strihacie zariadenia na strihanie
filmov; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu;
stroje na počítanie a triedenie peňazí; stroje na
úpravu a spracovanie textu; stroje na váženie;
svetelné alebo mechanické dopravné značky; telefónne mikrofóny; telefónne prístroje drôtové
a bezdrôtové; telefónne slúchadlá; telefónny záznamník; telefotografické zariadenia; televízne
prijímače a ich kombinácie s elektrotechnickými
zariadeniami patriacimi do tejto triedy; testovacie, meracie, nastavovacie, kontrolné, zabezpečovacie a regulačné zariadenia; tlačiarne k počítačom; transformátory (elektrotechnika); tranzistory; vážiace prístroje; videohry; videokamery; videokazety; videopásky; vrecková kalkulačka; výrobky a zariadenia na príjem, spracovanie,
prenos a vysielanie televíznych, rádiových a satelitných signálov; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielače (telekomunikácie); vysielače elektronických signálov; vysokofrekvenčné
prístroje; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; záchranné zariadenia; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; zariadenia na meranie
hladiny vody (vodoznaky); zariadenia na meranie
vzdialeností; zariadenia na spracovanie údajov;
zvončeky (ako poplašné zariadenia); zvukové
nahrávacie zariadenia; zvukové poplašné zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zvukové signálne zariadenia.
10 - Dýchacie prístroje; dýchacie prístroje na
umelé dýchanie; elektrické pásy na lekárske
účely; elektrické prístroje na účely akupunkutúry; elektrické vyhrievacie vankúše na lekárske
účely; laser na lekárske účely; lekárske prístroje
a nástroje; masážne prístroje; načúvacie prístroje
pre hluchých; ohrievacie vankúšiky (pre prvú
pomoc); prikrývky elektrické vyhrievacie na lekárske účely; rádiologické prístroje na lekárske
účely; rádiové trubice na lekárske účely; resuscitačné prístroje; röntgenové prístroje na lekárske
účely; röntgenové zariadenia a prístroje na lekárske účely; teplomery na lekárske účely; teplovzdušné terapeutické zariadenia; tlakomery krvného tlaku; UV-lampy na lekárske účely.
11 - Bezpečnostné príslušenstvo pre vodné alebo
plynové zariadenia a pre vodovodné alebo plynové potrubia; bezpečnostné zariadenia pre vodné alebo plynové zariadenia a pre vodovodné alebo plynové potrubia; bojlery, ohrievače vody;
čísla (svietiace domové-); čistenie odpadových
vôd (zariadenia na-); destilačné prístroje; detské
fľaše (elektrické ohrievače na -); dezinfekčné
dávkovače na toalety; elektrické aj neelektrické
ohrievače na nohy, nánožníky; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické filtre na
kávu; elektrické fritézy; elektrické kanvice;
elektrické kozuby; elektrické lampy; elektrické
ohrievacie podušky s výnimkou podušiek na le-
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kárske účely; elektrické ohrievače na detské fľaše; elektrické radiátory; elektrické strojčeky na
výrobu jogurtov; elektrické sušiče bielizne; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; elektrické
tlakové hrnce; elektrické tlakové varáky; elektrické ventilátory (stolové); elektrické vreckové
baterky; elektrické vyhrievané podušky s výnimkou podušiek na lekárske účely; filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť); grily;
horúce platne; hriankovače; chladiace nádoby;
chladiace prístroje a zariadenia; chladiace spotrebiče a zariadenia; chladiace zariadenia na chladenie vody; chladničky; klimatizačné zariadenia;
klimatizačné zariadenia pre automobily; koberce
elektricky vyhrievané; kuchynské odsávače; kuchynské potreby na pečenie a varenie, elektrické;
lampy na čistenie vzduchu od baktétií (germicídne); mikrovlnné rúry; mraziace zariadenia, mrazničky; ohrievače; ohrievače do kúpeľa; ohrievače
do postele; ohrievače tanierov; ohrievadlá; osvetľovacie prístroje a zariadenia; pece (na rozličné
účely); pece, sporáky, piecky; pekáč, otočný rošt;
polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie; pražiace stroje; pražiče na kávu; prikrývky,
elektrické vyhrievacie, nie na lekárske účely; prístroje a zariadenia na sušenie; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; prístroje na
chlórovanie vody v bazénoch; prístroje na výrobu ľadu; prístroje na vytváranie vĺn; regulačné
a bezpečnostné príslušenstvo k plynových potrubiam; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo pre
plynové zariadenia; regulačno bezpečnostné zariadenia na vykurovacie systémy; rúry na pečenie; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia;
saunovacie zariadenia; soláriá ako prístroje; solárne kolektory; sporáky; sterilizátory; stolné variče; stropné svetlá; sušiče na vlasy; sušičky ako
prístroje; teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske
účely; vankúše (elektricky vyhrievané) s výnimkou vankúšov na lekárske účely; ventilátory (ako
časti vetracích zariadení); vyhrievacie telesá; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody;
zariadenia na chladenie mlieka; zariadenia na
ohrev teplej vody, kúrenie teplovodné; zariadenia
na zmäkčovanie vody.
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry; brožúrky; bublinové
obaly z plastických materiálov (na balenie); časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie;
grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; kartón,
lepenka; kávové filtre, papierové; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo
papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti; leporelá; mapy;
obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický
tovar); obrazy; papiernícky tovar; periodické
a neperiodické publikácie; plagáty; predmety
z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; reprodukcie grafické; tlačené reklamné
materiály; plastové fólie na balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov; vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
21 - Čajníky s výnimkou čajníkov z drahých kovov; elektrické hrebene; elektrické kefy s výnimkou kief ako časti strojov; elektrické zubné kefky; hrnce, hrnčeky; hrnčiarsky tovar; kanvice na
kávu s výnimkou elektrických a kanvíc z drahých

kovov; kanvice s výnimkou elektrických; karafy,
fľaše; kávovary s výnimkou elektrických; kuchynské mixéry s výnimkou elektrických; kuchynské potreby, neelektrické; kuchynský riad
(hrnce); leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť s výnimkou elektrických; lisy na ovocie pre
domácnosť s výnimkou elektrických; miešacie
stroje pre domácnosť s výnimkou elektrických;
ohriavče na detské fľašky okrem elektrických;
predmety na chladenie potravín pre domácnosť,
obsahujúce chladiace zmesi; strojčeky na prípravu zmrzliny a chladených nápojov (kovové -);
strúhadlá pre domácnosť; súpravy kuchynského
riadu; sušiak na bielizeň; šľahače s výnimkou
elektrických, pre domácnosť; tepelnoizolačné
nádoby na nápoje (termosky); tlakové hrnce
s výnimkou elektrických; zubné kefky.
25 - Bundy; čiapkové šilty; čiapky; gymnastické
(telocvičné) dresy; kombinézy (oblečenie); košele; odevy; pokrývka hlavy; šatky, šály; tielka,
tričká; uniformy; vrchné ošatenie.
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; analýzy nákupných cien; veľkoobchodných cien; aranžovanie výkladov; automatizované spracovanie dát; distribúcia vzoriek; hospodárske, ekonomické predpovede; kancelárie
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; maloobchodná činnosť s elektrickými, elektronickým
tovarmi, kuchynskými prístrojmi, strojmi a zariadeniami, prístrojmi a zariadeniami spotrebnej
elektroniky, televíznymi, video-, audio- a rozhlasovými zariadeniami, počítačmi, výrobkami a zariadeniami na ohrev a varenie potravín a jedál, na
klimatizáciu, vykurovanie a reguláciu, mikrovlnými prístrojmi na ohrev a varenie; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; pomoc pri riadení komerčných
a priemyselných podnikov; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja;
prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky)
sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 35; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
37 - Inštalovanie a opravy elektrické spotrebiče;
inštalovanie a opravy chladiace zariadenia; inštalovanie a opravy klimatizačné zariadenia;
montáž kuchynských zariadení; montáž, údržba a
opravy počítačov; montovanie a opravy telefónov; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; oprava opotrebovaných alebo poškodených
strojov; servis opravy, údržba a montáž výrobkov
uvedených v triedach 7, 8, 9, 10, 11, 21; sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 37.
(540) RAVA
(731) FKH electronic, a. s., Bernolákova 1, 028 01 Trstená, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

401-2003
20.02.2003
5
5 - Lieky, farmaceutické prípravky na humánne
a veterinárne použitie, chemické prípravky pre
farmaceutické účely, farmaceutické a zverolekárske prípravky, chemické prípravky pre zverolekárske účely, chemicko-farmaceutické prípravky.

(540) BELAC
(731) Biotika, a. s., Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

402-2003
20.02.2003
30
30 - Čokoládové a nečokoládové cukrovinky,
čokoláda, oblátky, napolitánky, trubičky, sušienky, koláče, torty a cukrárske výrobky, bonbóny,
bonbónové tyčinky, musli tyčinky, zmrzliny
a mrazené sladkosti.

(540) TRINITY
(731) DDK Slovakia, spol. s r. o., Železničná 465,
905 01 Senica, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) Visual ACA System
(731) Karpatech s. r. o., Roveň 215, 033 01 Podtureň,
SK;
(740) Kandlerová Zuzana, JUDr., Liptovský Mikuláš,
SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)
(540)
(731)

413-2003
20.02.2003
78/156662
22.08.2002
US
3
3 - Zubné pasty.

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

414-2003
20.02.2003
3
3 - Zubné pasty, ústne vody.

CLARIFYING TREATMENT

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware corporation, 300 Park Avenue, New York,
NY 10022, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

403-2003
20.02.2003
30
30 - Nanuk, zmrzlina, mrazený krém, zmrzlinová
zmes.

(540) SHERIFF
(731) FROST, s. r. o. Prešov, Na Brehu 20/A, 080 05
Prešov, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

404-2003
20.02.2003
9, 42
9 - Bleskozvody; počítačový softvér; zvukové
nahrávacie zariadenia; zvukové signálne zariadenia.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; počítačové
programovanie; prenájom počítačového softvéru;
prevod a konverzia počítačových programov a
údajov (okrem fyzickej konverzie); servis počítačových programov; tvorba softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov.

(540)

(591) modrá, tmavomodrá, biela, žltá
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware corporation, 300 Park Avenue, New York,
NY 10022, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

415-2003
20.02.2003
3
3 - Zubné pasty.

(591) červená,modrá, biela, žltá, zelená, strieborná
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware corporation, 300 Park Avenue, New York,
NY 10022, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(731) Karpatech s. r. o., Roveň 215, 033 01 Podtureň,
SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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406-2003
20.02.2003
9, 42
9 - Počítačový softvér.
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru.

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

416-2003
20.02.2003
3
3 - Zubné pasty.

(591) červená, modrá, biela, žltá
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(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware corporation, 300 Park Avenue, New York,
NY 10022, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

423-2003
21.02.2003
6
6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; železo a oceľ;
rudy pre triedu 6.

(540)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

417-2003
20.02.2003
32
32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov,
koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné
alebo zeleninové šťavy, džúsy a sirupy, nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje obohatené
vitamínmi alebo minerálmi, iónové a energetické
nápoje nealkoholické, proteínové nealkoholické
nápoje, diétne nápoje, želatínové nápoje, tablety
a prášky na prípravu šumivých nealkoholických
nápojov, ovocné alebo zeleninové nealkoholické
nápoje, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia
alebo zeleniny, minerálne vody, pramenité vody,
sódová voda, voda, šumivé nealkoholické nápoje, miešané nápoje nealkoholické, paradajková
šťava ako nápoj, aperitívy nealkoholické.

(731) LASALLE STEEL COMPANY, 1412 150TH
Street, Hammond, Indiana 46327, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

425-2003
21.02.2003
25
25 - Saká, nohavice, kabáty, šaty, sukne, blúzky.

(540) RELAX FIGO
(731) WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

418-2003
20.02.2003
32
32 - Prípravky alebo príchuti na výrobu nápojov,
koncentráty a sirupy na výrobu nápojov, ovocné
alebo zeleninové šťavy, džúsy a sirupy, nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje obohatené
vitamínmi alebo minerálmi, iónové a energetické
nápoje nealkoholické, proteínové nealkoholické
nápoje, diétne nápoje, želatínové nápoje, tablety
a prášky na prípravu šumivých nealkoholických
nápojov, ovocné alebo zeleninové nealkoholické
nápoje, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia
alebo zeleniny, minerálne vody, pramenité vody,
sódová voda, voda, šumivé nealkoholické nápoje, miešané nápoje nealkoholické, paradajková
šťava ako nápoj, aperitívy nealkoholické.

(540) FIGO
(731) WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

420-2003
20.02.2003
5
5 - Farmaceutické výrobky na liečebné použitie,
predovšetkým kardiovaskulárne farmaceutické
prípravky.

(540) NORMOLIP
(731) Bristol - Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(731) Luxor, a. s., Školská 226, 017 01 Považská Bystrica, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

426-2003
21.02.2003
78/190023
02.12.2002
US
1
1 - Umelé živice v surovom stave používané pri
výrobe náterov, náterových hmôt, ochranných
povlakov, farieb, atramentu, lakov a fermeží.

(540) ALBEMAST
(731) EASTMAN CHEMICAL COMPANY, 100
North Eastman Road, Kingsport, Tennessee
37660, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

429-2003
24.02.2003
17, 19
17 - Polotovary z plastických hmôt, materiály
tesniace, upchávacie a izolačné, najmä polystyrénové dosky, bloky a polotovary patriace do tejto triedy.
19 - Stavebné materiály nekovové, najmä polystyrénové konštrukčné, podlahové a obkladové
dosky, tvarovky a bloky.

(540) POLYstep
(731) DCD IDEAL spol. s r. o., Dynín 88, 373 64 Dynín, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

445-2003
25.02.2003
35
35 - Obchodný alebo podnikateľský prieskum;
marketingové štúdie; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií.
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(540)

(540)

(591) modrá, žltá, hnedá, zelená, biela
(731) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(591) čierna, biela, červená
(731) AXENT, s. r. o., Ružomberská 8, 821 05 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(210)
(220)
8 (511)
(511)

447-2003
25.02.2003
41
41 - Požičiavanie videopások; požičiavanie filmov.

(540)

450-2003
26.02.2003
13, 28, 41
13 - Strelné zbrane a ich súčasti, príslušenstvo
k týmto zbraniam, munícia a strelivo - všetko pre
výrobky nepodliehajúce koncesovanej živnosti.
28 - Hračky a hry, makety, atrapy, repliky a modely zbraní, ich súčasti, munícia do týchto makiet
a replík.
41 - Strelecké súťaže a závody, verejné vystúpenia a predvádzania zbraní, modelov a replík
zbraní a vojenskej techniky, rekonštrukcie a verejné predvádzanie historických súbojov a bitiek,
súťaže s tematikou zbraní a vojenstva.

(540) KWC
(731) ACTION SPORTS, s. r. o., Rovniakova 13,
851 02 Bratislava, SK;
(731) PAMAX plus spol. s r. o., Nemocničná 1945/27,
026 01 Dolný Kubín, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(510)
(540)

448-2003
26.02.2003
43
43 - Služby kaviarní, reštaurácií a barov.

(591) červená, čierna, biela, žltá
(731) SOHO, s. r. o., POLUS CITY CENTER-I-602,
Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

449-2003
26.02.2003
29, 30
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; kondenzované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, ovocné
omáčky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé
oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky; múka a prípravky vyrobené z
obilnín, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky,
jemné pečivo a cukrovinky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ,
horčica; ocot; omáčky ako chuťové prísady; koreniny; ľad.

(210)
(220)
8 (511)
(511)

610-2003
12.03.2003
35, 36, 37, 39
35 - Kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., lepenie plagátov, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, obchodný alebo
podnikateľský prieskum, prenájom reklamných
priestorov, reklama, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch,
uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov, vzťahy
s verejnosťou.
36 - Prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, sprostredkovanie prenájmu kancelárskych priestorov, prenájom kancelárskych priestorov.
37 - Čistenie automobilov, umývanie dopravných
prostriedkov, údržba a opravy motorových vozidiel, montáž, údržba a opravy strojov, umývanie
automobilov, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov.
39 - Autobusová doprava, automobilová preprava, prenájom automobilov, informácie o doprave,
doprava nákladná, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, dovoz, doprava, uchovávanie informácií, informácie o preprave, osobná doprava, parkovanie automobilov
(služby), poskytovanie pomoci (pri doprave),
prenájom miesta na parkovanie, prenájom vozidiel, prepravné služby, služby v doprave a pre-
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prave, sprostredkovanie prepravy, služby vodičov.

(540)

(540)

(731) Štefan Sátor - ECOLMONT - ROKO Slovakia,
Rozkvet 2033/71, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(731) Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

628-2003
13.03.2003
16, 24, 25, 35
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; fotografie, papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na papier a na použitie v domácnosti; potreby pre umelcov patriace do tejto triedy; písacie stroje a kancelárske potreby okrem
nábytku; plastikové fólie, obaly, vrecúška a tašky
ako obalové materiály alebo na uloženie tovaru;
papierové obrúsky, obrusy, utierky, toaletný papier.
24 - Samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie
a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; tkaniny; behúne na stôl; obrusy s výnimkou papierových; posteľné prikrývky, posteľná bielizeň, textilné obrusy a obrúsky, uteráky
a utierky, textilné tapety; pleteniny ako látky;
podložky pod poháre alebo taniere (prestieranie).
25 - Maškarné kostýmy; šatky, závoje; športové
oblečenie; tričká; pracovné plášte; čiapky; priliehavé čiapky; šilty na čiapky; šilty na pokrývky
hlavy; čiapkové štítky; náprsenky; oblečenie;
odevy; kombinézy (oblečenie); šály; tielka; vesty; športové bundy; bundy, saká, oblečenie z papiera; čelenky; pančuchy; pančuchové nohavice.
35 - Obchodný manažment, obchodné poradenské služby, sprostredkovanie nákupu a predaja
tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; distribúcia vzoriek.

(540) SLOVAK FOR BEGINNERS
(731) Eva Poláková - Anna, Matičná 5, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

2180-2003
04.08.2003
30
30 - Cukríky, lízadlá, cukríky na zdobenie vianočných stromčekov, mentolové cukríky, karamelky, marcipán, marcipán zdobený, žuvačky.

(210)
(220)
8 (511)
(511)

2421-2003
26.08.2003
29, 35
29 - Syry.
35 - Odborné obchodné poradenstvo; sprostredkovanie obchodu s uvedeným tovarom a tovarom
v poľnohospodárskej a živočíšnej výrobe.

(540)

(591) zelená, žltá, červená, čierna
(731) AGROFARMA, spol. s r. o., 018 56 Červený
Kameň, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

2876-2003
09.10.2003
1, 42
1 - Minerálne látky - zeolity, mleté alebo drvené,
určené pre priemyselné použitie ako plnivá do farieb a náterových hmôt, plnivá do papiera a kartónov, plnivá do gumy a plastov; prírodný zeolit
určený pre priemyselné použitie ako filtračný
materiál pre bazény a akváriá, úpravu pitných
vôd, čistenie odpadových vôd, čistenie vzduchu,
čistenie spalín; minerálny prípravok na manipuláciu s kalom a na kompostovanie.
42 - Vedecký a priemyselný výskum v spracovaní minerálnych látok - prírodných zeolitov; výskum nových výrobkov na báze zeolitu z hľadiska rôznych foriem spracovania.

(540) KLINOPUR
(731) ZEOCEM, a. s., Bystré č. 282, 094 34 Bystré,
SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

2928-2003
13.10.2003
35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45
35 - Činnosť reklamnej agentúry; poradenstvo
v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; maloobchodné služby v oblasti športového oblečenia, odevov, automobilov, kozmetiky, nábytku, bytových
doplnkov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely; obchodné informácie;
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné
účely.
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36 - Sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností.
37 - Poskytovanie stavebných informácií; stavebná činnosť.
39 - Sprostredkovanie prepravy.
40 - Fotoateliéry; vyvolávanie fotografických
filmov.
41 - Informácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy; plánovanie a organizovanie večierkov;
športové poradenstvo; služby fitnescentier; fotografovanie; fotografické reportáže.
42 - Módne dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti
módneho dizajnérstva; grafické dizajnérstvo; poradenská činnosť v oblasti návrhov interiérov;
interiérové dizajnérstvo.
44 - Manikúra, masáže, kozmetické služby, relaxačná činnosť (služby), aromaterapeutické služby.
45 - Sprevádzanie v spoločnosti.

(540)

(731) Fabušová Michaela, Hospodárska 28, 917 00
Trnava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

(731) Fabušová Michaela, Hospodárska 28, 917 00 Trnava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

2929-2003
13.10.2003
35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 45
35 - Činnosť reklamnej agentúry; poradenstvo
v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; maloobchodné služby v oblasti športového oblečenia, odevov, automobilov, kozmetiky, nábytku, bytových
doplnkov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely; obchodné informácie;
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné
účely.
36 - Sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností.
37 - Poskytovanie stavebných informácií; stavebná činnosť.
39 - Sprostredkovanie prepravy.
40 - Fotoateliéry; vyvolávanie fotografických
filmov.
41 - Informácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy; plánovanie a organizovanie večierkov;
športové poradenstvo; služby fitnescentier; fotografovanie; fotografické reportáže.
42 - Módne dizajnérstvo; poradenstvo v oblasti
módneho dizajnérstva; grafické dizajnérstvo; poradenská činnosť v oblasti návrhov interiérov;
interiérové dizajnérstvo.
44 - Manikúra, masáže, kozmetické služby, relaxačná činnosť (služby), aromaterapeutické služby.
45 - Sprevádzanie v spoločnosti.
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2935-2003
13.10.2003
9, 25, 28
9 - Ochrana očí; hokejové prilby.
25 - Hokejové dresy; vatované nohavice; návleky.
28 - Hokejové korčule; hokejové puky; hokejky
na ľadový hokej a hokejbal vrátane brankárskych; čepele hokejok; chrániče na nože korčúľ;
taška na hokejky; taška na korčule; hokejový
ochranný výstroj, najmä rukavice, chrániče ramien, brankárske chrániče vonkajšie, chrániče
lakťov, chrániče kolien, masky na tvár, chrániče
predlaktia, chrániče hrudníka a chrbta, čalúnené
chrániče ramien, nákolenníky, zápästky, suspenzory; futbalový výstroj, najmä náplecníky, nálakťovníky, chrániče píšťal, brankárske rukavice;
lopty; športové náradie a náčinie; hry; hračky;
maskoty (hračky).

(540) TPS
(731) SWISSPORT SLOVAKIA s. r. o., Horná 20,
927 00 Šaľa, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3107-2003
24.10.2003
9, 25, 28
9 - Ochrana očí; hokejové prilby.
25 - Hokejové dresy; vatované nohavice; návleky.
28 - Hokejové korčule; hokejové puky; hokejky
na ľadový hokej a hokejbal vrátane brankárskych; čepele hokejok; chrániče na nože korčúľ;
taška na hokejky; taška na korčule; hokejový
ochranný výstroj, najmä rukavice, chrániče ramien, brankárske chrániče vonkajšie, chrániče
lakťov, chrániče kolien, masky na tvár, chrániče
predlaktia, chrániče hrudníka a chrbta, čalúnené
chrániče ramien, nákolenníky, zápästky, suspenzory; futbalový výstroj, najmä náplecníky, nálakťovníky, chrániče píšťal, brankárske rukavice;
lopty; športové náradie a náčinie; hry; hračky;
maskoty (hračky).

(540)

(731) SWISSPORT SLOVAKIA s. r. o., Horná 20,
927 00 Šaľa, SK;
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komunikačnej siete; počítačový softvér; procesory (centrálne procesorové jednotky); rozhrania
pre počítače; textové procesory (zariadenia na
úpravu a spracovanie textu); tlačiarne k počítačom.
35 - Marketingové štúdie; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; prieskum trhu; obchodný prieskum;
reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov;
uverejňovanie reklamných textov; spracovanie
textov; štatistické informácie; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
(pre zákazníkov); zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; podpora predaja (pre tretie osoby).
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; licencie práv duševného vlastníctva; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia
počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; prieskum v oblasti využitia počítačov; servis
počítačových programov; spravovanie autorských práv; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok)
pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.

3131-2003
24.10.2003
29, 35
29 - Bryndza; syry.
35 - Poradenstvo (odborné obchodné); sprostredkovanie obchodu s uvedeným tovarom a v poľnohospodárskej a živočíšnej výrobe.

(540)

(591) zelená, žltá, červená, čierna
(731) AGROFARMA, spol. s r. o., 018 56 Červený
Kameň, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3132-2003
24.10.2003
9
9 - Elektrické akumulátory, ich časti a náhradné
diely.

(540)

(731) AKUTRADE, s. r. o., Antolská 55, 969 00 Banská Štiavnica, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3143-2003
28.10.2003
39, 43, 45
39 - Doprava osôb, služby šoférov zabezpečujúce
odvoz vozidlom zákazníka, parkovanie automobilov.
43 - Reštauračné a kaviarenské služby.
45 - Sprevádzanie do spoločnosti, odprevádzanie
zo spoločnosti.

(540) DRINK TAXI
(731) Brúder Rudolf, Chorvátska 8, 811 08 Bratislava,
SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3186-2003
29.10.2003
9, 35, 42
9 - Kompaktné disky; optické kompaktné disky;
optické disky; magnetické médiá; magnetické
páskové jednotky do počítačov; mechanizmus na
vkladanie počítačových diskov; mikroprocesory;
monitorovacie počítačové programy; elektrické
monitorovacie prístroje; monitory (počítačový
hardvér); myši (informatika); podložky pod myš;
optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; nahrané operačné programy; pamäte počítačov; periférne zariadenia počítačov; počítačzápisník (notebook); počítače; počítačové klávesnice; počítačové pamäti; nahrané počítačové
programy; počítačové programy stiahnuté z tele-

(540) SPORDAT
(731) Spordat, spol. s r. o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3187-2003
29.10.2003
9, 35, 42
9 - Kompaktné disky; optické kompaktné disky;
optické disky; magnetické médiá; magnetické
páskové jednotky do počítačov; mechanizmus na
vkladanie počítačových diskov; mikroprocesory;
monitorovacie počítačové programy; elektrické
monitorovacie prístroje; monitory (počítačový
hardvér); myši (informatika); podložky pod myš;
optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; nahrané operačné programy; pamäte počítačov; periférne zariadenia počítačov; počítačzápisník (notebook); počítače; počítačové klávesnice; počítačové pamäti; nahrané počítačové
programy; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; počítačový softvér; procesory (centrálne procesorové jednotky); rozhrania
pre počítače; textové procesory (zariadenia na
úpravu a spracovanie textu); tlačiarne k počítačom.
35 - Marketingové štúdie; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; prieskum trhu; obchodný prieskum;
reklama; on line reklama na počítačovej komuni-
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kačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov;
uverejňovanie reklamných textov; spracovanie
textov; štatistické informácie; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch
(pre zákazníkov); zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; podpora predaja (pre tretie osoby).
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; licencie práv duševného vlastníctva; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia
počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; prieskum v oblasti využitia počítačov; servis
počítačových programov; spravovanie autorských práv; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok)
pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových
programov.
(540)

(731) Spordat, spol. s r. o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3188-2003
29.10.2003
9, 35, 42
9 - Kompaktné disky; optické kompaktné disky;
optické disky; magnetické médiá; magnetické
páskové jednotky do počítačov; mechanizmus na
vkladanie počítačových diskov; mikroprocesory;
monitorovacie počítačové programy; elektrické
monitorovacie prístroje; monitory (počítačový
hardvér); myši (informatika); podložky pod myš;
optické nosiče údajov; magnetické nosiče údajov; nahrané operačné programy; pamäte počítačov; periférne zariadenia počítačov; počítačzápisník (notebook); počítače; počítačové klávesnice; počítačové pamäti; nahrané počítačové
programy; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete; počítačový softvér; procesory (centrálne procesorové jednotky); rozhrania
pre počítače; textové procesory (zariadenia na
úpravu a spracovanie textu); tlačiarne k počítačom.
35 - Marketingové štúdie; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodný alebo podnikateľský
prieskum; prieskum trhu; obchodný prieskum;
reklama; on line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných oznamov;
uverejňovanie reklamných textov; spracovanie
textov; štatistické informácie; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vy-
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hľadávanie informácií v počítačových súboroch
(pre zákazníkov); zásobovacie služby pre tretie
osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky);
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; podpora predaja (pre tretie osoby).
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva; grafické dizajnérstvo; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; licencie práv duševného vlastníctva; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia
počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; prieskum v oblasti využitia počítačov; servis
počítačových programov; spravovanie autorských práv; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok)
pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových
programov.
(540)

(591) modrá, červená
(731) Spordat, spol. s r. o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3214-2003
31.10.2003
7, 11
7 - Čerpadlá pre vykurovacie zariadenia.
11 - Elektrické konvektory; solárne kolektory;
ohrievače vody všetkých druhov; výhrevné kotly
všetkých druhov; tepelné čerpadlá; tepelné výmenníkové stanice; zásobníky teplej vody.

