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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 60)
(111)
(141)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
(510)
(511)

(540)
(551)
(554)

Číslo zápisu
Dátum zániku
Dátum zápisu
Dátum obnovy
Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/obnovy
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Číslo prioritnej prihlášky
Dátum podania prioritnej prihlášky
Krajina alebo regionálna organizácia priority
Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume
Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky
Zoznam tovarov a/alebo služieb, ak neboli zatriedené/bez použitia triedenia
Medzinárodné triedenie tovarov a/alebo služieb,
a/alebo zoznam zatriedených tovarov a/alebo služieb
Reprodukcia známky
Údaje o kolektívnej známke
Trojrozmerná známka

(580) Dátum zápisu akejkoľvek transakcie v súvislosti
s prihláškou alebo zápisom ochrannej známky do
registra, napr. zmena majiteľa, zmena mena alebo
adresy, zrieknutie sa známky atď. (účinnosť)
(591) Údaje o uplatňovaných farbách
(731) Meno a adresa prihlasovateľa (-ov)
(732) Meno a adresa majiteľa (-ov)
(740) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(770) Meno a adresa predchádzajúceho prihlasovateľa (-ov) alebo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny
vlastníctva)
(771) Predchádzajúce meno alebo adresa prihlasovateľa (-ov) alebo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny
údajov)
(791) Meno a adresa držiteľa (-ov) licencie
(793) Podmienky a obmedzenia licencie
(800) Údaje o medzinárodnom zápise
Poznámka:
Číslo uvádzané pred kódom (511) znamená verziu Medzinárodného triedenia tovarov a služieb.
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Zverejnené prihlášky ochranných známok
(210)

(210)

(210)

(210)

1430-2001
458-2002
549-2002
608-2002
964-2002
1335-2002
1336-2002
1337-2002
1338-2002
1339-2002
1341-2002
1346-2002
1594-2002
1595-2002
1596-2002
1675-2002
1888-2002
1889-2002
1892-2002
2075-2002
2212-2002
2213-2002
2277-2002
2279-2002
2312-2002
2496-2002
2521-2002
2581-2002
2582-2002
2583-2002
2584-2002
2585-2002
2586-2002
2587-2002
2588-2002
2600-2002
2611-2002
2616-2002
2629-2002
2636-2002
2639-2002
2640-2002
2641-2002
2642-2002
2643-2002
2684-2002
2687-2002
2739-2002
2885-2002
2886-2002
2887-2002
2911-2002
2956-2002
2990-2002
3007-2002
3169-2002
3205-2002
3206-2002
3231-2002
3233-2002
3249-2002
3250-2002
3253-2002
3256-2002

3257-2002
3258-2002
3301-2002
3372-2002
3381-2002
3386-2002
3408-2002
3409-2002
3410-2002
3411-2002
3453-2002
3516-2002
3546-2002
3611-2002
3612-2002
3650-2002
3722-2002
3723-2002
3730-2002
3735-2002
3736-2002
3758-2002
3759-2002
3780-2002
3789-2002
7-2003
8-2003
26-2003
30-2003
34-2003
36-2003
37-2003
40-2003
84-2003
86-2003
87-2003
88-2003
94-2003
95-2003
96-2003
100-2003
118-2003
122-2003
132-2003
133-2003
148-2003
152-2003
153-2003
154-2003
202-2003
203-2003
204-2003
207-2003
212-2003
213-2003
214-2003
215-2003
216-2003
217-2003
218-2003
219-2003
220-2003
221-2003
222-2003

223-2003
224-2003
225-2003
227-2003
228-2003
230-2003
231-2003
232-2003
235-2003
236-2003
237-2003
238-2003
240-2003
245-2003
250-2003
268-2003
269-2003
270-2003
271-2003
272-2003
301-2003
311-2003
325-2003
327-2003
329-2003
330-2003
331-2003
332-2003
333-2003
334-2003
335-2003
336-2003
337-2003
338-2003
339-2003
340-2003
341-2003
349-2003
422-2003
446-2003
459-2003
460-2003
551-2003
552-2003
555-2003
556-2003
557-2003
558-2003
559-2003
561-2003
562-2003
563-2003
564-2003
565-2003
569-2003
570-2003
571-2003
572-2003
573-2003
574-2003
583-2003
584-2003
585-2003
586-2003

588-2003
595-2003
596-2003
597-2003
598-2003
599-2003
613-2003
615-2003
616-2003
617-2003
621-2003
623-2003
624-2003
627-2003
633-2003
634-2003
635-2003
636-2003
637-2003
644-2003
645-2003
646-2003
650-2003
651-2003
652-2003
653-2003
654-2003
655-2003
656-2003
659-2003
660-2003
661-2003
663-2003
664-2003
665-2003
668-2003
669-2003
670-2003
671-2003
673-2003
674-2003
675-2003
676-2003
678-2003
680-2003
681-2003
683-2003
684-2003
685-2003
686-2003
687-2003
688-2003
689-2003
690-2003
691-2003
692-2003
695-2003
696-2003
697-2003
698-2003
699-2003
700-2003
916-2003
917-2003
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(210)

(210)

(210)

(210)

919-2003
922-2003
923-2003
924-2003
925-2003
928-2003
929-2003
930-2003
932-2003
937-2003
938-2003
944-2003

947-2003
949-2003
951-2003
952-2003
958-2003
959-2003
960-2003
961-2003
968-2003
971-2003
972-2003
974-2003

980-2003
981-2003
982-2003
983-2003
986-2003
1767-2003
3300-2003
3312-2003
3357-2003
3358-2003
3443-2003
3444-2003

3488-2003
3489-2003
3524-2003
3546-2003
3547-2003
3657-2003
3758-2003
3759-2003

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

1430-2001
11.05.2001
0977806
24.11.2000
BX
9, 16, 35, 36, 37, 39, 41, 42
9 - Počítačový softvér na použitie pri tvorbe, inštalácií a prevádzkovaní aplikačných programov
na hlavnom počítači a klientských/serverových
aplikačných programov na integráciu finančných,
výrobných a predajných funkcií podniku a na vedenie klientského servisu a podporu podnikových
funkcií.
16 - Letáky, knihy, bulletiny, časopisy, správy,
noviny, manuály a príručky z oblasti vedenia
podniku, informačnej technológie a počítačového
spracovania informácií.
35 - Konzultácie v oblasti vedenia podniku, konzultácie v oblasti obchodu, vedenia a konzultácie
v oblasti obchodných postupov; konzultačné
služby v oblasti obchodného marketingu; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s počítačovým hardvérom a softvérom; poskytovanie
informácií týkajúcich sa konzultácie v oblasti
vedenia podniku, konzultácie v oblasti obchodu a
financií; projektový manažment v oblasti tvorby,
špecifikácie, kúpy, inštalácie a zavádzania informačných systémov; konzultácie v oblasti business acquisition; analytické služby, a to analýza
trhu a oceňovanie v oblasti obchodu; vedenie obchodných prieskumov a prieskumov trhu; poskytovanie obchodných informačných služieb
v oblasti obchodného manažmentu zmien, obchodného procesného manažmentu, obchodného
strategického manažmentu a plánovacích služieb
a obchodných technológií; plánovanie obchodného manažmentu, konzultácie týkajúce sa fúzie
podnikov; prepájanie podnikov; vedenie obchodného prieskumu a výskumu; dohľad nad podnikmi; podpora obchodného a priemyselného
manažmentu; ekonomické predpovede a analýza;
konzultácie v oblasti personálneho manažmentu;
príprava podnikových správ; usporiadávanie
a vedenie obchodných prezentácií a konferencií
v oblasti obchodu a obchodného manžmentu;
poskytovanie informácií v oblasti obchodných
konzultácií.
36 - Služby v oblasti finančníctva; finančné analýzy; služby v oblasti peňažníctva; financovanie
spojeného kapitálu.
37 - Služby týkajúce sa inštalácie, zavádzania,
údržby a opráv počítačov, počítačových systémov, počítačových sietí a počítačového hardvéru.
39 - Distribúcia výučbových materiálov k jednotlivým kurzom.
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41 - Vzdelávacie služby, najmä vedenie kurzov,
seminárov a workshopov v oblasti rozvoja a zavádzania počítačového softvéru, použitia počítačového softvéru, obchodu a obchodných operácií.
42 - Právne služby, a to sprostredkovávanie; vývoj výučbových materiálov pre iných v oblasti
vývoja a zavádzanie počítačového softvéru; poskytovanie informácií v oblasti informačnej technológie, počítačov a počítačových systémov;
konzultácie v oblasti počítačov, počítačových
systémov a tvorby počítačových systémov; počítačové služby, a to tvorba počítačových systémov pre iných; počítačové služby, a to poskytovanie databáz v oblasti konzultácie týkajúcej sa
obchodu, informačnej technológie, počítačov
a počítačových systémov; konzultačné služby
v oblasti informačnej technológie; tvorba počítačového softvéru pre iných; tvorba počítačových
pracovísk; služby týkajúce sa inštalácie, zavádzania, údržby a opráv počítačového softvéru.
(540)

(731) Accenture Global Services GmbH, Pestalozzistrasse 2, 8201 Schaffhausen, CH;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

458-2002
18.02.2002
1, 2, 3, 4, 9, 37, 42
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
záhradníctvo a lesníctvo, chemické výrobky na
použitie v priemysle a/alebo na použitie vo výrobných procesoch, syntetické materiály na absorpciu oleja, detergentné prísady do nafty, chemické prísady do palív, mazív a tukov, lepidlá na
priemyselné účely, nemrznúce kvapaliny, brzdové kvapaliny, prípravky na tvrdé spájkovanie,
odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobných procesoch, prípravky na disperziu oleja,
kvapaliny na hydraulické okruhy, spájkovacie
chemikálie, prevodové kvapaliny, kvapaliny na
rezanie a brúsenie, chladivá, chemické prípravky
na použitie pri ošetrovaní chladiacich systémov.
2 - Zmesi a prípravky proti korózii a usadeninám,
prípravky proti strate lesku kovov, ochranné prípravky na kovy, ochranné prostriedky proti
hrdzi.
3 - Mydlá, čistiace, pracie, leštiace a brúsne prípravky, detergenty a odmasťovače iné, než na
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použitie vo výrobných procesoch, brúsne prípravky, oleje na čistiace účely, odstraňovače
škvŕn, odhrdzovacie prípravky.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, oleje a tuky, palivá, nechemické prísady do palív, mazív
a tukov, zmesi absorbujúce, zvlhčujúce a viažuce
prach, osvetľovacie prostriedky; prevodové oleje,
oleje na rezanie a brúsenie.
9 - Meracie valce, meracie sklenené výrobky,
striekačky na odoberanie vzoriek chladiacich
olejov, teplomery s výnimkou lekárskych, tepelné indikátory, meracie, skúšobné, vážiace, monitorujúce a kontrolné prístroje a nástroje, chemické prístroje a nástroje, vedecké prístroje a nástroje, prístroje na testovanie mazív, hydraulických olejov a kvapalín, nemrznúcich prípravkov
a kvapalín na prenos tepla, nabíjačky elektrických batérií a akumulátorov, ochranné prilby pre
motocyklistov, zariadenia a čerpadlá na dávkovanie meraných množstiev oleja a tuku, videopásky (kazety), videonahrávky, počítače, počítačový softvér, počítačové programy.
37 - Servis, premazanie, údržby a opravárske
služby pre vozidlá, motory a stroje, monitorovanie a inšpekčné služby týkajúce sa výšky uvedených služieb, ošetrenie vozidiel proti korózii, nasadzovanie pneumatík a opravy prerazení (pichnutí), služby umývania motorových vozidiel,
služby čerpacích staníc.
42 - Analýzy, skúšky a monitorovanie olejov,
chladiacich prípravkov, tukov a mazív, sledovanie hladín paliva a mazív v strojoch a vozidlách,
analýzy a diagnózy miery opotrebenia defektov
a chýb v motoroch a strojoch, poradenské služby
založené na výsledkoch uvedených analýz a diagnóz, monitorovacie služby týkajúce sa servisu,
premazania, údržby a opráv vozidiel, motorov
a strojov.

(540)

(591) zelená, biela
(731) CASTROL LIMITED, Wakefield House, Pipers
Way, Swindon, Wiltshire, SN3 1RE, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

549-2002
26.02.2002
3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 25, 28, 30, 35, 41, 42
3 - Bieliace prípravky a iné látky na čistenie bielizne, pracie prípravky, čistiace prípravky, leštiace prípravky, odmasťovacie prípravky (s výnimkou tých, ktoré sa používajú vo výr. procese),
brúsne prípravky, mydlá, voňavkárske výrobky,
éterické oleje, vlasové vody, zubné pasty, kozmetické prípravky, vonné látky.
4 - Sviečky, knôty lampové a sviečkové, zdroje
na svietenie, ako sú vosky, tuky.
7 - Elektrické spotrebiče pre domácnosť a kuchynské vybavenie uvedené v triede 7 vrátane
mixérov (stroje), elektrické mixéry a miešače na
použitie v domácnosti, elektrické lisy na ovocie
pre domácnosť, elektrické kuchynské stroje na

krájanie a mletie, lisovanie, elektrické nože,
elektrické otvárače konzerv, elektrické šľahače,
stroje na miesenie, elektrické mlynčeky pre domácnosť.
8 - Príbory a nožiarske výrobky vrátane lyžíc,
nožov a vidličiek, najmä kuchynské príbory, vyrobené aj z plastu, kuchynské nože, rezačky na
pizzu, krájače na koláče, nožnice, škrabky na
potraviny, škrabáky (ručné nástroje), škrabky na
zeleninu, krájače na zeleninu, otvárače konzerv,
luskáčiky nie z drahých kovov.
9 - Prístroje a nástroje na meranie a váženie, meracie pomôcky, najmä kuchynské mierky (elektrické a mechanické), pravítka, metre, odmerné
nádoby a odmerné sklo, odmerné kanvy, lyžice,
poháre, krčahy, džbány a uzávery na tieto nádoby.
10 - Detské fľaše a cumle a uzávery na fľaše.
11 - Klimatizačné zariadenia, zariadenia a prístroje na čistenie a úpravu vzduchu, zariadenie
a stroje na čistenie alebo úpravu vody, elektrické
spotrebiče pre domácnosť a kuchynské vybavenie zahrnuté v triede 11, najmä kávovary, varné
prístroje a zariadenia, elektrické kanvice, ohrievadlá, vyhrievacie fľaše.
16 - Tlačoviny, najmä manuály, kuchárske knihy,
recepty, nálepky, menovky, visačky, knižné texty, maliarske šablóny, vizitkáre, stojany na ceruzy a perá, inštruktážne a vyučovacie materiály,
všetky zahrnuté v triede 16, maliarske štetce.
21 - Domáce a kuchynské potreby, ako sú strúhadlá, vývrtky, otvárače fliaš, lisy na cesnak, lisy
na ovocie pre domácnosť nie elektrické, stierky
a rozpierky, plastické naberačky, lopatky na potraviny a zmrzliny, natieracie nože, plastické
chápadlá, lyžice a naberačky na cestoviny, plastické držiaky na recepty, plastické dosky na krájanie, plastické bloky na uloženie nožov, kuchynské nádoby pre domácnosť a kryty na tieto
nádoby nie z drahých kovov, stolný riad, obedové súpravy, kuchynské náradie všetko s výnimkou z drahých kovov a police na tieto tovary, kuchynské potreby na pečenie, plastické tabule na
cesto, podnosy, tácky, hrnce, kastróly, panvice,
plechy na pečenie, misy, fľaše, vedrá, poháriky
a kryty a pokrievky na tieto tovary, výrobky zo
skla, porcelánu a kameniny, držiaky na sviece,
hrebene, špongie, prostriedky a pomôcky na čistenie, drôtenky, kefy, štetky a štetce okrem maliarskych, prenosné chladiace boxy, izolované
nosiče, izolované nosiče fliaš, izolované fľaše
a nádoby, termosky, termosky na jedlo.
25 - Odevy a pokrývky hlavy.
28 - Hry a hračky.
30 - Káva, čaj, kokos, ryža, tapioka, ságo, náhradky kávy, múka a výrobky z obilnín, chleba,
pečivo, cukrovinky, zmrzlina, med, melasa,
kvasnice, prášky na pečenie, jedlá soľ, omáčky,
ocot, horčica, korenie, ľad.
35 - Organizovanie výstav a veľtrhov na komerčné alebo reklamné účely, tiež prostredníctvom internetu, reklama, konzultácie zamerané
na reklamu, propragačné služby, marketing,
marketingové poradenstvo, obchodné a komerčné poradenstvo, poradenstvo v oblasti organizácie obchodnej činnosti a predaja, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, najmä poradenstvo pri
predaji technológií a programov.
41 - Vzdelávanie, najmä organizovanie kurzov
varenia, výučba v oblasti prezentácie tovarov.
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42 - Predaj tovarov vykonávaný v domácnostiach, predaj tovarov prostredníctvom katalógov,
maloobchodný predaj, predaj tovarov cez internet.
(540) TUPPERWARE
(731) DART INDUSTRIES INC., Delaware Corporation, 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando,
Florida 32837, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

608-2002
01.03.2002
9, 12, 18, 25
9 - Cyklistické prilby, cyklocomputery, cyklistické okuliare.
12 - Bicykle pretekárske, cestovné, športové, tréningové, horské a detské; súčiastky, výstroj a doplnky bicyklov uvedené v tejto triede, najmä rámy, vidlice, ráfiky, kormidlá, predložky a predstavce, meniče, prešmykače, brzdy, prevodníky,
kľuky, stredové a hlavové zariadenia, pedále,
blatníky, nosiče batožiny, náboje kolies.
18 - Cyklistické kabely a tašky.
25 - Textilná výstroj pre cyklistov a cykloturistov, najmä cyklistické čapice a šatky, rukavice
bez prstov; cyklistické pláštenky.

(540) LIBERTA
(731) Božík Peter, K Výstavisku 530/9, 911 01 Trenčín, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto,
SK;

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

964-2002
08.04.2002
9, 12, 35
9 - Ochranné prilby na šport.
12 - Bicykle, časti a súčasti bicyklov, tašky na
bicykle, pumpy, reťaze, rámy, riadidlá, sedadlá,
poťahy na sedadlá, ozubené kolesá, súkolesia,
pedále, zvončeky, brzdy, pneumatiky, ráfy
a ostatné príslušenstvo k bicyklom zaradené do
triedy 12.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi, reklamná a propagačná činnosť spojená
s bicyklami a príslušenstvom k bicyklom, najmä
reklamné materiály, ako sú letáky, plagáty, brožúry, prospekty, tlačivá, vzorky, návody, tričká,
taštičky s náradím na bicykel, príručné taštičky
na osobnú hygienu v súvislosti s použitím bicykla, reklamná činnosť prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete, reklamná a propagačná činnosť prostredníctvom médií, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete,
obchodný alebo podnikateľský prieskum.

(540) PACKAWAY
(731) PACKAWAY, s. r. o., Novohorská 18, 831 06
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1335-2002
03.05.2002
16, 35, 36
16 - Tlačoviny, knihy a tlačené publikácie, časopisy, noviny, brožúry, sprievodcovia a príručky,
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všetko v súvislosti s finančníctvom; príručky
o bežných akciách; správy o deklarovaných dividendách; záznamy o komunálnych obligáciách
a dividendách vydávaných korporáciami; správy
o kmeňovom akciovom kapitále; príručky a prílohy z oblasti bankovníctva a finančníctva; časopisy a správy týkajúce sa hospodárskych a obchodných štatistických úverových informácií
a podmienok, správ a prehľadov; tlačené tabuľky, grafy, diagramy, schémy a príručky vytvorené z uvedených informácií.
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchode
a reklame; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu;
analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické)
predpovede; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do
centrálnej kartotéky; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných
materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
rozhlasová reklama; televízne reklamy; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru;
komerčné využitie internetu; on-line inzercia.
36 - Zhromažďovanie peňažných prostriedkov od
verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom
investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného zákonom
o kolektívnom investovaní a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové
fondy; výkon nútenej správy podielových fondov; zhromažďovanie peňažných prostriedkov
s cieľom ich použiť na podnikanie; služby na využívanie dôchodkových fondov; dôchodkové
fondy; vydávanie kreditných kariet; služby týkajúce sa úverových kariet; organizovanie dobročinných zbierok; kapitálové investície; garancie, záruky, kaucie; klíring (zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné
platenie); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; pôžičky (financovanie);
daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); konateľstvo, zastupiteľstvo; správcovstvo;
služby v oblasti finančníctva; finančné riadene;
záručné pôžičky; hypotéky, poskytovanie pôžičky; burzové maklérstvo; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti
financií; elektronický prevod kapitálu; platobné
prevody vykonávané elektronicky; finančné informácie; vydávanie cenných papierov; úschova
cenností; kurzové záznamy na burze; príjem
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fónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru;
komerčné využitie internetu; on-line inzercia.
36 - Zhromažďovanie peňažných prostriedkov od
verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom
investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného zákonom
o kolektívnom investovaní a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové
fondy; výkon nútenej správy podielových fondov; zhromažďovanie peňažných prostriedkov
s cieľom ich použiť na podnikanie; služby na využívanie dôchodkových fondov; dôchodkové
fondy; vydávanie kreditných kariet; služby týkajúce sa úverových kariet; organizovanie dobročinných zbierok; kapitálové investície; garancie, záruky, kaucie; klíring (zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné
platenie); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; pôžičky (financovanie);
daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); konateľstvo, zastupiteľstvo; správcovstvo;
služby v oblasti finančníctva; finančné riadene;
záručné pôžičky; hypotéky, poskytovanie pôžičky; burzové maklérstvo; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti
financií; elektronický prevod kapitálu; platobné
prevody vykonávané elektronicky; finančné informácie; vydávanie cenných papierov; úschova
cenností; kurzové záznamy na burze; príjem
vkladov od spoločnosti; poskytovanie úverov;
investovanie do cenných papierov; finančný lízing; ochodovanie na vlastný účet alebo na účet
klienta s devízovými hodnotami v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options)
včítane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi; finančné maklérstvo; portfólio manažment; zahraničná obchodná
činnosť; operačný lízing; zmenárenská činnosť;
faktoring a forfajting; sprostredkovanie nákupu
a predaj nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo).

vkladov od spoločnosti; poskytovanie úverov;
investovanie do cenných papierov; finančný lízing; ochodovanie na vlastný účet alebo na účet
klienta s devízovými hodnotami v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options)
včítane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi; finančné maklérstvo; portfólio manažment; zahraničná obchodná
činnosť; operačný lízing; zmenárenská činnosť;
faktoring a forfajting; sprostredkovanie nákupu
a predaj nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo).
(540)

(731) Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., Rajská 15, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

1336-2002
03.05.2002
16, 35, 36
16 - Tlačoviny, knihy a tlačené publikácie, časopisy, noviny, brožúry, sprievodcovia a príručky,
všetko v súvislosti s finančníctvom; príručky
o bežných akciách; správy o deklarovaných dividendách; záznamy o komunálnych obligáciách
a dividendách vydávaných korporáciami; správy
o kmeňovom akciovom kapitále; príručky a prílohy z oblasti bankovníctva a finančníctva; časopisy a správy týkajúce sa hospodárskych a obchodných štatistických úverových informácií
a podmienok, správ a prehľadov; tlačené tabuľky, grafy, diagramy, schémy a príručky vytvorené z uvedených informácií.
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchode
a reklame; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu;
analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické)
predpovede; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do
centrálnej kartotéky; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných
materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
rozhlasová reklama; televízne reklamy; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom tele-

(540)

(731) Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., Rajská 15, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

1337-2002
03.05.2002
16, 35, 36
16 - Tlačoviny, knihy a tlačené publikácie, časopisy, noviny, brožúry, sprievodcovia a príručky,
všetko v súvislosti s finančníctvom; príručky
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o bežných akciách; správy o deklarovaných dividendách; záznamy o komunálnych obligáciách
a dividendách vydávaných korporáciami; správy
o kmeňovom akciovom kapitále; príručky a prílohy z oblasti bankovníctva a finančníctva; časopisy a správy týkajúce sa hospodárskych a obchodných štatistických úverových informácií
a podmienok, správ a prehľadov; tlačené tabuľky, grafy, diagramy, schémy a príručky vytvorené z uvedených informácií.
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchode
a reklame; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu;
analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické)
predpovede; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do
centrálnej kartotéky; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných
materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
rozhlasová reklama; televízne reklamy; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru;
komerčné využitie internetu; on-line inzercia.
36 - Zhromažďovanie peňažných prostriedkov od
verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom
investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného zákonom
o kolektívnom investovaní a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové
fondy; výkon nútenej správy podielových fondov; zhromažďovanie peňažných prostriedkov
s cieľom ich použiť na podnikanie; služby na využívanie dôchodkových fondov; dôchodkové
fondy; vydávanie kreditných kariet; služby týkajúce sa úverových kariet; organizovanie dobročinných zbierok; kapitálové investície; garancie, záruky, kaucie; klíring (zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné
platenie); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; pôžičky (financovanie);
daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); konateľstvo, zastupiteľstvo; správcovstvo;
služby v oblasti finančníctva; finančné riadene;
záručné pôžičky; hypotéky, poskytovanie pôžičky; burzové maklérstvo; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti
financií; elektronický prevod kapitálu; platobné
prevody vykonávané elektronicky; finančné informácie; vydávanie cenných papierov; úschova
cenností; kurzové záznamy na burze; príjem
vkladov od spoločnosti; poskytovanie úverov;
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investovanie do cenných papierov; finančný lízing; ochodovanie na vlastný účet alebo na účet
klienta s devízovými hodnotami v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options)
včítane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi; finančné maklérstvo; portfólio manažment; zahraničná obchodná
činnosť; operačný lízing; zmenárenská činnosť;
faktoring a forfajting; sprostredkovanie nákupu
a predaj nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo).
(540)

(731) Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., Rajská 15, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

1338-2002
03.05.2002
16, 35, 36
16 - Tlačoviny, knihy a tlačené publikácie, časopisy, noviny, brožúry, sprievodcovia a príručky,
všetko v súvislosti s finančníctvom; príručky
o bežných akciách; správy o deklarovaných dividendách; záznamy o komunálnych obligáciách
a dividendách vydávaných korporáciami; správy
o kmeňovom akciovom kapitále; príručky a prílohy z oblasti bankovníctva a finančníctva; časopisy a správy týkajúce sa hospodárskych a obchodných štatistických úverových informácií
a podmienok, správ a prehľadov; tlačené tabuľky, grafy, diagramy, schémy a príručky vytvorené z uvedených informácií.
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchode
a reklame; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu;
analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické)
predpovede; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do
centrálnej kartotéky; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných
materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
rozhlasová reklama; televízne reklamy; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
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elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru;
komerčné využitie internetu; on-line inzercia.
36 - Zhromažďovanie peňažných prostriedkov od
verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom
investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky do majetku vymedzeného zákonom
o kolektívnom investovaní a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové
fondy; výkon nútenej správy podielových fondov; zhromažďovanie peňažných prostriedkov
s cieľom ich použiť na podnikanie; služby na využívanie dôchodkových fondov; dôchodkové
fondy; vydávanie kreditných kariet; služby týkajúce sa úverových kariet; organizovanie dobročinných zbierok; kapitálové investície; garancie,
záruky, kaucie; klíring (zúčtovanie vzájomných
pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); úschovné služby, úschova v bezpečnostných
schránkach; pôžičky (financovanie); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti);
konateľstvo, zastupiteľstvo; správcovstvo; služby
v oblasti finančníctva; finančné riadene; záručné
pôžičky; hypotéky, poskytovanie pôžičky; burzové maklérstvo; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti financií;
elektronický prevod kapitálu; platobné prevody
vykonávané elektronicky; finančné informácie;
vydávanie cenných papierov; úschova cenností;
kurzové záznamy na burze; príjem vkladov od
spoločnosti; poskytovanie úverov; investovanie
do cenných papierov; finančný lízing; ochodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami v oblasti termínovaných
obchodov (futures) a opcií (options) včítane
kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi; finančné maklérstvo;
portfólio manažment; zahraničná obchodná činnosť; operačný lízing; zmenárenská činnosť; faktoring a forfajting; sprostredkovanie nákupu a
predaj nehnuteľností; sprostredkovanie (maklérstvo).