(540)

(591) červená, čierna, biela
(731) PROTHERM, s. r. o., Jurkovičova 45, 909 01
Skalica, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3259-2003
06.11.2003
5, 30
5 - Medicínske čaje, bylinné čaje, čaje na chudnutie, bylinné čaje na podporu regulácie telesnej
hmotnosti.
30 - Čaj - porciovaný, sypaný, lisovaný, instantný; nápoje na báze čaju; čajové výťažky; náhradky čaju; čaje všetkých druhov vrátane ich zmesí,
čajové extrakty prírodné aj ochutené.

(540) TEA AT FIVE
(731) DDK Slovakia, spol. s r. o., Železničná 465,
905 01 Senica, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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3275-2003
07.11.2003
5, 30
5 - Medicínske čaje, bylinné čaje, čaje na chudnutie, bylinné čaje na podporu regulácie telesnej
hmotnosti.
30 - Čaj - porciovaný, sypaný, lisovaný, instantný; nápoje na báze čaju; čajové výťažky; náhradky čaju; čaje všetkých druhov vrátane ich zmesí,
čajové extrakty prírodné aj ochutené.

(540) PICCADILLY TEA
(731) DDK Slovakia, spol. s r. o., Železničná 465,
905 01 Senica, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3316-2003
13.11.2003
16, 35, 36, 41, 42
16 - Tlačoviny; periodiká a neperiodiká; publikácie; knihy; brožúry; noviny; časopisy; informačné tlačoviny; katalógy; tlačoviny - správy, zoznamy; inzertné a propagačné materiály patriace
do tejto triedy; plagáty; fotografie; vyučovacie
pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení;
školské potreby (papier, písacie potreby); kancelárske potreby s výnimkou nábytku; obrazy;
potreby pre maliarov; pečiatky; obaly, puzdrá
a stojany na uvedené tovary.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vydávanie
a aktualizovanie reklamných alebo náborových
materiálov a textov; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prieskum trhu; oceňovanie obchodných operácií;
spracovanie textov; písanie na stroji; sprostredkovanie uvedených služieb.
36 - Finančné poradenstvo, finančné konzultačné
služby; finančné analýzy; oceňovanie a určovanie hodnoty predmetov duševného vlastníctva;
oceňovanie a určovanie hodnoty licencií; oceňovanie majetku, najmä nehmotného; poskytovanie
poradenských, konzultačných a informačných
služieb v uvedených oblastiach; sprostredkovanie
uvedených služieb.
41 - Organizovanie vzdelávacích podujatí, kurzov, školení, súťaží a výstav, najmä v súvislosti
s duševným vlastníctvom - priemyselným vlastníctvom a autorskými právami; vzdelávanie, výcvik, vyučovanie, lektorská činnosť v oblasti duševného vlastníctva, najmä priemyselného vlastníctva; sprostredkovanie uvedených služieb; vydavateľská činnosť; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie,
vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní;
korešpondenčné kurzy; školenia.
42 - Odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; poradenstvo, konzultačné služby v oblasti
práv duševného vlastníctva, najmä priemyselného vlastníctva a v súvisiacich oblastiach; služby
na využívanie duševného vlastníctva; činnosť
patentovej kancelárie, agentúry; prieskumné
služby v oblasti priemyselného vlastníctva; spravovanie autorských práv; právne služby; licencie

práv duševného vlastníctva; prekladateľské a
tlmočnícke služby; grafické, umelecké, priemyselné dizajnérstvo (navrhovanie); navrhovanie
obalov, obalové dizajnérstvo; sprostredkovanie
uvedených služieb.
(540) ALFA OMEGA
(731) Zahatňanská Gabriela, Ing., Rajčianska 36,
010 01 Žilina, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3383-2003
19.11.2003
5, 30
5 - Medicínske čaje, bylinné čaje, čaje na chudnutie, bylinné čaje na podporu regulácie telesnej
hmotnosti.
30 - Čaj - porciovaný, sypaný, lisovaný, instantný; nápoje na báze čaju; čajové výťažky; náhradky čaju; čaje všetkých druhov vrátane ich zmesí,
čajové extrakty prírodné aj ochutené.

(540) SIMPLY TEA
(731) DDK Slovakia, spol. s r. o., Železničná 465,
905 01 Senica, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3384-2003
19.11.2003
5, 30
5 - Medicínske čaje, bylinné čaje, čaje na chudnutie, bylinné čaje na podporu regulácie telesnej
hmotnosti.
30 - Čaj - porciovaný, sypaný, lisovaný, instantný; nápoje na báze čaju; čajové výťažky; náhradky čaju; čaje všetkých druhov vrátane ich zmesí,
čajové extrakty prírodné aj ochutené.

(540) PURE TASTE
(731) DDK Slovakia, spol. s r. o., Železničná 465,
905 01 Senica, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3385-2003
19.11.2003
5, 30
5 - Medicínske čaje, bylinné čaje, čaje na chudnutie, bylinné čaje na podporu regulácie telesnej
hmotnosti.
30 - Čaj - porciovaný, sypaný, lisovaný, instantný; nápoje na báze čaju; čajové výťažky; náhradky čaju; čaje všetkých druhov vrátane ich zmesí,
čajové extrakty prírodné aj ochutené.

(540) TEA PASSION
(731) DDK Slovakia, spol. s r. o., Železničná 465,
905 01 Senica, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3386-2003
19.11.2003
30
30 - Čokoládové a nečokoládové cukrovinky,
čokoláda, oblátky, napolitánky, trubičky, sušienky, koláče, torty a cukrárske výrobky, bonbóny,
bonbónové tyčinky, müsli tyčinky, zmrzliny
a mrazené sladkosti.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(540) DESTINY
(731) DDK Slovakia, spol. s r. o., Železničná 465,
905 01 Senica, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3432-2003
25.11.2003
29, 35
29 - Syry.
35 - Odborné obchodné poradenstvo, sprostredkovanie obchodu s uvedeným tovarom a v poľnohospodárskej a živočíšnej výrobe.

(540)

(591) zelená, žltá, červená, čierna
(731) AGROFARMA, spol. s r. o., 018 56 Červený
Kameň, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3433-2003
25.11.2003
29, 35
29 - Syry.
35 - Odborné obchodné poradenstvo; sprostredkovanie obchodu s uvedeným tovarom a v poľnohospodárskej a živočíšnej výrobe.

(540)

(591) zelená, žltá, červená, čierna
(731) AGROFARMA, spol. s r. o., 018 56 Červený
Kameň, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

3454-2003
26.11.2003
29, 35
29 - Syry.
35 - Odborné obchodné poradenstvo, sprostredkovanie obchodu s uvedeným tovarom a v poľnohospodárskej a živočíšnej výrobe.
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(591) zelená, žltá, červená, čierna
(731) AGROFARMA, spol. s r. o., 018 56 Červený
Kameň, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)

3455-2003
26.11.2003
29, 35
29 - Syry.
35 - Odborné obchodné poradenstvo; sprostredkovanie obchodu s uvedeným tovarom a v poľnohospodárskej a živočíšnej výrobe.

(540)

(591) zelená, žltá, červená, čierna
(731) AGROFARMA, spol. s r. o., 018 56 Červený
Kameň, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny
(210)

(111)

(210)

(111)

3556-95
2054-97
2438-97
2678-98
503-99
645-2000
2390-2000
3084-2000
666-2001
667-2001
1273-2001
1980-2001
2397-2001
2410-2001
2804-2001
3233-2001
3239-2001
3258-2001
3283-2001
3337-2001
3338-2001
3344-2001
3345-2001
3346-2001
3347-2001
3348-2001
3588-2001
3623-2001
3771-2001
3918-2001
29-2002
71-2002
78-2002
197-2002
223-2002
224-2002
225-2002
243-2002
403-2002
446-2002

204058
204127
204211
204128
204129
204130
204063
204064
204065
204131
204132
204133
204134
204135
204067
204136
204068
204137
204138
204139
204140
204069
204070
204141
204142
204143
204144
204071
204145
204072
204146
204147
204148
204149
204150
204151
204152
204073
204153
204154

447-2002
561-2002
580-2002
705-2002
706-2002
754-2002
787-2002
798-2002
830-2002
831-2002
952-2002
1040-2002
1125-2002
1176-2002
1183-2002
1256-2002
1262-2002
1362-2002
1385-2002
1410-2002
1411-2002
1439-2002
1506-2002
1541-2002
1545-2002
1565-2002
1575-2002
1801-2002
1806-2002
1807-2002
1809-2002
1811-2002
1814-2002
1815-2002
1831-2002
1834-2002
1835-2002
1836-2002
1837-2002
1838-2002

204155
204156
204157
204158
204159
204160
204161
204162
204163
204164
204165
204166
204167
204074
204168
204169
204170
204171
204172
204173
204174
204175
204176
204075
204177
204178
204179
204180
204181
204182
204183
204184
204185
204186
204187
204188
204189
204190
204191
204192

(210)
1839-2002
1840-2002
1843-2002
1845-2002
1847-2002
1848-2002
1849-2002
1850-2002
1851-2002
1852-2002
1853-2002
1861-2002
1862-2002
1863-2002
1865-2002
1866-2002
1870-2002
1873-2002
1874-2002
1875-2002
1876-2002
1877-2002
1879-2002
1884-2002
1885-2002
1886-2002
1897-2002
1898-2002
2052-2002
2053-2002
2054-2002
2055-2002
2060-2002
2069-2002
2083-2002
2095-2002
2101-2002
2102-2002
2104-2002
2105-2002

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204044
06.10.2003
06.08.2012
2281-2002
06.08.2002
01.07.2003
MAMA, spol. s r. o., Krajinská cesta 4822/1,
921 75 Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204045
06.10.2003
04.12.2012
3566-2002
04.12.2002
01.07.2003
SkyEurope Airlines, a. s., Hlavné námestie 3,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
204193
204194
204195
204196
204197
204198
204199
204200
204201
204202
204203
204076
204077
204078
204079
204080
204081
204082
204083
204084
204085
204086
204087
204088
204089
204090
204091
204092
204093
204094
204095
204096
204097
204098
204099
204100
204101
204102
204103
204104

(210)
2106-2002
2107-2002
2109-2002
2111-2002
2112-2002
2114-2002
2134-2002
2138-2002
2147-2002
2149-2002
2281-2002
2346-2002
2415-2002
2416-2002
2417-2002
2418-2002
2419-2002
2420-2002
2701-2002
2702-2002
2703-2002
2704-2002
3566-2002
3567-2002
3568-2002
3707-2002
167-2003
936-2003
950-2003
1033-2003
1039-2003
1040-2003
1041-2003
1042-2003
1125-2003
1211-2003

(111)
204105
204106
204107
204108
204109
204110
204111
204112
204113
204114
204044
204115
204116
204117
204118
204119
204120
204121
204122
204123
204124
204125
204045
204046
204047
204126
204048
204049
204050
204051
204052
204053
204054
204055
204056
204057

204046
06.10.2003
04.12.2012
3567-2002
04.12.2002
01.07.2003
SkyEurope Airlines, a. s., Hlavné námestie 3,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

204047
06.10.2003
04.12.2012
3568-2002
04.12.2002
01.07.2003
SkyEurope Airlines, a. s., Hlavné námestie 3,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204048
06.10.2003
28.01.2013
167-2003
28.01.2003
01.07.2003
WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s., Stromová
10, 040 01 Košice, SK;
(740) Mišľanová Mária, Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204049
06.10.2003
14.04.2013
936-2003
14.04.2003
01.07.2003
HuStra, spol. s r. o., M. R. Štefánika 174, 956 41
Uhrovec, SK;
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204050
06.10.2003
15.04.2013
950-2003
15.04.2003
01.07.2003
AWA Multimedia, spol. s r. o., Lipová 521/2,
031 04 Liptovský Mikuláš, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204051
06.10.2003
22.04.2013
1033-2003
22.04.2003
01.07.2003
Kanasová Jana, Hollého 13, 811 08 Bratislava I.,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204052
06.10.2003
23.04.2013
1039-2003
23.04.2003
01.07.2003
KJELLBERG SLOVENSKO, s. r. o., Ul. ČSA
20, 036 01 Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204053
06.10.2003
23.04.2013
1040-2003
23.04.2003
01.07.2003
KJELLBERG SLOVENSKO, s. r. o., Ul. ČSA
20, 036 01 Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

204054
06.10.2003
23.04.2013
1041-2003
23.04.2003
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(442) 01.07.2003
(732) KJELLBERG SLOVENSKO, s. r. o., Ul. ČSA
20, 036 01 Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204055
06.10.2003
23.04.2013
1042-2003
23.04.2003
01.07.2003
KJELLBERG SLOVENSKO, s. r. o., Ul. ČSA
20, 036 01 Martin, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204056
06.10.2003
30.04.2013
1125-2003
30.04.2003
01.07.2003
TEKMAR SLOVENSKO, s. r. o., Jakuba Haška
1, 949 01 Nitra, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204057
06.10.2003
09.05.2013
1211-2003
09.05.2003
01.07.2003
Behúň Peter Ing. / Best, Bratislavská 117, 010 01
Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204058
07.10.2003
14.12.2005
3556-95
14.12.1995
09.09.1998
DIAMONMOTOR, s. r. o., Fučíkova 335/2, 015
01 Rajec, SK;
(740) JELENÍK Pavol, Ing., Považská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204063
07.10.2003
09.08.2010
2390-2000
09.08.2000
01.07.2003
COMFOR HOLDING, a. s., Cihlářská 15/17,
602 00 Brno, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)

204064
07.10.2003
16.10.2010
3084-2000
16.10.2000
76/034725
26.04.2000
US
01.07.2003
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(732) Verizon Trademark Services LLC, 1320 North
Court House Road, 8th Floor, Arlington, Virginia
22201, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(442) 01.07.2003
(732) OLMA, akciová společnost, Pavelkova 18,
772 11 Olomouc, CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204065
07.10.2003
01.03.2011
666-2001
01.03.2001
05.03.2002
SPEKTRUM GRAFIK, a. s., Partizánska cesta
53, 974 01 Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204072
07.10.2003
27.12.2011
3918-2001
27.12.2001
01.07.2003
Zväz obchodu Slovenskej republiky, Nobelova
18, 831 02 Bratislava, SK;

204067
07.10.2003
24.09.2011
2804-2001
24.09.2001
01.07.2003
Indráková Andrea, Ing., U Památníku 1184,
504 01 Nový Bydžov, CZ;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204073
07.10.2003
31.01.2012
243-2002
31.01.2002
01.07.2003
ŠURINA Ján, TVS, Popradská 4, 010 08 Žilina,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204068
07.10.2003
31.10.2011
3239-2001
31.10.2001
01.07.2003
Burda Praha, spol. s r. o., Uruguayská 17, 120 00
Praha 2, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204069
07.10.2003
12.11.2011
3344-2001
12.11.2001
01.07.2003
UNITED BRANDS, s. r. o., Petýrkova 3/1955,
140 00 Praha 4, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204070
07.10.2003
12.11.2011
3345-2001
12.11.2001
01.07.2003
UNITED BRANDS, s. r. o., Petýrkova 3/1955,
140 00 Praha 4, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

204071
07.10.2003
30.11.2011
3623-2001
30.11.2001

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204074
07.10.2003
22.04.2012
1176-2002
22.04.2002
01.07.2003
PREMIUM FIT, s. r. o., Šulekova 68, 811 03
Bratislava, SK;
(740) Trusina Anton, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204075
07.10.2003
23.05.2012
1541-2002
23.05.2002
01.07.2003
BAUINVEST, a. s., Vídenská 120, 619 00 Brno,
CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204076
07.10.2003
21.06.2012
1861-2002
21.06.2002
01.07.2003
Finnkino Oy, Koivuvaarankuja 2, 01640 VANTA, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204077
07.10.2003
21.06.2012
1862-2002
21.06.2002
01.07.2003
NATIONALE-NEDERLANDEN
poisťovňa,
a. s., Jesenského 4/c, 811 02 Bratislava, SK;
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204078
07.10.2003
21.06.2012
1863-2002
21.06.2002
01.07.2003
Marián Kondrlík - Gipsol, T. Vansovej 5, 940 80
Nové Zámky, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

204084
07.10.2003
24.06.2012
1875-2002
24.06.2002
01.07.2003
NOV, s. r. o., Adámiho 4, 841 05 Bratislava, SK;
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

204079
07.10.2003
21.06.2012
1865-2002
21.06.2002
01.07.2003
Mc Carter a. s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

204085
07.10.2003
24.06.2012
1876-2002
24.06.2002
01.07.2003
NOV, s. r. o., Adámiho 4, 841 05 Bratislava, SK;
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204086
07.10.2003
24.06.2012
1877-2002
24.06.2002
01.07.2003
MAGNA E. A., s. r. o., Kĺzavá 11, 831 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204087
07.10.2003
24.06.2012
1879-2002
24.06.2002
01.07.2003
FROST, s. r. o. Prešov, Na Brehu 20/A, 080 05
Prešov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204080
07.10.2003
21.06.2012
1866-2002
21.06.2002
01.07.2003
SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204081
07.10.2003
24.06.2012
1870-2002
24.06.2002
01.07.2003
MILEX GALANTA, akciová spoločnosť, Školská 2, 924 19 Galanta, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204082
07.10.2003
24.06.2012
1873-2002
24.06.2002
01.07.2003
LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a. s., Júrska cesta č. 2,
934 01 Levice, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204083
07.10.2003
24.06.2012
1874-2002
24.06.2002
01.07.2003
LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a. s., Júrska cesta č. 2,
934 01 Levice, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204088
07.10.2003
24.06.2012
1884-2002
24.06.2002
01.07.2003
D-Clean profi, s. r. o., Šumavská 1081/10,
120 00 Praha 2, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204089
07.10.2003
24.06.2012
1885-2002
24.06.2002
01.07.2003
Liptovská mliekareň, a. s., 1. mája 124, 031 80
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

204090
07.10.2003
24.06.2012
1886-2002
24.06.2002
01.07.2003
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(732) Liptovská mliekareň, a. s., 1. mája 124, 031 80
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204091
07.10.2003
26.06.2012
1897-2002
26.06.2002
01.07.2003
CHEMOSVIT, akciová spoločnosť, Štúrova 101,
059 21 Svit, SK;

204092
07.10.2003
26.06.2012
1898-2002
26.06.2002
01.07.2003
JHL - Produkt, s. r. o., Pod Sokolicami 14,
911 01 Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204093
07.10.2003
15.07.2012
2052-2002
15.07.2002
01.07.2003
Liptovská mliekareň, a. s., 1. mája 124, 031 80
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204094
07.10.2003
15.07.2012
2053-2002
15.07.2002
01.07.2003
Liptovská mliekareň, a. s., 1. mája 124, 031 80
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204095
07.10.2003
15.07.2012
2054-2002
15.07.2002
01.07.2003
VČELNEX, s. r. o., Zábřežská 41, 787 01 Šumperk, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204096
07.10.2003
15.07.2012
2055-2002
15.07.2002
01.07.2003
VČELNEX, s. r. o., Zábřežská 41, 787 01 Šumperk, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204097
07.10.2003
15.07.2012
2060-2002
15.07.2002
01.07.2003
FOND SHOP, s. r. o., Jakubovo nám. 14, 811 09
Bratislava, SK;
(740) SLOVAKIA PROJECT PARTNERS, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204098
07.10.2003
15.07.2012
2069-2002
15.07.2002
01.07.2003
RÓNA Dohányfeldolgozó Korlátolt Felelosségü
Társaság, Attila tér 3, 4029 Debrecen, HU;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204099
07.10.2003
17.07.2012
2083-2002
17.07.2002
01.07.2003
GAS - Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204100
07.10.2003
17.07.2012
2095-2002
17.07.2002
01.07.2003
GAS - Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204101
07.10.2003
18.07.2012
2101-2002
18.07.2002
01.07.2003
TELTEX, s. r. o., Toryská 6, 821 07 Bratislava,
SK;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204102
07.10.2003
18.07.2012
2102-2002
18.07.2002
01.07.2003
SciClone Pharmaceuticals, Inc., 901 Mariner´s
Island Blvd., Suite 205, San Mateo, CA 94404,
US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204103
07.10.2003
18.07.2012
2104-2002
18.07.2002
01.07.2003
PLIVA d. d., Ulica grada Vukovara 49, 10 000
Zagreb, HR;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204104
07.10.2003
18.07.2012
2105-2002
18.07.2002
01.07.2003
SciClone Pharmaceuticals, Inc., 901 Mariner´s
Island Blvd., Suite 205, San Mateo, CA 94404,
US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204105
07.10.2003
18.07.2012
2106-2002
18.07.2002
01.07.2003
LG Chem, Ltd., 20, Yoido-dong, Youngdungpogu, Seoul, KP;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204106
07.10.2003
18.07.2012
2107-2002
18.07.2002
01.07.2003
Ing. Dagmar Amrichová - DAIRA, Bratislavská
10, 040 11 Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204107
07.10.2003
19.07.2012
2109-2002
19.07.2002
01.07.2003
BAYER CORPORATION, spol. podľa zákonov
št. Indiana, 100 Bayer Road, Pittsburgh,
Pennsylvania 15205, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204108
07.10.2003
19.07.2012
2111-2002
19.07.2002
01.07.2003
PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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204109
07.10.2003
19.07.2012
2112-2002
19.07.2002
01.07.2003
Léčivá SK a. s., Dvojkrížna II. 13821/9, 821 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204110
07.10.2003
19.07.2012
2114-2002
19.07.2002
01.07.2003
KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG,
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204111
07.10.2003
23.07.2012
2134-2002
23.07.2002
01.07.2003
Akadémia Consulting, spol. s r. o., Námestie slobody 22, 971 01 Prievidza, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204112
07.10.2003
23.07.2012
2138-2002
23.07.2002
01.07.2003
WA, s. r. o., M. Marečka 9, 841 08 Bratislava,
SK;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204113
07.10.2003
24.07.2012
2147-2002
24.07.2002
01.07.2003
FAB, a. s., Strojnická 633, 516 21 Rychnov nad
Kněžnou, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204114
07.10.2003
24.07.2012
2149-2002
24.07.2002
01.07.2003
FAB, a. s., Strojnická 633, 516 21 Rychnov nad
Kněžnou, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

204115
07.10.2003
13.08.2012
2346-2002
13.08.2002
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(442) 01.07.2003
(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES,
INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu
Delaware, 50 Century Boulevard, Nashville,
Tennessee 37214, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204116
07.10.2003
21.08.2012
2415-2002
21.08.2002
01.07.2003
FAB, a. s., Strojnická 633, 516 21 Rychnov nad
Kněžnou, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204117
07.10.2003
21.08.2012
2416-2002
21.08.2002
01.07.2003
FAB, a. s., Strojnická 633, 516 21 Rychnov nad
Kněžnou, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204118
07.10.2003
21.08.2012
2417-2002
21.08.2002
01.07.2003
FAB, a. s., Strojnická 633, 516 21 Rychnov nad
Kněžnou, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204119
07.10.2003
21.08.2012
2418-2002
21.08.2002
01.07.2003
FAB, a. s., Strojnická 633, 516 21 Rychnov nad
Kněžnou, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204120
07.10.2003
21.08.2012
2419-2002
21.08.2002
01.07.2003
FAB, a. s., Strojnická 633, 516 21 Rychnov nad
Kněžnou, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

204121
07.10.2003
21.08.2012
2420-2002
21.08.2002
01.07.2003

(732) FAB, a. s., Strojnická 633, 516 21 Rychnov nad
Kněžnou, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204122
07.10.2003
23.09.2012
2701-2002
23.09.2002
01.07.2003
Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands
Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204123
07.10.2003
23.09.2012
2702-2002
23.09.2002
01.07.2003
Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands
Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204124
07.10.2003
23.09.2012
2703-2002
23.09.2002
01.07.2003
KAPEX, spol. s r. o., T. G. Masaryka 1504/36,
960 01 Zvolen, SK;
(740) Benko Milan, JUDr., Zvolen, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204125
07.10.2003
23.09.2012
2704-2002
23.09.2002
01.07.2003
KAPEX, spol. s r. o., T. G. Masaryka 1504/36,
960 01 Zvolen, SK;
(740) Benko Milan, JUDr., Zvolen, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204126
07.10.2003
17.12.2012
3707-2002
17.12.2002
01.07.2003
G. A. V. Servis, s. r. o., Pekná cesta 6, 831 05
Bratislava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

204127
07.10.2003
17.07.2007
2054-97
17.07.1997
01.07.2003
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(732) SABMiller Finance B. V., Hofplein 19, 3032 AC
Rotterdam, NL;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204128
07.10.2003
27.10.2008
2678-98
27.10.1998
01.07.2003
ZTS - Dubnica nad Váhom plus, a. s., Areál ZTS
č. 924, 018 41 Dubnica nad Váhom, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204129
07.10.2003
01.03.2009
503-99
01.03.1999
01.07.2003
Fit Fajn s. r. o., Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3/a,
811 02 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204130
07.10.2003
07.03.2010
645-2000
07.03.2000
75/799005
10.09.1999
US
01.07.2003
Verizon Trademark Services LLC, 1320 North
Court House Road, 8th Floor, Arlington, Virginia
22201, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204131
07.10.2003
01.03.2011
667-2001
01.03.2001
05.03.2002
SPEKTRUM GRAFIK, a. s., Partizánska cesta
53, 974 01 Banská Bystrica, SK;

204132
07.10.2003
25.04.2011
1273-2001
25.04.2001
164714
26.02.2001
CZ
01.07.2003
AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a,
638 00 Brno, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204133
07.10.2003
28.06.2011
1980-2001
28.06.2001
01.07.2003
Řehořek Roman, Vrbovce 811, 906 06 Vrbovce,
SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204134
07.10.2003
10.08.2011
2397-2001
10.08.2001
01.07.2003
TATRA, a. s., Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204135
07.10.2003
13.08.2011
2410-2001
13.08.2001
01.07.2003
AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a,
638 00 Brno, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204136
07.10.2003
31.10.2011
3233-2001
31.10.2001
01.07.2003
Burda Praha, spol. s r. o., Uruguayská 17, 120 00
Praha 2, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204137
07.10.2003
05.11.2011
3258-2001
05.11.2001
01.07.2003
Lucent Technologies Inc., spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware,
600 Mountain Avenue, Murray Hill, New Jersey
07974-0636, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

204138
07.10.2003
07.11.2011
3283-2001
07.11.2001
01.07.2003
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(732) Verizon Trademark Services LLC, 1320 North
Court House Road, 8th Floor, Arlington, Virginia
22201, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204139
07.10.2003
12.11.2011
3337-2001
12.11.2001
01.07.2003
UNITED BRANDS, s. r. o., Petýrkova 3/1955,
140 00 Praha 4, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204140
07.10.2003
12.11.2011
3338-2001
12.11.2001
01.07.2003
UNITED BRANDS, s. r. o., Petýrkova 3/1955,
140 00 Praha 4, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204141
07.10.2003
12.11.2011
3346-2001
12.11.2001
01.07.2003
UNITED BRANDS, s. r. o., Petýrkova 3/1955,
140 00 Praha 4, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204142
07.10.2003
12.11.2011
3347-2001
12.11.2001
01.07.2003
UNITED BRANDS, s. r. o., Petýrkova 3/1955,
140 00 Praha 4, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204143
07.10.2003
12.11.2011
3348-2001
12.11.2001
01.07.2003
UNITED BRANDS, s. r. o., Petýrkova 3/1955,
140 00 Praha 4, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204144
07.10.2003
29.11.2011
3588-2001
29.11.2001
01.07.2003
UNITED BRANDS, s. r. o., Petýrkova 3/1955,
140 00 Praha 4, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204145
07.10.2003
17.12.2011
3771-2001
17.12.2001
01.07.2003
UNITED BRANDS, s. r. o., Petýrkova 3/1955,
140 00 Praha 4, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204146
07.10.2003
08.01.2012
29-2002
08.01.2002
01.07.2003
Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson
Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204147
07.10.2003
14.01.2012
71-2002
14.01.2002
01.07.2003
Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204148
07.10.2003
14.01.2012
78-2002
14.01.2002
01.07.2003
NEOPROT, spol. s r. o., Záhradnícka 40, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Brichta Július, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204149
07.10.2003
28.01.2012
197-2002
28.01.2002
01.07.2003
Mliekareň Zeleňanský, s. r. o., Ul. SNP 186/33,
935 41 Tekovské Lužany, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204150
07.10.2003
30.01.2012
223-2002
30.01.2002
01.07.2003
SWAGELOK COMPANY, 29500 Solon Road,
Solon, Ohio 44139, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204151
07.10.2003
30.01.2012
224-2002
30.01.2002
01.07.2003
SWAGELOK COMPANY, 29500 Solon Road,
Solon, Ohio 44139, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204152
07.10.2003
30.01.2012
225-2002
30.01.2002
01.07.2003
SWAGELOK COMPANY, 29500 Solon Road,
Solon, Ohio 44139, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204153
07.10.2003
14.02.2012
403-2002
14.02.2002
01.07.2003
TIMUR & PARTNERS, s. r. o., Moskovská 11,
811 09 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204154
07.10.2003
18.02.2012
446-2002
18.02.2002
01.07.2003
Kýbl Vladimír, Mgr., BLUE SCREEN, Skalická
cesta 17, 831 02 Bratislava, SK;

204155
07.10.2003
18.02.2012
447-2002
18.02.2002
01.07.2003
Kýbl Vladimír, Mgr., BLUE SCREEN, Skalická
cesta 17, 831 02 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204156
07.10.2003
27.02.2012
561-2002
27.02.2002
01.07.2003
Gentleman, s. r. o., Sasinkova 1, 908 51 Holíč,
SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204157
07.10.2003
28.02.2012
580-2002
28.02.2002
01.07.2003
MISTR, a. s., K farmě 497, 763 14 Zlín - Štípa,
CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204158
07.10.2003
11.03.2012
705-2002
11.03.2002
01.07.2003
CHIRANA T. Injecta, a. s., Nám. Dr. Alberta
Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204159
07.10.2003
11.03.2012
706-2002
11.03.2002
01.07.2003
CHIRANA T. Injecta, a. s., Nám. Dr. Alberta
Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204160
07.10.2003
14.03.2012
754-2002
14.03.2002
01.07.2003
VIS MAIOR CORPORATION, a. s., Nemocničná 6, 972 01 Bojnice, SK;

204161
07.10.2003
18.03.2012
787-2002
18.03.2002
01.07.2003
PROEN, s. r. o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204162
07.10.2003
19.03.2012
798-2002
19.03.2002
01.07.2003
IVAX - CR, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava Komárov, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204163
07.10.2003
20.03.2012
830-2002
20.03.2002
01.07.2003
SLOV TRANS VRANOV, s. r. o., Mlynská
1346, 093 01 Vranov nad Topľou, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204164
07.10.2003
20.03.2012
831-2002
20.03.2002
01.07.2003
Orange Personal Communications Services Limited, St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, GB;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204165
07.10.2003
05.04.2012
952-2002
05.04.2002
01.07.2003
Kortec Inc., Cumings Center # 1280, Beverly,
MA 01919, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204166
07.10.2003
11.04.2012
1040-2002
11.04.2002
01.07.2003
Doksanský Daniel, Třebenická 1286/8, 182 00
Praha 8, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204167
07.10.2003
17.04.2012
1125-2002
17.04.2002
01.07.2003
Ars Nova, Fialkové údolie 5, 811 01 Bratislava
1, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204168
07.10.2003
22.04.2012
1183-2002
22.04.2002
01.07.2003
Kosečková Gabriela, IN VIVO, Vavilovova 1,
851 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204169
07.10.2003
26.04.2012
1256-2002
26.04.2002
01.07.2003
FORJAS TAURUS, S. A., Av. do Forte, 511,
91360-000 Porto Alegre RS, BR;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204170
07.10.2003
26.04.2012
1262-2002
26.04.2002
01.07.2003
SIGMATECH, a. s., Diakovská cesta 13, 927 01
Šaľa, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204171
07.10.2003
07.05.2012
1362-2002
07.05.2002
01.07.2003
Pečivárne Liptovský Hrádok, s. r. o., Liptovská
Porúbka 347, 033 01 Liptovský Hrádok, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204172
07.10.2003
10.05.2012
1385-2002
10.05.2002
01.07.2003
ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204173
07.10.2003
14.05.2012
1410-2002
14.05.2002
01.07.2003
Amersham plc, Amersham Place, Little Chalfont,
Buckinghamshire HP7 9NA, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

204174
07.10.2003
14.05.2012
1411-2002
14.05.2002
01.07.2003
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(732) Amersham plc, Amersham Place, Little Chalfont,
Buckinghamshire HP7 9NA, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(732) Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1789, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204175
07.10.2003
16.05.2012
1439-2002
16.05.2002
01.07.2003
ČKD Blansko Strojírny, a. s., Gellhornova 1,
678 18 Blansko, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204176
07.10.2003
20.05.2012
1506-2002
20.05.2002
01.07.2003
MEMOREX INTERNATIONAL INC., a British
Virgin Islands Corporation, 7/F. Paul Y. Centre,
51 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, HK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204177
07.10.2003
23.05.2012
1545-2002
23.05.2002
01.07.2003
SOARE SEKT a. s., Podhorská 74 a, 466 01
Jablonec nad Nisou, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204178
07.10.2003
27.05.2012
1565-2002
27.05.2002
01.07.2003
Zuzák Vladimír, GALIMO, Kolónia 1015/5,
924 00 Galanta, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204179
07.10.2003
27.05.2012
1575-2002
27.05.2002
01.07.2003
DELTA PEKÁRNY, a. s., Bohunická 24, 619 00
Brno, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

204180
07.10.2003
14.06.2012
1801-2002
14.06.2002
01.07.2003

204181
07.10.2003
14.06.2012
1806-2002
14.06.2002
01.07.2003
COFFEA, s. r. o., Koperníkova 15, 917 00 Trnava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204182
07.10.2003
14.06.2012
1807-2002
14.06.2002
01.07.2003
DATALINK SW, s. r. o., Pražská 4, 040 11 Košice, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204183
07.10.2003
14.06.2012
1809-2002
14.06.2002
01.07.2003
AGENTÚRA MMI, s. r. o., M. Bela 4662/18,
921 01 Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204184
07.10.2003
17.06.2012
1811-2002
17.06.2002
01.07.2003
KOVOKUBÁT, s. r. o., 533 52 Staré Hradiště,
okres Pardubice, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204185
07.10.2003
17.06.2012
1814-2002
17.06.2002
01.07.2003
PALOMA PLUS, s. r. o., Krajinská 1, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204186
07.10.2003
17.06.2012
1815-2002
17.06.2002
01.07.2003
UNIVERSAL TRADING SR, a. s., Viničné 209,
900 23 Viničné, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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204187
07.10.2003
17.06.2012
1831-2002
17.06.2002
01.07.2003
THYMOS, s. r. o., Popradská 518, 059 52 Veľká
Lomnica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204188
07.10.2003
17.06.2012
1834-2002
17.06.2002
01.07.2003
COLOR Company, s. r. o., Pod Hájom
1099/101-47, 018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204189
07.10.2003
17.06.2012
1835-2002
17.06.2002
01.07.2003
Warner-Lambert Company (a Delaware Corporation), 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204190
07.10.2003
17.06.2012
1836-2002
17.06.2002
01.07.2003
Warner-Lambert Company (a Delaware Corporation), 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204191
07.10.2003
17.06.2012
1837-2002
17.06.2002
01.07.2003
Warner-Lambert Company (a Delaware Corporation), 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

204192
07.10.2003
17.06.2012
1838-2002
17.06.2002
01.07.2003

(732) Warner-Lambert Company (a Delaware Corporation), 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204193
07.10.2003
17.06.2012
1839-2002
17.06.2002
01.07.2003
Warner-Lambert Company (a Delaware Corporation), 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204194
07.10.2003
17.06.2012
1840-2002
17.06.2002
01.07.2003
Warner-Lambert Company (a Delaware Corporation), 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204195
07.10.2003
18.06.2012
1843-2002
18.06.2002
01.07.2003
R. Seelig & Hille oHG, Kevelaerer Strasse 2123, 40549 Düsseldorf, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204196
07.10.2003
19.06.2012
1845-2002
19.06.2002
01.07.2003
GILLETTE CANADA COMPANY, also trading
as Oral-B Laboratories, 4 Robert Speck Parkway,
Mississauga, Ontario, CA;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204197
07.10.2003
19.06.2012
1847-2002
19.06.2002
01.07.2003
SWISSPORT SLOVAKIA, s. r. o., Horná 20,
927 00 Šaľa, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204198
07.10.2003
19.06.2012
1848-2002
19.06.2002
01.07.2003
SWISSPORT SLOVAKIA, s. r. o., Horná 20,
927 00 Šaľa, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204199
07.10.2003
19.06.2012
1849-2002
19.06.2002
01.07.2003
SWISSPORT SLOVAKIA, s. r. o., Horná 20,
927 00 Šaľa, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204200
07.10.2003
19.06.2012
1850-2002
19.06.2002
01.07.2003
SWISSPORT SLOVAKIA, s. r. o., Horná 20,
927 00 Šaľa, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204201
07.10.2003
19.06.2012
1851-2002
19.06.2002
01.07.2003
Mráz Pavel, Sielnica 337, 962 31 Sielnica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204202
07.10.2003
19.06.2012
1852-2002
19.06.2002
01.07.2003
Mráz Pavel, Sielnica 337, 962 31 Sielnica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204203
07.10.2003
20.06.2012
1853-2002
20.06.2002
01.07.2003
FANCLUB, s. r. o., Piaristická 2, 949 01 Nitra,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

201

204211
08.10.2003
25.08.2007
2438-97
25.08.1997
124559
11.08.1997
CZ
04.04.2002
Koninklijke Ahold N. V., Albert Heijnweg 1,
1507 Zaandam, NL;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1530-94
3460-97
2986-99
415-2000

204215
204059
204060
204214

1904-2000
2306-2000
2316-2000
2317-2000

204061
204062
204204
204205

2318-2000
3608-2000
904-2001
3008-2001

204206
204213
204066
204212

3627-2001
1068-2002
2305-2002
2306-2002

204207
204208
204209
204210

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204059
07.10.2003
24.11.2007
3460-97
24.11.1997
08.10.1999
16, 29, 32
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály.
29 - Konzumné mlieka, smotany, mliečne nátierky, mliečne dezerty, syry.
32 - Ovocné nápoje.

(540) DIANA
(732) LAKTIS, ŽILINSKÁ MLIEKAREŇ, a. s., Rajecká cesta 91, 010 39 Žilina, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
8 (511)

204060
07.10.2003
24.11.2009
2986-99
24.11.1999
148205
26.10.1999
CZ
10.07.2001
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, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 1 - Abrazíva, agrochemikálie, aktívne uhlie, etylalkohol, amoniak, apretácie, farby, bieliace prípravky, bentonit, benzoová kyselina, bielkoviny,
brzdové kvapaliny, celulóza, prostriedky na čerenie tekutín, prípravky na vyčiňovanie koží,
chemické činidlá, prípravky na čistenie tekutín,
najmä vody, prípravky proti zahmlievaniu šošoviek, defolianty, dehydratačné prostriedky, fotocitlivé dosky, destilovaná voda, dextrín, dolomit,
metylalkohol, dusíkaté vápno, filmy, filtračné
materiály, fosfáty, fotografické vývojky, fotografický papier, chemikálie pre fotografiu, galvanizačné prípravky, glazúry, glycerín, grafit, hnojivá, humus, hydraulické kvapaliny, chemikálie
pre lesníctvo, chemikálie na vedecké účely, impregnačné chemické prípravky na kožu a textil,
indikátorový papier, kamenec, kaolín, kompost,
prípravky na konzerváciu potravín, rašelina, kyseliny, lepidlá, leštidlá, lúhy, prípravky na nakladanie a údenie mäsa, peroxid vodíka, zemina na
pestovanie, protipožiarne prípravky, priemyselné
chemikálie, rozpúšťadlá na fermeže a laky, sladidlá, sóda, kamenná soľ, štepársky vosk, vápenec.
2 - Farby, laky, antikorózne prípravky, farbivá,
prostriedky na ochranu dreva a kovu, moridlá,
práškové kovy a fólie pre maliarov, kolofónia,
sklenársky tmel, riedidlá, sadze, šelak.

3 - Alkálie, amoniak, mydlá, antistatické prípravky, apretačné prípravky, farby na vlasy, odfarbovače, bieliace prípravky, brúsivá, brúsne
plátna a papier, leštidlá, čistiace mlieko, toaletné
a čistiace prípravky, depilačné prípravky, dezodoranty, prípravky na holenie, kamenec, kvapaliny do ostrekovačov, kolínska voda, kozmetické
neceséry, kozmetické prípravky, kozmetické ceruzky, kúpeľové soli, pleťové masky, krém na
obuv a kožu, kozmetické krémy, krieda, parfémy, laky na vlasy, lepidlá na kozmetické účely,
leštiace prípravky, líčidlá, lúh sodný na pranie,
obtlačky na kozmetické účely, očné riasy, prípravky na odstraňovanie líčidiel, vlasové prípravky, peroxid vodíka, politúry, pracie a namáčacie prostriedky, tyčinky na farbenie perí, riasy,
šampóny, toaletný terpentín, toaletné prípravky
a potreby, ústne vody, vlasové vody, vody po
holení, voňavky, vosky, zubné pasty.
4 - Benzín, palivové brikety, drevené uhlie,
knôty, konzervačné oleje a tuky, lieh na pálenie,
mazacie oleje a tuky, nafta, vykurovací olej,
motorový olej, palivá, pohonné látky, palivové
drevo, parafín, podpaľovače, uhlie.
5 - Absorpčné tampóny, vata, alkohol, bikarbonát sodný, bielkovinová potrava, byliny, bylinné
čaje, cukrovinky s liečebnými prísadami, diabetický chlieb, dietetické nápoje a potraviny, doplnky potravín, farmaceutické prípravky, pesticídy, fungicídy, gáza, glukóza, herbicídy, repelenty, prípravky na chudnutie, hygienické nohavičky, obrúsky a vložky, obväzy, sírové knôty, liečivé prípravky do kúpeľov, prísady do krmív,
prostriedky na kurie oká, liečivá pre humánnu
medicínu, liečivá pre veterinárnu medicínu, lekárničky, leukoplast, minerálne vody a soli,
mlieko pre dojčatá, prípravky proti moliam, muchám a ostatnému hmyzu, mucholapky, prípravky na hubenie hlodavcov, dietetické nápoje, ovínadlá, obväzy, prípravky proti parazitom, potrava
pre dojčatá, prípravky na umývanie psov, prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu.
6 - Alobal, armatúry do betónu, armatúry na potrubia, barely, bazény, debny na náradie, reťaze,
drôty, drôtené pletivo, kovové dvere, kovanie
dverí a okien, kovové rámy dverí a okien, železiarsky tovar, klince, laná, kľúče, dverové kľučky a klopadlá, nákovy, kovania na nábytok, kovové potrubia, kovový tovar, kovová strešná krytina, skrutky, matice, nity, plechy, odkvapové
žľaby a rúry, spájky, skoby, kramle, zámky, vráta, skrutky do dreva, podložky, výstuže, rebríky.
7 - Alternátory, striekacie pištole, brúsky, čerpadlá, generátory, elektrické mlynčeky, frézky,
vysávače prachu, zdviháky, zdvíhadlá (hevery),
hobľovačky, kompresory, dynamá, karburátory,
kladkostroje, obrábacie stroje, elektrické kuchynské stroje, lisy, ložiská, mangle, mechanické ručné nástroje a náradie, miešačky, umývačky riadu,
nástroje, ručné nástroje a náradie, píly, pluhy,
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práčky, kosačky na trávu, zváracie stroje, šijacie
stroje, šrotovníky, vŕtačky.
8 - Brúsky, brúsy, holiace čepele, česáky na ovocie, depilačné prístroje, diamanty pre sklenárov,
dláta, frézy, zdvíhadlá (hevery), závitové hlavy,
mažiare, hoblíky, súpravy na holenie, holiace
strojčeky, hrable, vyťahovače klincov, zariadenia
na hubenie rastlinných škodcov, hustilky pneumatík, pilníky, vreckové nože, kladivá, kliešte,
maticové kľúče, vrtáky, otvárače konzerv, kosy,
krájače, krompáče, lopaty, luskáčiky na orechy,
píly, lyžice, špachtle, motyčky, naberačky, nástroje a ručné náradie, nebožiece, neceséry a holiace potreby, nože, príbory, nožnice, záhradnícke nožnice, oblúkové píly, ocieľky, palice, pinzety, ručné pištole na vytláčanie tmelu, kutáče,
obojručné nože (strúhače), priebojníky, rašple,
rýle, rezné nástroje, sekery, kosáky, ručné mlynčeky, zveráky, škrabky, skrutkovače, vidly, vrtáky, ručné vŕtačky, výhrubníky, výstružníky, záhradnícke náradie, závitníky, murárske lyžice.
9 - Nabíjačky, akumulátory, akustické a svetelné
poplachové zariadenia, ampérmetre, reproduktory, antény, automobilové výstražné trojuholníky,
autorádiá, barometre, batérie, okuliare, puzdrá na
okuliare, buzoly, bzučiaky, šošovky, ďalekohľady, požiarne hlásiče, diapozitívy, premietacie
prístroje, diktafóny, magnetické disky, kompaktné disky, disky nahrané, disky optické, dozimetre, elektrické drôty, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou, elektrické dverové zvončeky, elektrické káble, elektrické spojky, svorky a konektory, elektrické zváracie prístroje, elektrické
zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu, elektricky vyhrievané vlasové natáčky, zváracie elektródy, elektromotory, expozimetre, faxy, filmové
kamery, filmy, fotografické filtre, fotoaparáty,
gramofónové platne, gramofóny, hasiace prístroje, hvezdárske ďalekohľady, ističe, poistky,
kalkulačky, vreckové svietidlá, kondenzátory,
kopírovacie stroje, kozmetické stroje elektrické,
plávacie kruhy, ďalekohľady (malé ďalekohľady), laptopy, leštičky na fotografie, vodováhy,
liehomery, magnetické nosiče dát, magnetofóny,
ochranné masky, matematické prístroje, megafóny, meracie prístroje, meradlá, mikrofóny, mikroskopy, nepriestrelné vesty, nosiče dát, ochranné obleky a obuv, ochranné prilby, ochranné rukavice, ochranné štíty na tvár, olovnice, programy na počítače, optické výrobky, premietacie
plátna, plotre, plávacie pásy a vesty, počítače,
počítačové periférie, vypínače, audio- a videoprijímače, prístroje na nahrávanie a reprodukciu
zvuku či obrazu, telefóny, radary, rádiá, spínače,
statívy, teplomery, váhy, videotelefóny, žiarivky,
zástrčky, zásuvky a ostatné elektrické spojky,
závažia, telefónne záznamníky, zrkadlá, zväčšovacie prístroje, žiarovky.
10 - Bandáže, barly, cumlíky, detské fľašky, pomôcky na dojčenie, kondómy, masážne prístroje,
elastické pančuchy, chirurgické rukavice, teplomery.
11 - Akvarijné prístroje na vykurovanie a čistenie, vodovodné batérie, baterky (svietidlá), bidety, bojlery, vykurovacie články, drezy, elektrické kávovary, elektrické lampy, elektricky vyhrievané podušky a prikrývky, filtre na pitnú vodu, fontány, fritézy, grily, chladiace stroje, prístroje a zariadenia, chladničky, jogurtovače, sprchovacie kabíny, kachle, pece, sporáky, klimati-
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začné zariadenia, kohútiky, elektrické kanvice,
kotly, vane, kúpeľňové armatúry, obklady, kozuby, kuchynské odsávacie zariadenia, lampy, lustre, mrazničky, elektricky vyhrievané nánožníky,
zariadenia na ohrievanie teplej vody, ohrievače,
hriankovače, osvetľovacie prístroje a zariadenia,
rúry na pečenie, pisoáre, plechy na pečenie, reťaze farebných žiaroviek, sanitárne prístroje a zariadenia, saunovacie zariadenia, sedadlá, splachovače, sprchovacie kúty, sprchy, tienidlá,
stropné svetlá a lustre, práčky, sušičky bielizne,
šamot, toalety, umývadlá, vianočné svetlá, ventilátory, vodovodné zariadenia, výbojky, zapaľovače, žiarovky.
12 - Autá, autobusy, pneumatiky, bezpečnostné
sedačky pre deti, detské kočíky, trojkolky, duše,
záplaty na opravy duší, dvojkolesové vozíky,
elektromobily, galusky, hnacie mechanizmy pre
pozemné vozidlá, húkačky, bicykle, karosérie
automobilov, táčky, tragače, lode, mopedy, motocykle, poťahy vozidiel, snehové reťaze, sane,
poťahy sedadiel, traktory, veslá, volanty, nákupné vozíky, nosiče na batožinu, stoličky kolieskové, náhradné diely.
13 - Broky, ohňostroje, prskavky, vzduchové
zbrane.
14 - Brošne, budíky, dublé, hodinky, klenoty,
medailóny, nože z drahých kovov, príbor z drahých kovov, riad z drahých kovov, náhrdelníky,
náramky, náušnice, šperky, šperkovnice, štras,
strieborný a zlatý tovar s výnimkou nožov a príborov.
15 - Hudobné nástroje.
16 - Hárky papiera, albumy, atlasy, baliaci papier, farbiace pásky do písacích strojov, farby
vodové, blahoprajné pohľadnice, bloky, brožúry,
celofán, periodiká, tuš, číslovačky, dierovačky,
spisové obaly, jednorazové detské plienky z papiera alebo buničiny, listový papier, etikety, filtračný papier, fotografie, glóbusy, reprodukcie,
grafiky, gumy na gumovanie, modelovacia
hmota, hubky, hracie karty, atramenty, kalendáre, kancelárske potreby, kancelárske spinky, papierové vreckovky, kartóny, knihy, konfety, verzatilky, krividlá, lepiace pásky, lepidlá, lístky,
maliarske potreby, mapy, pripináčiky, noviny,
nože, nožíky, obálky, obaly, obtlačky, orezávadlá, papier, toaletný papier, papiernický tovar,
obrúsky, obrusy, pastelky, pečatné vosky, plagáty, plány, pohľadnice, poštové známky, potreby na písanie, zástavky, pravítka, prestieranie,
písacie stroje, vrecká, pečiatky, papierové uteráky, rysovacie potreby, zošity, zošívačky, skicáre,
školské potreby, štetce, ťažidlá, tlačoviny, ceruzky, učebné pomôcky, fólie na balenie z plastických hmôt, maliarske valčeky, zápisníky, spevníky.
17 - Fólie z plastických hmôt, hadice, izolácie,
izolačné materiály, izolačné tkaniny, lepiace pásky, minerálna vlna, plsť izolačná, tesniace podložky, guma, materiály zabraňujúce sálaniu tepla,
sklenená vlna, tepelneizolačné prostriedky, tesnenia, tesniace tmely, upchávky, vypchávky
z gumy alebo z plastov.
18 - Aktovky, batohy, tašky, cestovné kufre,
dáždniky, diplomatky, palice, chlebníky, kabelky, kožená galantéria, kožušiny, kufríky, nákupné tašky, náprsné tašky, puzdrá, obojky, peňaženky, kožené poťahy, plecniaky, remienky,
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sedlárske výrobky, slnečníky, šnúrky kožené,
tašky na kolieskach, vodidlá.
19 - Akváriá, altánky, asfalt, bazény, betón,
bridlice, cement, cementový tovar, tehly, decht,
lepenka, cementové dosky, dlaždice, drenáže,
drevené obloženia, drevo opracované, dvere,
sošky, geotextílie, kameň, komíny, stavebné konštrukcie, strešné krytiny, koly, laty, malta, mramor, náterové hmoty, nosníky, obkladačky, obklady stien, okná, omietky, parkety, piesok, dosky, preglejka, kamenina, sadra, schody, skleníky,
sklo, stavby prenosné, šamot, štrk, škridla, tvárnice, vápenec, vápno, podlahové vlisy, brány,
odkvapové žľaby, žula.
20 - Bambus, búdy pre domáce zvieratá, nábytok
bytový a kancelársky, gauče, príchytky, kade,
kolísky, koše, kreslá, lavičky, ležadlá rozkladacie, leňošky, matrace, obrazové lišty a rámy,
slamenice, pohovky, police, vankúše, hoblice,
postele, bielizníky, dosky na mäso, prútený tovar, ratan, rúčky a rukoväti na náradie, pletená
slama, slamníky, stolčeky a stoly, stolárske
umelecké výrobky, tyče na záclony, podnosy na
rastliny, rebríky, stoličky.
21 - Kanvy, cedidlá, cestovné fľaše, cukorničky,
čajníky, čajové súpravy, čistiace nástroje, dávkovače mydla, dávkovače papierových uterákov,
dávkovače toaletného papiera, demižóny, klietky
pre domáce zvieratá, drôtenky, džbániky, figúrky
z porcelánu, terakoty alebo skla, kuchynské formy a formičky, formy na koláče, grily, handry na
čistenie, hlboké misy, umývacie huby, hrnce,
hrnčiarsky tovar, hrebene, chladiace nádoby, lopáriky a schránky na chlieb, kefy, zubné kefky,
kastróly, kávové súpravy, vedrá, kvetníky, koše
na odpadky, kotlíky, kuchynský riad, lisy na
ovocie, majolika, misy, ručné mixery, ručné
mlynčeky, mopy, naberačky, kuchynské nádoby,
nádoby na smeti, lieviky, zubná niť, nočníky,
obaly na mydlo, otvárače na fľaše, panvice, špáradlá, pasce na hmyz a hlodavce, koreničky, lapače na muchy, pracháče na koberce, podnosy,
porcelán, kuchynské potreby, toaletné potreby,
kolíky na bielizeň, sušiaky na bielizeň, dosky na
žehlenie, schránky na jedlo, pudrenky, rozstrekovače, ražne, rukavice pre domácnosť, naberačky, servisy, tabuľové sklo, soľničky, zmetáky,
stojančeky, strúhadlá, svietniky, šálky, džbery,
šľahače ručné, šrotovníky, kade, papierové tácne,
papierové taniere, taniere, tepelnoizolačné nádoby (termosky), tlakové hrnce, utierky, váľky na
cesto, vaničky, vedierka, vykrajovacie formičky
na pečivo, výrobky z krištáľového skla, vývrtky,
žajdlíky.
22 - Laná, povrazy, kúdeľ, látka na vypchávky,
lyko, markízy, motúzy, papierové motúzy, pásky
na balenie, plachty, popruhy, mechy, vrecia, siete, stany.
23 - Nite a priadze.
24 - Bavlnené látky, barchet, brokát, cestovné
prikrývky, damask, flanel, flauš, hodváb, jutový
textil, kaliko, kanava, vreckovky, kartún, krep,
látky, posteľné pokrývky a prikrývky, posteľná
bielizeň, lôžkoviny, menčester, matracovina,
moskytiéry, nábytkové poťahy, záclony, plátno,
plsť, podšívky, poťahy, posteľná a stolová bielizeň, plachty, obliečky, plédy, vrecoviny, rolety,
uteráky, zamat, spacie vaky, súkno, sypkovina,
taft, textílie, textilné rolety, tkaniny, tyl, úplety,
vlajky, záclonovina.