(540)

(731) Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., Rajská 15, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

1339-2002
03.05.2002
16, 35, 36
16 - Tlačoviny, knihy a tlačené publikácie, časopisy, noviny, brožúry, sprievodcovia a príručky,
všetko v súvislosti s finančníctvom; príručky
o bežných akciách; správy o deklarovaných dividendách; záznamy o komunálnych obligáciách
a dividendách vydávaných korporáciami; správy
o kmeňovom akciovom kapitále; príručky a prílohy z oblasti bankovníctva a finančníctva; časopisy a správy týkajúce sa hospodárskych a obchodných štatistických úverových informácií

a podmienok, správ a prehľadov; tlačené tabuľky, grafy, diagramy, schémy a príručky vytvorené z uvedených informácií.
35 - Poradenské a konzultačné služby v obchode
a reklame; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu;
analýzy nákladov; hospodárske (ekonomické)
predpovede; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do
centrálnej kartotéky; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných
materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom reklamných plôch;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
rozhlasová reklama; televízne reklamy; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete,
elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru;
komerčné využitie internetu; on-line inzercia.
36 - Zhromažďovanie peňažných prostriedkov od
verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky
do
majetku
vymedzeného
zákonom
o kolektívnom investovaní a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové
fondy; výkon nútenej správy podielových fondov; zhromažďovanie peňažných prostriedkov s
cieľom ich použiť na podnikanie; služby na využívanie dôchodkových fondov; dôchodkové fondy; vydávanie kreditných kariet; služby týkajúce
sa úverových kariet; organizovanie dobročinných
zbierok; kapitálové investície; garancie, záruky,
kaucie; klíring (zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie);
úschovné služby, úschova v bezpečnostných
schránkach; pôžičky (financovanie); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie
(poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti);
konateľstvo, zastupiteľstvo; správcovstvo; služby
v oblasti finančníctva; finančné riadene; záručné
pôžičky; hypotéky, poskytovanie pôžičky; burzové maklérstvo; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti financií;
elektronický prevod kapitálu; platobné prevody
vykonávané elektronicky; finančné informácie;
vydávanie cenných papierov; úschova cenností;
kurzové záznamy na burze; príjem vkladov od
spoločnosti; poskytovanie úverov; investovanie
do cenných papierov; finančný lízing; ochodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými hodnotami v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov s prevoditeľnými
cennými papiermi; finančné maklérstvo; portfólio manažment; zahraničná obchodná činnosť;
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37 - Služby v stavebníctve, opravy, údržba, výstavba, vykonávanie jednoduchých stavieb, stavebný dozor, sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve.

(540)

(540) TEGOLA Slovakia
(731) TEGOLA Slovakia, spol. s r. o., Vajnorská 85,
831 03 Bratislava, SK;

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

(731) Investičná a Dôchodková, správ. spol., a.s., Rajská 15, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

1341-2002
03.05.2002
41, 42, 43
41 - Služby poskytované prázdninovými tábormi,
prekladateľské služby, skúšanie, preskúšavanie,
vyučovanie (pedagogická činnosť), organizovanie vzdelávacích, súťažných a kultúrnych podujatí.
42 - Módne návrhárstvo.
43 - Ubytovacie služby prázdninových táborov.

(540) TÉGLAS
(731) TEGOLA Slovakia, spol. s r. o., Vajnorská 85,
831 03 Bratislava, SK;

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

(540) COLLEGE
(731) Hetmerová Ingrid, Ing., Ing. Ingrid Hetmerová
Jazyková škola COLLEGE, Piaristická 2, 949 01
Nitra, SK;

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

1346-2002
06.05.2002
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva vrátane
destilovaných nápojov.

1595-2002
28.05.2002
17, 19, 37
17 - Materiály tesniace, upchávacie a izolačné;
kovové izolačné fólie, plastové fólie s výnimkou
baliacich fólií, izolačné náterové farby.
19 - Stavebné materiály nekovové; prenosné
konštrukcie nekovové.
37 - Služby v stavebníctve, opravy, údržba, výstavba, vykonávanie jednoduchých stavieb, stavebný dozor, sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve.

1596-2002
28.05.2002
17, 19, 37
17 - Materiály tesniace, upchávacie a izolačné;
kovové izolačné fólie, plastové fólie s výnimkou
baliacich fólií, izolačné náterové farby.
19 - Stavebné materiály nekovové; prenosné
konštrukcie nekovové.
37 - Služby v stavebníctve, opravy, údržba, výstavba, vykonávanie jednoduchých stavieb, stavebný dozor, sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve.

(540) TEGLASS
(731) TEGOLA Slovakia, spol. s r. o., Vajnorská 85,
831 03 Bratislava, SK;

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

(731) Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic Center
Drive, Suite 528, San Rafael, CA 94903, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

1594-2002
28.05.2002
17, 19, 37
17 - Materiály tesniace, upchávacie a izolačné;
kovové izolačné fólie, plastové fólie s výnimkou
baliacich fólií, izolačné náterové farby.
19 - Stavebné materiály nekovové; prenosné
konštrukcie nekovové.

1675-2002
03.06.2002
3, 8, 16, 21, 35
3 - Chemické čistiace prostriedky patriace do tejto triedy.
8 - Britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov patriace do tejto triedy; papiernický
tovar a písacie potreby; kancelárske potreby
s výnimkou nábytku; obalové materiály z plastických hmôt.
21 - Neelektrické domáce a kuchynské potreby
s výnimkou potrieb z drahých kovov; hrebene;
špongie na použitie v domácnosti; štetky a štetce
okrem maliarskych; materiály na výrobu kief;
pomôcky na čistenie.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti so spoločnosťou poskytovaných služieb; komplexného zabezpečenia zákazníka papiernickým, kancelárskym
a obalovým tovarom.
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(540)

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

(731) B & K - SK spol. s r. o., Kukučínova 207/24,
017 01 Považská Bystrica, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1888-2002
26.06.2002
7, 8, 9, 11
7 - Stroje patriace do triedy 7; motory (s výnimkou motorov do pozemných vozidiel); spojky
a transmisné zariadenia okrem tých, ktoré sú do
pozemných vozidiel; poľnohospodárske nástroje
okrem nástrojov poháňaných ručne; liahne.
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom; nože,
vidličky a lyžice s výnimkou z drahých kovov;
sečné zbrane; britvy.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, 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;
automatické distribútory a mechanizmy prístroja
na mince; zapisovacie pokladnice; počítacie stroje, prístroje na spracovanie informácií
a počítače; hasiace prístroje.
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, výrobu pary,
na varenie, prístroje chladiace, na sušenie, ventiláciu, rozvod vody a sanitárne zariadenia.

1892-2002
26.06.2002
7, 8, 9, 11
7 - Motory (s výnimkou motorov do pozemných
vozidiel); spojky a transmisné zariadenia okrem
tých, ktoré sú do pozemných vozidiel; poľnohospodárske nástroje okrem nástrojov poháňaných
ručne; liahne.
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom; nože,
vidličky a lyžice s výnimkou z drahých kovov;
sečné zbrane.
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 prístroja na mince;
zapisovacie pokladnice; počítacie stroje, prístroje
na spracovanie informácií a počítače; hasiace prístroje.
11 - Prístroje na osvetlenie, rozvod vody a sanitárne zariadenia.

(540)

(731) Ambos Slovakia, s. r. o., Šurianska cesta 62,
940 01 Nové Zámky, SK;

(540)

(731) Ambos Slovakia, s. r. o., Šurianska cesta 62,
940 01 Nové Zámky, SK;

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

1889-2002
26.06.2002
7, 11
7 - Stroje patriace do triedy 7; motory (s výnimkou motorov do pozemných vozidiel); spojky
a transmisné zariadenia okrem tých, ktoré sú do
pozemných vozidiel; poľnohospodárske nástroje
okrem nástrojov poháňaných ručne; liahne.
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, výrobu pary,
na varenie, prístroje chladiace, na sušenie, ventiláciu, rozvod vody a sanitárne zariadenia.

(540)

(731) Ambos Slovakia, s. r. o., Šurianska cesta 62,
940 01 Nové Zámky, SK;

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

2075-2002
15.07.2002
179391
29.04.2002
CZ
16, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45
16 - Tlačoviny periodické a neperiodické, ako sú
brožúry, časopisy a podobné tovary z tejto triedy.
35 - Inzertná činnosť; distribúcia tovarov na reklamné účely.
37 - Upratovacie služby; opravy a údržba telekomunikačných zariadení a zariadení na ochranu
objektov; stavebné práce spojené so zaistením
bezpečnostných systémov; montáž a opravy
optických a bezpečnostných fólií; montáž telekomunikačných zariadení slúžiacich na ochranu
objektov; údržba a opravy v oblasti zabezpečovacích systémov; kontrola objektov na odpočúvacie zariadenia, ich vyhľadávanie a odstraňovanie.
38 - Služby spojené s prenosom zvuku aj obrazu.
39 - Vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo;
prevoz bezpečnostnými vozidlami finančných
hotovostí alebo cenín a zaistenie doprovodu; poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti
prevozu cenín; doručovanie cenností s ostrahou.
41 - Vydávanie tlačovín periodických a neperiodických, ako sú brožúry, časopisy; vzdelávacia
činnosť v oblasti zabezpečovania techniky a objektov, prevozu cenín, výcviku ostrahy; poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti vý-
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cviku ostrahy ; športový výcvik zabezpečovacej
služby na ochranu a stráženie.
42 - Zhromažďovanie dôkazov v oblasti obchodného, občianskeho aj pracovného práva, napríklad na prípravu súdnych sporov; projektové práce v oblasti zabezpečovacích systémov.
44 - Špeciálne práce so psami.
45 - Ochrana a stráženie majetku a osôb individuálna aj formou pultov centralizovanej ochrany;
komplex bezpečnostných služieb; detektívne
služby ako sledovanie osôb, poskytovanie osobnej ochrany a doprovodu; poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti zabezpečovania
techniky, objektov; poplachová požiarna služba;
otváranie dverových vstupov a bezpečnostných
zámkov; sprostredkovanie služieb požiarnej
ochrany.

služby, organizovanie živých vystúpení, živé
predstavenie, výchovné a zábavné služby poskytované v prázdninových táboroch, organizovanie
večierkov, vydávanie kníh, novín, časopisov a
nahraných nosičov záznamu zvuku, prevádzkovanie a poskytovanie športových a telovýchovných zariadení, zariadení slúžiacich na regeneráciu,
organizovanie
telovýchovných
a športových výcvikov, školení, seminárov, záujmová športová činnosť, organizácia a vedenie
profesionálnych a amatérskych športových klubov v oblasti kolektívnych a individuálnych športov, činnosť verejných telovýchovných škôl, kurzy cvičiteľov, trénerov a rozhodcov patriace do
tejto triedy, odborné poradenstvo v oblasti telovýchovnej činnosti, služby telesnej regenerácie
(nie na lekárske účely).

(540) FENIX
(731) AGENTURA FENIX s. r. o., U Chaloupek 13,
182 00 Praha 8 - Ďáblice, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(540) TATRAN PREŠOV
(731) 4 SPORT, s. r. o., Hlavná 45, 080 01 Prešov, SK;

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

2212-2002
29.07.2002
16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 41
16 - Tlačoviny, fotografie, zberateľské kartičky,
pohľadnice, periodické a neperiodické publikácie, spomienkové predmety z papiera, plagáty,
brožúry, kalendáre.
18 - Športové a cestovné tašky, vaky pre horolezcov, vaky pre turistov, dáždniky, slnečníky.
20 - Spomienkové predmety z plastov a dreva.
21 - Spomienkové predmety zo skla a porcelánu.
24 - Spomienkové predmety z textilu.
25 - Športové odevy, čiapky, šatky, tričká, trenírky, plášte, kombinézy, obuv, zápasové dresy,
fandresy, športové a spoločenské oblečenie.
26 - Odznaky na odevy s výnimkou odznakov
z drahých kovov.
28 - Športové potreby, náradie na športové hry
a športy pozostávajúce z lôpt na futbal, volejbal,
z hustiliek na lopty, z nafukovacích ihiel, náradie
na hry v prírode, krúžky a podkovy na hádzanie
na cieľ v kolíku, šípky na hádzanie a terče, vrhacie krúžky a cieľové stojany, lopty a rakety na
tenis, lopty, rukavice na chytanie lôpt a športového náradia, korčule, kolieskové korčule, krasokorčuliarske korčule, značkovacie kužele, zaťažovacie tréningové náradie, chrániče pre športovca, vybavenie na športové hry, siete, bránky,
lopty, palice, terče, športové stolné hry, ochranné
rukavice na šport, chrániče lakťov, kolien.
35 - Reklamná činnosť, organizovanie výstav na
reklamné účely, štatistické informácie, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií,
prieskum trhu a verejnej mienky, hospodárske
a ekonomické predpovede, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, vydávanie reklamných produktov, činnosť ekonomických a organizačných poradcov.
41 - Organizovanie kultúrnych podujatí, divadelných, filmových a audiovizuálnych predstavení,
koncertov, hudobných a tanečných produkcií, rezervácia vstupeniek, zábavné parky, obveselenie,
zábava, pobavenie, organizovanie vedomostných
a zábavných súťaží, informácie o možnostiach
zábavy, rozptýlenia, výchovno-zábavné klubové

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

2213-2002
29.07.2002
16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 41
16 - Tlačoviny, fotografie, zberateľské kartičky,
pohľadnice, periodické a neperiodické publikácie, spomienkové predmety z papiera, plagáty,
brožúry, kalendáre.
18 - Športové a cestovné tašky, vaky pre horolezcov, vaky pre turistov, dáždniky, slnečníky.
20 - Spomienkové predmety z plastov a dreva.
21 - Spomienkové predmety zo skla a porcelánu.
24 - Spomienkové predmety z textilu.
25 - Športové odevy, čiapky, šatky, tričká, trenírky, plášte, kombinézy, obuv, zápasové dresy,
fandresy, športové a spoločenské oblečenie.
26 - Odznaky na odevy s výnimkou odznakov
z drahých kovov.
28 - Športové potreby, náradie na športové hry
a športy pozostávajúce z lôpt na futbal, volejbal,
z hustiliek na lopty, z nafukovacích ihiel, náradie
na hry v prírode, krúžky a podkovy na hádzanie
na cieľ v kolíku, šípky na hádzanie a terče, vrhacie krúžky a cieľové stojany, lopty a rakety na
tenis, lopty, rukavice na chytanie lôpt a športového náradia, korčule, kolieskové korčule, krasokorčuliarske korčule, značkovacie kužele, zaťažovacie tréningové náradie, chrániče pre športovca, vybavenie na športové hry, siete, bránky,
lopty, palice, terče, športové stolné hry, ochranné
rukavice na šport, chrániče lakťov, kolien.
35 - Reklamná činnosť, organizovanie výstav na
reklamné účely, štatistické informácie, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií,
prieskum trhu a verejnej mienky, hospodárske
a ekonomické predpovede, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, vydávanie reklamných produktov, činnosť ekonomických a organizačných poradcov.
41 - Organizovanie kultúrnych podujatí, divadelných, filmových a audiovizuálnych predstavení,
koncertov, hudobných a tanečných produkcií, rezervácia vstupeniek, zábavné parky, obveselenie,
zábava, pobavenie, organizovanie vedomostných
a zábavných súťaží, informácie o možnostiach
zábavy, rozptýlenia, výchovno-zábavné klubové
služby, organizovanie živých vystúpení, živé
predstavenie, výchovné a zábavné služby pos-
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kytované v prázdninových táboroch, organizovanie večierkov, vydávanie kníh, novín, časopisov
a nahraných nosičov záznamu zvuku, prevádzkovanie a poskytovanie športových a telovýchovných zariadení, zariadení slúžiacich na regeneráciu,
organizovanie
telovýchovných
a športových výcvikov, školení, seminárov, záujmová športová činnosť, organizácia a vedenie
profesionálnych a amatérskych športových klubov v oblasti kolektívnych a individuálnych športov, činnosť verejných telovýchovných škôl, kurzy cvičiteľov, trénerov a rozhodcov patriace do
tejto triedy, odborné poradenstvo v oblasti telovýchovnej činnosti, služby telesnej regenerácie
(nie na lekárske účely).

tuhy, gumy, strúhadlá, strúhadlá - strojčeky, peračníky, ťažidlá.
25 - Odevy, najmä tričká, čapice, klobučnícky
tovar, obuv, ponožky, šatky, opasky, pásky
odevné.
26 - Nášivky na odevy, zažehľovacie obtlačky.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov,
poradenstvo pri riadení a organizácii obchodnej
činnosti, marketing, maloobchodné služby
a sprostredkovanie obchodu s tovarom v oblasti
audio-, video-, audiovizuálnych a multimediálnych záznamov, diel, programov, tlačovín, publikácií.
39 - Distribúcia zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových snímok a záznamov všetkých
druhov, tlačovín a polygrafických výrobkov
všetkých druhov.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť, vydávanie textov s výnimkou reklamných, edičná
činnosť, publikačná činnosť, nahrávanie nosičov
zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie, prenájom a poskytovanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a diel,
výroba a tvorba audiovizuálnych diel, TV produkcia, filmová produkcia, televízna výroba
programov, tvorba programov, tvorba a výroba
televíznych a audiovizuálnych programov,
agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, zábavná činnosť, napr.
usporadúvanie kultúrnych akcií, koncertov, predpredaj a rezervácia vstupeniek, prenájom
a požičiavanie nosičov zvukových, obrazových
alebo zvukovo-obrazových záznamov.
42 - Poradenstvo v audiovizuálnom odbore,
spravovanie autorských a príbuzných práv, získavanie nakladateľských práv na literárne, vedecké a umelecké diela, prevod a sprostredkovanie prevodu týchto práv, získavanie autorských
práv, práv výkonných umelcov a práv výrobcov
zvukových a obrazových záznamov, vykonávanie alebo sprostredkovanie prevodov týchto práv
na všetky druhy použitia takýchto záznamov.

(540)

(591) zelená, čierna, biela
(731) 4 SPORT, s. r. o., Hlavná 45, 080 01 Prešov, SK;

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

2277-2002
05.08.2002
6, 9, 14, 16, 25, 26, 35, 39, 41, 42
6 - Jednoduché výrobky z obyčajných kovov
a ich zliatiny, najmä prívesky na kľúče, kľúče,
umelecké alebo ozdobné predmety a výrobky.
9 - Nosiče záznamov nahrané i nenahrané, videokazety nahrané i nenahrané, audiokazety nahrané i nenahrané, nosiče audiovizuálnych programov, audioprogramov, audiovizuálnych diel,
audiovizuálnych diel v digitálnej podobe, filmov,
hudobných diel, CD disky, multimediálne aplikácie, multimediálne alebo informačné katalógy
(magnetické a elektronické publikácie), elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy
v elektronickej podobe, pohľadnice ilustrované
so zvukovou nahrávkou.
14 - Jednoduché výrobky zo vzácnych kovov
a ich zliatiny alebo z postriebreného alebo pozláteného kovu, klenoty, bižutéria, drahokamy,
umelecké alebo ozdobné predmety z drahých kovov, chronometrické prístroje, budíky, nástenné
hodiny, odznaky z drahých kovov, prívesky na
kľúče z drahých kovov.
16 - Výrobky z papiera, lepenky, najmä plagáty,
fotografie, pohľadnice, gratulácie, listové papiere, obálky, kalendáre nástenné a stolové, samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely, obtlačky, poznámkové bloky, maľovanky, activity
books, baliaci papier, papierové hračky, školské
zošity, skicáre, papierové tašky, papierové vreckovky, hlavolamy papierové, papierové obaly
patriace do tejto triedy, tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, tlačiarenské výrobky, prívesky na
kľúče z papiera, umelecké alebo ozdobné predmety z papiera, obaly a obalové materiály z plastických hmôt patriace do tejto triedy, plastové
tašky ako obalový materiál, ceruzky, pastelky,

(540)

(731) MC production, s. r. o., Čechova 409, 547 01
Náchod, CZ;
(740) Harvan Ladislav, Ing., Bratislava, SK;

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

2279-2002
06.08.2002
180522
06.06.2002
CZ
1, 2, 9, 16, 17, 20, 37, 39, 40, 42
1 - Keramické materiály ako suroviny, keramické
glazúry, keramické zmesi na spekanie.
2 - Antikorózne činidlá, prípravky, zmesi a látky,
chemické inhibítory korózie.
9 - Elektronické zariadenia, prístroje a komponenty.
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16 - Obalové materiály včítane antikoróznych
obalových materiálov, zhotovené z plastových
fólií, papiera a lepenky i špeciálnych polotovarov, akými sú kartón, tyče a pásy.
17 - Polotovary z polymérnych materiálov, najmä z plastov včítane antikoróznych plastov
a pien, fólií, dosiek, pásov a tyčí i drevotrieskových obalov, izolačné antikorózne nátery.
20 - Antikorózne misy, nádoby a kontajnery
z plastov.
37 - Čistenie, opravárske služby.
39 - Dopravné služby včítane expedície a dopravy nákladov, balenia a skladovania tovarov,
služby spojené so zaisťovaním dopravy tovarov,
príprava tovarov na expedíciu a skladovanie.
40 - Konzervovanie.
42 - Výskum, vývoj, návrh technológií na prípravu tovarov na balenie, expedíciu, skladovanie,
ochranu proti korózii; poradenstvo v oblasti výskumu a vývoja ochrany proti korózii; analýza
a poradenstvo vo vzťahu k problematike životného prostredia, zdravia a bezpečnosti; výskum a
vývoj antikoróznych obalov; skúšanie materiálov.
(540) MATCH TECH
(731) Northern Technologies International Corporation
(NTI), North Highway 49, 6680 Lino Lakes,
Minnesota, US;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