25 - Papuče, barety, topánky, bundy, čiapky, čapice, detské plienky textilné, galoše, čižmy, kabáty, plienkové nohavičky, gamaše, kapucne,
klobúky, kombinézy, konfekcia, korzety, kostýmy, košele, kúpacie plášte, kožušiny (oblečenie),
kravaty, legínsy, goliere, lyžiarske topánky, oblečenie, obuv, športová obuv, odevy, odevy nepremokavé, športové odevy, opasky, plavky,
pantofle, pletený tovar, podprsenky, podväzky,
ponožky, spodná bielizeň, pulóvre, pančuchy,
pyžamá, rukavice, saká, sandále, spodky, črievice, sukne, svetre, šály, šatky, plecnice (traky),
tielka, uniformy, vesty, výbavičky pre novorodencov, zástery, župany.
26 - Brmbolce, značky na bielizeň, kovové vyšívacie priadze (dracúny), flitre, textilná galantéria,
gumy do bielizne, látacie hríbiky, ihelníky, ihlice
na pletenie a háčkovanie, ihly, stužky, garníre,
volány, gombíky, škatule na šijacie potreby, čipky, umelé kvety, lacetky, lemovky, náprsenky,
natáčky do vlasov, nažehľovacie záplaty, umelé
ovocie, ozdobné ihlice, ozdoby, parochne, patentné gombíky, prámikársky tovar, pracky, sieťky na vlasy, spony, stuhy, šnurovadlá, šnúrky,
šnúry na opásanie, viazačky, výšivky, zipsy.
27 - Izolačné podlahové krytiny, koberce, linoleum, podlahové krytiny, predložky, rohožky, tapety, telocvičné žinenky, umelé trávniky.
28 - Autíčka, automobilové modely, bazény, biliardy, boby, topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami, zariadenie na bowling, boxerské rukavice, korčule, činky, stolové hry,
športové náradie, divadelné masky, šarkany, golfové vybavenie, gymnastické zariadenia, rybárske vybavenie, hokejky, športový tovar, horolezecký výstroj, hojdačky, kolky, šachy, guľky na
hranie, hračky, hry, hrkálky, bicykle, kapsle, závesné klzáky, kolieskové korčule, kolobežky,
bábky, náradie na lukostreľbu, lyže, surfovacie
a vodné lyže, maňušky, lopty, rybárske náčinie,
návnady, ozdoby na vianočné stromčeky, pálky,
bábiky, plutvy, puky, športové rukavice, siete,
skejtbordy, spoločenské hry, stojany na vianočné
stromčeky, vianočné stromčeky umelé, šachovnice, šípky, terče, lyžiarske viazanie.
29 - Ančovky, arašidy, bielok, zemiakové lupienky, bujóny, byliny konzervované, cibuľa
konzervovaná, šošovica konzervovaná, datle,
droby, hydina, džemy, fazuľa konzervovaná,
garnáty, hrach konzervovaný, hranolčeky, hrozienka, huspeniny, pečienka, jedlé oleje a tuky,
jogurt, kandizované ovocie, kaviár, kefír, klobásy, salámy, párky, kokosová múčka, konzervy
mäsové, konzervy rybacie, konzervovaná zelenina, kôrovce, krevety, ovocné šupky, kyslá kapusta, langusty, hľuzovky, losos, mandle, margarín, marmeláda, maslo, mäso, mäsové extrakty,
mäkkýše, mliečne nápoje, mliečne výrobky,
mlieko, mrazené ovocie, mušle, nakladaná zelenina, nasolené potraviny, olivy, oriešky, konzervované ovocie, ovocné rôsoly, paštéty, raky, paradajkový pretlak, ryby, šaláty, sardinky, slede,
slanina, sušené vajcia, srvátka, šľahačka, šunka,
tofu, tuniak, údeniny, vajcia, zelenina, divina,
huby, želatína.
30 - Aníz, aromatické prípravky do potravín, badián, bonbóny, zemiaková múčka, cigória, cukor,
cukríky, cukrovinky, čaj, čokoláda, čokoládové
nápoje, torty, droždie, glukóza, horčica, pečivo,
chlieb, chuťové prísady, jačmeň, jemné pečivo,
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kakao, kakaové nápoje, kandis, kapary, karí, kaša, kávoviny, kávové nápoje, keksy, koláče, koreniny, krekery, krúpy, krupica, kuchynská soľ,
kukurica, kypriaci prášok, sladké drievko, lepok,
lístkové cesto, majonéza, maltóza, mäsové pirohy, med, perníky, melasa, múky, müsli, muškátové orechy, nápoje, nové korenie, ocot, sójová
omáčka, oblátky, vločky, palacinky, paprika,
pastilky, čierne korenie, pizza, potraviny, pralinky, príchuti, pudingy, ryža, ságo, sendviče, škorica, sucháre, sušienky, šafrán, škrob, tapioka,
cestá, cestoviny, vanilín, vanilka, zákusky, zálievky, zázvor, zmrzliny, želé, žemle, žuvačky.
31 - Arašidy, bielkoviny pre zvieratá, borievky,
zemiaky, byliny, cibuľa, citrusové ovocie, čakanka šalátová, čerstvé ovocie, drevo, fazuľa,
hlávkový šalát, hospodárske zvieratá, huby,
hrach, hrozno, struky rohovníka, chmeľ, chovateľské a pestovateľské produkty, jačmeň, ikry,
plôdik, gaštany, kríky, kolové orechy, kôrovce,
koreň čakanky, krmivá, kŕmne zmesi, kukurica,
kvety, langusty, múčka pre zvieratá, obilie, uhorky, olivy, orechy, otruby, ovos, ovocie, krmivo,
podstieľky, podhubia, pokrutiny, pór, psie sucháre, pšenica, rašelina, rebarbora, vinič, rastliny,
ružové kríky, živé ryby, repa, sadenice, semená
rastlín, seno, sépie, sezam, slad, slama, stelivo,
šrot, tekvica, ustrice, vianočné stromčeky, zelenina, zrno, zvieratá domáce a hospodárske, žito.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové
šťavy, výťažky z ovocia, iónové nápoje, pivo,
prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti
a prípravky na nápoje, prípravky na výrobu likérov, sódová voda, minerálky, sirupy, sladové nápoje, stolové vody, srvátkové nápoje.
34 - Cigaretové filtre, cigaretové papieriky, cigaretové špičky, cigarety, čističe na fajky, cigary,
dózy na tabak, fajky, plyn do zapaľovačov, popolníky, šnupavý tabak, tabak, tabatierky, zapaľovače, žuvací tabak.
35 - Hospodárske prognózy, informácie obchodné a podnikateľské, marketingové štúdie, organizačné a ekonomické poradenstvo, predvádzanie
tovarov.
36 - Prenájom a správa nehnuteľností, realitná
kancelária.
37 - Stavebníctvo.
38 - Komunikácia pomocou počítačových terminálov, prenos správ a obrazov pomocou počítačov.
39 - Balenie tovaru, prenájom parkovísk.
40 - Mlynárstvo, konzervovanie potravín a nápojov.
41 - Výcvik, školenia a skúšky, hodnotenie spôsobilosti v rámci podnikania, najmä zamestnancov.
42 - Projektová činnosť, hostinská činnosť.
(540) ALBERT
(732) AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a,
638 00 Brno, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

204061
07.10.2003
29.05.2010
1904-2000
29.05.2000

(310)
(320)
(330)
(442)
8 (511)
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155655
23.05.2000
CZ
06.11.2001
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
(511) 1 - Prostriedky na čerenie tekutín, prípravky na
vyčiňovanie koží, chemické činidlá, prípravky na
čistenie tekutín, najmä vody, prípravky proti zahmlievaniu šošoviek, defolianty, dehydratačné
prostriedky na priemyselné účely, fotocitlivé dosky, destilovaná voda, dextrín, dolomit na priemyselné účely, metylalkohol, dusíkaté vápno,
filmy neexponované, filtračné materiály, (chemické prípravky), fosfáty, fotografické vývojky,
fotografický papier, chemikálie na fotografiu,
galvanizačné prípravky, glazúry, glycerín na
priemyselné účely, grafit, hnojivá, humus, hydraulické kvapaliny, chemikálie pre lesníctvo,
chemikálie na vedecké účely, impregnačné chemické prípravky na kože a textil, indikátorový
papier, kamenec, kaolín, kompost, chemické prípravky na konzerváciu potravín, rašelina, kyseliny patriace do triedy 1, lepidlá (iné než kancelárske a než na priemyselné účely), prípravky na
odstraňovanie leštidiel, lúhy na priemyselné účely, prípravky na nakladanie a údenie mäsa, peroxid vodíka, zemina na pestovanie, protipožiarne prípravky, priemyselné chemikálie, rozpúšťadlá na fermeže a laky, umelé sladidlá, kalcinovaná sóda, kamenná soľ, štepársky vosk, vápenec.
2 - Farby, laky, antikorózne prípravky, farbivá,
prostriedky na ochranu dreva a kovu, moridlá,
kovové prášky a kovové fólie pre maliarov, kolofónia, sklenársky tmel, riedidlá na farby a laky,
sadze (farbivo), šelak.
3 - Alkálie (čistiaci prostriedok), amoniak (čistiaci prostriedok), mydlá, antistatické prípravky
na použitie v domácnosti, apretačné prípravky,
farby na vlasy, odfarbovače, bieliace prípravky,
brúsivá, brúsne plátna a papier, leštidlá, čistiace
mlieko, toaletné a čistiace prípravky, depilačné
prípravky, dezodoranty na osobnú potrebu, prípravky na holenie, kamenec, kvapaliny na umývanie skiel a do ostrekovačov, kolínska voda,
kozmetické neceséry, kozmetické prípravky,
kozmetické ceruzky, kúpeľové soli (nie na medicínske účely) pleťové masky, krém na obuv
a kožu, kozmetické krémy, krieda, parfumy, laky
na vlasy, lepidlá na kozmetické účely, leštiace
prípravky, líčidlá, lúh sodný na pranie, obtlačky
na kozmetické účely, očné riasy umelé, prípravky na odstraňovanie líčidiel, vlasové prípravky,
peroxid vodíka na kozmetické účely, politúry
(leštidlá), pracie a namáčacie prostriedky, tyčinky na farbenie perí (rúže), kozmetické prípravky
na riasy, šampóny, terpentínová silica, toaletné
prípravky, ústne vody (nie na liečebné účely),
vlasové vody, vody po holení, voňavky, vosky,
zubné pasty.
4 - Benzín, palivové brikety, drevené uhlie,
knôty, konzervačné oleje a tuky, lieh na pálenie,
mazacie oleje a tuky, nafta, vykurovací olej,
motorový olej, palivá, pohonné látky, palivové
drevo, parafín, zapaľovače, uhlie.
5 - Absorpčné tampóny, vata, alkohol na liečebné
účely, bikarbonát sodný na farmaceutické účely,
bielkovinová potrava na liečebné účely, liečivé

206

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2004 - SK (zapísané ochranné známky)
byliny, bylinné čaje, cukrovinky s liečebnými
prísadami, diabetický chlieb, dietetické nápoje
a potraviny na liečebné účely, minerálne doplnky
potravín, pesticídy, fungicídy, gáza, glukóza na
lekárske účely, repelenty, lekárske prípravky na
chudnutie, hygienické nohavičky, obrúsky
a vložky, obväzy, sírové knôty, liečivé prípravky
do kúpeľov, prísady do krmív na lekárske účely,
prostriedky na kurie oká, liečivá pre veterinárnu
medicínu, lekárničky, leukoplast, minerálne vody
a soli na lekárske účely, mlieko pre dojčatá, prípravky proti moliam, muchám a ostatnému hmyzu, mucholapky, nápoje dietetické upravené na
lekárske účely, ovínadlá, obväzy, prípravky proti
parazitom, potrava pre dojčatá, prípravky na
umývanie psov, prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely.
6 - Alobal, armatúry (kovové) do betónu, armatúry na potrubia, barely kovové, bazény kovové,
debny na náradie kovové, reťaze kovové, drôty
kovové a železné, drôty z obyčajných kovov,
drôtené pletivo, kovové dvere, kovanie dverí a
okien, kovové rámy dverí a okien, klince, laná
kovové, kľúče, dverové kľučky a klopadlá, nákovy, kovanie na nábytok, kovové potrubia, kovový tovar zaradený v triede 6, kovová strešná
krytina, skrutky, matice, nity, plechy, odkvapové
žľaby a rúry kovové, spájky, skoby, kramle,
zámky, vráta kovové, skrutky do dreva, podložky
kovové, výstuže kovové.
7 - Elektrické mlynčeky, vysávače prachu, hevery (stroje), karburátory, kladkostroje, elektrické
kuchynské stroje, lisy na víno, lisy na ovocie, valivé ložiská, guľôčkové ložiská, ložiská (časti
strojov), mangle, mechanické ručné nástroje
a náradie, umývačky riadu, nástroje (časti strojov), ručné nástroje a náradie na motorický pohon, práčky, šijacie stroje.
8 - Brúsky, brúsy, holiace čepele, česáky na ovocie, depilačné prístroje, diamanty pre sklenárov,
dláta, frézy, hevery ručné, závitové hlavy (ručné
nástroje), mažiare, hoblíky, holiace súpravy, holiace strojčeky, hrable, vyťahovače klincov, zariadenia na hubenie rastlinných škodcov, hustilky
pneumatík, pilníky, vreckové nože, kladivá,
kliešte, maticové kľúče, vrtáky, otvárače konzerv, kosy, krájače, krompáče, lopaty, luskáčiky
na orechy, píly, lyžice, špachtle, motyčky, naberačky, nástroje a ručné náradie, nebožiece, neceséry na holiace potreby, nože, príbory, nožnice,
záhradnícke nožnice, oblúkové píly, ocieľky, palice, pinzety, ručné pištole na vytláčanie tmelu,
kutáče, obojručné nože (strúhače), priebojníky,
rašple, rýle, rezné nástroje, sekery, kosáky, ručné
mlynčeky, zveráky, škrabky, skrutkovače, vidly,
vrtáky, výhrubníky, výstružníky, záhradnícke
náradie, závitníky, murárske lyžice.
9 - Nabíjačky, akumulátory, akustické a svetelné
poplachové zariadenia, ampérmetre, reproduktory, antény, automobilové výstražné trojuholníky,
autorádiá, barometre, batérie anódové, batérie do
vreckových svietidiel, batérie na zapaľovanie,
batérie (elektrické články), okuliare, puzdrá na
okuliare, buzoly, bzučiaky, šošovky, ďalekohľady, požiarne hlásiče, diapozitívy, premietacie
prístroje, diktafóny, magnetické disky, kompaktné disky, disky nahrané, disky optické, dozimetre, elektrické drôty, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou, elektrické dverové zvončeky,
elektrické káble, elektrické spojky, svorky a ko-

nektory, elektrické zváracie prístroje, elektrické
zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu, elektricky vyhrievané vlasové natáčky, zváracie elektródy, elektromotory, expozimetre, faxy, filmové
kamery, filmy, fotografické filtre, fotoaparáty,
gramofónové platne, gramofóny, hasiace prístroje, hvezdárske ďalekohľady, ističe, poistky,
kalkulačky, vreckové svietidlá, kondenzátory,
fotokopírovacie prístroje (fotografické, elektrostatické alebo termické), kozmetické prístroje
elektrické, plávacie kruhy, malé ďalekohľady,
laptopy (počítače), leštičky na fotografie, vodováhy, liehomery, magnetické nosiče dát, magnetofóny, ochranné masky, magnetické prístroje,
megafóny, meracie prístroje, meradlá, mikrofóny, mikroskopy, nepriestrelné vesty, nosiče dát
zaradené v triede 9, ochranné obleky a obuv,
ochranné prilby, ochranné rukavice, ochranné
štíty na obličaj, olovnice, programy na počítače,
optické výrobky, premietacie plátna, plottre, plávacie pásy a vesty, počítače, počítačové periférie,
vypínače, audio- a videoprijímače, prístroje na
nahrávanie a reprodukciu zvuku či obrazu, telefóny, radary, rádiá, spínače, statívy, teplomery,
váhy, videotelefóny, žiarivky, zástrčky, zásuvky
a ostatné elektrické spojky, závažia, telefónne
záznamníky, zrkadlá (optika), zväčšovacie prístroje, žiarovky na fotoblesky, žiarovky premietacie, diaprojektory.
10 - Bandáže, barly, cumlíky, detské fľašky, pomôcky na dojčenie, kondómy, masážne prístroje,
elastické pančuchy na chirurgické účely, chirurgické rukavice, teplomery na lekárske účely.
11 - Akvarijné prístroje na vykurovanie a čistenie, vodovodné batérie, svetlomety, bidety, bojlery, vykurovacie články, drezy, elektrické kávovary, elektrické lampy, elektrické vyhrievacie podušky a prikrývky (nie na lekárske účely), filtre
na pitnú vodu, fontány, fritézy, grily, chladiace
stroje, prístroje a zariadenia, chladničky, jogurtovače elektrické, sprchovacie kabíny, kachle,
pece, sporáky, klimatizačné zariadenia, elektrické kanvice, kotly, vane, kúpeľňové armatúry, kozuby, kuchynské odsávacie zariadenia, lampy,
lustre, mrazničky, elektricky vyhrievané nánožníky, zariadenia na ohrievanie teplej vody, ohrievače ponorné, hriankovače, osvetľovacie prístroje a zariadenia, rúry na pečenie, pisoáre, plechy na pečenie, reťaze farebných žiaroviek, sanitárne prístroje a zariadenia, saunovacie zariadenia, záchodové sedadlá, splachovače, sprchovacie kúty, sprchy, tienidlá na lampy, stropné
svetlá a lustre, sušičky bielizne, príslušenstvo rúr
zo šamotu, toalety, umývadlá, vianočné svetlá,
ventilátory, vodovodné zariadenia, výbojky, zapaľovače, žiarovky.
12 - Autá, autobusy, pneumatiky, bezpečnostné
sedačky pre deti, člny, detské kočíky, trojkolky,
duše pneumatík, záplaty na opravy duší, dvojkolesové vozíky, elektromobily, galusky, hnacie
mechanizmy pozemných vozidiel, húkačky, bicykle, karosérie automobilov, táčky, tragače, lode, mopedy, motocykle, poťahy vozidiel, snehové reťaze, sane, poťahy sedadiel, traktory, veslá,
volanty, nákupné vozíky, nosiče na batožinu, stoličky kolieskové, náhradné diely na uvedené výrobky zaradené v triede 12.
13 - Broky, ohňostroje, prskavky, vzduchové
zbrane.
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14 - Brošne, budíky, dublé, hodinky, klenoty,
medailóny (šperky), riad z drahých kovov, náhrdelníky, náramky, náušnice, šperky, šperkovnice
z drahých kovov, štras, striebornícky a zlatnícky
tovar zaradený v triede 14.
15 - Hudobné nástroje.
16 - Hárky papiera, albumy, atlasy, baliaci papier, farbiace pásky do písacích strojov, farby
vodové, blahoprajné pohľadnice, bloky, brožúry,
celofán, periodiká, tuš, číslovačky, dierovačky,
dosky, jednorazové plienky z papiera alebo buničiny, listový papier, etikety, filtračný papier, fotografie, glóbusy, reprodukcie, grafiky, gumy na
gumovanie, modelovacia hmota, navlhčovacie
hubky (kancelárske pomôcky), hracie karty, atramenty, kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske spinky, papierové
vreckovky, kartóny, knihy, konfety, ceruzky,
verzatilky, krividlá, lepiace pásky, lepidlá, lístky,
maliarske potreby, mapy, pripináčiky, noviny,
nože, nožíky, obálky, obaly, obtlačky, orezávadlá, papier, toaletný papier, papiernický tovar,
obrúsky, obrusy, pastelky, pečatné vosky, plagáty, plány, pohľadnice, poštové známky, potreby na písanie, zástavky, rysovacie pravítka
(uholníky, príložníky), papierové motúzy, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), papierové tácne, papierové taniere, písacie stroje,
vrecká, pečiatky, papierové uteráky, rysovacie
potreby, zošity, zošívačky, skicáre, školské potreby, štetce, ťažidlá, tlačoviny, vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení, fólie
na balenie z plastických hmôt, maliarske valčeky,
zápisníky, spevníky.
17 - Fólie z plastických hmôt (nie na balenie),
všetky druhy izolácií, izolačné materiály, izolačné tkaniny, lepiace pásky zaradené v triede 17,
minerálna vlna (izolačná), plsť izolačná, tesniace
podložky z gumy, guma, materiály zabraňujúce
sálaniu tepla, sklenená vlna (izolačná), tepelne
izolačné prostriedky, tesnenia, tesniace tmely,
tmely, upchávky, vypchávky z gumy alebo
z plastov.
19 - Akváriá (stavby), altánky, bazény plavecké
(nekovové), drevené obloženia, obklady (výmurovky kúpelňové), dvere, sošky z kameňa, betónu
a mramoru, komíny (nekovové), stavebné konštrukcie (nekovové), náterové hmoty pre stavebníctvo, okná, parkety, schody (nekovové), skleníky, stavby prenosné nekovové, vlysy podlahové, brány nekovové.
20 - Bambus, búdy pre domáce zvieratá, nábytok
bytový a kancelársky, gauče, príchytky nekovové, nekovové kade, kolísky, koše, kreslá, lavičky,
ležadlá rozkladacie, leňošky, matrace, obrazové
lišty a rámy, slamenice, pohovky, police, vankúše, hoblice, postele, bielizníky, dosky na mäso,
prútený tovar, ratan, rúčky a rukoväti na náradie
nekovové, pletená slama, slamníky, stolčeky
a stoly, stolárske a umelecké výrobky z dreva,
vosku, sadry alebo plastov, tyče na záclony, tyčky k rastlinám, rebríky z dreva alebo plastov,
stoličky.
21 - Kanvy, cedidlá, cestovné fľaše, cukorničky,
čajníky, čajové súpravy, čistiace nástroje ručné,
dávkovače mydla, dávkovače papierových uterákov, dávkovače toaletného papiera, demižóny,
klietky pre domáce zvieratá, drôtenky na čistenie
a na použitie v domácnosti, džbániky, figúrky
z porcelánu, terakoty alebo skla, kuchynské for-
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my a formičky, formy na koláče, grily na použitie na pečenie, handry na čistenie, hlboké misy,
umývacie huby, hrnce, hrnčiarsky tovar, hrebene,
chladiace nádoby, dosky a schránky na chlieb,
kefy, zubné kefky, kastróly, kávové súpravy,
vedrá, kvetináče, kvetníky, koše na odpadky,
kotlíky, kuchynský riad, lisy na ovocie (s výnimkou elektrických), majolika, misy, ručné mixéry,
ručné mlynčeky, mopy, naberačky, kuchynské
nádoby, nádoby na smeti, lieviky, zubná niť,
nočníky, obaly na mydlo, otvárače na fľaše, panvice, špáradlá, pasce na hmyz a hlodavce, koreničky, lapačky na muchy, pracháče na koberce,
podnosy, porcelán, kuchynské potreby, toaletné
potreby, kolíky na bielizeň, sušiaky na bielizeň,
dosky na žehlenie, schránky na jedlo, pudrenky,
rozstrekovače na parfumy, voňavky, rozstrekovače na zalievanie kvetín, ražne na použitie na
pečenie, rukavice pre domácnosť, naberačky,
servisy, tabuľové sklo, soľničky, zmetáky, stojančeky, strúhadlá, svietniky, šálky, džbery, šľahače ručné, šrotovníky, kade, taniere, tepelnoizolačné nádoby (termosky), tlakové hrnce,
utierky na čistenie, váľky na cesto, vaničky, vedierka, vykrajovacie formičky na pečivo, výrobky z krištáľového skla, vývrtky, žajdlíky.
22 - Laná, povrazy, kúdeľ, látka na vypchávky,
lyko, markízy, motúzy, pásky na balenie s výnimkou kovových, plachty, popruhy, mechy,
vrecia, siete, stany.
23 - Nite a priadze.
24 - Bavlnené látky, barchet, brokát, cestovné
prikrývky, damask, flanel, flauš, hodváb, jutový
textil, kaliko, kanava, vreckovky, kartún, krep,
látky, posteľné pokrývky a prikrývky, posteľná
bielizeň, lôžkoviny, menčestre, matracovina,
moskytiéry, nábytkové poťahy, záclony, plátno,
plsť, podšívky, poťahy, posteľná a stolová bielizeň, plachty, obliečky, plédy, vrecoviny, rolety,
utierky, uteráky, zamat, spacie vaky, súkno, sýpkovina, taft, textílie, textilné rolety, tkaniny, tyl,
úplety, vlajky, záclonovina.
26 - Brmbolce, značky na bielizeň, kovové vyšívacie priadze (dracúny), flitre na odevy, textilná
galantéria, gumy do bielizne, hríbiky na plátanie,
ihelníky, ihlice na pletenie a háčkovanie, ihly,
stužky, garniere, volány, gombíky, škatule na šijacie potreby, čipky, umelé kvety, lemy, bordúry,
obruby, natáčky do vlasov s výnimkou elektrických, zažehľovacie záplaty, umelé ovocie,
ozdobné ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby klobúkové, ozdoby na obuv, parochne, patentky,
prámikársky tovar, pracky, sieťky na vlasy, spony, stuhy, šnúrky, lacetky, šnúry, šnúrky na opásanie, viazačky namiesto kravaty, výšivky, zipsy.
27 - Izolačné podlahové krytiny, koberce, linoleum, podlahové krytiny, predložky, rohožky, tapety, telocvičné žinenky, umelé trávniky.
28 - Autíčka, automobilové modely zmenšené,
bazény plavecké (potreby na hru), biliardy, boby,
topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami, zariadenie na bowling, boxerské rukavice,
korčule, činky, stolové hry, športové náradie, divadelné masky, šarkany, golfové vybavenie,
gymnastické zariadenia, rybárske vybavenie zaradené v triede 28, hokejky, horolezecký výstroj,
hojdačky, kolky, šachy, guľky na hranie, hračky,
hry, hrkálky, bicykle nehybné, kapsle, rogalá, kolieskové korčule, kolobežky, bábky, náradie na
lukostreľbu, lyže, surfovacie a vodné lyže, ma-
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ňušky, lopty, rybárske náčinie, návnady, ozdoby
na vianočné stromčeky s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek, palice, bábiky, plutvy,
puky, športové rukavice, siete, skejtbordy, spoločenské hry, stojany na vianočné stromčeky, vianočné stromčeky umelé, šachovnice, šípky, terče,
lyžiarske viazanie.
29 - Ančovky, arašidy spracované, bielok, zemiakové lupienky, bujóny, byliny konzervované,
cibuľa konzervovaná, šošovica konzervovaná,
datle, droby, hydina, džemy, fazuľa konzervovaná, garnáty, hrach konzervovaný, hranolčeky,
hrozienka, huspeniny, pečienka, jedlé oleje a tuky, jogurt, kandizované ovocie, kaviár, kefír,
klobásy, salámy, párky, kokosová múčka, konzervy mäsové, konzervy rybacie, konzervovaná
zelenina, kôrovce, krevety, ovocné šupky, kyslá
kapusta, langusty, hľuzovky, losos, mandle spracované, margarín, marmeláda, maslo, mäso, mäsové extrakty, mäkkýše, mliečne nápoje, mliečne
výrobky, mlieko, mrazené ovocie, mušle (neživé), nakladaná zelenina, nasolené potraviny, olivy konzervované, oriešky spracované, konzervované ovocie, ovocné rôsoly, paštéty, raky, paradajkový pretlak, ryby, šaláty, sardinky, slede,
slanina, smotana, sušené vajcia, srvátka, šľahačka, šunka, tofu, tuniak, údeniny, vajcia, zelenina
varená, konzervovaná a sušená, divina, huby
konzervované a sušené, želatína.
30 - Aníz, aromatické prípravky do potravín, badián, zemiaková múčka, cigória, cukor, čaj, čokoládové nápoje, droždie, glukóza na výživu,
horčica, chuťové prísady, jačmeň, kakao, kakaové nápoje, kapary, karí, kaša, káva, kávoviny,
kávové nápoje, koreniny, krúpy, krupica, kuchynská soľ, kukurica, kypriaci prášok, sladké
drievko, lepok, majonéza, maltóza, med, melasa,
múky, muškátové orechy, nápoje čokoládové,
kakaové a kávové, nové korenie, ocot, sójová
omáčka, vločky, paprika (korenie), pastilky (cukrovinky), čierne korenie, potraviny z múky, príchuti, pudingy, ryža, ságo, sendviče, škorica, šafrán, škrob, tapioka, cestá, cestoviny, vanilín, vanilka, zálievky, zázvor, zmrzliny.
31 - Arašidy, bielkoviny pre zvieratá, borievky,
zemiaky, byliny čerstvé, cibuľa čerstvá, citrusové
ovocie, čakanka šalátová, čerstvé ovocie, drevo
surové, fazuľa čerstvá, hlávkový šalát, hospodárske zvieratá, huby čerstvé, hrach čerstvý, hrozno
čerstvé, struky rohovníka, chmeľ, chovateľské
a pestovateľské produkty, jačmeň, ikry, plody,
gaštany čerstvé, kríky, kolové orechy, kôrovce,
koreň čakanky, krmivá, kŕmne zmesi, kukurica,
kvety živé a sušené, langusty, múčka pre zvieratá, obilie, uhorky, olivy čerstvé, orechy, otruby,
ovos, ovocie čerstvé, krmivo, podstieľky, podhubia, pokrutiny, pór, psie sucháre, pšenica, rašelina, rebarbora, vinič, rastliny, ruže, živé ryby, repa, semená rastlín, seno, sépie, sezam, slad na
výrobu piva, slama, stelivo, šrot, tekvica, ustrice,
vianočné stromčeky, zelenina čerstvá, zrno, zvieratá domáce a hospodárske, žito.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové
šťavy, výťažky z ovocia, iónové nápoje, pivo,
prípravky na výrobu likérov, sódová voda, minerálky, sirupy, sladové nápoje, stolové vody,
srvátkové nápoje.
34 - Cigaretové filtre, cigaretové papieriky, cigaretové špičky, cigarety, čističe na fajky, cigary,
dózy na tabak, fajky, plyn do zapaľovačov fajok,

popolníky, šnupavý tabak, tabatierky, zapaľovače fajčiarske, žuvací tabak.
35 - Hospodárske prognózy, informácie obchodné a podnikateľské, marketingové štúdie, organizačné a ekonomické poradenstvo, predvádzanie
tovaru.
36 - Prenájom a správa nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo.
38 - Komunikácia pomocou počítačových terminálov, prenos správ a obrazov pomocou počítačov.
39 - Balenie tovaru, prenájom parkovísk, doprava.
40 - Mlynárstvo, konzervovanie potravín a nápojov.
41 - Výcvik, školenie a skúšky pre zamestnancov.
42 - Projektová činnosť, hostinská činnosť.
(540)

(732) AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a,
638 00 Brno, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204062
07.10.2003
04.08.2010
2306-2000
04.08.2000
08.10.2001
5
5 - Analgetiká, anodyná.

(540) TRAMABENE
(732) ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, D-89070
Ulm, DE;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204066
07.10.2003
19.03.2011
904-2001
19.03.2001
08.10.2002
10, 12, 37, 39
10 - Lekárske, lekárenské, chirurgické a stomatologické prístroje a nástroje včítane príslušenstva; nábytok vyrobený špeciálne na lekárske
účely a zdravotnícke potreby; ortopedické pásky
a bandáže na spevnenie kĺbov; ortopedické výrobky a bandáže, protézy, šijacie materiály;
brušné pásy; brušné korzety; nádoby, kazety na
lekárske nástroje; tlakomery krvného tlaku; podporné obväzy; aerosólové dávkovače na lekárske
účely; nafukovacie matrace na lekárske účely;
nosidlá na zdravotnícke účely.
12 - Vozidlá; automobily, sanitky, špeciálne vozidlá, ich diely a príslušenstvo patriace do triedy
12.
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel s výnimkou opráv čelných skiel; úpravy, prestavby,
zástavby a nadstavby osobných, sanitných, úžit-
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kových a špeciálnych vozidiel s výnimkou opráv
čelných skiel.
39 - Prenájom automobilov; služby v doprave,
preprave, skladovaní, distribúcii a rýchlej prepravy liečiv a zdravotníckych potrieb.
(540)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)
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204207
08.10.2003
30.11.2011
3627-2001
30.11.2001
06.11.2002
29,30
29 - Mlieko a mliečne nápoje.
30 - Káva a čaj.

(540)

(732) PANAX, F. C. S., spol. s r. o., Medvedzie 131,
Študentský domov II, 027 44 Tvrdošín, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204204
07.10.2003
04.08.2010
2316-2000
04.08.2000
08.10.2001
42
42 - Inštalovanie počítačových databáz, prenájom času povolenia prístupu k počítačovým sieťam, prenájom času prístupu k obslužným kanálom počítačovej bázy dát, projekty počítačového
softvéru.

(540) SYNERGY
(732) SYNERGY - VCG, spol. s r. o., Na Grbe 45,
841 07 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204205
07.10.2003
04.08.2010
2317-2000
04.08.2000
08.10.2001
42
42 - Inštalovanie počítačových databáz, prenájom času povolenia prístupu k počítačovým sieťam, prenájom času prístupu k obslužným kanálom počítačovej bázy dát, projekty počítačového
softvéru.

(591) modrá, červená, žltá, biela
(732) NOBEL Communications Ltd., Suite 1601, Kinwick Centre, 32 Hollywood Road, Central, HK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

(540) SYNERGY - Virtual Consulting Group
(732) SYNERGY - VCG, spol. s r. o., Na Grbe 45,
841 07 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204206
07.10.2003
04.08.2010
2318-2000
04.08.2000
08.10.2001
42
42 - Inštalovanie počítačových databáz, prenájom času povolenia prístupu k počítačovým sieťam, prenájom času prístupu k obslužným kanálom počítačovej bázy dát, projekty počítačového
softvéru.

(540) www.synergy.sk
(732) SYNERGY - VCG, spol. s r. o., Na Grbe 45, 841
07 Bratislava, SK;

204208
08.10.2003
15.04.2012
1068-2002
15.04.2002
04.03.2003
1, 3, 5
1 - Chemické výrobky a chemikálie pre priemysel a vedu, chemické látky na konzervovanie potravín, triesloviny.
3 - Éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové
vodičky, prípravky na čistenie zubov, dezodoranty na osobnú potrebu, sanitárne čistiace prípravky, voňavkárske výrobky.
5 - Liečivá, humánne a veterinárne farmaceutické
prípravky, organopreparáty, očkovacie látky a séra, chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu,
farmáciu a vedu, baktericídne, fungicídne a insekticídne prípravky, dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky na ošetrovanie
zubov a ústnej dutiny, diabetické prípravky na
liečebné účely, utišujúce prostriedky a prípravky
proti kašľu, liečivé byliny, čaje a čajové zmesi,
liečivé tinktúry a kvapky.

(540) MEMOX
(732) SLOVAKOFARMA, a. s., Nitrianska 100,
920 27 Hlohovec, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204209
08.10.2003
08.08.2012
2305-2002
08.08.2002
01.07.2003
30
30 - Zmrzliny, zmrzlinové krémy, zmrzlinové
výrobky; mrazené mliečne krémy, cukrovinky
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a cukrárske výrobky; suché zmesi na prípravu
zmrzlinových výrobkov, prísady do zmrzlín.

dosky, interiérové prvky z dreva, žalúzie s výnimkou kovových.
20 - Nábytok, kancelársky nábytok, školský nábytok, stoly, písacie stoly, stoličky, kreslá, sedadlá, skrine, skriňové zostavy, police, police do
registračných skríň, stojany, príborníky, lavice,
lavičky, kartotékové skrine, knižnicové police,
regály, zobrazovacie tabule, stojany na kabáty,
stojany na klobúky, pulty, taburetky, servírovacie
stolíky, stolové dosky, podstavce, kostry, stojany
na počítače, kuchynský nábytok, kadernícke
kreslá, komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky, stojany na kvety, postele, posteľné matrace,
divány, pohovky, nekovové príslušenstvo k nábytku, nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok, nekovové čapy, pánty a závesy, nekovové
kovanie na okná a nábytok, dekoratívne nástenné
ozdoby nie textilné, detské ohrádky, dosky na
krájanie, dosky, poličky na písacie stroje, drevené alebo plastové nádoby a schránky, drevené
hrany a kostry na nábytok, dverové obloženie nie
kovové, dvierka na nábytok, klietky pre zvieratá
v domácnosti, krúžky, háčiky a koľajnice na záclony a závesy, komody, korok, prútené koše,
latkové vnútrookenné rolety, plastové lišty na
nábytok, plastové záklopky, nekovové zátky, nekovové kolieska na nábytok, nekovové stenové
kolíky, nekovový spojovací materiál, plastové
káblové alebo rúrkové spojky, príchytky, svorky,
pútače z dreva alebo plastu, rámy na obrazy, drevené rebríky, prútený tovar, ratan, pletené predmety zo slamy, stolárske výrobky, tyče na záclony, sochy, umelecké diela, busty a figuríny
z dreva, vosku, sadry alebo plastov, vešiaky na
odevy, zámky s výnimkou kovových a elektrických, zrkadlá, izbové žalúzie.
27 - Koberce, podlahové krytiny, linoleum, netextilné tapety, dverové rohožky, protišmykové
rohože.
37 - Montáž, inštalácia, údržba a opravy nábytku,
predovšetkým kancelárskeho nábytku, prenájom,
požičiavanie náradia, sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Poradenstvo pri navrhovaní interiérov, architektonické poradenstvo, poradenstvo v oblasti
montáže, údržby a opráv nábytku, podláh, obkladov, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(732) Schöller potraviny, spol. s r. o., Trenčianska
53/B, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204210
08.10.2003
08.08.2012
2306-2002
08.08.2002
01.07.2003
30
30 - Zmrzliny, zmrzlinové krémy, zmrzlinové
výrobky; mrazené mliečne krémy, cukrovinky a
cukrárske výrobky; suché zmesi na prípravu
zmrzlinových výrobkov, prísady do zmrzlín.

(540)

(732) Schöller potraviny, spol. s r. o., Trenčianska
53/B, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204212
08.10.2003
12.10.2011
3008-2001
12.10.2001
10.09.2002
6, 19, 20, 27, 37, 42
6 - Dverové obloženie, kovové vešiakové háčiky,
pánty, závesy, kovové koše, kovania na nábytok,
kovové kolieska na nábytok, kovové neelektrické
zámky, drobný železiarsky tovar, domové zvončeky nie elektrické, figuríny z obyčajných kovov,
kovové skrinky, nádoby, kontajnery, kovové žalúzie.
19 - Dvere a okná nekovové, dverové prahy, zárubne s výnimkou kovových, nekovové posuvné
dvere, brány s výnimkou kovových, dlažba,
dlážka s výnimkou kovovej, dosky, drevené
dlážky, drevené dyhy a obloženie, spracované
drevo, stavebné drevo, drevené výrobky a polotovary pre stavebníctvo, lišty, parapetné dosky
s výnimkou kovových, parkety všetkých druhov,
preglejka, drevotrieskové dosky, drevovláknité

(540) FALCO
(732) FALCO SLOVAKIA, s. r. o., Majerníkova 9,
841 05 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204213
13.10.2003
30.11.2010
3608-2000
30.11.2000
08.10.2001
12, 39
12 - Automobily všetkých druhov.
39 - Prenájom vozidiel; prenájom technologických zariadení autoservisov.
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(540)

(732) VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.
r. o., Vajnorská ul. 98, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204214
15.10.2003
14.02.2010
415-2000
14.02.2000
12.03.2001
5, 30
5 - Pečivárske výrobky s posilňujúcim a podporným liečivým účinkom, pečivárske výrobky pre
diabetikov.
30 - Trvanlivé, polotrvanlivé a jemné pečivo,
keksy, koláče, krekery, oplátky, perníky, medovníky, biskvity, sucháre, sušienky, piškóty, vafle,
trubičky, napolitánky, tyčinky, kakao, žuvačky.

(540) ALMENDRA
(732) I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
7 (511)
(511)

204215
15.10.2003
04.07.2004
1530-94
04.07.1994
85643
05.01.1994
CZ
04.03.1998
32, 35
32 - Nealkoholické nápoje, predovšetkým limonády s výnimkou sýtených minerálnych vôd, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodovania s nápojmi.

(540) KOFOLA
(732) Kofola a. s., Za drahou 165/1, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

211
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

174
186
336
1127
2289
3308
18914
19084
19173
19841
20146
20587
29120
29909
29939
47170
47400
47419
47437
47473
47514
47515
47540
53237
53331
53332
53400
53405
53462
58803
63674

91339
151285
110858
95468
110859
151302
100409
98781
151209
150136
114330
105185
155599
155695
156483
161701
162405
161829
162073
161915
162061
162134
162000
166081
166232
166233
165741
165712
165636
169391
174978

63675
67634
73418
73419
237-93
358-93
981-93
1118-93
1119-93
1142-93
1143-93
1283-93
1288-93
1302-93
1426-93
1489-93
1508-93
1510-93
1511-93
1532-93
1618-93
1641-93
1642-93
1666-93
1696-93
1697-93
1713-93
1728-93
1729-93
1730-93
1749-93

175598
170838
171956
171957
174063
172093
178394
180622
180688
177303
177304
177440
180409
172053
178639
179946
173069
173068
180410
179185
177919
172561
172560
177239
175894
175895
176399
177347
177348
177615
180302

1750-93
1769-93
1771-93
1806-93
1809-93
1810-93
1811-93
1858-93
1863-93
1874-93
1875-93
1876-93
1887-93
1888-93
1899-93
1902-93
1904-93
1905-93
1907-93
1919-93
1932-93
1944-93
1945-93
1946-93
1951-93
1954-93
1957-93
1976-93
2004-93
2022-93
2024-93

176922
176258
176236
180623
178403
178404
178405
178527
178410
178267
178268
178269
177298
177299
178247
178364
178366
177279
178367
178781
177331
177023
177025
177024
176207
176566
178243
179446
178120
178127
178126

2036-93
2055-93
2072-93
2075-93
2076-93
2080-93
2096-93
2115-93
2127-93
2147-93
2164-93
2165-93
2205-93
2241-93
2250-93
2260-93
2265-93
2284-93
2289-93
2300-93
2329-93
2332-93
2354-93
2379-93
2385-93
2391-93
2392-93
2397-93

176560
178187
177787
178134
178122
178232
179582
186898
177204
180848
182753
185337
178959
177688
177821
178614
178617
179112
178741
178797
178516
172358
179525
181963
179281
179663
179664
178801

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540)

91339
27.09.1933
27.09.2003
27.09.2013
174
27.09.1933
3, 6, 7, 8, 9, 16, 17, 19
Brúsiace kotúče, pilníky, papier, plátno a prostriedky všetkých druhov, brúsiace a leštiace kamene, elektrické odporové prístroje, obrábacie
stroje a ich súčasti, oceľ vyrobená zo silícium
karbidu, mlynské kamene, cementové obklady
a dosky na obkladanie podláh, stupňov a schodíšť, elektrotechnické výrobky, ohňovzdorné
predmety a telesá odolávajúce kyselinám, silícium karbid a výbušniny vyrobené prísadou silícium karbidu, brúsiace prostriedky všetkých druhov, izolačné výrobky elektródy a podobné
predmety, pomocné nástroje pre brusiarov všetkých druhov, náradie všetkých druhov a brúsidlá
všetkých druhov.

(732) CARBORUNDUM ELECTRITE, a. s., 294 71
Benátky nad Jizerou, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

95468
14.12.1943
14.12.2003
14.12.2013
1127
14.12.1943
1, 5, 30
Liečivá, lieky, chemické výrobky na liečebné
a zdravotné účely, farmaceutické drogy, séra, liečivé a profylaktické vakcíny, dietetické prípravky, prostriedky na ničenie škodcov, prostriedky
na ochranu rastlín, rastové látky rastlinné, sterilizačné a dezinfekčné prostriedky, prostriedky na
konzervovanie pokrmov, glukóza na vyživovacie, dietetické a liečebné účely.

(540) Calcitamin
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

98781
04.09.1933
04.09.2003
04.09.2013
19084
04.09.1933
5
5 - Farmaceutický výrobok.
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7 (511) 6, 7, 8, 9, 13
(510) Kovy a kovové súčasti v hrubom, poloopracovanom a opracovanom stave, kovový tovar, nástroje, prístroje a stroje všetkých druhov, zbrane,
strelivo a výzbroj všetkých druhov.
(540)

(540) Contraspan
(732) IVAX Pharmaceuticals s. r. o., Ostravská 29,
747 70 Opava-Komárov, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

100409
03.11.1933
03.11.2003
03.11.2013
18914
03.11.1933
1, 3, 5, 10, 32
Prípravky pre zubnú prax, chemické výrobky na
priemyselné, vedecké, fotografické, poľnohospodárske a lesnícke účely, dezinfekčné prostriedky.
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 konzervovanie; prostriedky na ničenie
škodcov a rastlín; čistiace prostriedky, liečebné
mydlá; prípravky posilňovacie a dietetické; prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej;
zubné výplne a protézy, náplasti, obväzový a šijací materiál pre chirurgiu; diagnostika; jedy
a strojené minerálne vody.

(540) Akliman
(732) SLOVAKOFARMA a. s., Nitrianska 100, 920 27
Hlohovec, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

105185
27.09.1933
27.09.2003
27.09.2013
20587
27.09.1933
30
Kávové náhradky, obilné kávy a príbuzné požívatiny.

(540) Žitovka
(732) KÁVOVINY Pardubice, a. s., Pardubice, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

110858
15.12.1923
15.12.2003
15.12.2013
336
15.12.1923

(732) ŠKODA, a. s., Tylova 57, 316 00 Plzeň, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

110859
15.12.1923
15.12.2003
15.12.2013
2289
15.12.1923
6, 7, 8, 9, 13
Kovy a kovové súčiastky v hrubom, polospracovanom a opracovanom stave, kovový tovar, nástroje, prístroje a stroje všetkých druhov.

(540)

(732) ŠKODA HOLDING a. s., Těšnov 1/1059, Praha
1, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

114330
04.10.1933
04.10.2003
04.10.2013
20146
04.10.1933
32
32 - Kysibelská kyselka.

(540) AGUA MATTONI
(732) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, Karlovy Vary, CZ;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

150136
17.09.1903
17.09.2003
17.09.2013
19841
17.09.1903
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7 (511) 19, 21
(510) Kaolín a plavené výrobky.
(540)

7 (511) 33
(510) Gin, whisky, orange bitters (pomarančové horké
likéry), brandy, rum, pepermintové likéry a koktaily.
(540)

(732) KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151209
22.09.1953
01.08.2003
01.08.2013
19173
01.08.1953
1, 3, 5, 10, 32
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, chemické výrobky pre priemysel, lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne; dezinfekčné prípravky; prípravky proti nákaze; prípravky na konzervovanie; prostriedky na hubenie
škodcov a ničenie rastlín; čistiace prostriedky,
liečebné mydlá; vonné a kozmetické prípravky,
látky na kozmetiku a parfumériu, éterické oleje,
tresti, extrakty a esencie; 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 strojené vody minerálne.

(732) Guinness United Distillers & Vintners Amsterdam B.V., Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

155599
03.10.1963
17.07.2003
17.07.2013
29120
17.07.1963
39
Prevádzkovanie medzinárodného zasielateľstva,
ako aj obstarávanie všetkých úkonov s medzinárodným zasielateľstvom súvisiacich, predovšetkým zasielanie tovaru a iných vecí hnuteľných
dopravnými prostriedkami všetkých druhov.

(540)

(540) CORTIN-SPOFA
(732) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3,
CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

151285
06.01.1954
14.12.2003
14.12.2013
186
14.12.1953
32
Prírodná minerálna voda (Mattoniho kysibelka).

(591) červená, čierna
(732) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, Karlovy Vary, CZ;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

151302
11.01.1954
14.12.2003
14.12.2013
3308
14.12.1953

(732) METRANS, a. s., Podleská 926, Praha 10, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

155695
06.01.1964
08.11.2003
08.11.2013
29909
08.11.1963
17, 20, 21
Výrobky z mäkkého ľahčeného polyuretanu a to:
umývacie huby pre
domácnosť, sedačky na stoličky a čalúnický materiál (dosky) pre
nábytkársky primysel.

(540) MOLITAN
(732) GUMOTEX a. s., Mládežnická 15, 690 75 Břeclav, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)

156483
28.01.1966
03.12.2003
03.12.2013
29939
03.12.1963
1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 26, 28
(510) Hliníkové ingoty, plechy, dosky, hliníkové pretláčané tvary, hliníkové odliatky, prúty, tyče, rúry; chemické a hutnícke výrobky používané
v priemysle, vo vede, vo fotografii, v poľnohospodárstve, v záhradníctve a v lesníctve; kysličník
hlinitý; hydroxid hlinitý; bauxit; ľahko taviteľné
materiály; lepidlá; tesniace látky; náterové farby;
farbivá; pasty; cement; kovy a ich zliatiny v podobe tyčí, odliatkov, výlevov, plátkov, fólií, výkovkov, ingotov, spojív, paliet, rúrok, plechov,
práškov, prútov, tabulí, spájok pásov, potrubí,
drôtov; elektródy na zváranie; piesty, prenosné
stavby, prefabrikované stavby, prístrešky a kryty;
stavebné materiály vrátane stien, rámov, trámov,
nosníkov, krytín, obitia, priehradok, podlahovín,
schodísk, schodov, dvier, okien, žľabov, odpadových rúr a ich súčastí; staviteľské kovové výrobky vrátane vrát, plotov, mreží, roštov, zábradlí,
požiarnych schodísk a stanovísk; izolované
a neizolované elektrické a neelektrické drôty,
káble, vedenia; staniolové výrobky; tenké plechy; železiarsky tovar; stožiare pre vedenie; telefónne kabíny; reťaze; články; upínadlá, vrátane
klincov, skrutiek, matíc, svorníkov, nitov, podložiek pod matice, špendlíkov, ihiel, sponiek, nádrže vrátane puzdier, bubnov, barelov a skladovacích nádrží; uzávery vrátane poklopov a viečok;
stroje a ich súčiastky; obrábacie stroje; spojky;
armatúry; ručné náradia a nástroje; nožiarsky tovar; kuchynské náradia; kuchárske náčinia vrátane hrncov, panvíc a kanvíc; vedecké a elektrické nástroje a prístroje a ich súčiastky; elektrické
prípojnice; zvierky a tlmiče chvenia pre elektrické drôty a káble; chirurgické, lekárske, zubolekárske a zverolekárske nástroje a prístroje a ich
súčiastky; nástroje a prístroje a ich súčiastky pre
osvetľovanie, vykurovanie, vyrábanie pary, varenie, zmrazovanie, sušenie, vetranie, dodávanievody a sanitné účely; vozidlá a ich súčiastky
a príslušenstvo; zariadenia na dopravu po zemi,
vo vzduchu alebo po vode a ich súčiastky a príslušenstvo; tlačoviny; kancelárske stroje a zariadenia a ich súčiastky; batožiny; nábytok a jeho
súčiastky; hry a hračky; telocvičné a športové výrobky; ozdoby a okrasy.
(540)
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(732) ALCOA INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Pennsylvania, Alcoa Corporate Center,
201 Isabella Street, Pittsburgh, Pennsylvania
15212-5858, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

161701
16.11.1973
22.06.2003
22.06.2013
47170
22.06.1973
3
Parfumy, toaletné prípravky (nelekárske), kozmetické prípravky, zubné prípravky, depilačné
prípravky, toaletné výrobky zahrnuté do tr.3,
vrecúška používané na onduláciu vlasov, šampóny, mydlá a éterické oleje.

(540) PRELUDE
(732) BALENCIAGA S. A., 11 avenue d'Iena, 75116
Paríž, FR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

161829
18.02.1974
04.10.2003
04.10.2013
47419
04.10.1973
4
Ropa a výrobky z ropy s prímesami alebo bez
prímesí iných látok, na svietenie, kúrenie, výrobu energie, pálenie, mastenie, popúšťanie, kalenie, plavenie a vyplachovanie.

(540)

(732) Mobil Oil Corporation, 3225 Gallows Road,
Fairfax, Virginia, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

161915
26.05.1974
31.10.2003
31.10.2013
47473
31.10.1973
22, 25
Pánske, dámske a detské plavecké úbory, šortky,
nohavice, košele, saká, svetre, plážové odevy,
pulóvre, dámske a dievčenské opaľovacie odevy,
pulóvre, dámske a dievčenské opaľovacie úbory;
športové úbory, opasky, sukne, kúpacie čapice,
obleky, krátke obleky, vypchávky, ponožky a
blúzy.
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(540) CATALINA
(732) CCC ACQUISITION CORP., 6040 Bandini
Boulevard, Los Angeles, California 90040, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162000
08.07.1974
28.11.2003
28.11.2013
47540
28.11.1973
7, 8
Stroje a nástroje na vykonávanie vrtov v zemi a v
skale.

(540) SECOROC
(732) Atlas Copco Secoroc Aktiebolag, 737 25 Box
521, Fagersta, SE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162061
16.09.1974
19.11.2003
19.11.2013
47514
19.11.1973
35, 36, 37, 39, 41, 42
Služby účtovnícke, obchodného plánovania
a kontroly, obchodného výskumu a informácií,
obchodného oceňovania, expertných psudkov v
obchodných veciach, spracovanie štatistických
údajov, zhotovovanie výplatných listín, služby
opravárenské a údržbárske na kancelárske stroje,
vzdelávacie kancelárske kurzy, vydávanie materiálov na čítanie a vyučovanie, technické konzultácie, technický dohľad a kontrola, technický
dozor, skúšanie materiálov, mechanický výskum,
organizované dopravy, jadrový výskum, prieskum trhu, usporiadanie výstav.

(540) IBM
(732) International Business Machines Corporation,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New
York, Old Orchard Road, Armonk, New York
10504, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162073
16.09.1974
10.10.2003
10.10.2013
47437
10.10.1973
30
Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, múka a obilné výrobky určené na
ľudskú výživu, napr. ovsené vločky a pod., nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády; chlieb sucháre a sušienky, koláče, jemné pečivo a cukrovinky; zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice,
prášky do pečiva; soľ, horčica, čierne korenie,
ocot, chuťové omáčky; korenie, ľad. Hlavne:
cukrovinky vrátane žuvačiek a cukrárskych výrobkov.

(540)

(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Chicago, Illinois, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162134
12.11.1974
19.11.2003
19.11.2013
47515
19.11.1973
1, 9, 16
Diktovacie zariadenia, fotokopírovacie stroje, xerografické kopírovacie stroje, príslušenstvo a súčasti uvedených zariadení a strojov, ako magnetické pásky a pásy, tónovače a vyvolávače; programy počítačov vo forme odtlačkov, dierovacích
kariet, papierových pások, magnetických platní,
mikroštítkov a predtlačí.

(540) IBM
(732) International Business Machines Corporation,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New
York, Old Orchard Road, Armonk, New York
10504, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162405
05.06.1975
03.10.2003
03.10.2013
47400
03.10.1973
1
Polymerizačné iniciátory.

(540) LILADOX
(732) Akzo Nobel Surface Chemistry AB, Stenungsund, SE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165636
04.04.1984
29.12.2003
29.12.2013
53462
29.12.1983
29
Lahôdkový tavený syr.

(540) KARIČKA
(732) ZEMPMILK, a. s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

165712
04.07.1984
07.11.2003
07.11.2013
53405
07.11.1983
25
Odevy, bielizeň, topánky, črievice.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(732) WRANGLER APPAREL CORP., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware , US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165741
05.09.1984
01.11.2003
01.11.2013
53400
01.11.1983
3, 5
Bieliace, čistiace, antiseptické a dezinfekčné zlúčeniny.
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166232
20.05.1986
08.09.2003
08.09.2013
53331
08.09.1983
7, 12
Stroje do baní, tunelovanie a vŕtanie skál, ich
časti a príslušenstvo, kompresory na vzduch,
pneumatické a hydraulické konštrukcie a priemyselné náradie, ako napr.: roboty na automatické
premývanie veľkých súčastí, roboty na automatické obrábanie a brúsenie dielov; roboty na
ošľahávanie pieskom a na natieranie; stroje na
automatickú manipuláciu s ťažkými dielmi napr.
s plechmi, a to predovšetkým prekladače, skladovacie, nakladacie a rezacie stoly; manipulátory
na automatické zváranie, roboty a manipulátory
na prevádzanie ťažkého a znečisťujúceho druhu
práce, motory (s výnimkou do pozemných vozidiel), strojové remene a spojky (s výnimkou do
pozemných vozidiel); vozidlá, predovšetkým
banské vozidlá.

(540) TAMROCK
(732) Sandvik Tamrock Oy, Pihtisulunkatu 9,
SF-33310 Tampere, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(540)

(732) The Clorox Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Oakland,California,
US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166081
16.10.1985
06.07.2003
06.07.2013
53237
06.07.1983
7, 12
Stierače, stieradlá, ramienka stieračov, gumové
a iné vložky stieračov, motory stieračov, ostrekovače vrátane čerpadiel ostrekovačov, zariadenia proti krádeži, najmä zámky riadenia.

(540)

(732) FEDERAL-MOGUL IGNITION S. r. l., Via
Conservatorio 15, 20122 Milano, IT;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166233
20.05.1986
08.09.2003
08.09.2013
53332
08.09.1983
7, 9, 11, 12
Stroje na papier a kartonáž; brúsky kameňa a tlakové drviče; trhacie stroje, vibračné mreže, tlakové mreže, odstredivé čističe vysokej hustoty,
brúsky na drevo, drviče, čističe, zahusťovače,
odvodňovacie zariadenie papierenského stroja;
vodné turbíny, stroje do baní, tunelovanie a vŕtanie skál, ich časti a príslušenstvo, kompresory na
vzduch, pneumatické a hydraulické konštrukcie
a priemyselné náradie, ako napr. roboty na automatické obrábanie a brúsenie dielov, roboty na
ošľahávanie pieskom a natieranie; stroje na
automatickú manipuláciu s ťažkými dielmi, napr.
s plechmi, a to hlavne prekladače, skladovacie,
nakladacie a rezacie stoly, manipulátory na
automatické zváranie, roboty a manipulátory na
vykonávanie ťažkého a znečisťujúceho druhu
práce; motory (s výnimkou do pozemných vozidiel); zariadenie pre mechanizáciu a automatizáciu, ako napr. miešačky, manipulátory, vrhače
piesku, premývačky, plákacie stroje, prekladače
materiálu; strojové spojky a remene (s výnimkou
pre pozemné vozidlá); roboty na automatické
premývanie veľkých súčastí; prístroje a nástroje
na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (dozor) a reguláciu; elektrické detekčné a meracie
prístroje na drviče dreviny; kontrolné a regulačné
prístroje a nástroje pre zariadenia na mechanizáciu a automatizáciu; inštalácia na kúrenie, výrobu
pary, varenie, ventiláciu, vodárne a sanitárne
účely; bojlery (ohrievače vody), horáky, prístroje
a zariadenia na chemické čistenie alebo mikro-
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biologické čistenie vody a odpadových vôd; vozidlá, hlavne banské vozidlá.

(540) TAMPELLA
(732) Sandvik Tamrock Oy, Pihtisulunkatu 9,
SF-33310 Tampere, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

169391
10.03.1992
03.10.2000
03.10.2010
58803
03.10.1990
9
Audio- a videoprístroje vrátane rozhlasových
prijímačov, televízorov, stereofónnych zariadení;
počítače a počítačové periférne zariadenia, ako
displeje, terminály, modemy a tlačiarne.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

171957
24.05.1993
30.11.2002
30.11.2012
73419
30.11.1992
11.08.1993
1, 4, 5, 13, 20, 22
Chemické výrobky na priemyselné a vedecké
účely, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; priemyselné hnojivá; látky do mazacích
olejov; prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, fungicídy, herbicídy; výbušniny; výrobky z plastických hmôt; surové textilné
vlákna syntetické a prírodné.

(540)

(540)

(591) čierna, červená
(732) NEC COMPUTERS INTERNATIONAL B. V.,
Nieuweweg 279, 6603 Wijchen, NL;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

170838
30.07.1992
31.03.2002
31.03.2012
67634
31.03.1992
26
Zipsy z kovu a z iných hmôt.

(540) WICO
(732) WICO B. G. M., a. s., Rudolfova 1, 405 05 Děčín, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

171956
24.05.1993
30.11.2002
30.11.2012
73418
30.11.1992
11.08.1993
1, 4, 5, 13, 20, 22
Chemické výrobky na priemyselné a vedecké
účely, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; priemyselné hnojivá; látky do mazacích
olejov; prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, fungicídy, herbicídy; výbušniny; výrobky z plastických hmôt; surové textilné
vlákna syntetické a prírodné.

(540) ISTROCHEM
(732) ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(732) ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

172053
17.08.1993
05.08.2003
05.08.2013
1302-93
05.08.1993
08.12.1993
1, 4, 5, 13, 20, 22
Chemické výrobky na priemyselné a vedecké
účely, poľnohospodárstvo, záhradníctvo; priemyselné hnojivá; látky do mazacích olejov; prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych
škodcov; výbušniny; výrobky z plastických
hmôt; surové textilné vlákna syntetické a prírodné; obchodná činnosť a predaj výrobkov v rozsahu uvedených tried.

(540)

(732) ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)

172093
03.11.1993
31.03.2003
31.03.2013
358-93
31.03.1993
02.02.1994
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7 (511) 9, 16
(510) Nahrané nosiče zvuku (audio, CD).Nenahrané
nosiče zvkuku (audio).Notové materiály vydané
tlačou. Tlačené obaly do nosičov zvuku (kover).
(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)
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172561
03.06.1994
15.09.2003
15.09.2013
1641-93
15.09.1993
05.10.1994
9, 20, 37
Výpočtová technika a príslušenstvo, kancelársky
nábytok, obnova pások do ihličkových tlačiarní a
cartridge do atramentových tlačiarní.