2312-2002
08.08.2002
2002-11464
15.02.2002
JP
9, 41
9 - Arkádové videoherné stroje, elektronické okruhy, optické disky ako DVD-ROMy a
CD-ROMy, magnetické disky, magnetické karty,
ROM kazety s nahranými programami hier pre
arkádové videoherné stroje, pákové ovládače
k arkádovým videoherným strojom, ostatné diely
a príslušenstvo pre arkádové videoherné stroje,
herné programy pre arkádové videoherné stroje
presunovateľné pomocou internetu, ostatné herné
programy pre arkádové videoherné stroje, spotrebiteľské videohry, hracie programy pre spotrebiteľské videohry presunovateľné pomocou internetu, ostatné herné programy pre spotrebiteľské videohry, optické disky ako DVD-ROMy
a CD-ROMy, magnetické disky, magnetické karty, ROM kazety a elektronické okruhy s nahranými hernými programami pre spotrebiteľské videohry, pákové ovládače pre spotrebiteľské videohry, ostatné diely a príslušenstvo pre spotrebiteľské videohry, ROM kazety a elektronické
obvody s nahranými programami pre príručné
hry so zobrazovacími jednotkami z tekutých
kryštálov, stroje na počítanie a triedenie mincí,
predajné automaty, prístroje a zariadenia na záchranu života, požiarne hasiace stroje, prístroje
varujúce pred zlodejmi, simulátory na výučbu
riadenia vozidiel, simulátory na športovú výučbu,
laboratórne prístroje a nástroje, digitálne kamery,
ostatné fotografické stroje a prístroje, kinematografické stroje a prístroje, optické prístroje a nástroje, krokomery, ostatné meracie a skúšacie
stroje a nástroje, stroje a prístroje na distribúciu a
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riadenie elektrickej energie, suché články, elektrické alebo magnetické meracie a skúšacie prístroje, spojovacie káble, elektrické bzučiaky,
mobilné telefóny, kopírovacie stroje, televízne
prijímače (televízory), prehrávače kompaktných
diskov, prehrávače videodiskov, reproduktory,
náhlavné slúchadlá, ostatné telekomunikačné
stroje a prístroje, herné programy pre počítače
presunovateľné pomocou internetu a ostatné počítačové programy, počítačové disky ako
DV-ROMy a CD-ROMy, magnetické disky,
magnetické karty, ROM kazety a elektronické
okruhy s nahranými hernými programami pre
počítače, pákové ovládače pre počítače, ostatné
diely a príslušenstvo pre počítače, polovodičové
prvky, elektronické obvody (nezahrnujúce tie,
ktoré majú nahrané počítačové programy), ostatné elektronické stroje, prístroje a ich diely, odporové drôty, cigaretové zapaľovače do automobilov, slnečné okuliare, mincové stroje, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
nafukovacie plavecké plaváky, plavecké dosky
na výcvik pohybu nôh, nahrané kompaktné disky, ostatné nahrávky, metronómy, elektronické
obvody a CD-ROMy s nahraným automatickým
prevedením programov pre elektronické hudobné
nástroje, posuvné pravítka, exponované kinematografické filmy, exponované dia filmy, dia rámčeky, nahrané videodisky a videopásky, elektronické publikácie.
41 - Výchovné a výcvikové služby vzťahujúce sa
na umenie, remeslo, šport alebo na všeobecné
znalosti, organizácia, riadenie alebo usporadúvanie seminárov, publikácia elektronických kníh
a časopisov formou on-line, vydávanie kníh, plánovanie a organizovanie filmových predstavení,
prehliadok, hier alebo hudobných predstavení,
premietanie filmov, výroba filmov alebo distribúcia filmov, uvádzanie živých divadelných
predstavení, réžia a uvádzanie hier, uvádzanie
hudobných predstavení, produkcia rozhlasových
a televíznych programov, produkcia videofilmov
v oblasti výchovy, kultúry, zábavy a športu (nie
pre filmové, rozhlasové a televízne programy
a nie na reklamu a propagáciu), réžia tvorby rozhlasových a televíznych programov, obsluha videozariadení alebo audiozariadení a pod. pri produkcii rozhlasových a televíznych programov,
organizácia, riadenie a usporadúvanie športových
súťaží, organizácia, riadenie a usporadúvanie automobilových pretekov, organizácia, riadenie a
usporadúvanie videoherných verejných produkcií/predstavení a súťaží, zabezpečovanie audio- a
videoštúdií, zabezpečovanie športových zariadení, zabezpečovanie zábavných parkov, prevadzkárne hracích strojov a ostatných zábavných zariadení, zabezpečovanie zariadení pre filmy, prehliadky, hry, hudbu alebo výučbové školenia,
predpredaj miest na prehliadky, rezervácia vstupeniek, prenájom kinematografických strojov
a prístrojov, prenájom kinofilmov, prenájom televíznych prístrojov, prenájom kníh, prenájom
záznamov a magnetických pások so zvukovým
záznamom, prenájom magnetických pások s obrazovým záznamom, prenájom spotrebiteľských
videohier a herného softvéru používaného pre
spotrebiteľské videohry, prenájom hračiek, prenájom arkádových videoherných strojov a ostatných zábavných strojov a prístrojov, prenájom
herných strojov a prístrojov, zaisťovanie, dodá-
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33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamné, marketingové a propagačné služby; obchodný manažment, obchodná správa;
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom;
podpora predaja pre iné osoby; vydávanie reklamných textov; organizovanie výstav na komerčné účely a ich propagácia; predvádzanie tovaru;
maloobchodné služby v oblasti potravín a nápojov, chemických výrobkov, farmaceutických
a zverolekárskych výrobkov, potravy a potrieb
pre zvieratá; kategorizácia potravín a nápojov,
chemických výrobkov, farmaceutických a zverolekárskych výrobkov, potravy a potrieb pre zvieratá, ktorá umožní spotrebiteľom prehliadať
a kupovať tieto produkty elektronicky; služby
public relations.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné
analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru; právne služby.
44 - Lekárske služby, veterinárne služby; starostlivosť o hygienu a krásu ľudí a zvierat; poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.

vanie, organizácia a riadenie hier formou on-line
prostredníctvom internetu a iných komunikácií
prostredníctvom počítačových terminálov.
(540) Triforce
(731) NINTENDO Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

2496-2002
28.08.2002
19
19 - Ľahké betónové zmesi.

(731) Termobetón s. r. o., Horné Orechové 25, 911 05
Trenčín, SK;
(740) Voleková Eva, Ing., Bratislava, SK;

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

2521-2002
02.09.2002
1, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 42, 44
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo;
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; lepidlá a spojivá
používané v priemysle.
5 - Farmaceutické, zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické
látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre
dojčatá a deti; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie hmyzu a
ostatných živočíšnych škodcov; fungicídy, herbicídy; prísady do potravy pre zvieratá na lekárske
účely;
pesticídy,
prášky,
spreje
a
obojky všetko na ničenie bĺch a na použitie na
zvieratách.
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, cukrovinky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice,
prášky do pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako
chuťové prísady; korenie; ľad.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné
produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v
iných triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina; semená, rastliny a kvety; potrava pre
zvieratá, vtáky, ryby; kosti pre psov; podstielka
pre zvieratá; slad; prípravky používané ako prísady do potravy pre zvieratá nie na lekárske
účely; nápoje pre domáce zvieratá; krmivá.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) happet's
(731) AFFINITY PETCARE, S.A., General Mitre,
149, 08022 Barcelona, ES;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

2581-2002
09.09.2002
3, 5
3 - Kozmetické prípravky a hygienické potreby,
ako mydlá, tekuté mydlá, vlasové, sprchovacie
i telové šampóny, prísady a soli do kúpeľa s výnimkou solí na liečebné účely; čistiace prostriedky na pleť, ako pleťové mlieka, opaľovacie krémy, pleťové masky, aviváže, balzamy na pery,
krémy, sprchovacie gély, zubné pasty, ústne vody nie na lekárske účely, vlasové prášky, vlasové
balzamy, toaletné vody, vody po holení, dezodoranty na osobnú potrebu, voňavkárske výrobky.
5 - Dezinfekčné prípravky.

(540)

(731) STYL, družstvo pro chemickou výrobu, Ohradní
30, 145 09 Praha 4, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

2582-2002
09.09.2002
3, 5
3 - Kozmetické prípravky a hygienické potreby,
ako mydlá, tekuté mydlá, vlasové, sprchovacie
i telové šampóny, prísady a soli do kúpeľa s výnimkou solí na liečebné účely; čistiace prostriedky na pleť, ako pleťové mlieka, opaľovacie krémy, pleťové masky, aviváže, balzamy na pery,
krémy, sprchovacie gély, zubné pasty, ústne vody nie na lekárske účely, vlasové prášky, vlasové
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balzamy, toaletné vody, vody po holení, dezodoranty na osobnú potrebu, voňavkárske výrobky.
5 - Dezinfekčné prípravky.
(540)

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

(731) STYL, družstvo pro chemickou výrobu, Ohradní
30, 145 09 Praha 4, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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2585-2002
09.09.2002
18, 25, 28
18 - Kožená galantéria, výrobky z kože a jej
imitácie nezahrnuté do iných tried, kabelky, doplnky z kože a jej imitácie, sedlárske a brašnárske výrobky, kabely, tašky, batohy, puzdrá a
obaly z kože patriace do tejto triedy.
25 - Pánske, dámske a detské odevy ako nohavice, košele, pulóvre, svetre, kabáty, bielizeň,
spodná bielizeň, hociktoré športové oblečenie
včítane oblečenia na kemping, turistiku a horolezectvo, detské a dojčenské oblečenie, plášte, kostýmy, zákazkové odevy, obuv, športová obuv,
opasky.
28 - Športové potreby včítane potrieb na kemping, turistiku a horolezectvo v rámci tejto triedy.

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

2583-2002
09.09.2002
18, 25, 28
18 - Kožená galantéria, výrobky z kože a jej
imitácie nezahrnuté do iných tried, kabelky, doplnky z kože a jej imitácie, sedlárske a brašnárske výrobky, kabely, tašky, batohy, puzdrá a
obaly z kože patriace do tejto triedy.
25 - Pánske, dámske a detské odevy ako nohavice, košele, pulóvre, svetre, kabáty, bielizeň,
spodná bielizeň, hociktoré športové oblečenie
včítane oblečenia na kemping, turistiku a horolezectvo, detské a dojčenské oblečenie, plášte, kostýmy, zákazkové odevy, obuv, športová obuv,
opasky.
28 - Športové potreby včítane potrieb na kemping, turistiku a horolezectvo v rámci tejto triedy.

(540) BLACK MARTEN
(731) VALLECO, spol. s r. o., Jasenice 1253, 755 01
Vsetín, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

2584-2002
09.09.2002
18, 25, 28
18 - Kožená galantéria, výrobky z kože a jej
imitácie nezahrnuté do iných tried, kabelky, doplnky z kože a jej imitácie, sedlárske a brašnárske výrobky, kabely, tašky, batohy, puzdrá a
obaly z kože patriace do tejto triedy.
25 - Pánske, dámske a detské odevy ako nohavice, košele, pulóvre, svetre, kabáty, bielizeň,
spodná bielizeň, hociktoré športové oblečenie
včítane oblečenia na kemping, turistiku a horolezectvo, detské a dojčenské oblečenie, plášte, kostýmy, zákazkové odevy, obuv, športová obuv,
opasky.
28 - Športové potreby včítane potrieb na kemping, turistiku a horolezectvo v rámci tejto triedy.

(540) O'ZONE
(731) VALLECO, spol. s r. o., Jasenice 1253, 755 01
Vsetín, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(731) VALLECO, spol. s r. o., Jasenice 1253, 755 01
Vsetín, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

2586-2002
09.09.2002
2, 18, 20, 25
2 - Prípravky na údržbu a ošetrovanie kože,
akými sú farby a moridlá na kožu.
18 - Kožená galantéria, predmety z kože a jej
imitácie nezahrnuté do iných tried, kabelky, opasky, doplnky z kože a jej imitácie, sedlárske
a brašnárske výrobky.
20 - Nábytok z kovu, dreva, plastu, tŕstia, nábytok záhradný a kancelársky.
25 - Obuv, odevy.

(540)

(731) VALLECO, spol. s r. o., Jasenice 1253, 755 01
Vsetín, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

2587-2002
09.09.2002
18, 25, 28
18 - Kožená galantéria, výrobky z kože a jej
imitácie nezahrnuté do iných tried, kabelky, doplnky z kože a jej imitácie, sedlárske a brašnárske výrobky, kabely, tašky, batohy, puzdrá a
obaly z kože patriace do tejto triedy.
25 - Pánske, dámske a detské odevy ako nohavice, košele, pulóvre, svetre, kabáty, bielizeň,
spodná bielizeň, hociktoré športové oblečenie
včítane oblečenia na kemping, turistiku a horolezectvo, detské a dojčenské oblečenie, plášte, kostýmy, zákazkové odevy, obuv, športová obuv,
opasky.
28 - Športové potreby včítane potrieb na kemping, turistiku a horolezectvo v rámci tejto triedy.
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25 - Reklamné a propagačné odevné doplnky a
čapice.
30 - Ryža, čokoláda, kakao, nápoje z kakaa alebo
čokolády, sušienky, jemné pečivo a cukrovinky,
obsahujúce čokoládu a/alebo ryžu.

(540) VALLECO
(731) VALLECO, spol. s r. o., Jasenice 1253, 755 01
Vsetín, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

2588-2002
09.09.2002
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 36, 37
2 - Farby a laky, antikorózne a impregnačné prostriedky.
3 - Autokozmetika na čistenie, umývanie automobilov, osviežovače a vône do automobilov,
osviežujúce vreckovky.
4 - Mazadlá, oleje a prísady na ošetrenie motorov, motorové oleje.
5 - Plné lekárničky.
6 - Kovové mechanické autozámky.
8 - Ručné náradie a nástroje k automobilu.
9 - Autorádiá, prehrávače a iné zariadenia na
prenos zvukového záznamu na zabudovanie
v motorovom vozidle, reproduktory, autoantény,
televízne prístroje, audio-, video- a hifi technika,
zosilňovače, equalizéry k rádioprijímačom a hifisúpravám, imobilizéry elektrické a elektronické,
elektronické zariadenie na centrálne ovládanie
okien a centrálne uzamykanie vozidiel, elektroinštalačný materiál, autopoistky, meracie prístroje
a meracia technika, hasiace prístroje, počítače,
prilby motocyklové, krosové a cyklistické, zvukové signalizačné zariadenia, výstražné trojuholníky.
11 - Elektrické osvetlenie vozidiel, žiarovky,
svetlomety.
12 - Plastové kryty bicyklov, disky na kolesá vozidiel, volanty, snehové reťaze, strešné okná,
mechanické imobilizéry, strešné nosiče batožiny,
bicyklov, lyží na karosérie, detské bezpečnostné
sedačky do motorových vozidiel i na bicykle,
ochranné a ozdobné lišty na karosérie, autopoťahy, spojlery, pneumatiky, magnetické nosiče batožiny a lyží, automobily osobné, nákladné, motocykle, športové bicykle, turistické a horské, karosárske diely.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti komodít, hnuteľného majetku, poistení a úverov.
37 - Opravy a montáž autorádií, reproduktorov
a antén, montáž bezpečnostných zariadení automobilov.

(540)

(731) ALBAMOBIL, s. r. o., Kolbenova 886/9a,
190 00 Praha 9, Vysočany, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

2600-2002
10.09.2002
16, 25, 30
16 - Lepenka a kartonážne výrobky, vrecia
a vrecká z plastických hmôt pre obalovú techniku.

(540) SCHOKOREIS
(731) CHOCOLAND s. r. o., Plzeňská 216, 267 01
Králův Dvůr, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

2611-2002
11.09.2002
18, 25, 28
18 - Plecniaky, cestovné tašky, cyklokabely, poľovnícke vaky, vaky pre turistov, školské vaky,
rybárske vaky, cestovné obaly na odevy.
25 - Tričká, šiltovky, džogingové súpravy, teplákové súpravy.
28 - Puzdrá na udice.

(540)

(591) modrá, čierna
(731) Sordeľ Márius, DURCH, Jánošíková 20, 940 01
Nové Zámky, SK;

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

2616-2002
11.09.2002
1, 2, 19, 37, 42
1 - Protipožiarne prípravky a hmoty.
2 - Protipožiarne nástreky a nátery.
19 - Stavebný materiál na protipožiarnu ochranu
stavebných konštrukcií vrátane ich dielov, napr.
panelov, výplní, dverí, okien, priehradiek, káblových rozvodov, strojového zariadenia a dopravných systémov; protipožiarne omietky; protipožiarne obklady a fólie nekovové; nekovové stavebné obklady a fólie jednoduché aj vrstvené.
37 - Vykonávanie protipožiarnej a tepelnej izolácie stavieb, kovových a nekovových konštrukcií
vrátane jednotlivých stavebných a interiérových
dielov, napr. dverí, okien, priehradiek, káblových
rozvodov, strojového zariadenia a dopravných
systémov, údržba, opravy a rekonštrukcie protipožiarnej a tepelnej ochrany a izolácie stavieb
a stavebných dielov a dielcov, prenájom a požičiavanie stavebnej techniky, stavebný dozor, stavebné informácie.
42 - Výskum, vývoj, projektová a inžinierska
činnosť v odbore protipožiarnych hmôt, materiálov, prostriedkov, výrobkov a techniky vrátane
technológií vykonávania protipožiarnej ochrany,
odborné a znalecké posudky a expertízy, odborné
poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti protipožiarnej ochrany.

(540) ORDEXAL
(731) J. SEIDL a spol., s. r. o., Husova 125, 544 01
Dvůr Králové nad Labem, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

2629-2002
12.09.2002
35, 36, 42
35 - Agentúry reklamné, analýzy nákladov, obchodné alebo podnikateľské informácie, vyhľadávanie informácií v počítačových okruhoch, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, prieskum trhu, prieskum
verejnej mienky, reklama, vedenie účtovných
kníh, účtovníctvo.
36 - Finančný lízing, finančníctvo, investície kapitálové, konzultačné služby, faktoring, forfaiting, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
nehnuteľností, prenájom kancelárskych priestorov, realitné kancelárie, zmenárenské služby, klíring, finančné informácie, finančné riadenie, finančné poradenstvo, garancie, záruky, kaucie,
investovanie kapitálu, konateľstvo, likvidácia
podnikov (finančné služby), prenájom bytov,
správa nehnuteľností.
42 - Licencie práv duševného vlastníctva, poradenstvo v odbore práv duševného vlastníctva,
konzultačné služby v odbore práv duševného
vlastníctva, právny výskum.

(540) BRAXTON
(731) PRO PARTNERS HOLDING, a. s., Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava, SK;

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

2636-2002
13.09.2002
38, 41
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov
na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; organizovanie zábavných,
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky;
požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; služby filmových a nahrávacích štúdií; prenájom dekorácií; zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby
agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; vydávanie kníh,
časopisov, novín a iných periodických publikácií;
divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo
iných predstavení; televízna zábava; prenájom
divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní;
informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov
zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie;
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plánovanie a organizovanie večierkov; služby
nahrávacích štúdií; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
a vedenie sympózií; tvorba videofilmov; strihanie videopások; usporadúvanie a prevádzkovanie
nekomerčných výstav; informácie o móde; reportérske služby; poradenské služby týkajúce sa
uvedených služieb.
(540) Hviezdy, na štart !
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné
18, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2639-2002
13.09.2002
38, 41
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov
na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; organizovanie zábavných,
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky;
požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; služby filmových a nahrávacích štúdií; prenájom dekorácií; zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby
agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; vydávanie kníh,
časopisov, novín a iných periodických publikácií;
divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo
iných predstavení; televízna zábava; prenájom
divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o
možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; služby klubov zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; plánovanie a organizovanie večierkov; služby nahrávacích štúdií; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
a vedenie sympózií; tvorba videofilmov; strihanie videopások; usporadúvanie a prevádzkovanie
nekomerčných výstav; informácie o móde; reportérske služby; poradenské služby týkajúce sa
uvedených služieb.

(540) Showtime
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné
18, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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2640-2002
13.09.2002
38, 41
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov
na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; organizovanie zábavných,
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky;
požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; služby filmových a nahrávacích štúdií; prenájom dekorácií; zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby
agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; vydávanie kníh,
časopisov, novín a iných periodických publikácií;
divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo
iných predstavení; televízna zábava; prenájom
divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní;
informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov
zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie;
plánovanie a organizovanie večierkov; služby
nahrávacích štúdií; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
a vedenie sympózií; tvorba videofilmov; strihanie videopások; usporadúvanie a prevádzkovanie
nekomerčných výstav; informácie o móde; reportérske služby; poradenské služby týkajúce sa
uvedených služieb.

(540) Zrnenie
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné
18, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2641-2002
13.09.2002
38, 41
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov
na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; organizovanie zábavných,
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky;
požičiavanie filmových premietačiek a príslušen-

stva; služby filmových a nahrávacích štúdií; prenájom dekorácií; zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby
agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; vydávanie kníh,
časopisov, novín a iných periodických publikácií;
divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo
iných predstavení; televízna zábava; prenájom
divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní;
informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov
zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie;
plánovanie a organizovanie večierkov; služby
nahrávacích štúdií; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
a vedenie sympózií; tvorba videofilmov; strihanie videopások; usporadúvanie a prevádzkovanie
nekomerčných výstav; informácie o móde; reportérske služby; poradenské služby týkajúce sa
uvedených služieb.
(540) dekabox
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné
18, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2642-2002
13.09.2002
38, 41
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov
na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; organizovanie zábavných,
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky;
požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; služby filmových a nahrávacích štúdií; prenájom dekorácií; zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby
agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; vydávanie kníh,
časopisov, novín a iných periodických publikácií;
divadelné predstavenia; tvorba divadelných
alebo iných predstavení; televízna zábava; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne
agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní;
informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúr-
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nych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov
zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie;
plánovanie a organizovanie večierkov; služby
nahrávacích štúdií; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie
a vedenie sympózií; tvorba videofilmov; strihanie videopások; usporadúvanie a prevádzkovanie
nekomerčných výstav; informácie o móde; reportérske služby; poradenské služby týkajúce sa
uvedených služieb.

(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné
18, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

(540) Eurománia
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Blatné
18, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

2643-2002
13.09.2002
38, 41
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; spravodajské kancelárie; prenájom prístrojov
na prenos správ; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Tvorba televíznych programov; tvorba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; organizovanie zábavných,
kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí;
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží; organizovanie plesov; organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; zábavné parky;
požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; služby filmových a nahrávacích štúdií; prenájom dekorácií; zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; prenájom audionahrávok; požičiavanie filmov; filmová tvorba; služby
agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; vydávanie kníh,
časopisov, novín a iných periodických publikácií;
divadelné predstavenia; tvorba divadelných alebo
iných predstavení; televízna zábava; prenájom
divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie
a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie
kongresov; informácie o výchove a vzdelávaní;
informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov
zdravia; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; organizovanie lotérií, organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie;
plánovanie a organizovanie večierkov; služby
nahrávacích štúdií; prenájom videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a
vedenie sympózií; tvorba videofilmov; strihanie
videopások; usporadúvanie a prevádzkovanie nekomerčných výstav; informácie o móde; reportérske služby; poradenské služby týkajúce sa
uvedených služieb.

Hlavolamy
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2684-2002
19.09.2002
9, 11, 35, 42
9 - Zariadenia na riadenie priemyselných procesov, najmä elektronické ukazovacie a regulačné
prístroje na zobrazenie a reguláciu fyzikálnych
veličín, softvér pre PC na riadenie technologických zariadení, elektronické zariadenia na indikáciu a reguláciu hladín kvapalín alebo sypkých
materiálov, elektronické snímače, napájacie zdroje, zváracie inventory.
11 - Osvetľovacie súpravy, svietidlá núdzového
osvetlenia.
35 - Reklamná činnosť, sprostredkovanie obchodu s tovarom, poradenstvo v obchodnej činnosti.
42 - Výskum a vývoj elektronických snímačov a
automatizovaných systémov.

(540) SENZORTECH
(731) SENZORTECH Zlatokov, s. r. o., Rázusova 8,
911 01 Trenčín, SK;
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;

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

2687-2002
19.09.2002
3, 16, 35, 36, 41, 42
3 - Nosiče obrazových, zvukových a zvukovoobrazových záznamov.
16 - Tlačoviny všetkých druhov.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, vydávanie
reklamných materiálov.
36 - Sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností.
41 - Vydavateľská činnosť.
42 - Grafické práce súvisiace s tlačovinami.

(540) STAVAJTE S NAMI
(731) VERSO spol. s r. o., Trenčianska 47, 821 08 Bratislava, SK;

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

2739-2002
27.09.2002
1, 3, 9, 11, 35, 36
1 - Prípravky na čistenie a odmasťovanie pre
priemysel.
3 - Prípravky na leštenie a brúsenie pre priemysel, prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie na automobily a pre domácnosť.
9 - Bezdrôtové ovládacie a signalizačné systémy
pre domácnosť.
11 - Zariadenia na osvetlenie, plynárenské a vodárenské zariadenia, najmä ohrievače vody, bojlery, regulátory na vodu a plyn, plynové zapaľovače, plynové potrubia, plynové horáky, sanitárne zariadenia.
35 - Franchising.
36 - Služby v oblasti nehnuteľností, nájom a prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými
službami - správa budov.
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zervované, sušené, varené a/alebo mrazené ovocie a zelenina; mliečne výrobky; zemiakové
chrumky a zemiakové lupienky; ovocné želé,
huspenina, jedlá želatína; marmelády a džemy,
ovocné omáčky patriace do triedy 29.
30 - Potravinové výrobky zložené prevažne z tovarov patriacich do triedy 30; malé občerstvenia
medzi hlavnými jedlami zložené prevažne z tovarov patriacich do triedy 30; instantné jedlá zložené prevažne z tovarov patriacich do triedy 30;
prípravky a prísady na výrobu uvedených produktov patriace do triedy 30; malé občerstvenia
medzi hlavnými jedlami na báze múky a obilnín;
cukrovinky nie na medicínske účely; omáčky
a šťavy (chuťové prísady), paradajková omáčka,
sójová omáčka, omáčky do šalátov; pudingy
a dezerty; ovocné želé (cukrovinky).