(540)

(732) HALMEX-music spol. s r. o., Žilinská 644/1,
911 01 Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

172358
10.03.1994
20.12.2003
20.12.2013
2332-93
20.12.1993
08.06.1994
11, 37, 42
Projektová činnosť v investičnej výstavbe. Konzultačná činnosť v investičnej výstavbe. Vykonávanie inžinierskych a priemyselných stavieb.
Montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení. Čistenie odpadových vôd, úpravne vody.

(540)

(732) Hupka Juraj, Ing., GEMMA, spol. s r. o., Hattalova 2, 831 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

173068
05.12.1994
27.08.2003
27.08.2013
1510-93
27.08.1993
08.03.1995
14
Drahé kovy a ich zliatiny a predmety z nich vyrobené alebo nimi platované, tovar klenotnícky
a bižutéria, drahé kamene, hodinárske a chronometrické zariadenia, najmä hodiny a hodinky.

(540)

(732) HYDROTECH, a. s., Modranská 153, 902 01
Vinosady, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

172560
03.06.1994
15.09.2003
15.09.2013
1642-93
15.09.1993
05.10.1994
5, 42
Lieky, liečivé prípravky a suroviny pre zdravotníctvo, distribúcia diagnostík a RTG filmov.

(540)

(732) Hupka Juraj, Ing., MEDISHOP, s. r. o., Hattalova 2, 831 03 Bratislava, SK;

(732) Lifestyle Brands, Ltd.,, 680 North Lake Shore
Drive, Chicago, Illinois, US;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

173069
05.12.1994
27.08.2003
27.08.2013
1508-93
27.08.1993
08.03.1995
14
Drahé kovy a ich zliatiny a predmety z nich vyrobené alebo nimi platované, tovar klenotnícky a
bižutéria, drahé kamene, hodinárske a chronometrické zariadenia, najmä hodiny a hodinky.

220

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2004 - SK (obnovené ochranné známky)

(540) FASHION CHANGES, STYLE DOESN´T
(732) Lifestyle Brands, Ltd.,, 680 North Lake Shore
Drive, Chicago, Illinois, US;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

174063
16.03.1995
15.03.2003
15.03.2013
237-93
15.03.1993
07.06.1995
5
Prostriedky na hubenie hmyzu, herbicídy, fungicídy.

(540) MAGUS
(732) Margarita Internacional Comercio e Servicos
Limitada, Rua do Bom Jesus 18-3 Esq, 9050-028
Funchal, PT;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

174978
20.06.1995
12.09.2001
12.09.2011
63674
12.09.1991
14.09.1995
25
Odevy, obuv, pokrývky hlavy.

(540) DUCK HEAD
(732) DUCK HEAD APPAREL Company, INC., 220,
East Athens Street, WINDER-GA 30680, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

175598
24.08.1995
12.09.2001
12.09.2011
63675
12.09.1991
08.11.1995
25
Odevy, obuv, pokrývky hlavy.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

(540) UNITAL
(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu a
služby, Služeb 3, 100 00 Praha 10, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

175895
03.10.1995
23.09.2003
23.09.2013
1697-93
23.09.1993
06.12.1995
3
3 - Lepidlá všetkých druhov na domáce a priemyselné účely.

(540) DISKONT
(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu a
služby, Služeb 3, 100 00 Praha 10, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176207
22.11.1995
29.10.2003
29.10.2013
1951-93
29.10.1993
07.02.1996
9, 16
Počítačový hardvér a softvér, inštrukčné príručky
pre počítače.

(540) REFLECTION
(732) WRQ, Inc., 1500 Dexter Avenue North, Seattle,
WA 98109, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)
(591) červená, žltá, modrá
(732) DUCK HEAD APPAREL Company, INC., 220,
East Athens Street, WINDER-GA 30680, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

175894
03.10.1995
23.09.2003
23.09.2013
1696-93
23.09.1993
06.12.1995
3
3 - Lepidlá všetkých druhov na domáce a priemyselné účely.

176236
27.11.1995
01.10.2003
01.10.2013
1771-93
01.10.1993
07.02.1996
11
Prístroje a zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, chladenie, mrazenie, zachytávanie slnečného žiarenia a tienenie proti slnečnému žiareniu; prístroje a zariadenia na vetranie;
prístroje a zariadenia na úpravu, zvlhčovanie a
vysúšanie vzduchu; prístroje a zariadenia na filtráciu, čistenie alebo odstraňovanie nečistôt; prístroje a zariadenia na kontrolované prepúšťanie
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slnečného žiarenia do prostredia; vzduchové filtre, ktoré tvoria súčasť, alebo sa používajú spolu
s vyššie uvedenými vetracími, filtračnými zariadeniami alebo zariadeniami upravujúcimi
vzduch; protipožiarne hydranty; protipožiarne
ventilačné kanály, ktoré sú súčasťou vyššie uvedených zariadení na úpravu vzduchu; protipožiarne clony, regulátory a obmedzovače ťahu,
spolu na použitie na prevenciu alebo inhibíciu šírenia požiarov, plameňov, spalín, dymu a podobných plynov a výparov; žalúzie, ktoré sú súčasťou vykurovacích a vetracích zariadení; zariadenia a prístroje na recirkuláciu ohriateho vzduchu
v priemyselných budovách; potrubia; ventilátory;
difúzorové jednotky ventilátorov; zariadenia
a jednotky na obmedzovanie hluku; prefabrikované okná, svetlíky a kopuly; zariadenia a prístroje na dezodorizáciu vzduchu; elektrostatické
zrážače na čistenie vzduchu; ozónové sterilizátory vzduchu; časti a príslušenstvo na všetok vyššie
uvedený tovar.
(540)

(732) COLT INTERNATIONAL LICENSING LIMITED Company registered in England of New
Lane, P09 2LY Havant, Hampshire, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176258
27.11.1995
01.10.2003
01.10.2013
1769-93
01.10.1993
07.02.1996
11
Prístroje a zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie, výrobu pary, chladenie, mrazenie, zachytávanie slnečného žiarenia a tienenie proti slnečnému žiareniu; inštalácie a zariadenia na vetranie; inštalácie a zariadenia na úpravu, zvlhčovanie a vysúšanie vzduchu; inštalácie a zariadenia
na filtráciu, čistenie alebo odstraňovanie nečistôt;
prístroje a zariadenia na kontrolované prepúšťanie slnečného žiarenia do prostredia; vzduchové
filtre, ktoré tvoria súčasť, alebo sa používajú spolu s vyššie uvedenými vetracími, filtračnými zariadeniami alebo zariadeniami upravujúcimi
vzduch; protipožiarne hydranty; protipožiarne
ventilačné kanály, ktoré sú súčasťou vyššie uvedených zariadení na úpravu vzduchu; protipožiarne clony, regulátory a obmedzovače ťahu,
napospol na použitie na prevenciu alebo inhibíciu
šírenia požiarov, plameňov, spalín, dymu a podobných plynov a výparov; žalúzie, ktoré sú súčasťou vykurovacích a vetracích zariadení; zariadenia a prístroje na recirkuláciu ohriateho vzduchu v priemyselných budovách; potrubia; ventilátory; difúzové jednotky ventilátorov; zariadenia
a jednotky na obmedzovanie hluku; prefabrikované okná, svetlíky a kopuly; zariadenia
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a prístroje na dezodorizáciu vzduchu; elektrostatické zrážače na čistenie vzduchu; ozónové sterilizátory vzduchu; časti a príslušenstvo na všetok
vyššie uvedený tovar.
(540) COLT
(732) COLT INTERNATIONAL LICENSING LIMITED Company registered in England of New
Lane, P09 2LY Havant, Hampshire, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176399
12.01.1996
27.09.2003
27.09.2013
1713-93
27.09.1993
03.04.1996
42
Služby hotelové a reštauračné.

(540) QUALITY HOTEL
(732) CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC.,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176560
12.02.1996
11.11.2003
11.11.2013
2036-93
11.11.1993
08.05.1996
9, 16, 41
Videopásky, videokazety, filmy, videodisky,
pásky a kazety na reprodukciu zvuku, iné médiá
na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu, televízne a káblové prenosové a prijímacie prístroje
a ich súčasti a príslušenstvo; tlačené materiály,
tlačení programoví sprievodcovia, prepisy programov, fotografie, papier, listový papier, písacie
potreby, inštruktážne a vyučovacie materiály
a pomôcky (s výnimkou prístrojov a zariadení);
hracie karty; služby v oblasti vzdelávania a zábavy vrátane televíznych seriálov a filmov.

(540)

(732) Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 10250 Constellation Blvd.,
Los Angeles, California 90067-6241, US;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176566
15.02.1996
29.10.2003
29.10.2013
1954-93
29.10.1993
08.05.1996
31
Semená cukrovej repy.

7 (511) 25, 28
(510) Odevy, obuv, prikrývky hlavy, doplnky vrátane
rukavíc a športových tašiek.
(540)

(540) MARIBO
(732) DANISCO A/S, Langebrogade 1, DK-1001 Copenhagen K, DK;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176922
07.05.1996
01.10.2003
01.10.2013
1750-93
01.10.1993
07.08.1996
7
Plynové a parné turbíny, turbogenerátory, turbokompresory, ozubené súkolesia na prevod rýchlosti (s výnimkou do pozemných vozidiel), kompresory (stroje), elektrické motory (s výnimkou
do pozemných vozidiel), plynové a parné rozpínače.

(540)

(732) COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY,
6600 N BALTIMORE, PORTLAND OR 97205,
US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177025
12.08.1996
29.10.2003
29.10.2013
1945-93
29.10.1993
06.11.1996
25, 28
Odevy, obuv, prikrývky hlavy, doplnky vrátane
rukavíc a športových tašiek.

(540)

(732) DRESSER-RAND COMPANY, Paul Clark Drive, Olean, New York 14760-0560, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177023
12.08.1996
29.10.2003
29.10.2013
1944-93
29.10.1993
06.11.1996
25,28
Odevy, obuv, prikrývky hlavy, doplnky vrátane
rukavíc a športových tašiek.

(540) BUGABOO
(732) COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY,
6600 N BALTIMORE, PORTLAND OR 97205,
US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)

177024
12.08.1996
29.10.2003
29.10.2013
1946-93
29.10.1993
06.11.1996

(732) COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY,
6600 N BALTIMORE, PORTLAND OR 97205,
US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177204
20.11.1996
22.11.2003
22.11.2013
2127-93
22.11.1993
05.02.1997
16, 36
Tlačené materiály a publikácie zahŕňajúce bankové karty a iné tlačené materiály súvisiace s finančnými inštitúciami a ich službami; finančné
a poisťovacie služby.

(540) INTERLINK
(732) Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2004 - SK (obnovené ochranné známky)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177239
05.12.1996
21.09.2003
21.09.2013
1666-93
21.09.1993
05.03.1997
10
Slúchadlá, ich časti a príslušenstvo zahrnuté v
triede 10.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

(540) WIDEX
(732) Widex A/S, Ny Vestergaardsvej 25, DK-3500
Vaerlose, DK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177279
12.12.1996
21.10.2003
21.10.2013
1905-93
21.10.1993
05.03.1997
9
Skrinky, kryty a puzdrá na elektrické zariadenia - inštalácie a príslušenstvo k nim.

(540) FIBOX
(732) Fibox Oy Ab, Koivuniemen teollisuusalue,
Tammisaari, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177298
16.12.1996
20.10.2003
20.10.2013
1887-93
20.10.1993
05.03.1997
1
Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo (s výnimkou fungicídov,
herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie
buriny a parazitov), záhradníctvo (s výnimkou
fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov
na ničenie buriny a parazitov), lesníctvo (s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a
prípravkov na ničenie buriny a parazitov); živice
umelé, plasty v surovom stave (v prášku, v pastách, alebo v tekutom stave); pôdne hnojivá (prírodné a priemyselné); hasiace prostriedky; prostriedky na kalenie a prípravky na zváranie kovov;
chemické prostriedky na konzervovanie potravín;
triesloviny; priemyselné spojivá.

(540) ACULYN
(732) ROHM AND HAAS COMPANY, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 100 Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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177299
16.12.1996
20.10.2003
20.10.2013
1888-93
20.10.1993
05.03.1997
1
Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo (s výnimkou fungicídov,
herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie
buriny a parazitov), záhradníctvo (s výnimkou
fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov
na ničenie buriny a parazitov), lesníctvo (s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov
a prípravkov na ničenie buriny a parazitov); živice umelé, plasty v surovom stave (v prášku, v
pastách, alebo v tekutom stave); pôdne hnojivá
(prírodné a priemyselné); hasiace prostriedky;
prostriedky na kalenie a prípravky na zváranie
kovov; chemické prostriedky na konzervovanie
potravín; triesloviny; priemyselné spojivá.

(540) ACUSOL
(732) ROHM AND HAAS COMPANY, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 100 Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177303
16.12.1996
07.07.2003
07.07.2013
1142-93
07.07.1993
05.03.1997
5
Farmaceutický prípravok.

(540) IVEGA
(732) Imuna Pharm Holding, a. s., Jarková 269/17,
082 22 Šarišské Michaľany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177304
16.12.1996
07.07.2003
07.07.2013
1143-93
07.07.1993
05.03.1997
5
Farmaceutický prípravok.

(540) SINFENAL
(732) Imuna Pharm Holding, a. s., Jarková 269/17,
082 22 Šarišské Michaľany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)

177331
07.01.1997
26.10.2003
26.10.2013
1932-93
26.10.1993
05.03.1997

224

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2004 - SK (obnovené ochranné známky)

7 (511) 32
(510) Minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické nápoje, ovocné šťavy a nápoje z nich, sirupy, koncentráty na prípravu nealkoholických nápojov a
ochutených minerálnych vôd.
(540) VINCENTKA
(732) LÉČIVÉ VODY a. s., Lázeňské náměstí 165,
763 26 Luhačovice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177347
08.01.1997
28.09.2003
28.09.2013
1728-93
28.09.1993
09.04.1997
29
Mlieko a iné mliekárenské výrobky, najmä tavené syry.

(540) BAMBINKO
(732) ZEMPMILK, a. s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177348
08.01.1997
28.09.2003
28.09.2013
1729-93
28.09.1993
09.04.1997
29
Mlieko a iné mliekárenské výrobky, najmä tavené syry.

(540) MARATÓN
(732) ZEMPMILK, a. s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CScBratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177440
31.01.1997
30.07.2003
30.07.2013
1283-93
30.07.1993
07.05.1997
7, 11
Kompresory do klimatizačných a chladiacich prístrojov; prístroje na klimatizáciu, chladenie
a ohrev, čistenie a dezodorizáciu vzduchu, výmenníky tepla, kotly, mraziace jednotky, chladničky, mrazničky, elektricky vyhrievané koberce,
časti a súčasti tohto tovaru.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

(540) JOELLA
(732) ZEMPMILK, a. s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177688
20.02.1997
03.12.2003
03.12.2013
2241-93
03.12.1993
07.05.1997
20, 31
Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty
a výrobky, najmä osivá, semená a iné kultivačné
materiály, obilniny v prírodnom stave; živé zvieratá; krmivá pre zvieratá, vtáctvo a ryby vrátane
sušienok a pochúťok; sépiové kosti (pre vtáctvo
chované v klietkach), jedlé kosti a tyčinky pre
domáce zvieratá; stelivo a hniezda pre zvieratá,
čerstvé ovocie a zelenina, zemiaky, ako aj prípravky z týchto produktov používané ako prísady
do krmív.

(540)

(591) Čierna, červená
(732) Masterfoods kom. spol., Kutuzovova 13, 831 03
Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

(540)
(540)
(732) Daikin Industries, Ltd., Umeda-Center Buildings,
4-12 Nakazaky-nishi 2 chome, Kita-ku, Osaka,
JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

177615
17.02.1997
28.09.2003
28.09.2013
1730-93
28.09.1993
07.05.1997
29, 30
Mlieko a iné mliekárenské výrobky, jogurty
a prípravky na podklade jogurtu, jogurtové peny;
puding a prášok na puding.

177787
21.02.1997
16.11.2003
16.11.2013
2072-93
16.11.1993
07.05.1997
35, 36, 39, 42
Sprostredkovanie obchodu s výrobkami; zmenárenská činnosť; informácie o doprave, rezervácia
dopravy, osobná doprava, služby cestovného ruchu; cestovná kancelária, najmä zabezpečovanie
ubytovania, prevádzkovanie ubytovacích zariadení, rezervovanie ubytovania, reštauračné služby, poradenská činnosť týkajúca sa uvedených
služieb.
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(732) WILI a. s., Ul. 1. mája 899, 020 01 Púchov, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177821
25.02.1997
07.12.2003
07.12.2013
2250-93
07.12.1993
07.05.1997
2
Dvojkomponentná polyuretánová náterová látka
2K PUR.

(540) CARLUX
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177919
12.02.1997
10.09.2003
10.09.2013
1618-93
10.09.1993
04.06.1997
9, 35, 42
Projekcia, dodávka, montáž a servis súborov meraní a regulácie slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov a zariadení automatizovaných
systémov riadenia technologických procesov vrátane vypracovania a oživenia užívateľského
programového vybavenia automatizovaných systémov riadenia technologických procesov pre tuzemsko a zahraničie. Obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti merania a automatizácie.
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(540)

(732) YKK Corporation, No. 1, Kanda, Izumi-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

178122
21.10.1997
16.11.2003
16.11.2013
2076-93
16.11.1993
09.07.1997
14.01.1998
9, 42
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, meračské, elektrické, fotografické, kinematografické, optické, vážiace, meracie, signálne, kontrolné, záchranné a výučbové; prístroje na záznam,
prenos alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu;
magnetické nosiče dát, záznamové disky; automatické predajné stroje a mechanizmy ovládané
mincou alebo známkou; registračné pokladne,
počítacie stroje, zariadenie na spracovanie dát,
počítače a počítačové programy; hasiace prístroje.
42 - Konštrukčné a inžinierske služby v oblasti
výpočtovej a počítačovej techniky a programovania.

(540)
(591) modrá
(732) REGULA Košice akciová spoločnosť, Starý
Smokovec 10, 062 01 Vysoké Tatry, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178120
21.10.1997
05.11.2003
05.11.2013
2004-93
05.11.1993
09.07.1997
14.01.1998
26
26 - Zapínadlá všetkých druhov, najmä zipsy,
patentné gombíky, sponky, nastaviteľné upínadlá, gombíky, patentky, karabínky, očká, pútka,
spony, pásky, stuhy, elastické stuhy.

(732) Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman Drive,
San Jose, California 95134-1706, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178126
21.10.1997
10.11.2003
10.11.2013
2024-93
10.11.1993
09.07.1997
14.01.1998
9, 16
9 - Príslušenstvo vysávačov, ako sú filtre, hadice,
trubice, hubice.
16 - Prachové vrecká do vysávačov.
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(540) MENALUX
(732) AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, Luxbacken
1, S-105 45 Stockholm, SE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178127
21.10.1997
10.11.2003
10.11.2013
2022-93
10.11.1993
09.07.1997
14.01.1998
7, 8, 37, 40, 42
7 - Sorpčné sušiace zariadenia.
8 - Ručné nástroje a náradie, montážne prípravky, ručné frézky, ručné pneumatické náradie.
37 - Opravy momentových kľúčov, diagnostických zariadení a náradia, zostavovanie špeciálnych nástrojov na opracovávanie spaľovacích
motorov.
40 - Služby v oblasti sorpčného vysušovania
a úpravy procesného vzduchu.
42 - Ciachovanie, poradenská činnosť v oblasti
opracovávania komponentov spaľovacích motorov, v oblasti konzervácie a protikorozívnej
ochrany suchým vzduchom, v oblasti výroby suchého procesného vzduchu, v oblasti metód kontinuálneho sorpčného sušenia, protikorozívnej
a protikondenzačnej ochrany.

(540)

(591) čierna, modrá, červená
(732) Martinec Pavol, Ing., Viničky 11, 949 11 Nitra,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178134
21.10.1997
16.11.2003
16.11.2013
2075-93
16.11.1993
09.07.1997
14.01.1998
25
25 - Odevy, najmä džínsy, nohavice, košele,
krátke nohavice, saká, klobúky a kravaty.

(540) RIDERS
(732) THE H. D. LEE COMPANY, INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Concord
Plazza, 3411 Silverside Road, Wilmington, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

178187
22.10.1997
15.11.2003
15.11.2013
2055-93
15.11.1993
09.07.1997
14.01.1998

7 (511) 34
(511) 34 - Tabak v surovom alebo spracovanom stave,
fajčiarske potreby, zápalky.
(540) CAVALIER
(732) JAPAN TOBACCO INC., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Japonsko, 2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178232
22.10.1997
16.11.2003
16.11.2013
2080-93
16.11.1993
09.07.1997
14.01.1998
1, 16, 30
1 - Enzýmy, ako i živé organizmy a ich fermenty.
16 - Obaly na údeniny a mäsové výrobky vo
forme namáčacej masy z plastickej hmoty.
30 - Chemické alebo prírodné prísady určené na
výrobu potravín, z nich vyrobené preparáty, prípravky z týchto výrobkov s korením, korenie,
soľ, a z nich vyrobené výrobky pre potraviny,
prípravky z obilia na výživu ľudí, cukor, kvasnice, ocot, omáčky (okrem šalátových).

(540) Indasia
(732) Indasia Gewürzwerk GmbH, Georgsmarienhütte,
DE;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178243
22.10.1997
01.11.2003
01.11.2013
1957-93
01.11.1993
09.07.1997
14.01.1998
1
1 - Chemikálie na použitie v priemysle, obvzlášť
mraziace a chladiace médiá, rozpúšťadlá, aerosólové propelanty a nadúvadlá na použitie pri výrobe penových materiálov, chemikálie na použitie v hasiacich zmesiach, nehorľavé prchavé organické tekutiny.

(540) ZEPHEX
(732) Ineos Fluor Holdings Limited, The Heath, Runcorn, Cheshire, GB;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178247
22.10.1997
21.10.2003
21.10.2013
1899-93
21.10.1993
09.07.1997
14.01.1998
3, 7, 9, 11, 16, 18, 24, 29, 30, 31, 32, 33
3 - Pracie prostriedky, prípravky na čistenie,
mydlá, kozmetické prípravky.
7 - Elektrické kuchynské mixéry, práčky.
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9 - Zariadenie na záznam, prenos a reprodukciu
zvuku a obrazu; vysávače, vreckové baterky
a galvanické články, videokazety, audiokazety;
kancelárska technika, faxy, kopírovacie stroje,
telefónne záznamníky.
11 - Zariadenia osvetľovacie, zariadenia na varenie, chladenie, sanitárne zariadenia a prístroje.
16 - Školské potreby, kancelárske potreby, knihy,
papier.
18 - Kožená galantéria.
24 - Textil.
29 - Konzervované mäso, konzervované ryby,
hydina, upravená zverina, mäsové výťažky, zavárané ovocie, jedlé oleje a tuky, vajcia, mlieko,
mliekárenské výrobky, výrobky zo sóje.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky, jemné pečivo, múka a obilné prípravky,
sušienky, sucháre, cukrovinky, med, soľ, horčica,
korenie, ocot, chuťové omáčky.
31 - Slad.
32 - Pivá, minerálne vody, nealkoholické nápoje,
sirupy a prípravky na prípravu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.
(540) PRESTO
(732) PRESTO, s. r. o. Prešov, Sabinovská 101, 080 01
Prešov, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178267
23.10.1997
19.10.2003
19.10.2013
1874-93
19.10.1993
09.07.1997
14.01.1998
34
34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, fajčiarske potreby, zapaľovače a zápalky.

(540)

(732) Ardath Tobacco Company Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178268
23.10.1997
19.10.2003
19.10.2013
1875-93
19.10.1993
09.07.1997
14.01.1998
34
34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, fajčiarske potreby, zapaľovače a zápalky.
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(540)

(732) Ardath Tobacco Company Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178269
23.10.1997
19.10.2003
19.10.2013
1876-93
19.10.1993
09.07.1997
14.01.1998
34
34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, fajčiarske potreby, zapaľovače a zápalky.

(540)

(732) Ardath Tobacco Company Limited, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178364
19.11.1997
21.10.2003
21.10.2013
1902-93
21.10.1993
06.08.1997
04.02.1998
33
33 - Vína, liehoviny, likéry.

(540) MINTTU
(732) V & S Finland Oy, Itälahdenkatu 15-17,
FIN-00210 Helsinki, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

178366
19.11.1997
21.10.2003
21.10.2013
1904-93
21.10.1993
06.08.1997
04.02.1998
33
33 - Vína, liehoviny, likéry.

KAVALJEERI
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(732) V & S Finland Oy, Itälahdenkatu 15-17,
FIN-00210 Helsinki, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178367
19.11.1997
21.10.2003
21.10.2013
1907-93
21.10.1993
06.08.1997
04.02.1998
33
33 - Vína, liehoviny a likéry.

(540) CARILLO
(732) V & S Finland Oy, Itälahdenkatu 15-17,
FIN-00210 Helsinki, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178394
19.11.1997
17.06.2003
17.06.2013
981-93
17.06.1993
06.08.1997
04.02.1998
6, 11
6 - Stavebný materiál z valcovaného a liateho
kovu, zámočnícke výrobky.
11 - Vykurovacie a vyhrievacie telesá a ich príslušenstvo.

(540) KORAD
(732) U. S. STEEL Košice s. r. o., Vstupný areál U. S.
Steel, 044 54 Košice, SK;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178403
19.11.1997
07.10.2003
07.10.2013
1809-93
07.10.1993
06.08.1997
04.02.1998
29, 42
29 - Pripravované kurčatá.
42 - Reštauračné služby.

(540) POPEYES
(732) AMERICA´ S FAVORITE CHICKEN COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu
Minnesota, 6 Concourse Parkway, Atlanta,
Georgia 30328, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178404
19.11.1997
07.10.2003
07.10.2013
1810-93
07.10.1993
06.08.1997
04.02.1998
29, 42
29 - Pripravované kurčatá.
42 - Reštauračné služby.

(540)

(732) AMERICA´ S FAVORITE CHICKEN COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu
Minnesota, 6 Concourse Parkway, Atlanta,
Georgia 30328, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178405
19.11.1997
07.10.2003
07.10.2013
1811-93
07.10.1993
06.08.1997
04.02.1998
29, 42
29 - Pripravované kurčatá.
42 - Reštauračné služby.

(540) CHURCH`S
(732) AMERICA´ S FAVORITE CHICKEN COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu
Minnesota, 6 Concourse Parkway, Atlanta,
Georgia 30328, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178410
19.11.1997
18.10.2003
18.10.2013
1863-93
18.10.1993
06.08.1997
04.02.1998
30
30 - Rezance, káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhrady, múka a obilné prípravky, chlieb, pečivo a cukrovinky, zmrzlina,
med, sirup z melasy, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, chuťové omáčky, korenie, ľad.

(540)

(732) NONG SHIM CO., LTD., 370, ShindaebangDong, Dongjak-Gu, Seoul, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178516
20.11.1997
20.12.2003
20.12.2013
2329-93
20.12.1993
06.08.1997
04.02.1998
18
18 - Plastická useň (ako surovina alebo polotovar).

(540) OBACELL
(732) GUMOTEX a. s., Mládežnická 3A, č. p. 3062,
690 75 Břeclav, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178527
21.11.1997
18.10.2003
18.10.2013
1858-93
18.10.1993
06.08.1997
04.02.1998
16, 35
16 - Kancelárske potreby: papier, xerografický
papier. Papiernický tovar: zápisníky, zošity, vizitkáre, kalendáre, štočky, písacie bloky, plastické a papierové obaly, mapy, obaly na spisy, tlačivá, spínacie strojčeky, dierovače na spisy,
spinky na spisy, otvárače listov, orezávače papiera, diáre, telefónne adresáre, stojany na písacie
potreby, zvýrazňovače, ceruzky, perá.
35 - reklamné činnosti a služby reklamnej agentúry; sprostredkovanie obchodu s výrobkami: xerografickým papierom, papierom, kancelárskymi
potrebami, drobným spotrebným tovarom a reklamnými predmetmi.

(540) LAMIA
(732) Horňák Ladislav, Ing., Humenská 12, 040 11
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178614
22.11.1997
08.12.2003
08.12.2013
2260-93
08.12.1993
06.08.1997
04.02.1998
19
19 - Modifikované cestné asfalty.

(540) APOLLOBIT
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

178617
22.11.1997
08.12.2003
08.12.2013
2265-93
08.12.1993

(442)
(450)
7 (511)
(511)
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06.08.1997
04.02.1998
10
10 - Lekárske prístroje, najmä zariadenie na odber vzoriek krvi.

(540) SampLink
(732) ADAM MEDICAL PRODUCTS Ltd., Science
Based Industries Campus, Har Hotzvim, 91 010
Jerusalem, IL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178639
22.11.1997
19.08.2003
19.08.2013
1426-93
19.08.1993
06.08.1997
04.02.1998
4, 34
4 - Palivo do zapaľovačov.
34 - Zapaľovače, príslušenstvo zapaľovačov,
predovšetkým kamienky a knôty.