(540)

(731) Bezák Miroslav, KAPPA, Narcisová 44, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2885-2002
10.10.2002
29, 30
29 - Hotové jedlá zložené prevažne z tovarov
patriacich do triedy 29, instantné jedlá zložené
prevažne z tovarov patriacich do triedy 29; malé
občerstvenia medzi hlavnými jedlami zložené
prevažne z tovarov patriacich do triedy 29; prípravky a prísady na výrobu uvedených produktov
patriace do triedy 29; polievky; spracované, konzervované, sušené, varené a/alebo mrazené ovocie a zelenina; mliečne výrobky; zemiakové
chrumky a zemiakové lupienky; ovocné želé,
huspenina, jedlá želatina; marmelády a džemy,
ovocné omáčky patriace do triedy 29.
30 - Potravinové výrobky zložené prevažne z tovarov patriacich do triedy 30; malé občerstvenia
medzi hlavnými jedlami zložené prevažne z tovarov patriacich do triedy 30; instantné jedlá zložené prevažne z tovarov patriacich do triedy 30;
prípravky a prísady na výrobu uvedených produktov patriace do triedy 30; malé občerstvenia
medzi hlavnými jedlami na báze múky a obilnín;
cukrovinky nie na medicínske účely; omáčky
a šťavy (chuťové prísady), paradajková omáčka,
sójová omáčka, omáčky do šalátov; pudingy
a dezerty; ovocné želé (cukrovinky).

(540)

(591) hnedá, zelená, žltá, červená, strieborná, biela,
oranžová
(731) Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2886-2002
10.10.2002
29, 30
29 - Hotové jedlá zložené prevažne z tovarov
patriacich do triedy 29, instantné jedlá zložené
prevažne z tovarov patriacich do triedy 29; malé
občerstvenia medzi hlavnými jedlami zložené
prevažne z tovarov patriacich do triedy 29; prípravky a prísady na výrobu uvedených produktov
patriace do triedy 29; polievky; spracované, kon-

(540)

(591) žltá, zelená, oranžová, červená, strieborná, biela
(731) Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2887-2002
10.10.2002
29, 30
29 - Hotové jedlá zložené prevažne z tovarov
patriacich do triedy 29, instantné jedlá zložené
prevažne z tovarov patriacich do triedy 29; malé
občerstvenia medzi hlavnými jedlami zložené
prevažne z tovarov patriacich do triedy 29; prípravky a prísady na výrobu uvedených produktov
patriace do triedy 29; polievky; spracované, konzervované, sušené, varené a/alebo mrazené ovocie a zelenina; mliečne výrobky; zemiakové
chrumky a zemiakové lupienky; ovocné želé,
huspenina, jedlá želatína; marmelády a džemy,
ovocné omáčky patriace do triedy 29.
30 - Potravinové výrobky zložené prevažne z tovarov patriacich do triedy 30; malé občerstvenia
medzi hlavnými jedlami zložené prevažne z tovarov patriacich do triedy 30; instantné jedlá zložené prevažne z tovarov patriacich do triedy 30;
prípravky a prísady na výrobu uvedených produktov patriace do triedy 30; malé občerstvenia
medzi hlavnými jedlami na báze múky a obilnín;
cukrovinky nie na medicínske účely; omáčky
a šťavy (chuťové prísady), paradajková omáčka,
sójová omáčka, omáčky do šalátov; pudingy
a dezerty; ovocné želé (cukrovinky).
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vé, ventily drenážnych trubiek s výnimkou kovových a plastových, obkladačky stavebné s výnimkou kovových, dlažba s výnimkou kovovej,
úchytky pre rúry z plastu.
20 - Ventily z plastu.
42 - Konzultačné služby, inžinierske práce v odbore tepla, poradenstvo v odbore technického zariadenia stavieb.

(540)

(540)

(591) zelená, žltá, červená, biela, strieborná, oranžová
(731) Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, Bahnhofstrasse 19, 8240 Thayngen, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2911-2002
11.10.2002
6, 7, 9, 11, 17, 19, 20, 42
6 - Kovové spojovacie súčasti pre potrubia zahrnuté do tejto triedy, a to spojovacie kolená, rozdeľovacie kusy pre potrubia, spojky pre potrubia,
spojky pre trubky, ventily pre potrubia, spojovacie krúžky pre trubky, kovové trubky pre ústredné kúrenie, kovové potrubia, potrubia vodovodné
kovové.
7 - Čerpadlá, pumpy (stroje).
9 - Vodomery, tlakomery, teplomery s výnimkou
lekárskych, nástroje na kontrolu kotlov, snímače
teploty.
11 - Výrobky tepelnej techniky a ich súčasti zahrnuté do tejto triedy, prístroje a zariadenia na
kúrenie a výrobu pary, a to kotly, kotly pre práčovne a sanitárne zariadenia, výrobky tepelnej
techniky, a to horáky, teplovodné kúrenie, podlahové kúrenie, kúrenie do automobilov a jeho
komponenty, vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými a plynnými palivami, vykurovacie články, rozvody kúrení a ich súčasti, a to kohútiky a kohútiky na kúrenie, kotlové rúry do
vykurovacích zariadení, radiátory na kúrenie, radiátorové uzávery, kovové armatúry, termostatické ventily, tvarovky pre rozvody kúrenia,
úchytky pre trubky, výstuže pre potrubia kovové,
sanitárne rozvody a ich súčasti, a to kúpeľňové
armatúry, zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia, potrubia ako časti sanitnej inštalácie, tesnenia vodovodné, armatúry pre vane, vodovodné
potrubia, armatúry pre sanitárne rozvody, tvarovky pre sanitárne rozvody, sanitárne prístroje
a zariadenia, drezy, výlevky, kúpeľové a kúpacie
vane, umývadlá, záchody, záchodové sedadlá.
17 - Armatúry, potrubia a trubky z plastu, rozvody kúrenia z plastu, úchytky pre trubky z plastu,
materiály izolačné tepelné, tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy alebo plastov, objímky na potrubia nekovové, tesnenie na potrubie, výstuže pre potrubia nekovové, trúbky ohybné nekovové, tmely tesniace, hadice s výnimkou
kovových.
19 - Rúry vodovodné nekovové, tlakové potrubie
nekovové, rozvody na kúrenia nekovové a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté
do iných tried, tvarovky nekovové, rúry pre drenáže nekovové, rúry kameninové, potrubia spádové s výnimkou kovových, rúry pevné nekovo-

(731) I. Topcentrum, s. r. o., Vajnorská 140, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

2956-2002
16.10.2002
78/122,962
19.04.2002
US
36, 38, 41
36 - Finančné služby vo forme poskytovania systému obchodovania s cennými papiermi; elektronické poskytovanie služieb sprostredkovateľov
obchodovania s cennými papiermi; objektívne
ohodnocovanie cenných papierov; poskytovanie
analýz
trhov
s
cennými
papiermi
a modelov na objektívne ohodnocovanie cenných
papierov; informačné služby týkajúce sa finančných správ a informácií, cenných papierov,
trhov s cennými papiermi a energetického a ropného priemyslu.
38 - Interaktívne elektronické, zvukové a vizuálne komunikačné a informačné vysielanie cez,
prostredníctvom alebo pomocou lokálnych alebo
diaľkových počítačových sietí, bezdrôtových
komunikačných sietí, globálnych počítačových
informačných sietí a iných elektronických komunikačných sietí, služby tlačových a informačných
agentúr, najmä zhromažďovanie a rozširovanie
správ a informácií počítačmi.
41 - Služby reportérskych agentúr, najmä zhromažďovanie a rozširovanie správ a informácií
počítačmi; poskytovanie on-line publikácií vo
forme správ, zoznamov, brožúr, referenčných
materiálov, knižiek, bulletinov, novín, prospektov, príručiek, pohľadníc, letákov, voľných časopisových príloh k novinám, časopisov, obchodných a odborných kníh z oblasti správ, obchodu,
podnikania, financií, aktuálnych udalostí, zábavy,
športu, zaujímavých osobných príbehov, cenných
papierov, trhov s cennými papiermi a
energetického a ropného priemyslu, všetko poskytované prostredníctvom počítačov.

(540) BLOOMBERG.COM
(731) Bloomberg L.P., 499 Park Avenue, New York,
New York 10022, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(220)
8 (511)
(511)
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mných alebo náborových; prenájom audionahrávok; prenájom kinematografických filmov; vydávanie kníh; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; výroba (tvorba) rozhlasových
a televíznych programov; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích akcií; prenájom videorekordérov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; výroba (tvorba) videofilmov; online poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); elektronická edičná činnosť v malom
(DTP služby); poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); online vydávanie kníh a časopisov v elektronickej
forme.
42 - Obnovovanie počítačových databáz; prenájom strojového času počítačových databáz; tvorba softvéru; prenájom času na prístup do počítačových databáz; prenájom počítačového softvéru;
hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok); aktualizovanie počítačových programov; grafický dizajn;
prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické média; prieskum v
oblasti využitia počítačov.

2990-2002
21.10.2002
35
35 - Maloobchodné služby obchodných domov
a supermarketov pre tovary: lepidlá, farby, laky,
hygienické potreby, parfuméria, čistiace potreby,
priemyselné oleje a tuky, fungicídy, herbicídy,
farmaceutické prípravky, ručné nástroje, prístroje
optické, elektrické, elektronické, kontrolné, signalizačné, spotrebná elektronika, audio-, video-,
elektrické spotrebiče pre domácnosť, bicykle,
motorové dopravné prostriedky jednostopé aj
dvojstopé, výbušniny, zábavná pyrotechnika,
športové potreby, šperky, bižutéria, hudobné nástroje, papiernické tovary, náradie, drogéria, sklo,
porcelán, domáce potreby, textil, odevy,
obuv, galantéria, hračky, potraviny rastlinného a
živočíšneho pôvodu, ovocie, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové tovary.

(540)

(540)
(731) Wagner, s. r. o., Páričkova 5, 821 08 Bratislava,
SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

3007-2002
22.10.2002
30
30 - Čokoládové cukrovinky; pralinky a bonbóny.

(540)

(731) BAJKONUR s. r. o., Palkovičova 15, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

(591) čierna, biela, hnedá
(731) KRAFT FOODS SCHWEIZ HOLDING AG,
Bellerivestrasse 203, CH-8008 Zürich, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

3169-2002
05.11.2002
35, 41, 42
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľské práce; obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
prenájom reklamných materiálov; poradenstvo
v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných
textov; reklama; obchodné alebo podnikateľské
informácie; prenájom reklamných priestorov;
prenájom reklamnej plochy; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách;
on-line reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
41 - Prenájom audioprístrojov; prenájom videokamier; vydávanie textov s výnimkou rekla-

3205-2002
08.11.2002
35, 36, 42
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo pri vedení podnikov, personálne poradenstvo, poradenstvo pri obchodnej činnosti.
36 - Finančné informácie, finančné poradenstvo.
42 - Spravovanie autorských práv, inštalácia počítačových programov, licencie práv duševného
vlastníctva, obnovovanie počítačových databáz,
aktualizovanie počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, prenájom počítačového softvéru.

(540)

(731) Nizner Jaroslav, AKCEPT, Tulipánová 3591/1,
071 01 Michalovce, SK;

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

3206-2002
08.11.2002
35, 36, 42
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo pri vedení podnikov, personálne poradenstvo, poradenstvo pri obchodnej činnosti.
36 - Finančné informácie, finančné poradenstvo.
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42 - Spravovanie autorských práv, inštalácia počítačových programov, licencie práv duševného
vlastníctva, obnovovanie počítačových databáz,
aktualizovanie počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, prenájom počítačového softvéru.
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a kníh v elektronickej podobe prostredníctvom
počítačovej siete a/alebo satelitu.
41 - Kultúrne, výchovné, vzdelávacie a zábavné
činnosti, usporadúvanie a organizačné zabezpečenie kultúrnych akcií všetkých druhov.
(540)

(540)

(591) biela, čierna, žltá
(731) Černý Martin, Krhanická 716, 140 00 Praha 4,
CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(731) Nizner Jaroslav, AKCEPT, Tulipánová 3591/1,
071 01 Michalovce, SK;

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

3231-2002
12.11.2002
9, 16, 35, 38, 41
9 - Dáta, databázy a iné informačné produkty na
magnetických, optických, optickomagnetických
nosičoch patriacich do tejto triedy; súvisiaci softvér a hardvér, nosiče dát patriace do tejto triedy,
zariadenia, prístroje a konštrukčné prvky na vytvorenie a prevádzkovanie elektronických sietí
včítane softvérového vybavenia, multimediálne
aplikácie, multimediálne informačné katalógy,
elektronické časopisy, elektronické periodiká a
knihy v elektronickej forme, počítačový softvér,
nahraný softvér na CD a DVD diskoch
a magnetických médiách, zvukové a obrazové
záznamy na optických, magnetických a magnetooptických nosičoch, nosiče s audiovizuálnymi
nahrávkami.
16 - Papier, výrobky z papiera, periodické a neperiodické publikácie, knihy, časopisy, brožúry,
fotografie, informačné produkty na papierových
nosičoch, dáta a databázy na papierových nosičoch, tlačené manuály, reklamné a propagačné
výrobky z papiera patriace do tejto triedy, pohľadnice, listové papiere, obálky, blahoželania,
kalendáre, samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely, obtlačky, vystrihovačky, baliaci
papier, tašky ako obalový materiál, zošity, skicáre.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vydávanie,
rozširovanie a aktualizovanie reklamných a informačných materiálov, poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií, multimediálne komerčné informácie, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových
médií a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia.
38 - Prevádzkovanie rozhlasového vysielania,
najmä tvorba rozhlasových programov, rozhlasového spravodajstva, publicistika, hudobné vysielanie, hudobné súťaže, služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných telekomunikačných sietí, počítačové
komunikačné siete, internet, satelity, rozširovanie, zverejňovanie a prenos informácií, dát
a správ prostredníctvom informačných a telekomunikačných prostriedkov a sietí, šírenie elektronických časopisov, elektronických periodík

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

3233-2002
12.11.2002
7, 11, 35
7 - Práčky; odstredivky a žmýkačky; umývačky
riadu.
11 - Chladničky; chladiace zariadenia a spotrebiče; mrazničky a mraziace zariadenia, elektrické
sušičky bielizne.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.

(540)

(731) EAST TRADING COMPANY, spol. s r. o., Novozámocká 104, 949 05 Nitra, SK;

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

3249-2002
14.11.2002
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva a liehoviny.

(540) Wiliamsovka
(731) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;

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

3250-2002
14.11.2002
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva a liehoviny.

(540) Frucon
(731) FRUCONA Košice, a. s., Textilná 6, 042 62 Košice, SK;

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

3253-2002
14.11.2002
1, 3, 4
1 - Tenzidy ako chemické prísady do výrobkov;
biologické prísady a prípravky, enzýmy a enzymatické prípravky na priemyselné využitie; chemické prostriedky na konzervovanie potravín
a krmív; umelé sladidlá; hnojivá prírodné a
umelé pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhrad-
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níctvo a záhradkárov; živné soli a roztoky pre
vonkajšie a izbové rastliny a kvety; chemické
prísady do fungicídov a bakteriálne prípravky
patriace do triedy 1.
3 - Pracie čistiace a leštiace prostriedky a prípravky, najmä pracie prášky, namáčacie prostriedky, avivážne a bieliace prípravky; prostriedky na umývanie riadu a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; kozmetické výrobky, najmä s obsahom tenzidov, napr.
toaletné a tekuté mydlá, šampóny, peny a soli do
kúpeľa, stabilizujúce peny, emulzie, pleťové
mlieka a pleťové vody, zubné pasty a prášky,
ústne vody.
4 - Priemyselné oleje a mazacie tuky; mazadlá;
zmesi pohlcujúce prach vrátane jeho zavlažovania a viazania.

(540) TORSIL
(731) VALTECH TORS, v. o. s., Dolní Bojanovice
852, 696 17 Dolní Bojanovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

3256-2002
14.11.2002
28
28 - Rybárske náčinie zahrnujúce cievky na rybárčenie, navijaky na rybárčenie, prúty na rybárčenie, vlasce na rybárčenie, vodiace zariadenia
na vlasce (na použitie na rybárske navijaky), háčiky na rybárčenie, návnady (umelé) na rybárčenie, umelé návnady, prútené koše na chytanie
rýb, plaváky na rybárčenie, rybárske závažia
(najmä olovká), podberáky pre rybárov, rybárske
tašky (rybárske náčinie), rybárske rukavice; puzdrá na rybárske prúty a kontajnery na rybárske
náčinie.

(731) SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-Cho, Sakai, Osaka, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

3258-2002
14.11.2002
28
28 - Rybárske náčinie zahrnujúce cievky na rybárčenie, navijaky na rybárčenie, prúty na rybárčenie, vlasce na rybárčenie, vodiace zariadenia
na vlasce (na použitie na rybárske navijaky), háčiky na rybárčenie, návnady (umelé) na rybárčenie, umelé návnady, prútené koše na chytanie
rýb, plaváky na rybárčenie, rybárske závažia
(najmä olovká), podberáky pre rybárov, rybárske
tašky (rybárske náčinie), rybárske rukavice; puzdrá na rybárske prúty a kontajnery na rybárske
náčinie.

(540)

(731) SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-Cho, Sakai, Osaka, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

3301-2002
18.11.2002
35, 41
35 - Rozširovanie reklamných materiálov, reklama, obchodná administratíva, sprostredkovanie
obchodu s tovarmi, kancelárske práce, obchodný
manažment.
41 - Výchova, vzdelávanie, organizovanie seminárov a konferencií, internetové vydávanie časopisu, informácie o výchove, vzdelávaní a zábave,
elektronická edičná činnosť, korešpodenčné kurzy, vydávanie kníh a časopisov.

(540)
(731) SHIMANO INC., 77, Oimatsu-Cho, 3-Cho, Sakai, Osaka, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

3257-2002
14.11.2002
28
28 - Rybárske náčinie zahrnujúce cievky na rybárčenie, navijaky na rybárčenie, prúty na rybárčenie, vlasce na rybárčenie, vodiace zariadenia
na vlasce (na použitie na rybárske navijaky), háčiky na rybárčenie, návnady (umelé) na rybárčenie, umelé návnady, prútené koše na chytanie
rýb, plaváky na rybárčenie, rybárske závažia
(najmä olovká), podberáky pre rybárov, rybárske
tašky (rybárske náčinie), rybárske rukavice; puzdrá na rybárske prúty a kontajnery na rybárske
náčinie.

(731) info.com Slovakia, s. r. o., Gabriela Povalu 17,
010 01 Žilina, SK;

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

3372-2002
22.11.2002
02 3185076
24.09.2002
FR
6, 17, 20
6 - Kovové stavebné materiály na transport,
transfer alebo skladovanie rádioaktívnych alebo
inak nebezpečných výrobkov; kovové kontajnery
a kovové koše na transport, transfer alebo skladovanie rádioaktívnych alebo inak nebezpečných
výrobkov.
17 - Plastové vrecia a vrecká ako polotovary;
obaly vyrobené z týchto materiálov na transport,
transfer alebo skladovanie rádioaktívnych alebo
inak nebezpečných výrobkov.
20 - Nekovové kontajnery na transport, transfer
alebo skladovanie rádioaktívnych alebo inak nebezpečných výrobkov.
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(540) TN
(731) COGEMA LOGISTICS, Societe anonyme, 1, rue
des Hérons, 78180 Montigny Le Bretonneux, FR;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

3381-2002
25.11.2002
1, 2, 17, 19, 27, 35, 37, 40, 42
1 - Zmáčadlá (chemikálie) na ľahčené plastové
granuly alebo plastovú drvinu na výrobu protihlukového i tepelnoizolačného plniva do betónových, maltových a omietkových zmesí; plastový
granulát a plastová drvina, najmä polystyrénové
a polyuretánové, vybavené povrchovou vrstvou
z organických i anorganických tenzidov; chemické prípravky na potlačenie alebo odstránenie
účinkov elektrostatickej energie v plastových
granulátoch a plastových drvinách; plastické
hmoty ako suroviny; polystyrén, polyuretán ako
surovina; disperzia plastov; disperzné činidlá na
plastické hmoty; filtračné materiály (plastické
látky v surovom stave); polystyrénová drvina;
polyuretánová drvina; plnivo ako chemická prísada do betónov a mált na zlepšenie ich tepelnoizolačných vlastností; priemyselné chemikálie;
surové akrylové živice; celulóza, buničina; chemické prípravky na čistenie, na odmasťovanie;
chemické tužidlo na papier; chlórové vápno; deriváty celulózy; drevovina; trieslové drevo; epoxidové živice v surovom stave; chemické prípravky na výrobu farieb; chemické prípravky na
výrobu pigmentov; hydráty; kamenec; hlinitý
kamenec; kaolín; kazeín na priemyselné účely;
odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; namáčacie, zvlhčovacie prípravky
na farbenie a čistenie; ohňovzdorné prípravky;
disperzné činidlá na plastické hmoty; plastické
hmoty ako suroviny; povrchovo aktívne chemické činidlá; silikáty; silikóny; tmely ako impregnačné látky s výnimkou farieb; umelé živice
v surovom stave; látky na vytvrdenie vápenca;
ťažká voda; nemrznúca zmes; hlina; zemina na
pestovanie; vzácne zeminy; rašelina ako hnojivo;
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;
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); chemické 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; lepid-
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lá na kožu; lepidlá, tmely na obuv; mastix na
kožu; oleje na vyčiňovanie 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; zváracie, spájkovacie pasty;
lepidlá na priemyselné účely; gleje, lepidlá
(škrobové lepidlá, glutén) s výnimkou glejov na
kancelárske použitie a pre domácnosť; lepidlá a
gleje na lepenie plagátov; prípravky na oddeľovanie a odlepovanie; lepidlá na tapetovanie; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; adhezíva - lepiace materiály na priemyselné
účely; prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami; prípravky na glejenie; viskóza; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
2 - Farbivá; alizarínové farbivá; karmínová červeň - farbivo z červca neopálového; modridlá
(farbivá alebo farby); indigo (farbivo); kurkuma
(farbivo); čerň (farbivá a farby)]; annotto (farbivo); sadze (farbivo); bieloby (ako farbivá a farby); šafran (farbivo); oxid kobaltitý (farbivo);
roztok na bielenie; olovnatá bieloba; mínium; koralová fermež; glejoživice; glieda, oxid olovnatý,
olovená oranž; gumiguta na maľovanie; kalofónia; kopal; lesklice na keramiku; platinové lesky
na keramiku; sikatívy na vysúšanie farieb; striebrenky na keramiku; sumach 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;
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; farbiarske drevo; žlté drevo (ako 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; riedidlá na farby a laky; terpentín (riedidlo na farby); fermeže; spojivá na farby; zahusťovače do farieb; pigmenty; strieborné
emulzie, pigmenty; oxid zinočnatý (zinková
bieloba - pigment); karbónová čerň (pigment);
lampová čerň (pigment); oxid titaničitý (pigment); tlačiarenské pasty (farby); tlačiarska farba
na gravírovanie; tlačiarenské farby (atrament);
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;
ochranné protikorózne prípravky; prípravky proti
hrdzi; 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; sandarak; šelak;
auramín; badižón; kanadský balzam; senna (hlinka); prírodné živice ako surovina; náplne do tlačiarní a kopírovacích prístrojov (tonery); sklársky tmel; git, náterový tmel; farebné papiere na
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farbenie veľkonočných vajec; prípravky na
odstraňovanie tapiet; značkovacia farba, značkovací atrament na zvieratá; náhradné náplne do
uvedených tovarov; obaly, puzdrá a stojany na
uvedené tovary.
17 - Izolačné materiály; zvukovoizolačné materiály; tepelnoizolačné a protihlukové zmesi v suchom a mokrom stave; izolanty; tepelné izolanty;
materiály a hmoty zabraňujúce vyžarovaniu tepla, sálaniu tepla, tepelnej radiácii; kalorimetrické
prostriedky na udržiavanie tepla; 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 vulkanfíbrové 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; azbestovo-cementové
krytiny; azbestové bridlicové škridly; 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; akrylové živice ako polotovary; balata; ebonit; ebonitové formy; gutaperča; kaučuk ako surovina alebo polotovar; latex;
plastické hmoty, polotovary; umelé vlákna nie na
použitie v textilnom priemysle; vypchávkové
materiály z gumy a plastov; 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 s výnimkou fólií na balenie; 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; nekovové spojky na potrubie; objímky na potrubia a rúry s výnimkou kovo-

vých; nekovové vystužovacie materiály na potrubia; ohybné rúry s výnimkou kovových; spájacie rúry chladičov; 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; konské podkovy s
výnimkou kovových; chemické prípravky na opravu dier; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
19 - Umelé kamenivo ako stavebný materiál; plnivo ako stavebný materiál do betónov a mált na
zlepšenie ich tepelnoizolačných vlastností; kamenivo; plnivo pre stavebníctvo - do omietok,
betónov, mált, cementových poterov a platní;
ľahčené betónové, maltové a omietkové zmesi s
tepelnoizolačnými a protihlukovými vlastnosťami v suchom a mokrom stave; stavebné prefabrikáty a tvárnice; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; alabaster; bitúmen, asfalt, živice,
decht, smola, uhoľný decht; bridlica; bridlicová
múčka; cement do pecí; cement do vysokých pecí; cement; sorelov cement; azbestocement; azbestová malta; granit; hlina; hlina na tehly; hrnčiarska hlina (surovina); kameň, stavebný kameň;
kremeň; žiaruvzdorný kameň; kameniny pre stavebníctvo; kamenárske výrobky; tuf; mramor; terakota; umelý kameň; piesok s výnimkou
lejárskeho; kremenný piesok, striebronosný piesok; štrk; makadam; nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; refrakčné materiály; olivín pre stavebníctvo; omietky pre stavebníctvo;
sadra; sadrové stavebné diely; okrasné stavebné
diely zo sadry; slinkový odpad; slinok; stavebná malta; stavebný papier; surová krieda;
šamot; trstina na stavebné účely; vápenec; vápnitý slieň; vápno; vylisovaná, aglomerovaná
cukrová trstina ako stavebný materiál; xylolit;
tehly; trosková tehla; stavebné sklo, izolačné stavebné sklo; tabuľové sklo pre stavebníctvo (stavebný materiál); krištáľ; alabastrové sklo; netrieštivé sklo; troska, nistejové sklo (stavebný
materiál); stavebné prvky z polystyrénu, polyuretánu; lišty pre stavebníctvo zo sadry, polystyrénu, polyuretánu; asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo; lepenka na stavebné účely; asfaltová lepenka bitúmenová; betón; dielce,
výrobky, prefabrikáty z betónu; polystyrénbetón; polyuretánbetón; cementové potery, platne;
potery s výnimkou kovových; ohňovzdorné cementové povlaky; 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; nekovové
stavebné dlaždice a obkladačky; osvetľovacia
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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; konštrukcie akvárií; piesok, štrk
do akvárií; vaničky pre vtáky (nekovové konštrukcie); voliéry 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, bidlá; betónové podpery, stĺpy; 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 dyhy; drevené obloženie; drevo
na výrobu sudov; dyhové drevo; drevené obaly
patriace do tejto triedy; 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 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; stavebné panely z polystyrénu,
polyuretánu; 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;
stavebné krytiny, strešné krytiny, škridly, esovky
s výnimkou kovových; asfaltové (bitúmenové)
potery, povlaky, pokryvy na strechy; pokrývačská dechtová lepenka; bridlica ako strešná krytina; 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
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kovových; továrenské samostatné komíny s výnimkou kovových; brány s výnimkou kovových;
dvere, dverové rámy s výnimkou kovových; dverové prahy s výnimkou kovových; skladacie dvere s výnimkou kovových; výplne dverí s výnimkou kovových; vitráže; vitrážové okná; okná
s výnimkou kovových; krídlové okná s výnimkou
kovových; okenice s výnimkou kovových; vonkajšie rolety s výnimkou kovových a textilných;
žalúzie s výnimkou kovových; okenné rámy s
výnimkou kovových; okenné sklo s výnimkou
okenného skla na okná automobilov; nekovová
sieťka proti hmyzu; debnenie s výnimkou kovového (stavebníctvo); lešenia s výnimkou kovových; murárske vane a nádrže; pažiny, štetovnice
s výnimkou kovových; lejárske formy
s výnimkou kovových; kesóny na konštrukčné
práce pod vodou; drenážne rúry s výnimkou kovových; klapky, ventily drenážnych rúrok (s výnimkou kovových a plastových); nekovové potrubia pre vzduchotechniku a klimatizáciu; vodovodné potrubia, vodovodné ventily s výnimkou
kovových; nekovové prívodné potrubie, tlakové
potrubie; neohybné nekovové rúry (pre stavebníctvo); odbočky, prípojky potrubia s výnimkou
kovových; kameninové rúry; poklopy s výnimkou kovových; náhradné diely, časti a súčasti na
uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
27 - Povrchy dlážok; dverové rohožky; gymnastické žinenky; koberce, koberčeky; koberce, koberčeky, predložky do automobilov; kúpeľňové
predložky (rohožky); linoleum; podlahové krytiny; vinylové podlahové krytiny; protišmykové
rohože; rohože z tkaných povrazov na lyžiarske
svahy; rohožky; ozdobné stuhy; papierové tapety; tapety s výnimkou textilných; trstinové rohože; umelé trávniky; obaly, puzdrá a stojany na
uvedené tovary.
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup
tovarov a služieb pre iné podniky); maloobchodné služby v oblasti stavebných materiálov, izolačných a tesniacich hmôt a materiálov; reklama;
predvádzanie tovaru; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky;
rozširovanie vzoriek; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; vydávanie reklamných
alebo náborových textov; príprava inzertných
stĺpcov; sprostredkovanie uvedených služieb.
37 - Poradensko-konzultačná činnosť v stavebníctve; stavebníctvo (stavebná činnosť); vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok; staviteľská činnosť; maliarske a natieračské práce;
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich
zmien, stavebných úprav a udržiavacie práce;
stavebné informácie; dozor nad stavbami; budovanie závodov a tovární; výstavba obchodných
a veľtrhových stánkov; výstavba a opravy skladov; murovanie, murárstvo; štukovanie, sadrovanie; klampiarstvo a inštalatérstvo; pokrývačské
práce na strechách budov; izolovanie stavieb;
utesňovanie stavieb a budov, izolovanie proti
vlhkosti; interiérové a exteriérové maľovanie a
natieranie; tapetovanie; čistenie exteriérov budov; čistenie interiérov budov; demolácia budov;
montovanie lešení; inštalácia a opravy výťahov;
montáž a opravy vykurovacích zariadení; inštalá-
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cia klimatizačných a chladiacich zariadení; inštalácia poplašných systémov proti vlámaniu; inštalácia požiarnych hlásičov; montáž kuchynského
zariadenia; umelecká stolárska výroba a opravy;
údržba nábytku; reštaurovanie nábytku; čalúnenie, čalúnnické opravy; opravy zámkov; čistenie
okien; maľovanie a opravy reklamných tabúľ; asfaltovanie; realizácia cestných povrchov (kladenie); čistenie ciest; montáž, inštalovanie, servis,
opravy, údržba tovarov uvedených v triedach 17,
19 a 27 tohto zoznamu; sprostredkovanie uvedených služieb.
40 - Informácie o úprave a spracovaní polystyrénových a polyuretánových materiálov; montáž
materiálov na objednávku (pre tretie osoby);
úprava a spracovanie polystyrénu, polyuretánu;
mechanické drvenie polystyrénu, polyuretánu;
povrchová úprava polystyrénovej a polyuretánovej drviny a granulátu; sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Projektovanie stavieb, vypracovanie stavebných výkresov; štúdie technických projektov,
projektová činnosť; expertízy, prieskumy - inžinierske práce; inžinierska činnosť.

prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt, najmä brožúry, letáky, odtlačky, pexesá; obalový materiál z papiera
a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky;
ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času na
všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; usporadúvanie reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb; distribúcia tovarov na reklamné účely; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; konzultačná a poradenská
činnosť v oblasti obchodu, výskumu trhu, propagácie, reklamy a podnikania; sprostredkovanie
v uvedených činnostiach, usporadúvanie výstav
na obchodné a reklamné účely.
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom
informačných sietí; poskytovanie interaktívneho
elektronického, zvukového a obrazového spojenia; služby informačných kancelárií zverejňované cez, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému; sprostredkovanie v
uvedených činnostiach.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie
v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby všetkých druhov, najmä
tlačiarenské.
41 - Vydavateľská činnosť najmä vydávanie časopisov a iných periodických publikácií; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií;
usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská,
vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín,
publikácií, správ a informácií, zvukových
a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry;
usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových
klubov a spoločenských akcií; poskytovanie
elektronických publikácií (on-line) bez možnosti
kopírovania; sprostredkovanie v uvedených činnostiach, fotografovanie; fotografické reportáže.
42 - Grafika; grafický dizajn; poradenstvo v oblasti autorských práv; spravovanie autorských
práv; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.

(540)

(731) STAVOMAT SK, s. r. o., Kysucká cesta 3,
010 61 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

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

3386-2002
25.11.2002
6, 9, 17, 37, 39
6 - Svorníky, svorníky s okom, svorníkové oká,
matice kovové; armatúry, fitingy kovové.
9 - Transformátorové priechodky, súčasti k transformátorom, vysokonapäťové poistkové spodky s
prepäťovou ochranou.
17 - Tesnenie gumové a gumokorkové.
37 - Oprava elektrických a elektronických zariadení, servis riadiacich skríň vysokonapäťových
usmerňovačov, oprava transformátorových priechodiek.
39 - Nákladná doprava.

(540)

(731) POLYSERVIS Nitra spol. s r. o., Štúrova 20, 949
01 Nitra, SK;

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

3408-2002
26.11.2002
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Nahraté nosiče informácií, dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy
a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,

(540)

(591) červená, biela
(731) Vydavateľstvo časopisov a novín, s. r. o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

3409-2002
26.11.2002
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Nahraté nosiče informácií, dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy
a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt, najmä brožúry, letáky, odtlačky, pexesá; obalový materiál z papiera
a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky;
ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času na
všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; usporadúvanie reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb; distribúcia tovarov na reklamné účely; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; konzultačná a poradenská
činnosť v oblasti obchodu, výskumu trhu, propagácie, reklamy a podnikania; sprostredkovanie
v uvedených činnostiach, usporadúvanie výstav
na obchodné a reklamné účely.
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom
informačných sietí; poskytovanie interaktívneho
elektronického, zvukového a obrazového spojenia; služby informačných kancelárií zverejňované cez, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému; sprostredkovanie v
uvedených činnostiach.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie
v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby všetkých druhov, najmä
tlačiarenské.
41 - Vydavateľská činnosť najmä vydávanie časopisov a iných periodických publikácií; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií;
usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská,
vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín,
publikácií, správ a informácií, zvukových
a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry;
usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových
klubov a spoločenských akcií; poskytovanie
elektronických publikácií (on-line) bez možnosti
kopírovania; sprostredkovanie v uvedených činnostiach, fotografovanie; fotografické reportáže.
42 - Grafika; grafický dizajn; poradenstvo v oblasti autorských práv; spravovanie autorských
práv; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.

(540) NEDEĽNÍK
(731) Vydavateľstvo časopisov a novín, s. r. o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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3410-2002
26.11.2002
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Nahraté nosiče informácií, dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy
a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt, najmä brožúry, letáky, odtlačky, pexesá; obalový materiál z papiera
a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky;
ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času na
všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; usporadúvanie reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb; distribúcia tovarov na reklamné účely; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; konzultačná a poradenská
činnosť v oblasti obchodu, výskumu trhu, propagácie, reklamy a podnikania; sprostredkovanie
v uvedených činnostiach, usporadúvanie výstav
na obchodné a reklamné účely.
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom
informačných sietí; poskytovanie interaktívneho
elektronického, zvukového a obrazového spojenia; služby informačných kancelárií zverejňované cez, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému; sprostredkovanie v
uvedených činnostiach.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie
v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby všetkých druhov, najmä
tlačiarenské.
41 - Vydavateľská činnosť najmä vydávanie časopisov a iných periodických publikácií; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií;
usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská,
vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín,
publikácií, správ a informácií, zvukových
a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry;
usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových
klubov a spoločenských akcií; poskytovanie
elektronických publikácií (on-line) bez možnosti
kopírovania; sprostredkovanie v uvedených činnostiach, fotografovanie; fotografické reportáže.
42 - Grafika; grafický dizajn; poradenstvo v oblasti autorských práv; spravovanie autorských
práv; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
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na činnosť v oblasti zábavy, výchovy a kultúry;
usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových
klubov a spoločenských akcií; poskytovanie
elektronických publikácií (on-line) bez možnosti
kopírovania; sprostredkovanie v uvedených činnostiach, fotografovanie; fotografické reportáže.
42 - Grafika; grafický dizajn; poradenstvo v oblasti autorských práv; spravovanie autorských
práv; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.

(540)

(591) červená, biela
(731) Vydavateľstvo časopisov a novín, s. r. o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SK;

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

3411-2002
26.11.2002
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Nahraté nosiče informácií, dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ, informácií; elektronické zoznamy
a adresáre; elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky; periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt, najmä brožúry, letáky, odtlačky, pexesá; obalový materiál z papiera
a plastických hmôt; tlačiarenské typy a štočky;
ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času na
všetkých komunikačných prostriedkoch; prenájom reklamných plôch; usporadúvanie reklamných a obchodných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb; distribúcia tovarov na reklamné účely; sprostredkovanie obchodu s tovarmi; pomoc pri riadení obchodu; vydávanie reklamných materiálov; konzultačná a poradenská
činnosť v oblasti obchodu, výskumu trhu, propagácie, reklamy a podnikania; sprostredkovanie
v uvedených činnostiach, usporadúvanie výstav
na obchodné a reklamné účely.
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom
informačných sietí; poskytovanie interaktívneho
elektronického, zvukového a obrazového spojenia; služby informačných kancelárií zverejňované cez, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému; sprostredkovanie v
uvedených činnostiach.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie
v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby všetkých druhov, najmä
tlačiarenské.
41 - Vydavateľská činnosť najmä vydávanie časopisov a iných periodických publikácií; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií;
usporadúvanie kultúrnych výstav; nakladateľská,
vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín,
publikácií, správ a informácií, zvukových
a audiovizuálnych nosičov; produkčná a agentúr-

(540)

(591) červená, biela
(731) Vydavateľstvo časopisov a novín, s. r. o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SK;

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

3453-2002
28.11.2002
78/131870
29.05.2002
US
3
3 - Prípravky na osobnú starostlivosť, najmä dezodoranty na osobnú potrebu a antiperspiranty.

(540) ICY SURGE
(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)

3516-2002
29.11.2002
3, 5, 44
3 - Aromatické látky a esencie, aromatické látky
do nápojov, éterické oleje, kozmetické prípravky,
toaletné prípravky, výťažky z kvetov.
5 - Liečivé čaje, dietetické potraviny, dietetické
nápoje, tinktúry, doplnky výživy na lekárske
účely, homeopatiká, terapeutické prípravky do
kúpeľa, liečivé cukríky a pastilky, liečivé nápoje,
liečivé oleje, tonikum, posilňujúce prípravky, vitamínové prípravky.
44 - Aromaterapeutické služby, fyzioterapia, salón krásy, sanatóriá, farmaceutické poradenstvo,
psychologické služby, lekárske služby.

(540) AURA AKADÉMIA
(731) AURA AKADÉMIA, Záhradnická 46, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

3546-2002
03.12.2002
35, 36
35 - Analýzy nákladov, príprava a vyhotovenie
daňových priznaní, obchodné alebo podnikateľské informácie, marketingové štúdie, príprava
miezd a výplatných listín, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
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oceňovanie obchodných podnikov, oceňovanie
a odhady v oblasti podnikania, odborné obchodné poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, účtovníctvo, zostavovanie výpisov z účtov,
vedenie účtovných kníh, poradenské služby
v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, prenájom
kancelárskych strojov a zariadenia, audit, revízia
účtov.
36 - Finančné analýzy, daňové oceňovanie a odhady, daňové poradenstvo, finančné informácie,
finančné odhady a oceňovanie, finančné poradenstvo, finančné riadenie, finančníctvo, informácie o poistení, oceňovanie a odhady nehnuteľností.
(540) MONAREX
(731) Pompura Ladislav, Ing., Stredná 12, 974 05 Banská Bystrica, SK;

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

3611-2002
08.12.2002
3, 14, 20, 25, 35, 41
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
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 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, maskara; 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;
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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 brúsivo; karbid kremíka; karbidy kovu (brúsivo); korund (brúsivo); 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 proces; 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; jazmínový 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; náhradné náplne
do uvedených tovarov.
14 - Tahitské perly; šperky a ozdoby z tahitských
perál; šperky, ozdoby, klenoty; klenoty, šperky
z emailovanej keramiky; šperky z jantáru; ozdoby z gagátu; strieborné ozdoby; klenoty, šperky
z emailovanej keramiky; náhrdelníky; retiazky
(šperk); retiazky z drahých kovov; prívesky;
amulety, prívesky (šperky); medailóny (šperky,
bižutéria); prstene; náramky (šperky); náušnice;
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ihlice (šperky); ozdobné ihlice; ihlice, spony do
kravaty; manžetové gombíky; brošne ako šperky;
odznaky z drahých kovov; mince, peniaze; medaily; medené známky; relikvie z drahých kovov;
ozdoby na klobúk z drahých kovov; ozdoby na
obuv z drahých kovov; pracky z drahých kovov;
retiazkové taštičky z drahých kovov; peňaženky
z drahých kovov; prívesky na kľúče; pudrenky
z drahých kovov; ihly z drahých kovov; puzdrá,
škatuľky, kazety na ihly z drahých kovov; ihelníky z drahých kovov; kovania ku konským postrojom z drahých kovov; škatule, schránky, obaly
z drahých kovov; šperkovnice z drahých kovov;
flakóny z drahých kovov; sochy, sošky busty, figuríny z drahých kovov; umelecké diela z drahých kovov; urny z drahých kovov; vázy z drahých kovov; drahé kovy ako surovina alebo polotovar; zliatiny drahých kovov; ingoty z drahých
kovov; drahé kamene; polodrahokamy; imitácie
zlata; acháty; diamanty; doublé (výrobky pokovené drahými kovmi); zlato v surovom stave alebo ako polotovar; vlákna z drahých kovov; ródium; ruténium; slonovina; štras (farebné sklo);
spinely (minerály); strieborné nite; strieborný
drôt; striebro ako surovina alebo polotovar; zlaté
vlákna; imitácie zlata; medené pliešky; irídium;
gagát (smolné uhlie) ako surovina alebo polotovar; olivín (kameň); osmium; paládium; perly
z ambroidu; perly (klenoty); platina; pozlátené
výrobky; 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; svietniky z drahých kovov;
viacramenné svietniky z drahých kovov; misky
na odkvapkávanie vosku zo sviečok z drahých
kovov; zhášadlá na sviečky z drahých kovov; zápalkové držiaky z drahých kovov; zápalkové škatuľky z drahých kovov; dózy na tabak
z drahých kovov; puzdrá, kazety, tabatierky,
škatule na cigarety, cigary z drahých kovov; cigaretové násadky z drahých kovov; cigarové násadky z drahých kovov; popolníky z drahých kovov; kuchynské nástroje z drahých kovov; náradie pre domácnosť z drahých kovov; nádoby pre
domácnosť, kuchynské nádoby z drahých kovov;
kuchynský a jedálenský riad z drahých kovov;
zlatý alebo strieborný riad s výnimkou príborov;
taniere z drahých kovov; polievkové misy z drahých kovov; šalátové misy z drahých kovov;
džbány, krčahy, čaše, karafy z drahých kovov;
poháriky z drahých kovov (čaše); košíky z drahých kovov na použitie v domácnosti; misy
z drahých kovov; ozdobné stolové misy z drahých kovov; podnosy z drahých kovov na použitie v domácnosti; podnosy, tácne, tanieriky
z drahých kovov; kávové súpravy z drahých kovov; kanvice na kávu z drahých kovov s výnim-