(540)

(732) ZIPPO MANUFACTURING COMPANY, 33
Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 16701,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178741
17.12.1997
10.12.2003
10.12.2013
2289-93
10.12.1993
10.09.1997
04.03.1998
5, 30
5 - Bonbóny s obsahom cukru na lekárske účely
a bez cukru, bonbóny bez cukru s náhradkami
cukru, všetky bonbóny vrátane žuvačkových,
patriace medzi cukrovinky na lekárske a dietetické účely.
30 - Bonbóny všeobecné s cukrom a bez cukru
alebo s náhradkami cukru vrátane žuvačkových
bonbónov, bonbóny s prísadou medu, mätové
pastilky, cukrárske prípravky zo sladkého drievka.

(540) RHEILA
(732) DIEDENHOFEN GmbH, Sankt Augustin, DE;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178781
17.12.1997
22.10.2003
22.10.2013
1919-93
22.10.1993
10.09.1997
04.03.1998
9, 39, 41
9 - Nosiče zvukových, obrazových, zvukovoobrazových záznamov všetkých druhov.
39 - Distribúcia zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových snímok všetkých druhov.
41 - Nahrávacie audioštúdio, videoštúdio, filmové ateliéry, produkcia a zabezpečovanie nahrávok.

(540) LUCERNA - FILM
(732) LUCERNA - BARRANDOV, spol. s r. o., Štěpánská 61, 110 00 Praha 1, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178797
17.12.1997
13.12.2003
13.12.2013
2300-93
13.12.1993
10.09.1997
04.03.1998
32, 33, 35
32 - Pivo všetkých druhov, minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické nápoje, ovocné šťavy a
nápoje z nich, džúsy, koncentráty na prípravu nealkoholických nápojov.
33 - Vína všetkých druhov, liehoviny.
35 - Konzultačná a sprostredkovateľská činnosť
súvisiaca s uvedenými výrobkami.

(540) ALKOMETA
(732) Alkometa, s. r. o., Vršovická 5, 100 00 Praha 10,
CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

178801
17.12.1997
30.12.2003
30.12.2013
2397-93
30.12.1993
10.09.1997
04.03.1998
31
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty a výrobky, najmä osivá, semená a iné kultivačné materiály, obilniny v prírodnom stave;
živé zvieratá; krmivá pre zvieratá, vtáctvo a ryby
vrátane sušienok a pochúťok; sépiové kosti (pre
vtáctvo chované v klietkach), jedlé kosti a tyčinky pre domáce zvieratá; stelivo a hniezda pre
zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina, zemiaky, ako
aj prípravky z týchto produktov používané ako
prísady do krmív.

NUTRIBLEND

(732) MARS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178959
18.12.1997
29.11.2003
29.11.2013
2205-93
29.11.1993
10.09.1997
04.03.1998
5
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske
a zdravotnícke; dezinfekčné prostriedky.

(540) NEUTERSOL
(732) Technology Transfer, Inc., 33 East Broadway,
Suite 190, Columbia, MO 65203, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179112
19.12.1997
10.12.2003
10.12.2013
2284-93
10.12.1993
10.09.1997
04.03.1998
5, 30
5 - Bonbóny s obsahom cukru na lekárske účely
a bez cukru, bonbóny bez cukru s náhradkami
cukru, všetky bonbóny vrátane žuvačkových,
patriace medzi cukrovinky na lekárske a dietetické účely.
30 - Bonbóny všeobecné s cukrom a bez cukru
alebo s náhradkami cukru vrátane žuvačkových
bonbónov, bonbóny s prísadou medu, mätové
pastilky, cukrárske prípravky zo sladkého drievka.

(540) KONSUL
(732) DIEDENHOFEN GmbH, Sankt Augustin, DE;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179185
19.12.1997
30.08.2003
30.08.2013
1532-93
30.08.1993
10.09.1997
04.03.1998
12
12 - Súčasti a príslušenstvá vozidiel, najmä tlmiče perovania a/alebo nárazov, ich náboje, tlmiče
perovania sedadiel, tlmiče nárazov na sedadlá,
tlmené perá a pružiny na sedadlá a príslušné závesy, vzpery a opory.

(540) LOAD LEVELER
(732) TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING
COMPANY INC., 500 North Field Drive, IL
60045 Lake Forest, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179281
16.01.1998
29.12.2003
29.12.2013
2385-93
29.12.1993
08.10.1997
08.04.1998
6, 11, 17
6 - Kovové potrubia, rúry, nákrutky, predĺženia
a podobné výrobky tohto druhu z kovu, najmä na
vodárenské a sanitárne zariadenia, príchytky
z kovu, drobný železiarsky tovar.
11 - Vodárenské a sanitárne zariadenia, tvarovky
a rúry na vnútorné a vonkajšie rozvody studenej
a teplej vody, hadice s kovovými koncovkami,
koncovky na hadice a rúry s presuvnou maticou,
koncovky na hadice a rúry so závitovým nadstavcom, sprchové hadice, rozoberateľné spoje
na dočasné rozvody, rozdvojky na dve hadice,
obtokové súpravy, výtokové, priechodné, rohové
a spätné ventily, medziventily, rozdeľovače, radiátorové prípojky, spojky a predĺženia, konštrukcie tvaroviek so zástrekom, veľké D-G priechodky.
17 - Plastové výlisky ako polotovary, tesniace
a izolačné materiály, ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových, rozvody vody z plastov, spojovacie hadice na rozvody studenej a teplej vody,
celoplastové spojovacie hadice, tvarovky a rúry
na rozvody vzduchu, spojovacie hadice, tvarovky
a rúry na kvapkové závlahy, bezzástrekové konštrukcie tvaroviek, prípojky a spojky na polyfúzne zváranie s presuvnou maticou, prípojky
a spojky na polyfúzne zváranie so závitovým
nadstavcom, hadice na práčky, celoplastové priechodné ventily, guľové, resp. valcové kohúty,
príchytky z hmôt vláknitých, elastických alebo
plastických.

(540)

(540) GYPTONE
(732) BPB UNITED KINGDOM LIMITED, Park
House, 15 Bath Road, Slough, SL1 3UF, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179446
22.01.1998
02.11.2003
02.11.2013
1976-93
02.11.1993
08.10.1997
08.04.1998
17, 19
17 - Izolačné materiály, materiály na upchávanie
a prípravky na izolovanie spojov; priľnavé a lepiace pásky okrem kancelárskych, lekárskych
a domácich; výplne expanzných spojov; podložky z gumy alebo vulkanizovaných tkanín.
19 - Nekovové stavebné materiály ako sadra,
cement, sadrokartón, dlaždice, obkladačky, tehly,
škridly, zmesi na vyplnenie škár; stavebné dosky,
stavebné laty, nekovové stropy, obklady stien,
stavebné papiere.

179525
22.01.1998
21.12.2003
21.12.2013
2354-93
21.12.1993
08.10.1997
08.04.1998
8, 9, 11
8 - Neelektrické ručné nástroje na vlnenie a natáčanie vlasov; elektrické prístroje na odstraňovanie vlasov; britvy, žiletky, holiace strojčeky,
elektrické holiace strojčeky; depilačné prístroje.
9 - Elektrické zariadenia a prístroje na natáčanie,
vlnenie a úpravu vlasov; elektricky vyhrievané
vlasové natáčky; elektrické aparáty na ohrievanie
vlasových natáčok; časti a príslušenstvo všetkých
uvedených výrobkov.
11 - Vlasové sušiče; elektrické naparovacie prístroje na tvár, elektricky vyhrievané zariadenia
na kúpeľ nôh.

(540) CARMEN
(732) CARMEN LIMITED, Failsworth, Manchester,
GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) SANITAS, spol. s r. o., Novomestská 16, 907 01
Myjava, SK;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

231

179582
12.02.1998
17.11.2003
17.11.2013
2096-93
17.11.1993
05.11.1997
06.05.1998
9, 11
9 - Kontrolné a riadiace prístroje na plynové
a olejové horáky, vykurovacie kotly, výmenníky
tepla, zariadenia na prípravu teplej vody, zásobníky teplej vody, cirkulačné ohrievače vody, zatepľovacie vybavenie kotlov a priestorové ohrievače.
11 - Plynové a olejové horáky, vykurovacie kotly, výmenníky tepla, zariadenia na prípravu teplej vody, zásobníky teplej vody, cirkulačné
ohrievače vody, zatepľovacie vybavenie kotlov,
priestorové ohrievače a ich súčasti.

(540) SUPRASTAR
(732) Robert Bosch GmbH, D-70049 Stuttgart, DE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

179663
12.02.1998
29.12.2003
29.12.2013
2391-93
29.12.1993
05.11.1997
06.05.1998
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7 (511) 35
(511) 35 - Sprostredkovateľská činnosť pri usporiadaní
a organizačnom zabezpečení medzinárodných
výstav poľnohospodárskej a lesníckej techniky.
(540)

(540)

(732) CZ DIATECH, a. s., Nerudova 409, 252 63 Roztoky u Prahy, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno,
CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179664
12.02.1998
29.12.2003
29.12.2013
2392-93
29.12.1993
05.11.1997
06.05.1998
35
35 - Sprostredkovateľská činnosť pri usporiadaní
a organizačnom zabezpečení medzinárodných
veľtrhov technológií a výrobkov pre rozvoj obcí
a miest.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno,
CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179946
17.03.1998
23.08.2003
23.08.2013
1489-93
23.08.1993
10.12.1997
03.06.1998
1, 7, 9, 11, 35, 37, 42
1 - Chemické prostriedky na použitie v polygrafii.
7 - Ofsetové a tlačové dosky, knihárske linky.
9 - Kopírovacie rámy, vyvolávacie automaty.
11 - Vypaľovacie pece.
35 - Reklamná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v oblasti polygrafie.
37 - Montáž a servis v oblasti polygrafie, kníhtlače, sieťotlače, gumotlače, chemografie, stereotypie, galvanoplastiky, ofsetovej tlače.
42 - Projektovanie v oblasti polygrafie, kníhtlače,
sieťotlače, gumotlače, chemografie, stereotypie,
galvanoplastiky, ofsetovej tlače.

180302
20.04.1998
01.10.2003
01.10.2013
1749-93
01.10.1993
14.01.1998
08.07.1998
1, 9, 16
1 - Tónovací roztok a vývojka do strojov vyhotovujúcich fotokópie a faksimile.
9 - Elektronické obchodné vybavenie, najmä fotokopírovacie stroje, stroje vyhotovujúce faksimile, počítačový hardvér a softvér, telefónne
systémy, prístroje na záznam a reprodukciu zvuku, laserové tlačiarne a predvádzacie systémy na
projekciu, na vyjadrenie číslicovou formou a na
zobrazovanie grafických vyobrazení, zariadenie
na zasunovanie a triedenie dokumentov, nosné
stojany, bubny, zariadenie na škrabanie, zariadenie na korónové strihy negatívov, tepelné valčeky a zariadenie na spojovanie tavenín pre stroje
vyhotovujúce fotokópie a faksimile, diely a príslušenstvo týchto zariadení.
16 - Papier natieraný, nenatieraný a priesvitné
fólie do strojov vyhotovujúcich fotokópie a faksimile.

(540) LANIER
(732) Lanier Worldwide, Inc., Atlanta, Georgia 30345,
US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180409
23.04.1998
02.08.2003
02.08.2013
1288-93
02.08.1993
14.01.1998
08.07.1998
35
35 - Reklamné činnosti; poradenstvo pri vedení
podnikov/podnikateľské poradenstvo; marketingové štúdie/výskum trhu a verejnej mienky.

(540)

(591) zelená, červená, šedá
(732) ProPublicum, spol. s r. o., Vysoká 19, 811 06
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180410
23.04.1998
27.08.2003
27.08.2013
1511-93
27.08.1993
14.01.1998
08.07.1998
14
14 - Drahé kovy, ich zliatiny a predmety z nich
vyrobené alebo nimi plátované, klenotnícky tovar a bižutéria, drahé kamene, hodinárske
a chronometrické zariadenia, najmä hodiny a hodinky.

(540) SARAH COVENTRY
(732) Lifestyle Brands, Ltd., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180622
14.05.1998
01.07.2003
01.07.2013
1118-93
01.07.1993
04.02.1998
05.08.1998
29, 42
29 - Mliečne výrobky, syry.
42 - Bary (služby), bufety, reštaurácie, samoobslužné reštaurácie.

(540)

(591) modrá, žltá
(732) Křupková Olga, tř. Spojenců 29, 772 00 Olomouc, CZ;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180623
14.05.1998
07.10.2003
07.10.2013
1806-93
07.10.1993
04.02.1998
05.08.1998
11
11 - Chladiace boxy a pulty, najmä na použitie
v samoobsluhách a reštauračných zariadeniach.

(540) TRUE
(732) True Food Service Equipment, Inc., St.Charles
Industrial Center, O´Fallon, Missouri 63366, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180688
14.05.1998
01.07.2003
01.07.2013
1119-93
01.07.1993
04.02.1998
05.08.1998
29, 42
29 - Mliečne výrobky, syry.
42 - Bary (služby), bufety, reštaurácie, samoobslužné reštaurácie.

(540)

PRAVÉ
OLOMOUCKÉ
TVARŮŽKY LOŠTICE

(732) Křupková Olga, tř. Spojenců 29, 772 00 Olomouc, CZ;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180848
11.06.1998
24.11.2003
24.11.2013
2147-93
24.11.1993
04.03.1998
09.09.1998
34
34 - Tabak v surovom stave; tabakové výrobky;
cigarety; zápalky; potreby pre fajčiarov.

(540) CAROLINA TRIUMPH
(732) LORILLARD TOBACCO COMPANY spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov
štátu Delaware, One Park Avenue, City of New
York, N.Y. 10018-5896, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181963
17.09.1998
27.12.2003
27.12.2013
2379-93
27.12.1993
03.06.1998
02.12.1998
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) ZARIS
(732) Riker Laboratories, Inc., 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182753
12.11.1998
25.11.2003
25.11.2013
2164-93
25.11.1993
05.08.1998
11.02.1999
29, 30
29 - Hotové jedlá a polotovary pozostávajúce
v podstate z mäsa, mäsových a rybích výrobkov,
morských živočíchov, hydiny a diviny s prídavkom zeleniny, zemiakov, ryže, cestovín vrátane
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plnených, strukovín, hríbov, upraveného ovocia a
omáčok; syr, polievky, rybacie výrobky vrátane
výrobkov z morských živočíchov; všetky uvedené výrobky tiež zmrazené; zmrazená zelenina.
30 - Pizza, cestoviny vrátane plnených v podstate
údeninou a/alebo mäsom, a/alebo syrom, a/alebo
ovocím, a/alebo zeleninou, a/alebo hríbmi; zákusky, najmä bagetky a na konzumáciu pripravené
hrianky alebo chlebíčky obložené v podstate
údeninou, a/alebo mäsom, a/alebo syrom, a/alebo
ovocím, a/alebo zeleninou; výrobky pekárske
a cukrárske; omáčky (vrátane šalátových); zmrzlina.

7 (511) 34
(511) 34 - Cigarety.
(540)

(540) Rustica
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185337
24.05.1999
25.11.2003
25.11.2013
2165-93
25.11.1993
11.02.1999
06.08.1999
29, 30
29 - Hotové jedlá a polotovary pozostávajúce
v podstate z mäsa, mäsových a rybích výrobkov,
morských živočíchov, hydiny a diviny s prídavkom zeleniny, zemiakov, ryže, cestovín vrátane
plnených, strukovín, hríbov, upraveného ovocia a
omáčok; syr, polievky, rybacie výrobky vrátane
výrobkov z morských živočíchov; všetky uvedené výrobky tiež zmrazené; zmrazená zelenina.
30 - Pizza, cestoviny vrátane plnených v podstate
údeninou a/alebo mäsom, a/alebo syrom, a/alebo
ovocím, a/alebo zeleninou, a/alebo hríbmi; zákusky, najmä bagetky a na komzumáciu pripravené
hrianky alebo chlebíčky obložené v podstate
údeninou a/alebo mäsom, a/alebo syrom, a/alebo
ovocím, a/alebo zeleninou; výrobky pekárske
a cukrárske; omáčky (vrátane šalátových); zmrzlina.

(540) Ristorante
(732) Oetker August, Dr., Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, 33 617 Bielefeld, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

186898
24.08.1999
19.11.2003
19.11.2013
2115-93
19.11.1993
10.09.1997
08.11.1999

(732) TOBAČNA LJUBLJANA, proizvodno in trgovsko podjetje za tobačne izdelke, d. o. o., Tobačna
ulica 5, 61000 Ljubljana, SI;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 91339
(210) 174
(732) CARBORUNDUM ELECTRITE, a. s., 294 71
Benátky nad Jizerou, CZ;
(770) CARBORUNDUM - ELECTRITE spojené závody Benátky nad Jizerou, Benátky nad Jizerou,
CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.06.1992
(580) 28.10.2003
(111) 96713
(210) 16157
(732) EVEREADY BATTERY COMPANY, INC.,
533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, US;
(770) WARNER - LAMBERT COMPANY LLC,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 23.08.2003
(580) 16.10.2003

(111) 98781
(210) 19084
(732) IVAX Pharmaceuticals s. r. o., Ostravská 29,
747 70 Opava-Komárov, CZ;
(770) IVAX - CR, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, CZ;
(580) 21.10.2003
(111) 99575
(210) 8987
(732) IVAX Pharmaceuticals s. r. o., Ostravská 29,
747 70 Opava-Komárov, CZ;
(770) IVAX - CR, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, CZ;
(580) 16.10.2003
(111) 99821
(210) 7435
(732) IVAX Pharmaceuticals s. r. o., Ostravská 29,
747 70 Opava-Komárov, CZ;
(770) IVAX - CR, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, CZ;
(580) 17.10.2003

(111) 100938
(210) 7392
(732) IVAX Pharmaceuticals s. r. o., Ostravská 29,
747 70 Opava-Komárov, CZ;
(770) IVAX - CR a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, CZ;
(580) 17.10.2003

(111) 103653
(210) 611
(732) BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a. s., Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, CZ;
(770) České sklo a. s., Havlíčkova 15/1682, 110 00
Praha 1, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.07.2003
(580) 17.10.2003
(111) 107766
(210) 191
(732) BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a. s., Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, CZ;
(770) České sklo a. s., Havlíčkova 15/1682, 110 00
Praha 1, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.07.2003
(580) 17.10.2003

(111) 120356
(210) 16933
(732) TATRA nábytkáreň Martin, a. s., Bernolákova 6,
036 01 Martin, SK;
(770) TATRA PRAVENEC, a. s. v konkurze, 972 16
Pravenec 271, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 05.09.2003
(580) 23.10.2003
(111) 152749
(210) 7670
(732) Plasmon Dietetici Alimentari S. r. l., Via Migliara 45, 04100 Latina, IT;
(770) PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S. p. A.,
Via Migliara 45, 04100 Latina, IT;
(580) 20.10.2003

(111) 153022
(210) 10216
(732) BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a. s., Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, CZ;
(770) České sklo a. s., Havlíčkova 15/1682, 110 00
Praha 1, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.07.2003
(580) 17.10.2003

(111) 154026
(210) 20025
(732) BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a. s., Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, CZ;
(770) České sklo a. s., Havlíčkova 15/1682, 110 00
Praha 1, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.07.2003
(580) 17.10.2003

(111) 156590
(210) 36453
(732) STEEL Košice s. r. o., Vstupný areál VSŽ,
044 54 Košice, SK;
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(770) VSŽ OCEĽ a. s. Košice, Vstupný areál VSŽ,
044 54 Košice - Šaca, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 01.08.2000
(580) 31.10.2003

(111) 158287
(210) 41890
(732) STEEL Košice s. r. o., Vstupný areál VSŽ,
044 54 Košice, SK;
(770) VSŽ OCEĽ a. s. Košice, Vstupný areál VSŽ,
044 54 Košice - Šaca, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 01.08.2000
(580) 31.10.2003
(111) 166081
(210) 53237
(732) FEDERAL-MOGUL IGNITION S. r. l., Via
Conservatorio 15, 20122 Milano, IT;
(770) Federal - Mogul Ignition S. p. A., Via Conservatorio 15, 20122 Milano, IT;
(580) 03.11.2003
(111) 168032
(210) 55329
(732) Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, US;
(770) Wrangler Clothing Corp., 3411 Silverside Road,
200 Weldin Building, Wilmington, Delaware,
US;
(580) 23.10.2003
(111) 168520
(210) 57107
(732) DEUTSCHE BANK AG LONDON, Winchester
House, 1 Great Winchester Street, London EC2N
2DB, GB;
(770) "ORION" ZWEIUNDVIERZIGSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, Oberlindau
76-78, 60323 Frankfurt am Main, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.05.2000
(580) 06.11.2003

(111) 168520
(210) 57107
(732) ARMACELL ENTERPRISE GmbH, RobertBosch-Strasse 10, 48153 Münster, DE;
(770) DEUTSCHE BANK AG LONDON, Winchester
House, 1 Great Winchester Street, London EC2N
2DB, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.02.2002
(580) 06.11.2003
(111) 168692
(210) 58087
(732) HERBA GERMANY GmbH, Poststrasse 33, D 20354 Hamburg, DE;
(770) KRAFT FOODS HOLDINGS, INC., Three Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.04.2003
(580) 27.10.2003

(111) 169249
(210) 59669
(732) GAP (ITM) INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 2 Folsom Street, San
Francisco, California, US;
(770) THE GAP, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, San Bruno, California,
US;
Dátum uzavretia zmluvy: 08.09.2003
(580) 17.10.2003

(111) 169391
(210) 58803
(732) NEC COMPUTERS INTERNATIONAL B. V.,
Nieuweweg 279, 6603 Wijchen, NL;
(770) Packard Bell Electronics Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, Chatsworth,
California, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 23.09.2002
(580) 03.11.2003

(111) 170363
(210) 67951
(732) BOHEMIA CRYSTALEX TRADING a. s., Štěpánská 7, 120 00 Praha 2, CZ;
(770) České sklo a. s., Havlíčkova 15/1682, 110 00
Praha 1, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.07.2003
(580) 17.10.2003

(111) 170838
(210) 67634
(732) OMIKRON - EKO, a. s., Teplická 105, Děčín,
CZ;
(770) WICO Děčín, státní podnik,, Rudolfova 1,
408 42 Děčín, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.08.1999
(580) 20.10.2003
(111) 171911
(210) 61737
(732) GAP (ITM) INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 2 Folsom Street, San
Francisco, California, US;
(770) THE GAP, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, San Bruno, California,
US;
Dátum uzavretia zmluvy: 08.09.2003
(580) 17.10.2003

(111) 172096
(210) 450-93
(732) GAP (ITM) INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 2 Folsom Street, San
Francisco, California, US;
(770) The Gap, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 900 Cherry Avenue, 94066
San Bruno, California, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 08.09.2003
(580) 17.10.2003
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(111) 172759
(210) 620-93
(732) NICHE MARKETING GROUP, INC., spoločnosť zriadená a existujúca podľa zákonov štátu
New York, 35 Engel Street, Hicksville, New
York 11801, US;
(770) HUMAN PHEROMONE SCIENCES, INC.,
spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu California, 84 West Santa Clara Street, Suite 720,
San Jose, California 95113, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 09.07.2003
(580) 29.10.2003
(111) 174063
(210) 237-93
(732) Margarita Internacional Comercio e Servicos
Limitada, Rua do Bom Jesus 18-3 Esq, 9050-028
Funchal, PT;
(770) DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 06.02.2003
(580) 28.10.2003

(111) 174063
(210) 237-93
(732) DOWELANCO LLC, 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle, Delaware 19801, US;
(770) DowElanco,spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 9002 Purdue Road, Indianapolis,
Indiana 42268, US;
(580) 28.10.2003
(111) 175013
(210) 63582
(732) Tenneco Automotive Operating Company Inc.,
500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois
60045, US;
(770) Tennessee Gas Pipeline Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1001
Louisiana Street, Houston, Texas 77252, USA,
US;
Dátum uzavretia zmluvy: 09.10.2001
(580) 31.10.2003
(111) 178394
(210) 981-93
(732) STEEL Košice s. r. o., Vstupný areál VSŽ,
044 54 Košice, SK;
(770) VSŽ OCEĽ a. s. Košice, Vstupný areál VSŽ,
044 54 Košice - Šaca, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 01.08.2000
(580) 31.10.2003
(111) 178507
(210) 1417-93
(732) Bradshaw International, Inc., 9409 Buffalo Avenue, Rancho Cucamonga, California 91730, US;
(770) BONNY PRODUCTS, INC., 350 Page Road,
Washington, North Carolina, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.09.2003
(580) 24.10.2003
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(111) 179773
(210) 1442-94
(732) Eclipse Blind Systems Limited, Fountain Crescent, Inchinnan, Renfrew PA4 9RE, GB;
(770) VERTIKA
INTERNATIONAL LIMITED,
Washington Centre, Halesowen Road, Dudley,
West Midlands, DY2 9SB, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 06.12.2002
(580) 30.10.2003
(111) 179946
(210) 1489-93
(732) CZ DIATECH, a. s., Nerudova 409, 252 63
Roztoky u Prahy, CZ;
(770) DIATECH PRAHA, spol. s r. o., Nerudova 409,
252 63 Roztoky u Prahy, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 01.09.2003
(580) 28.10.2003

(111) 180090
(210) 2387-94
(732) Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK;
(770) B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Bratislavská cesta
807/10, 926 12 Sereď, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.09.2003
(580) 24.10.2003
(111) 180125
(210) 1354-94
(732) Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, US;
(770) Wrangler Clothing Corp., 3411 Silverside Road,
200 Weldin Building, Wilmington, Delaware,
US;
(580) 23.10.2003
(111) 181797
(210) 1504-95
(732) LG Corp., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, KR;
(770) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 04.03.2003
(580) 21.10.2003

(111) 181797
(210) 1504-95
(732) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
(770) LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 02.04.2002
(580) 21.10.2003
(111) 181798
(210) 1505-95
(732) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
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(770) LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 02.04.2002
(580) 21.10.2003

(111) 181798
(210) 1505-95
(732) LG Corp., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, KR;
(770) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 04.03.2003
(580) 21.10.2003
(111) 181799
(210) 1506-95
(732) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
(770) LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 02.04.2002
(580) 21.10.2003
(111) 181799
(210) 1506-95
(732) LG Corp., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, KR;
(770) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 04.03.2003
(580) 21.10.2003

(111) 181800
(210) 1507-95
(732) LG Corp., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, KR;
(770) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 04.03.2003
(580) 21.10.2003
(111) 181800
(210) 1507-95
(732) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
(770) LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 02.04.2002
(580) 21.10.2003
(111) 181801
(210) 1508-95
(732) LG Corp., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, KR;
(770) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 04.03.2003
(580) 21.10.2003

(111) 181801
(210) 1508-95
(732) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
(770) LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 02.04.2002
(580) 21.10.2003

(111) 181802
(210) 1509-95
(732) LG Corp., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, KR;
(770) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 04.03.2003
(580) 21.10.2003

(111) 181802
(210) 1509-95
(732) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
(770) LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 02.04.2002
(580) 21.10.2003
(111) 181803
(210) 1510-95
(732) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
(770) LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 02.04.2002
(580) 21.10.2003

(111) 181803
(210) 1510-95
(732) LG Corp., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, KR;
(770) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 04.03.2003
(580) 21.10.2003

(111) 181804
(210) 1511-95
(732) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
(770) LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 02.04.2002
(580) 21.10.2003
(111) 181804
(210) 1511-95
(732) LG Corp., 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, KR;
(770) LG Electronics Investment, Ltd., 20, Yoidodong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 04.03.2003
(580) 21.10.2003

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2004 - SK (prevody a prechody práv)
(111) 187578
(210) 2049-97
(732) Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK;
(770) B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Bratislavská cesta
807/10, 926 12 Sereď, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.09.2003
(580) 24.10.2003

(111) 187744
(210) 2711-96
(732) Petit Press, a. s., Námestie SNP 30, 811 01 Bratislava, SK;
(770) VA HOLDING, a. s., Hlinky 78, 603 00 Brno,
CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 07.07.2003
(580) 21.10.2003

(111) 189589
(210) 775-98
(732) Promat UK Limited, Sterling Centre, Eastern
Road, Bracknell RG 12 2TD, GB;
(770) Cape Calsil Systems Limited, 3 Red Hall Avenue, Paragon Business Village, Wakefield WF1
2UL, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.09.2003
(580) 06.11.2003
(111) 190240
(210) 340-98
(732) Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK;
(770) B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Bratislavská cesta
807/10, 926 12 Sereď, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.09.2003
(580) 24.10.2003
(111) 191109
(210) 1146-98
(732) Norton America, LLC, 17835 S. E. 82nd Drive,
Gladstone, Oregon 97027, US;
(770) Norton Motors International Inc., 7667 Equitable
Drive, Eden Prairie, Minnesota, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.09.2003
(580) 16.10.2003

(111) 191110
(210) 1147-98
(732) Norton America, LLC, 17835 S. E. 82nd Drive,
Gladstone, Oregon 97027, US;
(770) Norton Motors International Inc., 7667 Equitable
Drive, Eden Prairie, Minnesota, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.09.2003
(580) 16.10.2003
(111) 191111
(210) 1148-98
(732) Norton America, LLC, 17835 S. E. 82nd Drive,
Gladstone, Oregon 97027, US;
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(770) Norton Motors International Inc., 7667 Equitable
Drive, Eden Prairie, Minnesota, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.09.2003
(580) 16.10.2003