kou elektrických; čajové súpravy z drahých kovov; čajníky z drahých kovov; cukorničky z drahých kovov; dózy na čaj z drahých kovov; koreničky z drahých kovov; soľničky, sypacie soľničky z drahých kovov; bonboniéry z drahých
kovov; stolové stojany z drahých kovov na olej
a ocot; krúžky, držiaky, príchytky na obrúsky
z drahých kovov; držiaky na špáradlá z drahých
kovov; cedidlá z drahých kovov; cedidlá na čaj,
čajové sitká z drahých kovov; stojany na vajíčka
z drahých kovov; luskáčiky z drahých kovov; olejničky z drahých kovov; náhradné diely, časti a
súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
20 - Nábytok, nábytkové police; kovový nábytok; kancelársky nábytok; registračné, kartotékové skrine a police do nich; školský nábytok; police do knižnice; opierky na knihy; stoly; stolové
dosky; kovové dosky a stoly; stoly, dosky, poličky na písacie stroje; písacie stoly; rysovacie stoly; stoly, stolíky, podstavce, kostry, stojany pod
počítač; trojnožky; toaletné stolíky; servírovacie
stolíky, vozíky; komody, zásuvkové kontajnery,
bielizníky; príborníky; podnosy s výnimkou kovových; mobiliár (dekoračné prenosné predmety
ako doplnok nábytku); skrinky s umývadlom
(nábytok); abrazívne špongie na pokožku; prázdne lekárničky; stojany na taniere; dosky na krájanie; skrinky na mäso s výnimkou kovových;
slamky na pitie; dávkovače papierových utierok,
pripevnené s výnimkou kovových; snímateľné
kryty na drezy, snímateľné vložky do drezov; kazety na šperky s výnimkou kaziet z drahých kovov; paravány, zásteny (nábytok); krbové zásteny; sedadlá, stoličky; kovové sedadlá; vysoké
stoličky pre deti; stoličky s otvorom; kreslá; divány, pohovky; chaise longue (typ čalúneného
kresla); kadernícke kreslá; taburetky; lavičky
(nábytok); lávky s výnimkou kovových; pristávacie schodíky, nekovové, pohyblivé pre cestujúcich; drevené alebo plastové rebríky; schodíky
s výnimkou kovových; postele; drevené kostry
postelí; posteľové kolieska s výnimkou kovových; posteľové vybavenie s výnimkou kovového; rozkladacie ležadlá; matrace; pružinové matrace; vzduchové matrace, vankúše s výnimkou
matracov, vankúšov na lekárske účely; slamníky;
vankúše; podhlavníky; podušky; lôžkoviny s výnimkou posteľnej bielizne; hydrostatické lôžka,
vodné postele s výnimkou lôžok, postelí na lekárske účely; nemocničné lôžka; masážne stoly;
chodúľky pre deti; detské ohrádky; kolísky, prútené kolísky; skrinka na hračky; vitríny, lavice,
pulty, pultíky; police, stojany, regály; vystavovacie stojany; zobrazovacie tabule; pútače z dreva
alebo plastických hmôt; vývesné štíty z dreva
alebo plastických hmôt; reklamné nafukovacie
predmety; dekoratívne nástenné ozdoby, závesy
na steny s výnimkou textilných; dekoratívne
predmety vydávajúce zvuk; magnety ako dekorácia; ozdoby z plastov na potraviny; figuríny, sochy, sošky, busty, umelecké diela z dreva, vosku,
sadry alebo plastov; krajčírske figuríny, panny;
stolárske umelecké výrobky; vypchaté zvieratá;
vtáky (preparované, vypchaté); vejáre; prútený
tovar, košikársky tovar; prútené koše; koše s výnimkou kovových; pekárske košíky na chlieb;
pletené predmety zo slamy; zrkadlá, sklené tabule na ne; rámy na obrazy; uhlové podpery,
svorníky, háčiky a držiaky na obrazové rámy; liš-
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ty na rámy na obrazy, profily na obrazové rámy;
krosná, rámy na vyšívanie; obruby, rámy na kefy; drevené cievky na nite, hodváby a motúzy;
drobný nekovový materiál na dvere; drobný nekovový materiál na okná, kovanie na okná s výnimkou kovového; držiaky na záclony a závesy
nie z textilných materiálov; tyče, krúžky na záclony; háčiky, háky na vešanie záclon; koľajnice
na záclony a závesy; bambusové závesy; okenné
interiérové rolety (nábytkové vybavenie); rolety
z tkaného dreva (nábytkové vybavenie); roletové,
záclonové valce; interiérové žalúzie a rolety lamelové; kladky z plastických hmôt na rolety; korálkové záclony ako dekorácia, ozdobné; vešiaky
na šaty, odevy; háčiky, vešiakové háčiky na šaty
s výnimkou kovových; povlaky, obaly na
uskladnenie šatstva; vešiaky na kľúče; novinové
stojany; držadlá na časopisy; stojany na dáždniky; stojany na kabáty; stojany na klobúky; stojany na pušky; stojany, podstavce na kvety; tyče
s výnimkou kovových; tyče k rastlinám alebo
stromom; tyče na upevnenie schodišťových kobercov, schodišťové zábradlia; domové čísla
s výnimkou kovových a svietiacich; poštové
schránky s výnimkou murovaných a kovových;
identifikačné štítky s výnimkou kovových; identifikačné náramky na použitie v nemocniciach
s výnimkou kovových; plastické karty slúžiace
na otváranie (nekódované); štátne poznávacie
značky s výnimkou kovových; zámky s výnimkou kovových a elektrických; zámky na vozidlá s
výnimkou kovových; závory s výnimkou kovových; vlajkové žrde; rakvy; drobný nekovový
materiál k truhliam, fitingy na rakvy okrem kovových; pohrebné urny; spacie vaky na stanovanie; stanové kolíky s výnimkou kovových; príslušenstvo, obloženie alebo ozdoby na nábytok
s výnimkou kovových; príslušenstvo, obloženie
alebo ozdoby na nábytok s výnimkou kovových;
kolieska na nábytok s výnimkou kovových; hlavové opierky ako časti nábytku; slamené obruby;
drevené trámy; drevené hrany a kostry na nábytok; dvierka na nábytok; plastové lišty na nábytok; stenové kolíky s výnimkou kovových; pánty,
závesy s výnimkou kovových; búdy, klietky, ležoviská, hniezdiská pre zvieratá chované v domácnosti; psie búdy; vtáčie klietky, búdky; podušky pre domáce zvieratá; jasle (nad žľabom
ako poľnohospodárske predmety); preliezky pre
mačky; včelie úle; plásty, umelé plásty, včelárske
rámiky, drevené rámy do úľov, drevené časti
úľov; koše na ryby; korozo (olejová lampa); pracovné stoly, hoblice; zámočnícke stoly s výnimkou kovových; stojan na pílenie; uväzovacie bóje
s výnimkou kovových; skrutky s výnimkou kovových; matice s výnimkou kovových; nekovové
kolíky, nekovové spojovacie články; koly s výnimkou kovových; palice na nosenie bremien
(váhy); rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou
kovových; rúčky na metly s výnimkou kovových; rúčky na kosy s výnimkou kovových; rukoväti nožov s výnimkou kovových; nity s výnimkou kovových; sofy; nekovové nádoby na
miešanie malty; nekovové navijaky, cievky s výnimkou kovových a mechanických na navíjanie
hadíc; káblové, lanové príchytky, svorky s výnimkou kovových; plastové káblové alebo rúrkové spojky, príchytky, príchytky na rúry z plastických hmôt; rohy ako surovina alebo polotovar;
rohy zvierat; zvieracie pazúry, klepetá; jelenie
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parohy; kopytá; slonová kosť (ako surovina alebo
polotovar); jantár, jantárové platničky a tyče; koral; veľrybia kosť ako surovina alebo polotovar;
ustrice (lastúry); sépiolit; korytnačina, náhradky
korytnačiny; mušle; perleť ako surovina alebo
polotovar; bambus; ratan; trstina (materiál na
tkanie); pletená slama; striebrené sklo; dopravné
palety, prepravné, nakladacie palety na manipuláciu s tovarom s výnimkou kovových; flotačné
kontajnery s výnimkou kovových; ložná miera,
obrysnica na železničné vozne (nie kovové); nekovové nádoby; nekovové vrchnáky na nádoby;
nádoby na skladovanie a prepravu s výnimkou
kovových; drevené alebo plastové nádoby, debny, schránky; obalové, baliace nádoby z plastických hmôt; prepravky, drevené obaly na fľaše;
látková
debna,
nádrže,
zberné
nádrže
a cisterny s výnimkou kovových a murárskych;
nádrže na tekuté palivá s výnimkou kovových;
kade, sudy s výnimkou kovových; drevené sudy
na stáčanie vína, drevené vínne dekantačné sudy
na odkaľovanie; dúžky; kohútiky na sudy s výnimkou kovových, zátky na sudy s výnimkou
kovových; obruče na sudy s výnimkou kovových; stojany na sudy s výnimkou kovových;
ventily s výnimkou kovových nie ako časti strojov; výpustné ventily z plastov; plastové vodovodné klapky, ventily; tesniace uzávery s výnimkou kovových; čapy s výnimkou kovových, zátky s výnimkou kovových; záklopky aj plastové;
zátky s výnimkou kovových; uzávery na fľaše
s výnimkou sklených kovových alebo gumových;
korkové zátky do fliaš; korkové zátky, pásy; stavidlá s výnimkou kovových nie ako časti strojov;
náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary;
obaly, puzdrá a stojany patriace do tejto triedy;
obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
25 - Oblečenie; odevy; oblečenie z imitácie kože;
oblečenie z kože; vrchné ošatenie; konfekcia
(odevy); nepremokavý odev; kožušiny (oblečenie); zvrchníky; kabáty; saká, bundy; kostýmy,
obleky; peleríny; plášte; plášte (dámske, lemované kožušinou); krátke kabátiky; krátke kabáty
s kapucňou (teplé); gabardénové plášte; kapucne;
kožušinové štóly; kombinézy (oblečenie); uniformy; maškarné kostýmy; zástery; podpinky;
gamaše; kravaty; náprsenky; livreje; manipuly;
mantila; rúcha, ornáty; sárí; tógy; šerpy; oblečenie z papiera; podbradníky nie z papiera; pracovné plášte; šaty; sukne; nohavice; krátke, jazdecké
alebo spodné nohavice; mitra (klobúk); opasky;
opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia);
pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; svetre;
pulóvre; pletené svetre; podšívky (časti odevov);
tričká; košele; sedlá na košele, blúzky alebo
dámske šaty; goliere; snímateľné goliere; manžety (časti odevov); ponožky; pančuchy; pančuškové nohavice; päty pančúch; pančuchy absorbujúce pot; podväzky na ponožky alebo pančuchy;
bielizeň; osobná bielizeň; bielizeň zabraňujúca
poteniu; body (bielizeň); tielka, vesty; pyžamá;
podprsenky; ramienka na dámskej bielizni; živôtiky; korzety; kombiné; šnurovačky; spodničky;
pánske spodky; detská výbavička; detské nohavičky; detské plienky; textilné; látkové plienky;
pokrývky hlavy; čiapky; klobúky; klobúkové
kostry; baretky; cylindre; turbany; šilty na pokrývky hlavy; chrániče uší (proti chladu
ako pokrývka hlavy); šatky, šály, závoje; závoj čipková šatka; čelenky; šály; šály uviazané pod
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krkom; vlnené šály; boa (kožušinová alebo perová ozdoba okolo krku); rukavice; palčiaky; rukávniky; futbalová obuv a štople na ňu; futbalové
topánky (kopačky); lyžiarske topánky; gymnastické cvičky; gymnastické (telocvičné) dresy;
kombinézy na vodné lyžovanie; oblečenie pre
motoristov; zápästky; vesty pre rybárov; plážové
oblečenie; plážová obuv, šľapky na kúpanie;
plavky na kúpanie; kúpacie plášte; župany; sprchovacie, kúpacie čiapky; obuv; topánky; šnurovacie topánky; celé topánky; vysoká obuv; dreváky; espadrily (letná obuv s plátenným zvrškom
a podošvou z prírodného materiálu); papuče;
sandále; galoše; nánožníky (nie elektricky vyhrievané); protišmykové pomôcky na obuv; podošvy na obuv; vnútorné podošvy; kovové časti
na obuv; špičky na obuv; prešívacie remienky na
obuv (na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi); rámy na obuv; zvršky na obuv; podpätky;
vrecká na odevy; vreckovka ozdobná (súčasť oblečenia); náhradné diely, časti a súčasti na
uvedené tovary.
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom; reklama; reklamná činnosť; rozširovanie reklamných materiálov; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; prevádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; rozširovanie vzoriek; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; príprava inzertných stĺpcov; podpora predaja (pre
tretie osoby); prenájom reklamných materiálov;
prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; vzťahy s verejnosťou (prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); výber osôb pomocou psychologických testov; sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Agentúrna a sprostredkovateľská činnosť
v oblasti kultúrnej, umeleckej a športovej; sprostredkovanie výstav; organizovanie a zabezpečenie súťažných a nesúťažných podujatí a prehliadok dievčenskej a ženskej krásy; organizovanie a
zabezpečenie verejných spoločenských a kultúrnych podujatí; poradenstvo v oblasti modelingu;
usporadúvanie výberových konaní a spoločenských podujatí v oblasti modelingu; organizovanie súťaží krásy; organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); umelecké módne
agentúry; zábava, pobavenie; informácie o možnostiach rozptýlenia, zábavy; obveselenie; organizovanie živých vystúpení; kluby zdravia (telesné cvičenia); prevádzkovanie golfových ihrísk;
prevádzkovanie športových zariadení; služby
v kempingoch so športovým programom; telesné
cvičenie; služby športovísk; výcvik; gymnastický
výcvik; praktický výcvik, cvičenie (ukážky); organizovanie športových súťaží; meranie času na
športových podujatiach; požičiavanie športového
výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov;
prenájom potápačského výstroja; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na
mikrofilm; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; informácie o výchove
a vzdelávaní; výchovno-zábavné klubové služby;

organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie
sympózií; organizovanie a vedenie konferencií;
organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie plesov; divadelné predstavenia; plánovanie a
organizovanie večierkov; organizovanie predstavení (manažérske služby); rezervácia vstupeniek;
prekladateľské služby; sprostredkovanie uvedených služieb.
(540)

(731) VIVIEN, s. r. o., Dobšinského 7, 010 01 Žilina,
SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

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

3612-2002
08.12.2002
9, 35, 42
9 - Softvér (kopírovateľný), počítače, počítačový
hardvér, periférne zariadenia k počítačom; všetko
patriace do tejto triedy.
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení;
zhromažďovanie dát pre tretie osoby; vyhľadávanie dát v počítačových súboroch (pre tretie
osoby); kompilácia informácií do počítačových
báz dát; systematizácia informácií do počítačových báz dát; maloobchodné služby s uvedenými
tovarmi, aj prostredníctvom internetu.
42 - Vykonávanie geologických prác, komplexné
vykonávanie geofyzikálnych prác, projektovanie
geofyzikálnych prác, interpretácia výsledkov
geofyzikálnych meraní, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti geofyziky, hydrometeorologická činnosť, meteorologická činnosť, poradenská činnosť v oblasti softvéru a hardvéru, poskytovanie softvéru, prenájom výpočtovej techniky,
prenájom počítačového softvéru, počítačové
programovanie, výroba softvéru; obnova počítačových dát; konverzia počítačových programov
a dát (okrem fyzickej konverzie), fyzická konverzia dát alebo dokumentov na elektronický nosič, aktualizovanie počítačového softvéru; údržba
počítačového softvéru; inštalácia počítačového
softvéru.

(540) TBD
(731) Nikolaj Maroš, Mgr., RABBIT GEOSYSTEM,
Jamnického 12, 841 05 Bratislava, SK;

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

3650-2002
12.12.2002
1, 3, 4
1 -Tenzidy ako chemické prísady do výrobkov;
biologické prísady a prípravky, enzýmy a enzymatické prípravky na priemyselné využitie; chemické prostriedky na konzervovanie potravín
a krmív; umelé sladidlá; hnojivá prírodné a
umelé pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradníctvo a záhradkárov; živné soli a roztoky na
vonkajšie a izbové rastliny a kvety; chemické
prísady do fungicídov a bakteriálne prípravky
patriace do tejto triedy.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
3 - Pracie čistiace a leštiace prostriedky a prípravky, najmä pracie prášky, namáčacie prostriedky, avivážne a bieliace prípravky; prostriedky na umývanie riadu a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; kozmetické výrobky, najmä s obsahom tenzidov, napr.
toaletné a tekuté mydlá, šampóny, peny a soli do
kúpeľa, stabiluzujúce peny, emulzie, pleťové
mlieka a pleťové vody, zubné pasty a prášky,
ústne vody.
4 - Priemyselné oleje a mazacie tuky; mazadlá;
zmesi pohlcujúce prach vrátane jeho zavlažovania a viazania.
(540) BEN
(731) VALTECH TORS, v. o. s., Dolní Bojanovice
852, 696 17 Dolní Bojanovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

3722-2002
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; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
39 - Automobilová preprava; balenie tovaru; doručovanie tovaru; služby v doprave a preprave;
distribúcia tovaru na dobierku.

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

3723-2002
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; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
39 - Automobilová preprava; balenie tovaru; doručovanie tovaru; služby v doprave a preprave;
distribúcia tovaru na dobierku.

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

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

3730-2002
19.12.2002
33
33 - Alkoholické nápoje.

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

3735-2002
17.12.2002
35, 36, 41, 43
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav
na obchodné a reklamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom/letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch.
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností.
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.
43 - Prevádzkovanie hotelového ubytovania.

(540)

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

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

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

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

123

3736-2002
17.12.2002
35, 36, 41, 43
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav
na obchodné a reklamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom/letáky, prospekty, tlačivá, vzorky; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch.
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností.
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.
43 - Prevádzkovanie hotelového ubytovania.

(540)

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

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

3758-2002
23.12.2002
1, 6, 8, 19, 27
1 - Lepidlá a spojivá používané v priemysle; lepidlá na drevo.
6 - Drobný železiarsky tovar; spojovací materiál
kovový (skrutky, klince, spony a pod.).
8 - Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný pohon) vrátane na prácu s drevom.
19 - Dlážky s výnimkou kovových; parkety, parketové výlisky, dosky, latky, drevené dlážky,
drevené dyhy a obloženie, drevené lišty; drevo
pílené, spracované a stavebné; dverové prahy
s výnimkou kovových; prechodové lišty s výnimkou kovových; zárubne s výnimkou kovových; okenné rámy drevené, stropné dosky drevené, stenové obkladové dosky, s výnimkou kovových; šindle; korok lisovaný.
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27 - Podlahové krytiny; drevené rohožky.

(540)

(731) B.E.N., s. r. o., Malé Dvorníky 240, 929 01 Malé
Dvorníky, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

3759-2002
23.12.2002
1, 6, 8, 19, 27
1 - Lepidlá a spojivá používané v priemysle; lepidlá na drevo.
6 - Drobný železiarsky tovar; spojovací materiál
kovový (skrutky, klince, spony a pod.).
8 - Ručné nástroje a ručné náradie (na ručný pohon) vrátane na prácu s drevom.
19 - Dlážky s výnimkou kovových; parkety, parketové výlisky, dosky, latky, drevené dlážky,
drevené dyhy a obloženie, drevené lišty; drevo
pílené, spracované a stavebné; dverové prahy
s výnimkou kovových; prechodové lišty s výnimkou kovových; zárubne s výnimkou kovových; okenné rámy drevené, stropné dosky drevené, stenové obkladové dosky s výnimkou kovových; šindle; korok lisovaný.
27 - Podlahové krytiny; drevené rohožky.

(540)

(731) B.E.N., s. r. o., Malé Dvorníky 240, 929 01 Malé
Dvorníky, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

3780-2002
27.12.2002
6, 16, 17, 19, 35, 39
6 - Kovový stavebný materiál, kovové sieťky,
kovové stavebné panely, plech, výrobky z plechu
pre stavebníctvo, plechové výlisky a výstrižky,
drobný železiarsky tovar, kovová dlažba, kovové
dosky, kovové palety, kovové držadlá, kovové
rukoväti, kovové dverové prahy, kovové dvere,
kovové konštrukcie, kovové schránky a kontajnery, kovanie na okná, kovanie na dvere, kovanie
na nábytok, kovové lešenia, kovové pásky, stavebné kovanie, kovové tyče a zábradlia, kovové
priečky, kovové ploty, železničné koľajnice; kovové strešné krytiny, kovové schodíky, kovové
schodiská, kovové schodnice ako časti schodísk.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárska technika

patriaca do tejto triedy, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky patriace do tejto
triedy.
17 - Tesniace a izolačné nekovové materiály, izolačné nekovové fólie, minerálna vlna, plastické
hmoty ako polotovary, izolačná plsť, sklená vlna
ako izolačný materiál, zvukovo-izolačné materiály, nekovové hadice a ohybné rúry, kovové tesnenia; tesniace materiály z gumy a plastov.
19 - Výrobky z dreva na stavebné účely, stavebné drevo, stavebnostolárske výrobky, nekovové
stavebné panely a nekovové stavebné konštrukcie najmä z dreva, dosky, latky, hranoly, nekovové debnenie, opracované drevo ako polotovar,
drevené dlážky, drevené obloženie, podlahové
dosky, nekovové nosníky najmä z dreva, nekovová dlažba a nekovové dlaždice s výnimkou
kovových, nekovové obkladačky, nekovový stavebný materiál; bazény, schodíky s výnimkou
kovových, schodiská s výnimkou kovových,
schodnice s výnimkou kovových, ploty s výnimkou kovových, priečky s výnimkou kovových.
35 - Činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
aranžovanie výkladov, inzertné činnosti, obchodné
prieskumy;
maloobchodná
činnosť
s: priemyselnými olejmi, farbami, tukmi, mazacími olejmi, motorovými olejmi, mazacími tukmi, palivami, pohonnými látkami, reznými chladiacimi kvapalinami, kovovým stavebným materiálom, kovovými sieťkami, kovovými stavebnými panelmi, plechom, výrobkami z plechu,
plechovými výliskami a výstrižkami, drobným
železiarskym tovarom, kovovou dlažbou, kovovými doskami, kovovými paletami, kovovými
držadlami, kovovými rukoväťami, kovovými
prahmi, kovovými dverami, kovovými konštrukciami, kovovými schránkami a kontajnermi, nábytkovým kovaním, rámovým kovaním, kovovými lešeniami, kovovými páskami, stavebným
kovaním, kovovým tesnením, kovovými tyčami a
zábradlím, kovovými priečkami, kovovými
plotmi, železničnými koľajnicami, kovovými
strešnými krytinami, kovovými schodíkmi, kovovými schodiskami, kovovými schodnicami,
tesniacimi a izolačnými materiály, izolačnými fóliami, plastickými hmotami, hadicami, hutníckymi výrobkami, železiarskym tovarom, kovovými materiálmi, výrobkami z plastov, výrobkami a polovýrobkami z plechov, dreva a plastov,
stavebnými materiálmi, rámami, elektrospotrebičmi, motorovými vozidlami, nákladnými autami, potravinárskym tovarom, drevom, drevárskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, skleneným tovarom.
39 - Prenájom garáží, prenájom skladísk; balenie
tovarov, nákladná a kamiónová doprava (špedícia), automobilová preprava, kuriérske služby,
skladovanie, osobná doprava, balenie tovaru,
sťahovanie nábytku, preprava nábytku, doručovanie tovaru, kuriérske služby, skladovanie,
sprostredkovanie prepravy.
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(540) Špirko
(731) ŠPIRKO, s. r. o. Košice, Južná trieda č. 74,
040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(210) 3789-2002
(220) 31.12.2002
8 (511) 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 25, 28, 35, 37,
39, 40, 41, 43, 44
(511) 6 - Kovové nádoby, fľaše na stlačený plyn alebo
skvapalnený vzduch; kovové armatúry, fitingy na
potrubia na stlačený vzduch; kovové prepúšťacie
zariadenia plynov; kovové ventily nie ako časti
strojov; kovové uzávery na fľaše; kovové tlakové
potrubie; kovové rebríky; oceľové laná; kovové
reťaze; kovové kladky (nie ako časť stroja); kovové popruhy, slučky, slučkové závesy, pásy
a svorky na manipuláciu s nákladom; kovové navijaky, navíjacie cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc; kovové prístaviská, prístavné hrádze na kotvenie lodí; kotvy; kovové
bóje, majáky s výnimkou svetelných; kovové
uväzovacie vlákna; kovové škatule, nádoby,
skrinky, škatule, debny; kovové nádoby na potraviny; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
7 - Zariadenia na potápanie ako stroje; vzduchové kompresory; vzduchové kompresory na napĺňanie potápačských prístrojov; redukčné ventily;
regulátory ako časti strojov; ventily, výtlačné
ventily (ako časti strojov); filtre (časti strojov
alebo motorov); vložky do filtračných zariadení;
separátory, odlučovače; odlučovače oleja (separátory); odlučovače vody (separátory); čerpadlá
na stlačený vzduch; lodné motory; motory do člnov; automatické hľadacie kotvy pre loďstvo;
náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary;
obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
8 - Nože; nožiarsky tovar; nože pre potápačov;
škrabky na ryby; otvárače na ustrice; harpúny,
harpúny na lovenie rýb; vreckové nožíky; lovecké nože; dýky; náhradné diely, časti a súčasti na
uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
9 - Počítače určené pre potápačov, príslušenstvo
k nim; potápačské prístroje; dýchacie prístroje na
plávanie pod vodou; tlakomery na ventily; zariadenia na meranie tlaku; filtre na dýchacie masky;
respirátory na filtráciu vzduchu; potápačské skafandre, kombinézy; ochranné odevy pre potápačov; potápačské rukavice; potápačské masky;
okuliare na šport; najmä potápačské; sponky na
nos pre plavcov a potápačov; tampóny do uší pre
potápačov; akumulátory a batérie do svietidiel;
elektrické akumulátory; elektrické akumulátory
do plavidiel; akustické rúry, hovorové lodné rúry; námorné signalizačné zariadenia; signalizačné, návestné bóje; majáky, bóje svetelné; značkovacie bóje; plaváky, bóje; ďalekohľady; diapozitívy; premietacie prístroje na diapozitívy; fotoaparáty; fotografické filtre; exponované filmy; videokamery; videokazety; videopásky; slnečné okuliare; plavebné prístroje a nástroje;
hĺbkovacie laná (meracie); nástroje na určovanie
azimutu; buzoly, kompasy; námorné kompasy;
prístroje na výskum morského dna; periskopy;
prúty pre prútkarov; skrinky s nástrojmi na roz-
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bor (mikroskopia); teplomery s výnimkou lekárskych; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; záchranné bóje; záchranné člny; záchranné pásy; záchranné vesty; plávacie kolesá,
pásy, vesty; požiarnické člny a lode; vzduchomery; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
11 - Potápačské svetlomety; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo na fľaše pre potápačov; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo na vzduchové zariadenia a potrubia; stroje a prístroje na
čistenie, chladenie vzduchu; svetlá, reflektory,
svetlomety, osvetľovacie zariadenia na lode a člny; sterilizátory vzduchu; zariadenia na filtrovanie vzduchu; prístroje na vytváranie vĺn; ventily
na reguláciu hladiny v nádržiach; zariadenia
a stroje na čistenie, filtrovanie alebo úpravu vody; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch;
prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; lampy na osvetľovanie akvárií; svetlá, reflektory, svetlomety, osvetľovacie zariadenia na
dopravné prostriedky, vozidlá, automobily; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary;
obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po vode; lode, loďky, člny; jachty; výstuže na plavidlá;
okienka (kruhové otvory); lodné kostry, rebrá;
lodné komíny; lodné skrutky; lodné stožiare,
sťažne; ochranné zariadenia na lode; vysúvacie
mechanizmy (spojky) na lode; lodné háky; kormidlá; člny; nákladné člny; pracovné člny; člnové háky; člnové výložníky; kostry člnov; naklonené roviny na spúšťanie člnov; kanoistické pádla; veslá; kormidlové veslá; vrtule, propeler; pontóny; kompy; 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; hodiny, hodinky pre potápačov; 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; kuchynské nástroje z drahých kovov; náradie pre
domácnosť z drahých kovov; nádoby pre domácnosť, kuchynské nádoby z drahých kovov; kuchynský a jedálensky riad z drahých kovov; zlatý
alebo strieborný riad s výnimkou príborov; taniere z drahých kovov; polievkové misy z drahých
kovov; šalátové misy z drahých kovov; džbány,
krčahy, čaše, karafy z drahých kovov; poháriky
z drahých kovov (čaše); košíky z drahých kovov
na použitie v domácnosti; misy z drahých kovov;
ozdobné stolové misy z drahých kovov; podnosy
z drahých kovov na použitie v domácnosti; podnosy, tácne, tanieriky z drahých kovov; kávové
súpravy z drahých kovov; kanvice na kávu z drahých kovov s výnimkou elektrických; čajové súpravy z drahých kovov; čajníky z drahých kovov;
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cukorničky z drahých kovov; dózy na čaj z drahých kovov; koreničky z drahých kovov; soľničky, sýpacie soľničky z drahých kovov; bonboniéry z drahých kovov; stolové stojany z drahých
kovov, na olej a ocot; krúžky, držiaky, príchytky
na obrúsky z drahých kovov; držiaky na špáradlá
z drahých kovov; cedidlá z drahých kovov; cedidlá na čaj, čajové sitká z drahých kovov; stojany na vajíčka z drahých kovov; luskáčiky z drahých kovov; olejničky z drahých kovov; svietniky z drahých kovov; viacramenné svietniky
z drahých kovov; misky na odkvapkávanie vosku
zo sviečok z drahých kovov; zhášadlá na sviečky
z drahých kovov; zápalkové držiaky z drahých
kovov; zápalkové škatuľky z drahých kovov; dózy na tabak z drahých kovov; puzdrá, kazety, tabatierky, škatule na cigarety, cigary z drahých
kovov; cigaretové násadky z drahých kovov; cigarové násadky z drahých kovov; popolníky
z drahých kovov; šperky, ozdoby, klenoty; klenoty, šperky z emailovanej keramiky; šperky
z jantáru; ozdoby z gagátu; strieborné ozdoby;
klenoty, šperky z emailovanej keramiky; náhrdelníky; retiazky (šperk); retiazky z drahých kovov; prívesky; amulety, prívesky (šperky); medailóny (šperky, bižutéria); prstene; náramky (šperky); náušnice; ihlice (šperky); ozdobné ihlice; ihlice, spony do kravaty; manžetové gombíky;
brošne ako šperky; odznaky z drahých kovov;
mince, peniaze; medaily; medené známky; relikvie z drahých kovov; ozdoby na klobúk
z drahých kovov; ozdoby na obuv z drahých kovov; pracky z drahých kovov; retiazkové taštičky
z drahých kovov; peňaženky z drahých kovov;
prívesky na kľúče; pudrenky z drahých kovov;
ihly z drahých kovov; puzdrá, škatuľky, kazety
na ihly z drahých kovov; ihelníky z drahých kovov; kovania ku konským postrojom z drahých
kovov; škatule, schránky, obaly z drahých kovov;
šperkovnice z drahých kovov; flakóny
z drahých kovov; sochy, sošky, busty, figuríny
z drahých kovov; umelecké diela z drahých kovov; urny z drahých kovov; vázy z drahých kovov; drahé kovy ako surovina alebo polotovar;
zliatiny drahých kovov; ingoty z drahých kovov;
drahé kamene; polodrahokamy; imitácie zlata;
acháty; diamanty; doublé (výrobky pokovené
drahými kovmi); zlato v surovom stave alebo ako
polotovar; vlákna z drahých kovov; ródium; ruténium; slonovina; štras (farebné sklo); spinely
(minerály); strieborné nite; strieborný drôt;
striebro ako surovina alebo polotovar; zlaté vlákna; imitácie zlata; medené pliešky; irídium; gagát
(smolné uhlie) ako surovina alebo polotovar; olivín (kameň); osmium; paládium; perly z ambroidu; perly (klenoty); platina; pozlátené výrobky;
náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary;
obaly, puzdrá a stojany patriace do tejto triedy;
obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
16 - Vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov
a zariadení; školské potreby (papier, písacie potreby); zošity; poznámkové zošity; skicáre;
útržkové bloky; pijavý papier; podložky na písanie; písacie potreby; držiaky na písacie potreby;
puzdrá na písacie potreby; súpravy na písanie;
ceruzky; násady na ceruzky; verzatilky; tuhy do
ceruziek (verzatiliek); pastelky; strúhadlá, orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické); perá; plniace perá; násadky na perá; oceľové pierka; hroty pier; hroty písacích pier zo

zlata; guľôčky do guľôčkových pier; perové spony; perá na tabule nie elektrické; puzdrá na perá,
peračníky; stojany na perá a ceruzky; kresliace
uhle; tuš; čínsky tuš; atrament; atramentová tyčinka; kalamár, nádobka na atrament; akvarely,
vodové farby; škatule s farbami ako školské pomôcky; mištičky na vodové farby; gumy na gumovanie; pomôcky na vymazávanie; tekuté korektory (kancelárske potreby); korekčný atrament; školská tabuľa; krieda na písanie, značenie; držiaky na kriedu; špongie na zotieranie tabúľ; perá na tabule nie elektrické; bridlicové tabuľky; bridlice (na kreslenie); rysovacie pomôcky, potreby; rysovacie dosky; pantografy (rysovacie pomôcky); rysovacie perá; rysovacie súpravy; kružidlá na kreslenie; rysovacie príložníky, uholníky, pravítka; šablóny; šablóny, plné
patróny; puzdrá na šablóny a formy; krividlá;
gumovacie šablóny; knihy; brožované knihy,
brožúry; záložky, stužky do kníh; publikácie; noviny; periodiká, časopisy tlačoviny; kalendáre,
trhacie kalendáre; komiksy; ročenky; príručky;
prospekty; katalógy; obežníky; predtlače; oznámenia; blahoprajné pohľadnice; fotografie; zariadenia na rámovanie fotografií; zariadenia na
fotomontáže; stojany na fotografie; albumy; atlasy; mapy; zemepisné, geografické mapy; glóbusy; obrazy; obrazy (maľby), zarámované aj nezarámované; olejotlače; litografie; umelecké litografie; rytiny; tlač (rytiny); grafiky, grafické reprodukcie, zobrazenia; portréty; plagáty; poštové
hracie pohľadnice; poštové známky; architektonické modely, makety; maľovanky; štetce; palety
pre maliarov; maliarske plátna; maliarske štetce;
maliarske stojany; operadlá na ruky pre maliarov;
modelovací íl; modelovacie materiály; modelovacie pasty; plastické hmoty na modelovanie;
modelovacie vosky s výnimkou dentálnych;
mramorovacie hrebene (potreby pre umelcov);
bytové akváriá, poklopy na ne; bytové teráriá;
viváriá; papier na elektrokardiogramy; histologické rezy ako učebné pomôcky; biologické
vzorky na použitie v mikroskopii (učebné materiály); obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
17 - Nekovové tlakové hadice a armatúry ku prístrojom na potápanie; nekovové armatúry, fitingy
na potrubia na stlačený vzduch; nekovové prepúšťacie zariadenia plynov; nekovové tesnenia;
kovové tesnenia; plátenné hadice; hadice z textilných materiálov; spojky a objímky na potrubia a
rúry s výnimkou kovových; nekovové uväzovacie vlákna; náhradné diely, časti a súčasti na
uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
22 - Rybárske siete; lodné zvinovacie laná; povrazové rebríky; lodné plachty; morské riasy,
chaluhy; stany; markízy (plátenné strechy); markíza zo syntetických materiálov; lanká so závažím na posuvné okná; povrazy na horizontálne
žalúzie; páperové deky; siete, povrazy na ne; siete na ležanie, visuté lôžka; sieťky; siete, pokrývky na maskovanie; vozové plachty; plachty na
plachtenie po snehu; dechtované vetracie plachty
(baníctvo); vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov; textilné baliace vrecká; poštové vrecia;
pletené vrecká do umývačiek riadu; obaly na fľaše zo slamy alebo prútia; špagáty, motúzy na balenie; slučkové závesy, svorky, popruhy s výnimkou kovových na manipuláciu s nákladmi;
povrazy, laná, struny; nekovové pásky, pútka; la-
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ná na vlečenie vozidiel; laná, káble s výnimkou
kovových; konopné povrazy; motúzy; papierové
motúzy; šnúry na vešanie obrazov, atď.; pásky
s výnimkou kovových na zväzovanie; pásky na
uväzovanie viniča; viazače snopov s výnimkou
kovových; pevne pletené povrazy na zhotovovanie bičov; juta; celtovina; dratvy; surová bavlna;
krátka bavlna; bavlnená kúdeľ; surový ľan; surový hodváb; česaný hodváb; hodvábna priadza;
hodvábny odpad (odstrižky); konope; surová alebo spracovaná vlna; vlnený odpad (odstrižky);
česaná vlna; mykaná vlna; strihaná, ovčia vlna;
rúno; drevitá vlna; vlákna s výnimkou kovových
na uväzovanie; kokosové vlákna; karbónové
vlákna na textilné použitie; espartové vlákna
(vlákna kavyľa obyčajného); nekovové vlákna na
použitie v poľnohospodárstve; sklené vlákna na
textilné účely; ramié (vlákno); hobliny (drevené
stružliny); kapok; kúdeľ; tesniace alebo vypchávkové materiály s výnimkou gumových
a plastových; vypchávky; vata na vypchávanie
a tesnenie (ako čalúnnický materiál); bavlnený
odpad na čalúnenie a vypchávanie; vlna na čalúnenie; slama, tráva, morská tráva na čalúnenie;
perie ako čalúnnický, vypchávkový materiál; perie do lôžkovín; prachové perie; vlasy; srsť, vlasy
zvierat; konský vlas; ťavia srsť (materiál); lyko;
rafia (lyko z rafiovej palmy); piliny; sisal; textilné vlákna; textil zo surových vlákien; plastové
vlákna na textilné účely; vata na filtrovanie; zámotky priadky morušovej; náhradné diely, časti a
súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
25 - Kombinézy na vodné lyžovanie; vesty pre
rybárov; plážové oblečenie; plážová obuv, šľapky na kúpanie; plavky na kúpanie; kúpacie plášte; župany; sprchovacie, kúpacie čiapky; oblečenie; odevy; oblečenie z imitácie kože; oblečenie
z kože; vrchné ošatenie; konfekcia (odevy); nepremokavý odev; kožušiny (oblečenie); zvrchníky; kabáty; saká, bundy; kostýmy, obleky; peleríny; plášte; plášte (dámske, lemované kožušinou); krátke kabátiky; krátke kabáty s kapucňou
(teplé); gabardénové plášte; kapucne; kožušinové
štóly; kombinézy (oblečenie); uniformy; maškarné kostýmy; zástery; podpinky; gamaše; kravaty;
náprsenky; livreje; manipuly; mantila; rúcha, ornáty; sárí; tógy; šerpy; oblečenie z papiera; podbradníky nie z papiera; pracovné plášte; šaty;
sukne; nohavice; krátke, jazdecké alebo spodné
nohavice; mitra (klobúk); opasky; opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia); pleteniny
(oblečenie); pletiarsky tovar; svetre; pulóvre; pletené svetre; podšívky (časti odevov); tričká; košele; sedlá na košele, blúzky alebo dámskych
šiat; goliere; snímateľné goliere; manžety (časti
odevov); ponožky; pančuchy; pančuškové nohavice; päty pančúch; pančuchy absorbujúce pot;
podväzky na ponožky alebo pančuchy; bielizeň;
osobná bielizeň; bielizeň zabraňujúca poteniu;
body (bielizeň); tielka, vesty; pyžamá; podprsenky; ramienka na dámskej bielizni; živôtiky, korzety; kombiné; šnurovačky; spodničky; pánske
spodky; detská výbavička; detské nohavičky;
detské plienky, textilné; látkové plienky; pokrývky hlavy; čiapky; klobúky; klobúkové kostry; baretky; cylindre; turbany; šilty na pokrývky hlavy;
chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy);
šatky, šály, závoje; závoj - čipková šatka; čelenky; šály; šály uviazané pod krkom; vlnené šály;

127

boa (kožušinová alebo perová ozdoba okolo krku); rukavice; palčiaky; rukávniky; športové tričká, dresy; cyklistické oblečenie; športová
obuv; topánky na šport; futbalová obuv a štople
na ňu; futbalové topánky (kopačky); lyžiarske
topánky; gymnastické cvičky; gymnastické (telocvičné) dresy; oblečenie pre motoristov; zápästky; obuv; topánky; šnurovacie topánky; celé topánky; vysoká obuv; dreváky; espadrily (letná
obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu); papuče; sandále; galoše; nánožníky (nie elektricky vyhrievané); protišmykové
pomôcky na obuv; podošvy na obuv; vnútorné
podošvy; kovové časti na obuv; špičky na obuv;
prešívacie remienky na obuv (na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi); rámy na obuv; zvršky na obuv; podpätky; vrecká na odevy; vreckovka ozdobná (súčasť oblečenia); náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
28 - Plachetnice (malé); stožiare, sťažne na plachetnice; popruhy na plachetnice; surfovacie dosky; lyže na surfovanie; vodné lyže; remene na
surfy; poťahy na surfy; plutvy na plávanie; harpúny - športové náradie; športové rukavice; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary;
náhradné náplne do uvedených tovarov; obaly,
puzdrá a stojany na uvedené tovary.
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom; maloobchodné služby v oblasti potrieb
a prístrojov pre potápačov; reklama; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; predvádzanie tovaru; zásielkové reklamné
služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá,
vzorky; rozširovanie vzoriek; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; príprava inzertných stĺpcov; lepenie plagátov; aranžovanie
výkladov; podpora predaja (pre tretie osoby);
prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prenájom
reklamných plôch; sprostredkovanie uvedených
služieb.
37 - Budovanie prístavov a prístavných hrádzí;
podmorské budovanie, opravy; montáž, inštalovanie, servis, opravy, údržba tovarov uvedených
v triedach 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 25,
28, tohto zoznamu; sprostredkovanie uvedených
služieb.
39 - Služby v doprave a preprave; poskytovanie
pomoci (pri doprave); organizovanie okružných
plavieb; organizovanie okružných výletov; organizovanie ciest, exkurzií; turistické kancelárie
s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu
hotelového ubytovania; turistické prehliadky,
sprevádzanie turistov; preprava turistov; sprostredkovanie prepravy; informácie o preprave;
informácie o uskladnení; rezervácia zájazdov; rezervácia v doprave; rezervácia miesteniek na cestovanie; služby vodičov; dovoz, doprava;
osobná doprava; autobusová doprava; automobilová preprava; prenájom automobilov; prenájom
vozidiel; námorná preprava; lodná doprava; lodná preprava tovaru; riečna doprava, preprava;
služby poskytované výletnými loďami; nakladanie, vykladanie v dokoch; uvoľňovanie uviaznutých lodí; záchrana lodí, plavidiel; podmorské
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záchranné práce; prenajímanie plavidiel (člnov,
lodí); prenájom potápačských oblekov; požičiavanie potápačských skafandrov; prenájom potápačských zvonov; uskladňovanie plavidiel
(člnov, lodí); záchranné služby; prevoz sanitkou;
prenájom dopravných prostriedkov; prenájom garáží; sprostredkovanie uvedených služieb.
40 - Služby fotoateliérov; vyvolávanie filmov;
spracovanie kinematografických filmov; tlač, tlačenie; fototlač; litografická tlač; ofsetové tlačenie, ofsetová tlač; sérigrafia, sieťotlač; zinkografia, výroba štočkov; tlačenie vzorov; kníhviazačstvo, knihárstvo; kreslenie, rysovanie laserom;
spracovanie, úprava papiera; rámovanie umeleckých diel; sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Organizovanie filmových festivalov; informácie o možnostiach rekreácie; informácie
o možnostiach rozptýlenia, zábavy; informácie
o výchove a vzdelávaní; služby pre oddych a rekreáciu; pedagogické informácie; kluby zdravia
(telesné cvičenia); prevádzkovanie športových
zariadení; telesné cvičenie; služby športovísk;
výcvik; praktický výcvik, cvičenie (ukážky); organizovanie športových súťaží; požičiavanie
športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; prenájom potápačského výstroja; vyučovanie, vzdelávanie; akadémie (vzdelávanie);
diaľkové štúdium; školenie; skúšanie, preskúšavanie (pedagogická činnosť); pomoc pri výbere
povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávanie);
služby poskytované prázdninovými tábormi (zábava); organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových;
on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; služby nahrávacích štúdií; filmová
tvorba; filmové štúdiá; tvorba videofilmov; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach;
redigovanie scenárov; prenájom filmových premietacích prístrojov a ich príslušenstva; požičiavanie filmov; prenájom kinematografických filmov; postsynchronizácia, dabing; fotografická
reportáž; fotografovanie; reportérske služby; nahrávanie
videopások;
elektronická
edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie elektronických publikácií on line (bez
možnosti kopírovania); hudobné skladateľské
služby; výroba rozhlasových a televíznych programov; prenájom videokamier, videorekordérov;
prenájom zvukových nahrávacích zariadení; prenájom audioprístrojov a audionahrávok; požičiavanie videopások; organizovanie plesov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál
a televíznych štúdií; plánovanie a organizovanie
večierkov; organizovanie živých vystúpení; organizovanie predstavení (manažérske služby);
prevádzkovanie karaoke; rezervácia vstupeniek;
strihanie videopások; prekladateľské služby;
tlmočenie posunkovej reči; sprostredkovanie uvedených služieb.
43 - Poskytovanie, prenájom prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prevádzkovanie hotelového ubytovania; hotelierske služby; penzióny; motelové služby; turistické ubytovne; prevádzkovanie kempingov;
ubytovacie služby pre prázdninové tábory; prenájom turistických stanov; rezervácia hotelov; re-

zervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; reštaurácie (jedálne); sprostredkovanie
uvedených služieb.
44 - Lekárske služby; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť; sanatóriá; súkromné kliniky alebo sanatóriá; zotavovne, aj pre rekonvalescentov; ošetrovateľské služby; psychologické
služby; fyzioterapia; aromaterapeutické služby;
detoxizácia toxikomanov; farmaceutické poradenstvo; tetovanie; parné kúpele; masáže; sprostredkovanie uvedených služieb.
(540)

(731) MUDr. Peter Tokarčík - TOKY, J. Mazúra
28/82, 036 01 Martin, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

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

7-2003
03.01.2003
16, 35, 37, 39, 40, 42
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby uvedené v tejto triede, kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
35 - Maloobchodná činnosť s elektrickou a tepelnou energiou, s tlakovými zariadeniami, parnými
a horúcovodnými potrubiami, kotlami, hydraulickými strojmi, motorovými vozidlami, s
elektrickými a elektronickými strojmi, prístrojmi
a zariadeniami, s elektrickými materiálmi, ako sú
elektrické vedenia, elektrické akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické spojky,
elektrické svorky, elektrické hlásiče, elektrické
kondenzátory, elektrické meniče, elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače,
elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie
skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné
panely, skriňové rozvádzače, transformátory, trafostanice, vzduchotechnické zariadenia, transportné zariadenia, náhradné diely prívesov, paliet, kontajnerov, vodné turbíny, príslušenstvo
k vodným elektrárňam, kovový nábytok, stroje
a zariadenia na spracovanie nerastných hmôt;
činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
aranžovanie výkladov, inzertné činnosti, obchodné prieskumy.
37 - Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení a prístrojov; montáž a oprava plynových
technických zariadení, kotlov, prevádzkových
kotlov, horákov, konštrukcií, tlakových nádob,
meračov tepla, regulačnej techniky; výstavba
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energetických a teplárenských diel a zariadení
potrebných na ich prevádzku; oprava elektromerov, zváracích transformátorov, rotačných strojov
a asynchrónnych motorov; inštalácia a údržba
elektrických rozvodov; murárske a natieračské
práce súvisiace s energetickými zariadeniami;
oprava a údržba hydraulických strojov a motorových vozidiel; prenájom stavebných strojov a zariadení.
39 - Rozvod elektrickej energie a tepelnej energie; odborné a technické konzultácie týkajúce sa
oblasti rozvodov elektrickej energie a tepelnej
energie; balenie tovarov a uskladňovanie tovarov; prenajímanie dopravných mechanizmov; autobusová doprava, nákladná doprava, kamiónová
doprava, osobná doprava, preprava cenností, doprava pancierovými vozidlami.
40 - Výroba elektrickej energie a tepelnej energie, likvidácia rádioaktívneho odpadu; likvidácia
odpadu, recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu
a spracovanie odpadu.
42 - Projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, projektovanie strojárskych výrobkov a vzduchotechnických zariadení, projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií, inžinierska činnosť distribučného systému vysokonapäťovej siete, dozor a technická
inšpekcia, elektrotechnická posudková činnosť;
kontrola prevádzkových kotlov, plynových zariadení a elektrických zariadení, revízne skúšky
spôsobilosti zdvíhacích zariadení; ciachovanie
elektromerov a meracích súprav; geologický výskum, grafický dizajn, priemyselný dizajn, kontrola kvality; obnovovanie počítačových databáz,
počítačové programovanie; inštalácia, aktualizácia a zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačových systémov, poradenské
služby v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačového softvéru.
(540)

(731) RADEN, s. r. o., Považská 40/B, 040 11 Košice,
SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

8-2003
03.01.2003
6, 16, 17, 19, 20, 35
6 - Kovové uväzovacie bóje, kovové majáky
s výnimkou svetelných, kovové cestné zvodidlá,
kovové debnenie, kovové dopravné palety, kovové dvere, kovové stavebné konštrukcie, kovové škatule, schránky, skrinky, škatule, nádoby,
nádrže, potrubia, prípojky a odbočky potrubia,
kovové vrchnáky na nádoby, kovové lávky, kovové debny na náradie, kovové nárazníky, kovové násypky nie mechanické, kovové stavebné
obklady, kovové obklady stien a priečok, kovové
odkvapové rúry, kovové manipulačné, prepravné
a nakladacie palety, kovové palety na manipuláciu s tovarom, kovové palisády, kovové železničné podvaly, kovové poklopy, kovové priehradové konštrukcie, kovové prístavné hrádze na
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kotvenie lodí, kovové rímsy, kovové rošty, kovové rúčky a rukoväti na náradie, kovové prenosné stavby, kovové strešné krytiny, kovové úžľabia a žľaby, kovové vodovodné potrubia, kovové vonkajšie plášte budov, kovové vypúšťacie,
odvodňovacie a drenážne rúry, kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo, kovové kabíny
na prezliekanie, kovové prefabrikáty.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby uvedené v tejto triede, kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto
triede.
17 - Plastické hmoty, polotovary; plastikové výlisky ako polotovary, podkladové materiály
z plastov, tesniace alebo vypchávkové materiály
z plastov, plastové výplne, látky na izolovanie
budov od vlhkosti, zvukovoizolačné materiály.
19 - Altánky, základné nekovové konštrukcie pre
budovy, nekovové konštrukcie a konštrukčné
materiály, nekovové vystužovacie materiály pre
stavebníctvo, obkladový materiál na budovy
s výnimkou kovového, nekovové obklady stien
a priečok, nekovové prenosné stavby, stavebný
materiál s výnimkou kovového, úžľabia a žľaby
s výnimkou kovových, vonkajšie plášte budov
s výnimkou kovových, cestné zvodidlá s výnimkou kovových, debnenie s výnimkou kovového,
nekovová dlažba, nekovové dlážky, drenážne rúry s výnimkou kovových, prístavné hrádze na
kotvenie lodí s výnimkou kovových, kurníky,
nekovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických, nekovové mriežky s výnimkou kovových, nástupištia, nekovové prefabrikáty, nekovové odbočky, nekovové prípojky potrubia,
odkvapové rúry s výnimkou kovových, palisády
s výnimkou kovových, nekovové prívodné potrubie, nekovové prasačníky, nekovové prenosné
kabíny na prezliekanie, plávajúce prístavné hrádze na uväzovanie lodí s výnimkou kovových,
rímsy s výnimkou kovových, drenážne nekovové
rúry, nekovové odkvapové rúry, vodovodné nekovové rúry, schodiská s výnimkou kovových,
silá s výnimkou kovových, stajne, nekovové stĺpikovité zábradlie, nekovové trhové stánky, nekovové verandy z nekovových konštrukcií, voliéry s výnimkou kovových, záhradnícke rámy
s výnimkou kovových, dvere s výnimkou kovových.
20 - Uväzovacie bóje s výnimkou kovových, ležoviská a búdky pre zvieratá, búdy pre zvieratá
chované v domácnosti, dopravné palety s výnimkou kovových, plastové debny, plastové debny
a nádoby, schránky a lávky s výnimkou kovových, lavice, pultíky a pulty, nádrže a cisterny
s výnimkou kovových, nádrže na tekuté palivá
s výnimkou kovových, nekovové nakladacie
a prepravné palety, palety na manipuláciu s tovarom s výnimkou kovových, pútače z plastických
hmôt, umelecké diela z plastov, uzávery a zátky s
výnimkou kovových, nekovové uzávery na nádoby, obalové nádoby z plastických hmôt, prepravky na fľaše, psie búdy, plastové rebríky,
plastové regály, rúčky a rukoväti na náradie
s výnimkou kovových, rukoväti nástrojov s výnimkou kovových, nekovové schodiskové zábradlie, tyče s výnimkou kovových, včelie úle
a záhradný nábytok.
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35 - Maloobchodná činnosť s kovovými materiálmi, kovovými výrobkami, s nekovovými materiálmi, s nekovovými stavebnými materiálmi
a s výrobkami z týchto materiálov, s plastickými
hmotami, výrobkami z plastických materiálov;
činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
aranžovanie výkladov, inzertné činnosti, obchodné prieskumy.

slušenstvá a doplnky na vodné športy patriace do
tejto triedy, surfovacie dosky, surfovacie lyže,
upínacie pásy pre horolezcov, vodné lyže.
35 - Maloobchodné služby s príslušenstvom, doplnkami a zariadeniami na cyklistické a vodné
športy, turistiku a táborenie s odevmi, obuvou,
záchrannými vestami; marketing, profesionálne
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo,
sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
37 - Údržba, opravy a servis športových zariadení, príslušenstva a doplnkov, informácie o opravách, údržba a opravy športových lodí a člnov,
sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede.
39 - Informácie o preprave, organizovanie ciest,
organizovanie exkurzií, organizovanie okružných
plavieb, organizovanie okružných výletov, organizovanie výletov, požičiavanie športových dopravných prostriedkov, prenajímanie plavidiel
(člnov, lodí), preprava turistov, služby v doprave
a preprave, sprevádzanie turistov, sprostredkovanie prepravy, sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, turistické prehliadky, úschova
lodí a člnov.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie
o možnostiach zábavy, organizovanie športových
súťaží, organizovanie živých vystúpení, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, služby poskytované v prázdninových táboroch (zábava), služby v kempingoch so športovým programom, sprostredkovanie
služieb uvedených v tejto triede, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových,
výchovno-zábavné klubové služby, vyučovanie,
vzdelávanie.
43 - Prenájom turistických stanov, prevádzkovanie kempingov, sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede, ubytovacie služby v prázdninových táboroch.