(111) 191534
(210) 1689-98
(732) Herman Štefan, Judr., Dunajská 12/12, 949 01
Nitra, SK;
(770) NITRA LIMO, spol. s r. o., Čajkovského 36,
949 01 Nitra, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 02.09.2003
(580) 23.10.2003
(111) 191535
(210) 1690-98
(732) Herman Štefan, Judr., Dunajská 12/12, 949 01
Nitra, SK;
(770) NITRA LIMO, spol. s r. o., Čajkovského 36,
949 01 Nitra, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 02.09.2003
(580) 23.10.2003
(111) 192182
(210) 2227-98
(732) Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK;
(770) B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Bratislavská cesta
807/10, 926 12 Sereď, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.09.2003
(580) 24.10.2003

(111) 194473
(210) 2357-99
(732) COFFEA Drinks, s. r. o., Koperníkova 15,
917 00 Trnava, SK;
(770) COFFEA, s. r. o., Koperníkova 15, 917 00 Trnava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 02.07.2003
(580) 17.10.2003
(111) 196550
(210) 1449-2000
(732) Suchý Daniel, Ing., Rajčianska 6, 821 07 Bratislava, SK;
(770) Piliš Branislav, Ing., Hanulova 2, 841 01 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.08.2003
(580) 23.10.2003
(111) 196550
(210) 1449-2000
(732) Piliš Branislav, Ing., Hanulova 2, 841 01 Bratislava, SK;
(770) VYDAVATEĽSTVO ČASOPISOV A NOVÍN,
spol. s r. o., Prievozská 14, 819 06 Bratislava
111, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.08.2003
(580) 23.10.2003
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(111) 199367
(210) 245-2002
(732) OMNIA, a. s., Šancová 54, 814 81 Bratislava,
SK;
(770) GEOVITAL TRADING LIMITED, 28, D. N.
Demetriou Street, 6022 Larnaca, CY;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.08.2003
(580) 06.11.2003

(111) 202804
(210) 237-2002
(732) Australian Bodycare Continental A/S, Traevaengent 14, DK - 5492 Vissenbjerg, DK;
(770) Australian Bodycare Ing. Drahomír Ilavský,
Karpatská 15, 058 01 Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.03.2003
(580) 28.10.2003

(111) 199367
(210) 245-2002
(732) GEOVITAL TRADING LIMITED, 28, D. N.
Demetriou Street, 6022 Larnaca, CY;
(770) KLF - ZVL KOVÁČŇA, a. s., Kukučínova ,
024 11 Kysucké Nové Mesto, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.08.2003
(580) 06.11.2003

(111) 203546
(210) 232-2002
(732) Australian Bodycare Continental A/S, Traevaengent 14, DK - 5492 Vissenbjerg, DK;
(770) Australian Bodycare Ing. Drahomír Ilavský,
Karpatská 15, 058 01 Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.03.2003
(580) 28.10.2003

(111) 200779
(210) 2158-2001
(732) Computer Press, s. r. o., Hattalova 12, 831 03
Bratislava, SK;
(770) AG MA-REK, s. r. o., Nobelova 30, 831 02 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.05.2003
(580) 20.10.2003

(111) 203547
(210) 233-2002
(732) Australian Bodycare Continental A/S, Traevaengent 14, DK - 5492 Vissenbjerg, DK;
(770) Australian Bodycare Ing. Drahomír Ilavský,
Karpatská 15, 058 01 Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.03.2003
(580) 28.10.2003

(111) 202416
(210) 1085-2001
(732) Šustr Pavel, M. A., Na Rybníku 980, 686 01
Uherské Hradiště, CZ;
(770) MABO TRADE, s. r. o., Masarykova 273,
687 08 Buchlovice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 02.10.2003
(580) 28.10.2003

(111) 202801
(210) 234-2002
(732) Australian Bodycare Continental A/S, Traevaengent 14, DK - 5492 Vissenbjerg, DK;
(770) Australian Bodycare Ing. Drahomír Ilavský,
Karpatská 15, 058 01 Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.03.2003
(580) 28.10.2003

(111) 202802
(210) 235-2002
(732) Australian Bodycare Continental A/S, Traevaengent 14, DK - 5492 Vissenbjerg, DK;
(770) Australian Bodycare Ing. Drahomír Ilavský,
Karpatská 15, 058 01 Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.03.2003
(580) 28.10.2003
(111) 202803
(210) 236-2002
(732) Australian Bodycare Continental A/S, Traevaengent 14, DK - 5492 Vissenbjerg, DK;
(770) Australian Bodycare Ing. Drahomír Ilavský,
Karpatská 15, 058 01 Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.03.2003
(580) 28.10.2003
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Čiastočné prevody ochranných známok
(111) 179624
(210) 1610-94
(732) B. M. Kávoviny, spol. s r. o., Bratislavská cesta
807/10, 926 12 Sereď, SK;
8 (511) 30, 32, 35, 40
(511) 30 - Káva, rezy a sušienky vyrobené na báze kakaa a kávovín, predvarená, pufovaná a ochutená
pufovaná ryža, kávové náhradky, pochutiny.
32 - Tekuté nealkoholické nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s výrobkami.
40 - Sušenie a praženie jadrovín.
Dátum uzavretia zmluvy: 29.09.2003
(580) 24.10.2003

(111) 186446
(210) 667-97
(732) OLIMPEX, spol. s r. o., Wellnerova 5, 779 00
Olomouc, CZ;
8 (511) 3, 5
(511) 3 - Kozmetické výrobky.
5 - Farmaceutické výrobky s výnimkou liečiv,
potravinové doplnky v tuhom i tekutom stave,
napríklad tabletky, kapsuly a olejové kapsuly na
posilnenie imunity a zlepšenie zdravia, vitamínové prípravky.
Dátum uzavretia zmluvy: 01.06.2003
(580) 12.09.2003

(111) 179624A
(210) 1610-94A
(732) Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK;
8 (511) 30, 32
(511) 30 - Potravinárske prášky, škrobové potraviny,
pekárske výrobky, polotovary na výrobu cukrárskych výrobkov.
32 - Šumivé a práškové nealkoholické nápoje.
Dátum uzavretia zmluvy: 29.09.2003
(580) 24.10.2003

(111) 186446A
(210) 667-97A
(732) OSOTSPA COMPANY LIMITED, 2100 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, Bangkok
10240, TH;
8 (511) 32
(511) 32 - Špeciálne sirupy, šťavy a nealkoholické nápoje vrátane nápojov pre diabetikov a dietetikov.
Dátum uzavretia zmluvy: 01.06.2003
(580) 12.09.2003
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch ochranných známok
(111) 100409
(210) 18914
(732) SLOVAKOFARMA
920 27 Hlohovec, SK;
(580) 18.11.2003

a. s., Nitrianska 100,

(111) 152749
(210) 7670
(732) PLASMON DIETETICI ALIMENTARI S. p. A.,
Via Migliara 45, 04100 Latina, IT;
(580) 20.10.2003

(111) 152749
(210) 7670
(732) Heinz Italia S. r. l., Via Migliara 45, 04100 Latina, IT;
(580) 20.10.2003
(111)
(210)
(732)
(580)

155599
29120
METRANS, a. s., Podleská 926, Praha 10, CZ;
28.10.2003

(111) 156590
(210) 36453
(732) U. S. STEEL Košice s. r. o., Vstupný areál U. S.
Steel, 044 54 Košice, SK;
(580) 31.10.2003
(111) 158287
(210) 41890
(732) U. S. STEEL Košice s. r. o., Vstupný areál U. S.
Steel, 044 54 Košice, SK;
(580) 31.10.2003

(111) 161701
(210) 47170
(732) BALENCIAGA S. A., 11 avenue d'Iena, 75116
Paríž, FR;
(580) 30.10.2003
(111)
(210)
(732)
(580)

162000
47540
Uniroc Aktiebolag, Fagersta, SE;
30.10.2003

(111) 162000
(210) 47540
(732) Atlas Copco Secoroc Aktiebolag, 737 25 Box
521, Fagersta, SE;
(580) 30.10.2003

(111) 165712
(210) 53405
(732) WRANGLER APPAREL CORP., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware , US;
(580) 30.10.2003
(111) 166081
(210) 53237
(732) CHAMPION AUTOMOTIVE S. p. A., Via Conservatorio 15, 20122 Milano, IT;
(580) 03.11.2003
(111) 166081
(210) 53237
(732) Federal - Mogul Ignition S. p. A., Via Conservatorio 15, 20122 Milano, IT;
(580) 03.11.2003
(111) 166232
(210) 53331
(732) Sandvik Tamrock Oy,
SF-33310 Tampere, FI;
(580) 04.11.2003

Pihtisulunkatu

9,

(111) 166233
(210) 53332
(732) Sandvik Tamrock Oy,
SF-33310 Tampere, FI;
(580) 30.10.2003

Pihtisulunkatu

9,

(111) 166233
(210) 53332
(732) Tamrock Oy, Pihtisulunkatu 9, SF-33310 Tampere, FI;
(580) 30.10.2003

(111) 168520
(210) 57107
(732) "ORION" ZWEIUNDVIERZIGSTE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT mbH, Oberlindau
76-78, 60323 Frankfurt am Main, DE;
(580) 06.11.2003
(111) 170838
(210) 67634
(732) WICO B. G. M., a. s., Rudolfova 1, 405 05 Děčín, CZ;
(580) 20.10.2003

(111) 172093
(210) 358-93
(732) HALMEX-music spol. s r. o., Žilinská 644/1,
911 01 Trenčín, SK;
(580) 30.10.2003

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2004 - SK (zmeny v údajoch o majiteľovi OZ) 243
(111) 172358
(210) 2332-93
(732) HYDROTECH, a. s., Modranská 153, 902 01
Vinosady, SK;
(580) 06.11.2003

(111) 177239
(210) 1666-93
(732) Widex A/S, Ny Vestergaardsvej 25, DK-3500
Vaerlose, DK;
(580) 28.10.2003

(111) 172560
(210) 1642-93
(732) Hupka Juraj, Ing., MEDISHOP, s. r. o., Hattalova 2, 831 03 Bratislava, SK;
(580) 04.11.2003

(111) 177303
(210) 1142-93
(732) Imuna Pharm Holding, a. s., Jarková 269/17,
082 22 Šarišské Michaľany, SK;
(580) 30.10.2003

(111) 172561
(210) 1641-93
(732) Hupka Juraj, Ing., GEMMA, spol. s r. o., Hattalova 2, 831 03 Bratislava, SK;
(580) 04.11.2003

(111) 177304
(210) 1143-93
(732) Imuna Pharm Holding, a. s., Jarková 269/17,
082 22 Šarišské Michaľany, SK;
(580) 30.10.2003

(111) 174063
(210) 237-93
(732) DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, US;
(580) 28.10.2003

(111) 177331
(210) 1932-93
(732) LÉČIVÉ VODY a. s., Lázeňské náměstí 165,
763 26 Luhačovice, CZ;
(580) 04.11.2003

(111) 175013
(210) 63582
(732) Tennessee Gas Pipeline Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1001
Louisiana Street, Houston, Texas 77252, USA,
US;
(580) 31.10.2003

(111) 177919
(210) 1618-93
(732) REGULA Košice akciová spoločnosť, Starý
Smokovec 10, 062 01 Vysoké Tatry, SK;
(580) 30.10.2003

(111) 175894
(210) 1696-93
(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu
a služby, Služeb 3, 100 00 Praha 10, CZ;
(580) 30.10.2003

(111) 175895
(210) 1697-93
(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu
a služby, Služeb 3, 100 00 Praha 10, CZ;
(580) 30.10.2003
(111) 176560
(210) 2036-93
(732) Metro-Goldwyn-Mayer Lion Corporation, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 10250 Constellation Blvd.,
Los Angeles, California 90067-6241, US;
(580) 30.10.2003

(111) 176922
(210) 1750-93
(732) DRESSER-RAND COMPANY, Paul Clark Drive, Olean, New York 14760-0560, US;
(580) 18.11.2003

(111) 178127
(210) 2022-93
(732) Martinec Pavol, Ing., Viničky 11, 949 11 Nitra,
SK;
(580) 18.11.2003

(111) 178232
(210) 2080-93
(732) Indasia Gewürzwerk GmbH, Georgsmarienhütte,
DE;
(580) 28.10.2003
(111) 178364
(210) 1902-93
(732) V & S Finland Oy, Itälahdenkatu 15-17,
FIN-00210 Helsinki, FI;
(580) 28.10.2003

(111) 178366
(210) 1904-93
(732) V & S Finland Oy, Itälahdenkatu 15-17,
FIN-00210 Helsinki, FI;
(580) 28.10.2003

244 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2004 - SK (zmeny v údajoch o majiteľovi OZ)
(111) 178367
(210) 1907-93
(732) V & S Finland Oy, Itälahdenkatu 15-17,
FIN-00210 Helsinki, FI;
(580) 28.10.2003

(111) 180409
(210) 1288-93
(732) ProPublicum, spol. s r. o., Vysoká 19, 811 06
Bratislava, SK;
(580) 18.11.2003

(111) 178394
(210) 981-93
(732) U. S. STEEL Košice s. r. o., Vstupný areál U. S.
Steel, 044 54 Košice, SK;
(580) 31.10.2003

(111) 181963
(210) 2379-93
(732) Riker Laboratories, Inc., 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, US;
(580) 18.11.2003

(111) 178516
(210) 2329-93
(732) GUMOTEX a. s., Mládežnická 3A, č. p. 3062,
690 75 Břeclav, CZ;
(580) 18.11.2003

(111) 181971
(210) 757-94
(732) Vinárske závody Topoľčianky - Ravena, s. r. o.,
Jesenského ulica č. 2, 949 01 Nitra, SK;
(580) 23.10.2003

(111) 178585
(210) 1313-93
(732) GOTTEX MODELS LTD., 1 Yoni Netanyahu
Street, 60200 Or Yehuda, IL;
(580) 05.11.2003

(111) 181971
(210) 757-94
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s. r. o., Farská
ulica č. 5, 949 01 Nitra, SK;
(580) 23.10.2003

(111) 179185
(210) 1532-93
(732) TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING
COMPANY INC., 500 North Field Drive, IL
60045 Lake Forest, US;
(580) 18.11.2003

(111) 183879
(210) 517-96
(732) Vinárske závody Topoľčianky - Ravena, s. r. o.,
Jesenského ulica č. 2, 949 01 Nitra, SK;
(580) 23.10.2003

(111) 179185
(210) 1532-93
(732) TENNECO AUTOMOTIVE INC., 111 Pfingsten
Road, Deerfield, Illinois 60015, US;
(580) 18.11.2003

(111) 179281
(210) 2385-93
(732) SANITAS, spol. s r. o., Novomestská 16, 907 01
Myjava, SK;
(580) 10.11.2003
(111) 179773
(210) 1442-94
(732) Turnils (UK) Limited, Fountain Crescent, Inchinnan, Renfrew PA4 9RE, GB;
(580) 30.10.2003

(111) 179773
(210) 1442-94
(732) VERTIKA
INTERNATIONAL LIMITED,
Washington Centre, Halesowen Road, Dudley,
West Midlands, DY2 9SB, GB;
(580) 30.10.2003

(111) 183879
(210) 517-96
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s. r. o., Farská
ulica č. 5, 949 01 Nitra, SK;
(580) 23.10.2003

(111) 183880
(210) 518-96
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s. r. o., Farská
ulica č. 5, 949 01 Nitra, SK;
(580) 23.10.2003
(111) 183880
(210) 518-96
(732) Vinárske závody Topoľčianky - Ravena, s. r. o.,
Jesenského ulica č. 2, 949 01 Nitra, SK;
(580) 23.10.2003

(111) 189589
(210) 775-98
(732) Cape Calsil Systems Limited, 3 Red Hall Avenue, Paragon Business Village, Wakefield WF1
2UL, GB;
(580) 06.11.2003
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(111) 190413
(210) 1080-98
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s. r. o., Farská
ulica č. 5, 949 01 Nitra, SK;
(580) 23.10.2003

(111) 193410
(210) 1668-99
(732) Time4 Media, Inc, Two Park Avenue, New
York, New York 10016, US;
(580) 05.11.2003

(111) 190413
(210) 1080-98
(732) Vinárske závody Topoľčianky - Ravena, s. r. o.,
Jesenského ulica č. 2, 949 01 Nitra, SK;
(580) 23.10.2003

(111) 194383
(210) 2075-99
(732) HOPI POPI, a. s., Sokolská ul. č. p. 80, č. or. 4,
772 00 Olomouc, CZ;
(580) 29.10.2003

(111) 191109
(210) 1146-98
(732) Norton Motors International Inc., 7667 Equitable
Drive, Eden Prairie, Minnesota, US;
(580) 16.10.2003

(111) 194473
(210) 2357-99
(732) COFFEA, s. r. o., Koperníkova 15, 917 00 Trnava, SK;
(580) 17.10.2003

(111) 191110
(210) 1147-98
(732) Norton Motors International Inc., 7667 Equitable
Drive, Eden Prairie, Minnesota, US;
(580) 16.10.2003

(111) 196550
(210) 1449-2000
(732) VYDAVATEĽSTVO ČASOPISOV A NOVÍN,
spol. s r. o., Prievozská 14, 819 06 Bratislava
111, SK;
(580) 23.10.2003

(111) 191111
(210) 1148-98
(732) Norton Motors International Inc., 7667 Equitable
Drive, Eden Prairie, Minnesota, US;
(580) 16.10.2003
(111) 191693
(210) 2629-98
(732) Vinárske závody Topoľčianky - Ravena, s. r. o.,
Jesenského ulica č. 2, 949 01 Nitra, SK;
(580) 23.10.2003

(111) 191693
(210) 2629-98
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s. r. o., Farská
ulica č. 5, 949 01 Nitra, SK;
(580) 23.10.2003
(111) 191694
(210) 2630-98
(732) Vinárske závody Topoľčianky, s. r. o., Farská
ulica č. 5, 949 01 Nitra, SK;
(580) 23.10.2003

(111) 191694
(210) 2630-98
(732) Vinárske závody Topoľčianky - Ravena, s. r. o.,
Jesenského ulica č. 2, 949 01 Nitra, SK;
(580) 23.10.2003

(111) 197969
(210) 1047-2000
(732) Electrolux, s. r. o., Na Křečku 365, 109 00 Praha
10 - Horní Měcholupy, CZ;
(580) 23.10.2003
(111) 198601
(210) 3166-2000
(732) Peter Horecký PLUSTERM, Pri Rajčianke 49,
010 01 Žilina, SK;
(580) 29.10.2003

(111) 200779
(210) 2158-2001
(732) AG MA-REK, s. r. o., Nobelova 30, 831 02 Bratislava, SK;
(580) 20.10.2003
(111) 201724
(210) 3520-2001
(732) MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(580) 05.11.2003

(111) 201725
(210) 3521-2001
(732) MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(580) 05.11.2003
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(111) 201873
(210) 3319-2001
(732) MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(580) 05.11.2003

(111) 202033
(210) 3867-2001
(732) MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(580) 05.11.2003
(111) 203865
(210) 1423-2002
(732) TMS - MONTYS s. r. o., Vajnorská 135, 832 37
Bratislava, SK;
(580) 29.10.2003

(111) 203926
(210) 3680-2001
(732) Slovenský živnostenský zväz, Račianska 71,
831 02 Bratislava, SK;
(580) 29.10.2003
(111) 203927
(210) 3681-2001
(732) Slovenský živnostenský zväz, Račianska 71,
831 02 Bratislava, SK;
(580) 29.10.2003
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 159277
(210) 42815
(732) TOMMÜ - T, s. r. o., Bratislavská 34, 908 51
Holíč, SK;
(791) QUART, s. r. o., kpt. Jaroša 24, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 28.08.2003
(580) 21.10.2003

(111) 198679
(210) 386-2000
(732) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
(791) ZDROJ - HOS, a. s., Nupodská cesta 552, 956 33
Chynorany, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 01.07.2003
(580) 20.10.2003

(111) 176654
(210) 59229
(732) V. K. Konzulex, s. r. o., Miletičova 7, 821 08
Bratislava, SK;
(791) TV-PRESS s. r. o., Dunajská 4, 814 81 Bratislava, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 21.10.2003
(580) 10.11.2003

(111) 198679
(210) 386-2000
(732) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
(791) ZDROJ - VOPO, s. r. o., Železničná 3, 911 70
Trenčín, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 01.07.2003
(580) 20.10.2003

(111) 181652
(210) 252-95
(732) ALFA BIO, s. r. o., Horná 37, 974 00 Banská
Bystrica, SK;
(791) ALFA BIO SLOVAKIA, s. r. o., Horná 39,
974 01 Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 04.01.1999
(580) 20.10.2003

(111) 198679
(210) 386-2000
(732) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
(791) SINTRA, spol. s r. o., odštepný závod ZDROJ
Poprad, Hraničná 14, 058 27 Poprad, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 01.07.2003
(580) 20.10.2003

(111) 181980
(210) 1300-94
(732) Fomei Global Limited, Leondios´ a str. Maryvonne BLDG. 203/2, Limassol, CY;
(791) FOMEI SLOVAKIA, s. r. o., Za kasárňou 1,
831 03 Bratislava, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 11.08.2003
(580) 27.10.2003

(111) 198679
(210) 386-2000
(732) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
(791) M-MARKET, akciová spoločnosť, ul. Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 01.07.2003
(580) 20.10.2003

(111) 198427
(210) 2382-99
(732) Bushman Company a. s., Jílovská 1167/71a,
142 00 Praha 4, CZ;
(791) LP Komfort s. r. o., Lazarská 5, 110 00 Praha 1,
CZ;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 01.03.2003
(580) 23.10.2003

(111) 198679
(210) 386-2000
(732) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
(791) NITRAZDROJ, a. s., Štefánikova trieda 3,
949 01 Nitra, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 01.07.2003
(580) 20.10.2003

(111) 198679
(210) 386-2000
(732) PRIMA ZDROJ holding, a. s., Tatranská 298,
017 01 Považská Bystrica, SK;
(791) ZDROJ VEREX, a. s., Kuzmányho 1137, 031 29
Liptovský Mikuláš, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 01.07.2003
(580) 20.10.2003

(111) MOZ 382989
(732) Vogel & Noot Aktiengesellschaft, A – 8661
Wartberg, AT;
(791) OBAL – Vogel & Noot a. s., Slovesnká 1417/18,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29. 10. 2003
(580) 18.11.2003
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Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111) 93316
(220) 17.01.1927
(800) 273 183
Dátum medzinárodného zápisu: 26.08.2003
Platnosť pre: AZ, BX, BA, FR, HR, MK, HU,
DE, AT, RO, SI, YU, CH

(111) 201473
(220) 02.07.2001
(800) 811 286
Dátum medzinárodného zápisu: 03.02.2003
Platnosť pre: CZ, FR, HR, LV, HU, DE, PL, AT,
RU, SI, YU, IT, UA

(111) 93674
(220) 24.03.1927
(800) 273 184
Dátum medzinárodného zápisu: 26.08.2003
Platnosť pre: BX, BA, FR, HR, MK, HU, DE,
AT, RO, SI, YU, CH

(111) 203505
(220) 10.12.2002
(800) 811 012
Dátum medzinárodného zápisu: 06.08.2003
Platnosť pre: CZ, HU, PL

(111) 95461
(220) 20.09.1922
(800) 273 188
Dátum medzinárodného zápisu: 26.08.2003
Platnosť pre: AZ, BX, BA, FR, HR, MK, HU,
RO, SI, YU, CH
(111) 154617
(220) 23.02.1961
(800) 271 835
Dátum medzinárodného zápisu: 16.07.2003
Platnosť pre: DZ, BX, DK, EG, FI, FR, GR, IE,
KP, HU, DE, PT, AT, RO, YU, ES, CH, SE, IT,
GB, VN

(111) 154617
(220) 23.02.1961
(800) 480 061
Dátum medzinárodného zápisu: 22.07.2003
Platnosť pre: RU
(111) 187026
(220) 19.12.1996
(800) 810 931
Dátum medzinárodného zápisu: 23.07.2003
Platnosť pre: BX, CZ, FR, HR, HU, DE, PL, AT,
RO, SI, YU, ES, IT, UA
(111) 187027
(220) 19.12.1996
(800) 810 739
Dátum medzinárodného zápisu: 23.07.2003
Platnosť pre: BX, CZ, FR, HR, HU, DE, PL, AT,
RO, SI, YU, ES, IT, UA

(111) 200780
(220) 16.07.2001
(800) 809 971
Dátum medzinárodného zápisu: 24.03.2003
Platnosť pre: CZ, HU, PL, ES, SE, IT

(111) 203516
(220) 24.02.2003
(800) 811 421
Dátum medzinárodného zápisu: 06.08.2003
Platnosť pre: CZ, HU, PL, UA
(111) 203770
(220) 21.05.2002
(800) 811 479
Dátum medzinárodného zápisu: 08.09.2003
Platnosť pre: CZ, HU, PL

(111) 203771
(220) 21.05.2002
(800) 811 256
Dátum medzinárodného zápisu: 08.09.2003
Platnosť pre: CZ, HU, PL
(111) 203777
(220) 12.03.2003
(800) 811 206
Dátum medzinárodného zápisu: 08.09.2003
Platnosť pre: KZ, RU, UA

(111) 203778
(220) 12.03.2003
(800) 811 205
Dátum medzinárodného zápisu: 08.09.2003
Platnosť pre: KZ, RU, UA
(111) 203779
(220) 14.03.2003
(800) 810 273
Dátum medzinárodného zápisu: 08.09.2003
Platnosť pre: CZ, HU, DE, PL, AT
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Čiastočne vymazané ochranné známky
(111) 175891
(210) 828-94
(220) 07.04.1994
Dátum čiastočného výmazu: 10.07.2003
(510) Potraviny, najmä dietetická výživa pre dojčatá a
deti napr.zeleninová detská výživa v sklenených
obaloch.
8 (511) 5
(580) 10.07.2003

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

92057
95326
95380
95386
95394
95435
95438
95443
95444
95446
95447
95448
95449
95450
99105
100802
106580
110957
113566
155412
155413
155414
155415
155420
161488
161491
161506
161759
161760
161837

10.03.2003
16.03.2003
02.03.2003
02.03.2003
02.03.2003
24.03.2003
11.03.2003
25.03.2003
25.03.2003
25.03.2003
25.03.2003
25.03.2003
25.03.2003
25.03.2003
24.04.2003
25.03.2003
15.03.2003
29.03.2003
03.03.2003
01.03.2003
04.03.2003
04.03.2003
01.03.2003
04.03.2003
09.03.2003
05.03.2003
01.03.2003
21.03.2003
21.03.2003
27.03.2003

161873
162259
165334
165456
165457
165469
165472
165476
165614
165674
165799
171508
172076
172138
172141
172142
172143
172193
172204
172205
172206
172207
172208
172209
172210
172211
172212
172213
172257
172278

20.03.2003
28.03.2003
03.03.2003
03.03.2003
03.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
08.03.2003
22.03.2003
22.03.2003
15.03.2003
03.08.2002
23.03.2003
19.03.2003
19.03.2003
22.03.2003
22.03.2003
16.03.2003
26.03.2003
22.03.2003
26.03.2003
26.03.2003
25.03.2003
26.03.2003
25.03.2003
26.03.2003
26.03.2003
26.03.2003
08.03.2003
22.03.2003

172333
172334
172340
172434
172435
172438
172515
172527
172548
172566
172623
172679
172680
172686
172699
172715
172818
172839
172841
172842
172843
172954
174064
174065
174067
174083
174114
174116
174386
174604

25.03.2003
25.03.2003
18.03.2003
19.03.2003
22.03.2003
31.03.2003
23.03.2003
31.03.2003
26.03.2003
24.03.2003
10.03.2003
24.03.2003
22.03.2003
16.03.2003
01.03.2003
01.03.2003
29.03.2003
29.03.2003
29.03.2003
22.03.2003
22.03.2003
25.03.2003
26.03.2003
29.03.2003
15.03.2003
19.03.2003
24.03.2003
23.03.2003
29.03.2003
26.03.2003

174606
174634
175476
175477
175578
176084
176239
177398
177918
178257
178691
178728
178973
179649
179698
179699
179700
179701
179702
180035
180840
181014
181940
181941
184090
185332
186549

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)
2125-2000
1305-2001
2544-2001
3501-2001
3608-2001
3821-2001
3826-2001
18-2002

(141)
26.03.2003
12.03.2003
05.03.2003
05.03.2003
17.03.2003
09.03.2003
30.04.2003
08.03.2003
15.03.2003
12.03.2003
12.03.2003
15.03.2003
01.03.2003
08.03.2003
02.03.2003
04.03.2003
04.03.2003
23.03.2003
23.03.2003
11.03.2003
12.03.2003
28.05.2003
11.03.2003
12.03.2003
16.03.2003
05.03.2003
08.03.2003
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Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)
2123-2000
3199-2000

Oznámenie
Zverejnenie prihlášok ochrannej známky 3060-2001 a 2597-2001 vo Vestníku UPV SR 10/2003 je neplatné, platné je zverejnenie vo Vestníku UPV SR 1/2004.