(540)

(731) TOPlast, a. s., Werferova 1, 040 11 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

26-2003
10.01.2003
9, 12, 16, 22, 25, 28, 35, 37, 39, 41, 43
9 - Záchranné člny, záchranné vesty.
12 - Bicykle, bicyklové pumpy, vzduchové pumpy, člny, kanoe, kajaky, lode, loďky, nafukovacie
člny, ochranné zariadenia pre lode, poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov, príslušenstvo pre
bicykle patriace do tejto triedy, raftové člny.
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, papierové kávové filtre, 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, papiernický 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,
umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera
alebo plastických materiálov, vrecká z papiera
alebo plastických materiálov.
22 - Konopné povrazy, pokrývky na maskovanie,
povrazové rebríky, povrazy na siete, siete na ležanie, visuté lôžka, siete na maskovanie.
25 - Bielizeň zabraňujúca poteniu, bundy, cyklistické oblečenie, čelenky, čiapky, gymnastické
(telocvičné) dresy, chrániče uší (proti chladu, ako
pokrývka hlavy), kombinézy (oblečenie), kombinézy na vodné lyžovanie, košele, nohavice, oblečenie, oblečenie pre motoristov, oblečenie z kože, obuv, obuv na kúpanie, odevy, opasky, plášte,
plavky, pleteniny (oblečenie), ponožky, potné
vložky, pulóvre, sandále, sukne, šatky, šály, šaty,
športová obuv, športové tričká, dresy, tielka, tričká, topánky.
28 - Plutvy na plávanie, postroje pre horolezcov,
príslušenstvá a doplnky na cyklistické športy patriace do tejto triedy, príslušenstvá a doplnky na
turistiku a táborenie patriace do tejto triedy, prí-

(540)

(731) Kolár Mário, Zvončín č. 205, 919 01 Zvončín,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

30-2003
10.01.2003
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy
na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje.
33 - Víno, alkoholické nápoje s výnimkou piva.
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35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť.
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(540)

(540) TROSSECO
(731) Vitis trade, s. r. o., Sásovská cesta 41, 974 01
Banská Bystrica, SK;

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

34-2003
13.01.2003
9, 16, 25, 35, 38, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby uvedené v tejto triede, kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely uvedené v
tejto triede, príslušenstvo kancelárskej techniky
uvedené v tejto triede.
25 - Oblečenie, bejzbalové čapice, košele, nohavice, spodná bielizeň, opasky, klobúky, tričká,
kabáty, čelenky, ponožky, topánky, čižmy, svetre, vesty, pyžamá, šaty, večerné šaty, sukne,
plavky, kravaty, šatky, rukavice, nočné košele,
župany.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením počítačov, so softvérom,
s počítačovými hrami; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, rozširovanie reklamných materiálov,
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie
reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba
a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna zábava, organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií,
filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy
a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb
(výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie
koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov;
služby nahrávacích štúdií; reportérske služby;
vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov,
elektronická edičná činnosť (DTP služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(731) CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným
Košice, Jesenského 10, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

36-2003
13.01.2003
1, 3, 4
1 - Tenzidy ako chemické prísady do výrobkov;
biologické prísady a prípravky, enzýmy a enzymatické prípravky na priemyselné využitie; chemické prostriedky na konzervovanie potravín
a krmív; umelé sladidlá; hnojivá prírodné a
umelé pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradníctvo a záhradkárov; živné soli a roztoky pre
vonkajšie a izbové rastliny a kvety; chemické
prísady do fungicídov a bakteriálne prípravky
patriace do tejto triedy.
3 - Pracie čistiace a leštiace prostriedky a prípravky, najmä pracie prášky, namáčacie prostriedky, avivážne a bieliace prípravky; prostriedky na umývanie riadu a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; kozmetické výrobky, najmä s obsahom tenzidov, napr.
toaletné a tekuté mydlá, šampóny, peny a soli do
kúpeľa, stabilizujúce peny, emulzie, pleťové
mlieka a pleťové vody, zubné pasty a prášky,
ústne vody.
4 - Priemyselné oleje a mazacie tuky; mazadlá;
zmesi pohlcujúce prach vrátane jeho zavlažovania a viazania.

(540) RASIVON
(731) VALTECH TORS, v. o. s., Dolní Bojanovice
852, 696 17 Dolní Bojanovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

37-2003
13.01.2003
35, 36, 38
35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; homebanking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov; poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; platobný styk a zúčtovanie; elektronický
prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané
elektronicky; vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných
šekov; overovanie šekov; poskytovanie záruk;
garancie, kaucie; ručenie; otváranie akreditívov;
obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných
papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie bankových informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť na vydávaní cenných papierov
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a poskytovanie súvisiach služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská
činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo na
účet klienta s devízovými hodnotami, v oblasti
termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov,
s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a
striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincií;
vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho
účet vrátane poradenstva (portfólio manažment);
sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.
38 - Elektronická pošta; služby poskytované
elektronickými informačnými tabuľami - telekomunikačné služby; komunikácia a posielanie
správ prostredníctvom telefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez svetovú počítačovú
sieť.

(540)

(591) modrá, zlatá, biela
(731) Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

40-2003
14.01.2003
5, 29, 30
5 - Dietetické látky a potraviny upravené na lekárske účely; potraviny pre deti, batoľatá a chorých, detská a dojčenská výživa; potravinové prípravky a doplnky ako posilňujúce požívatiny; vitamínové prípravky; požívatiny na doplnenie redukčných diét alebo prípravkov na schudnutie;
prípravky obsahujúce biochemické katalyzátory,
najmä pre fyzicky aktívne osoby, rekonvalescentov a chorých; dezinfekčné prípravky.
29 - Konzervované potraviny obsahujúce tovary
patriace do tejto triedy; polievky; prípravky na
polievky; polievky vo vrecku; mliečne prípravky;
konzervované hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne tovary patriace do tejto triedy;
mrazené mäso; mäso a mäsové výrobky ako mäsové pasty, nátierky na chlieb, paštéty; ovocie
a zelenina konzervovaná, sušená, mrazená a zaváraná; želatína; jedlá želatína; ovocné rôsoly;
džemy; kompóty; vajcia; mlieko a mliečne výrobky; mliečne, smotanové, jogurtové, tvarohové
mrazené krémy aj s rastlinným tukom; mliečne,
smotanové, jogurtové, tvarohové mrazené krémy
s prídavkom ovocia; ovocné mrazené krémy;
ovocné drene; zmrazené hotové jedlá a polotovary obsahujúce prevažne tovary patriace do tejto
triedy.
30 - Oblátky; cukrovinky včítane gumových;
esencie do cukroviniek; cukrárske výrobky;
zmrazené hotové jedlá a polotovary obsahujúce
prevažne tovary patriace do tejto triedy; káva;
čaj; kakao; cukor; ryža; kávové náhradky; med;
ľad na osvieženie; zmrzliny; ovocné zmrzliny;
smotanové zmrzliny; mrazené cukrovinky;
zmrzlinové výrobky; jogurty mrazené (zmrzli-

ny); obilninové lupienky a vločky; ovocné želé;
šalátové zálievky; šalátové omáčky; šalátové
dressingy; konzervované potraviny obsahujúce
tovary patriace do tejto triedy; konzervované hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne tovary patriace do tejto triedy.
(540) VESELÁ PASTIERKA
(731) HAMÉ, a. s., Babice č. 572, 687 03 Babice, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

84-2003
17.01.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky, vakcíny, pomocné
látky na použitie s vakcínami.

(540)

PROTECTING
LIFE
RIGHT FROM THE START

(731) Chiron Behring GmbH & Co., a German corporation, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630,
D-35006 Marburg, DE;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

86-2003
17.01.2003
20, 25
20 - Nábytok všetkých druhov okrem nábytku na
lekárske účely.
25 - Športové oblačenie; športovo-turistické odevy; dresy; termoaktívne odevy; nepremokavé
odevy; vetrovky; blúzy a košele; tričká; šály; pulóvre; kabáty; bundy; čelenky; športová obuv.

(540)

(591) svetlomodrá, tmavomodrá, biela
(731) Ing. Marián Vávra, MSJ FASHION, M. R. Štefánika 1666/58, 960 01 Zvolen, SK; Timo Jukka
Viitala, Majavapolku 5, 613 00 Kurikka, FI;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

87-2003
17.01.2003
20, 25
20 - Nábytok všetkých druhov okrem nábytku na
lekárske účely.
25 - Športové oblačenie; športovo-turistické odevy; dresy; termoaktívne odevy; nepremokavé
odevy; vetrovky; blúzy a košele; tričká; šály; pulóvre; kabáty; bundy; čelenky; športová obuv.

(540) FINSKA
(731) Ing. Marián Vávra, MSJ FASHION, M. R. Štefánika 1666/58, 960 01 Zvolen, SK; Timo Jukka
Viitala, Majavapolku 5, 613 00 Kurikka, FI;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

88-2003
17.01.2003
20, 25
20 - Nábytok všetkých druhov okrem nábytku na
lekárske účely.
25 - Športové oblačenie; športovo-turistické odevy; dresy; termoaktívne odevy; nepremokavé
odevy; vetrovky; blúzy a košele; tričká; šály; pulóvre; kabáty; bundy; čelenky; športová obuv.

(540) FINNSKA
(731) Ing. Marián Vávra, MSJ FASHION, M. R. Štefánika 1666/58, 960 01 Zvolen, SK; Timo Jukka
Viitala, Majavapolku 5, 613 00 Kurikka, FI;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

94-2003
20.01.2003
37, 39
37 - Údržba a opravy motorových vozidiel.
39 - Dovoz, doprava; informácie o preprave, informácie o uskladnení, nákladná doprava (kamiónová), organizovanie ciest, osobná doprava,
prenájom automobilov - vozidiel, skladovanie,
sprostredkovanie prepravy.

(540)

(731) COMEXTRANS s. r. o., C I. 57/132, 018 41
Dubnica nad Váhom, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

95-2003
20.01.2003
25
25 - Pánske, dámske a detské klobúky všetkých
druhov, pánske a dámske klobučnícke polotovary
všetkých druhov, pánske, dámske a detské čiapky
a barety všetkých druhov a iné pokrývky hlavy
všetkých druhov.

(540)

(731) TONAK a. s., Zborovská č. p. 823, 741 11 Nový
Jičín, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540)

96-2003
20.01.2003
25
25 - Pánske, dámske a detské klobúky všetkých
druhov, pánske a dámske klobučnícke polotovary
všetkých druhov, pánske, dámske a detské čiapky
a barety všetkých druhov a iné pokrývky hlavy
všetkých druhov.
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(731) TONAK a. s., Zborovská č. p. 823, 741 11 Nový
Jičín, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

100-2003
20.01.2003
3, 4, 7, 9, 11, 12, 17, 35, 37
3 - Autokozmetika zaradená do tejto triedy, ako
sú prípravky na údržbu automobilov, t. j. prípravky na umývanie, prípravky na čistenie
a konzervovanie lakov, vosky na laky aj leštiace
vosky, šampóny, umývacie substancie určené do
zariadení na umývanie vozidiel, odhrdzovacie
prípravky a prípravky na premenu hrdze, prípravky na použitie v zariadeniach na umývanie
čelného skla (automobilu), prípravky na odstraňovanie dechtu/asfaltu, prípravky na čistenie
plastických hmôt, prípravky na čistenie automobilových okien a skiel, prípravky na čistenie a
údržbu motorov, prípravky na čistenie interiérov
automobilov, prípravky na čistenie povrchov,
prípravky na čistenie kože a imitácií kože, leštiace prípravky a hladiace prípravky.
4 - Priemyselné oleje, aditíva, mazadlá a pohonné hmoty.
7 - Súčasti motorových vozidiel nezaradené do
triedy 12, ako sú axiálne ložiská, dúchadlá, dynamá, ejektory, prúdové čerpadlá, filtre na čistenie a chladenie vzduchu do motorov, guľkové ložiská, hlavy valcov do motorov, hriadele, kľuky,
páky ako časti strojov, chladiče do motorov
a hnacích strojov, karburátory, kardanové spojky,
katalyzátory do motorov, kĺby (časti motorov),
spojky (časti motorov), kľukové hriadele, kľukové skrine do motorov, kompresory, palivové
konvertory na zážihové motory, krúžky ložiskové, krúžky piestne, piesty do valcov, zapaľovacie
induktory do motorov, ojnice na motory, ovládacie káble do motorov, regulátory otáčok motorov, remene ventilátorov do motorov, šetriče paliva do motorov, štartéry motorov, tlmiče motorov, turbokompresory, ventilátory motorov, ventily (ako časti motorov), vstrekovania do motorov, výfukové potrubie do motorov, výfuky motorov, vzduchové chladiče, zapaľovacie induktory, zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov,
zapaľovače zážihových motorov, zotrvačníky,
žeraviace sviečky do dieselových motorov.
9 - Elektrické a elektronické príslušenstvo a prístroje, najmä pre motorové vozidlá, zaradené do
tejto triedy, ako sú elektrické akumulátory, automobilové výstražné trojuholníky, automobilové
zapaľovače, meradlá hladiny benzínu, blikavé
svetlá, bóje, majáky svetelné, poplašné zariadenia, najmä akustické, antény, autorádiá,
elektrické cievky, elektromagnetické cievky,
elektrické káble, elektrické kondenzátory, elektrické kontrolné a regulačné prístroje, hasiace
prístroje, nabíjačky akumulátorov, navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače), elektrické objímky, poistky, tachometre, otáčkomery, regulátory napätia do automobilov, smerovky (smerové
svetlá), elektrické regulátory svetla, elektrické relé, termostaty, tlakomery na ventily, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu.
11 - Svetlá pre dopravné prostriedky, svetelné
zdroje a prístroje pre automobilový priemysel.
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12 - Pozemné vozidlá, najmä automobily a motorky a diely, náhradné diely a tuningové komponenty zaradené do tejto triedy, ako sú alarmy,
airbagy, karosérie automobilov, časti karosérií,
autopoťahy, autosedadlá, batožinové nosiče na
vozidlá, bezpečnostné pásy a sedačky, motory,
podvozky vozidiel, hnacie mechanizmy, hriadele,
nápravy na vozidlá, spojky do pozemných vozidiel, rýchlostné skrine, brzdové obloženie a čeľuste, tlmiče, odpruženia, chladiče, hydraulické
obvody, reťaze, blatníky, nárazníky, okná automobilov, stierače, spätné zrkadlá, poťahy na sedadlá vozidiel, sedadlá, opierky hlavy na sedadlá
automobilov, prevodovky do pozemných vozidiel, smerovky na vozidlá, zariadenie do automobilov proti oslneniu, čalúnenia, súkolesia do
pozemných vozidiel, tlmiace pružiny na vozidlá,
tlmiče perovania do vozidiel, ventily na automobilové pneumatiky, voľnobežky pre pozemné vozidlá, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, kolesá vozidiel, pneumatiky na vozidlá, duše, ráfy kolies, ťažné zariadenia, volanty,
ložiskové čapy.
17 - Plastové výrobky a hmoty pre automobilový
priemysel, plastové súčasti a doplnky vozidiel
a pozemných dopravných prostriedkov ako polotovary.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarom, reklama, marketing.
37 - Záručné a iné opravy, montáž a servis pozemných motorových vozidiel a ich súčastí.

(540) T - Telecom
(731) Deutsche Telekom AG, Friedrich - Ebert - Allee
140, 53113 Bonn, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

122-2003
23.01.2003
185295
05.11.2002
CZ
35, 36, 39, 41, 43
35 - Reklama, prenájom reklamných plôch, poradenstvo v obchodnej činnosti, správa hotelov.
36 - Zmenárenské služby, prenájom nehnuteľností.
39 - Organizovanie prehliadok, exkurzií.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov a seminárov, zábava a pobavenie.
43 - Prevádzkovanie hotelového ubytovania, reštaurácie, služby a poradenstvo v oblasti prevádzkovania hotelov a reštaurácií.

(540)

(540) AUTO KELLY
(731) Auto Kelly, a. s., K Červenému dvoru 10, 100 00
Praha , CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

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

118-2003
23.01.2003
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
9 - Elektrické, elektronické, optické, meracie,
signalizačné a kontrolné prístroje a nástroje a prístroje na vyučovanie (pokiaľ sú obsiahnuté
v tejto triede); prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát;
strojovo čitateľné nosiče na záznam dát; predajné
automaty a mechanizmy prístrojov na mince; prístroje na spracovanie dát a počítače.
16 - Tlačiarenské výrobky, a to potlačené a/alebo
plastické mapy z tvrdého papiera alebo plastu;
učebné a vyučovacie pomôcky (s výnimkou prístrojov); kancelárske potreby (s výnimkou nábytku).
35 - Reklama a vedenie podniku; zber a dodávanie dát, správ a informácií.
36 - Finančné služby; služby nehnuteľností.
38 - Telekomunikácie; prevádzka a prenájom zariadenia na telekomunikácie, najmä pre rozhlas
a televíziu.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; organizácia
športových a kultúrnych akcií; publikovanie
a vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín a
príslušných elektronických médií (vrátane
CD-ROM a CD-I).
42 - Tvorba programov na spracovanie dát; služby databanky, a to prenájom prístupového času k
databankám a ich prevádzka; prenájom zariadenia na spracovanie dát a počítačov; projektovanie
a plánovanie telekomunikačných zariadení.

(731) MY HOTEL s. r. o., 21. dubna 657, 691 44 Lednice na Moravě, CZ;
(740) Chmelíková Jana, RNDr., Bratislava, SK;

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

(540)

132-2003
24.01.2003
20, 25, 28, 35, 43
20 - Nábytok všetkých druhov okrem nábytku na
lekárske účely.
25 - Športové oblečenie; športovo-turistické odevy; dresy; termoaktívne odevy; nepremokavé
odevy; vetrovky; blúzy a košele; tričká; šály; pulóvre; kabáty; bundy; čelenky; športová obuv.
28 - Potreby na gymnastiku a šport patriace do
tejto triedy.
35 - Poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej
činnosti; reklamná činnosť a marketing; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom; maloobchodné služby v oblasti odevov, športových
potrieb, nábytku; spravovanie hotelov.
43 - Hotelierske služby; prevádzkovanie hotelového ubytovania.
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3 - Pracie prostriedky, prípravky bieliace, čistiace, leštiace, odmasťovacie, prípravky kozmetické, voňavkárske, prípravky určené na starostlivosť o telo, pleť a vlasy, zubné pasty a prášky,
ústne vody.
5 - Dezinfekčné prostriedky, osviežovače vzduchu, náplne do osviežovačov, vonné prostriedky
na WC, WC-gély, WC-dezodoranty, čistiace prostriedky na WC, prostriedky na ničenie živočíšnych škodcov, insekticídy, repelenty.

(731) Ing. Marián Vávra, MSJ FASHION, M. R. Štefánika 1666/58, 960 01 Zvolen, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

133-2003
24.01.2003
20, 25, 28, 35, 43
20 - Nábytok všetkých druhov okrem nábytku na
lekárske účely.
25 - Športové oblečenie; športovo-turistické odevy; dresy; termoaktívne odevy; nepremokavé
odevy; vetrovky; blúzy a košele; tričká; šály; pulóvre; kabáty; bundy; čelenky; športová obuv.
28 - Potreby na gymnastiku a šport patriace do
tejto triedy.
35 - Poskytovanie pomoci pri riadení obchodnej
činnosti; reklamná činnosť a marketing; vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov; sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom; maloobchodné služby v oblasti odevov, športových
potrieb, nábytku; spravovanie hotelov.
43 - Hotelierske služby; prevádzkovanie hotelového ubytovania.

(540) POSEIDON
(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) MSJ GROUP
(731) Ing. Marián Vávra, MSJ FASHION, M. R. Štefánika 1666/58, 960 01 Zvolen, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

148-2003
27.01.2003
1, 3, 5
1 - Chemikálie pre priemyselné a vedecké účely,
pre fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo,
lesníctvo, umelé živice v surovom stave, plastické látky v surovom stave (v prášku, pastách,
v tekutom stave), pôdne hnojivá prírodné a
umelé, prípravky na kalenie, na zváranie, chemické látky na konzerváciu potravín, triesloviny,
priemyselné spojivá, hasiace prostriedky a hasiace látky.
3 - Pracie prostriedky, prípravky bieliace, čistiace, leštiace, odmasťovacie.
5 - Dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie živočíšnych škodcov, insekticídy, repelenty,
osviežovače vzduchu, náplne do osviežovačov,
čistiace a vonné prostriedky na WC, WC-gély,
WC-dezodoranty.

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

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

152-2003
27.01.2003
1, 3, 5
1 - Chemické výrobky pre priemyselné a vedecké
účely, pre fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, umelé živice, plastické látky v surovom stave (v prášku, pastách, v tekutom
stave), pôdne hnojivá prírodné a umelé, prostriedky na kalenie, na zváranie, na konzerváciu
potravín, triesloviny, priemyselné spojivá, ortuť,
antimón, alkalické a alkalickozemitá kovy, bauxit, hasiace prostriedky a hasiace látky.
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153-2003
27.01.2003
1, 3, 5
1 - Chemikálie pre priemyselné a vedecké účely,
pre fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo,
lesníctvo, umelé živice v surovom stave, plastické látky v surovom stave (v prášku, pastách,
v tekutom stave), pôdne hnojivá prírodné a
umelé, prípravky na kalenie a na zváranie, chemické látky na konzerváciu potravín, triesloviny,
priemyselné spojivá, ortuť, antimón, alkalické
a alkalickozemité kovy, bauxit, hasiace prostriedky a hasiace látky.
3 - Pracie prostriedky, prípravky bieliace, čistiace, leštiace, odmasťovacie, prípravky kozmetické, voňavkárske, prípravky určené na starostlivosť o telo, pleť a vlasy, zubné pasty a prášky,
ústne vody.
5 - Dezinfekčné prostriedky, osviežovače vzduchu, náplne do osviežovačov, vonné prostriedky
na WC, WC-gély, WC-dezodoranty, čistiace prostriedky na WC, prípravky na ničenie živočíšnych škodcov, insekticídy, repelenty.

(540)

(591) modrá, fialová, žltá, zelená, oranžová, biela
(731) Pavlína Bomsdorfová - Bostim plus, Kettnerova
2048/28, 155 00 Praha 5, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

154-2003
27.01.2003
3
3 - Mydlá, voňavkárske výrobky, vonné oleje,
zubné pasty a prášky, ústne vody, dámske a pánske kozmetické prípravky, pleťové a telové krémy, mlieka a oleje, tekuté mydlá, kozmetické
prípravky do kúpeľa, sprchové gély, telové šampóny, peny do kúpeľa, olejové kúpele, kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pokožku,
kozmetické prípravky určené na starostlivosť
o ruky a nechty, krémy na ruky, peny na holenie,
vody a balzamy po holení, masážne gély a emulzie, prípravky na odstraňovanie pokožky, šampóny na vlasy, vlasové vody, vlasové gély, vla-
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sové kondicionéry, prípravky na regeneráciu vlasov, laky na vlasy, prípravky na opaľovanie.

prevádzkovanie kempov; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného
ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania.
44 - Sanatóriá; zotavovne.

(540)

(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)

202-2003
31.01.2003
12, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44
12 - Automobilové pneumatiky; automobilové
reťaze; automobily; karosérie automobilov; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; čalúnenie automobilov; klaksóny automobilov; kolesá
automobilov; opierky na sedadlá automobilov;
zariadenia do automobilov proti oslneniu; podvozky automobilov; protišmykové zariadenia na
automobilové pneumatiky; pružiny závesov pre
automobily; rámy, podvozky automobilov.
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav
pre obchodné a reklamné účely; organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom reklamných materiálov; reklama; on line reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; reklamné
agentúry; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky);
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné
služby; uverejňovanie reklamných textov
B10070; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; rozhlasová
reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; televízna reklama; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom.
37 - Leštenie automobilov; mazanie automobilov; opravy automobilov; údržba automobilov;
autoservisy; čistenie automobilov; umývanie automobilov; čistenie a upratovanie.
39 - Rezervácia (v doprave); rezervácia miesteniek na cestovanie; turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; rezervácia zájazdov; prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel.
41 - Služby v kempingoch so športovým programom; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; prekladateľské služby; rezervácia
vstupeniek.
42 - Poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; technická kontrola automobilov.
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie
prechodného ubytovania; poskytovanie ubytovania pre zvieratá; prázdninové tábory (ubytovacie
služby); prevádzkovanie hotelového ubytovania;

(731) TYPOLINE, spol. s r. o., Sasinkova 1, 908 51
Holíč, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

203-2003
31.01.2003
12, 37, 39, 42
12 - Automobilové pneumatiky; automobilové
reťaze; automobily; karosérie automobilov; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; čalúnenie automobilov; klaksóny automobilov; kolesá
automobilov; opierky na sedadlá automobilov;
zariadenia do automobilov proti oslneniu; podvozky automobilov; protišmykové zariadenia na
automobilové pneumatiky; pružiny závesov pre
automobily; rámy, podvozky automobilov.
37 - Leštenie automobilov; mazanie automobilov; opravy automobilov; údržba automobilov;
autoservisy; čistenie automobilov; umývanie automobilov; čistenie a upratovanie.
39 - Prenájom automobilov; prenájom dopravných prostriedkov; prenájom vozidiel.
42 - Technická kontrola automobilov.

(540) GentleCar
(731) TYPOLINE, spol. s r. o., Sasinkova 1, 908 51
Holíč, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

204-2003
31.01.2003
35, 39, 41, 42, 43, 44
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav
pre obchodné a reklamné účely; organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom reklamných materiálov; reklama; on line reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; reklamné
agentúry; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky);
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; zásielkové reklamné
služby; uverejňovanie reklamných textov
B10070; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; rozhlasová
reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; televízna reklama; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
39 - Rezervácia (v doprave); rezervácia miesteniek na cestovanie; turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; rezervácia zájazdov.
41 - Služby v kempingoch so športovým programom; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; prekladateľské služby; rezervácia
vstupeniek.
42 - Poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru.
43 - Hotelierske služby; penzióny; poskytovanie
prechodného ubytovania; poskytovanie ubytovania pre zvieratá; prázdninové tábory (ubytovacie
služby); prevádzkovanie hotelového ubytovania;
prevádzkovanie kempov; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného
ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného ubytovania.
44 - Sanatóriá; zotavovne.
(540) GentleService
(731) TYPOLINE, spol. s r. o., Sasinkova 1, 908 51
Holíč, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

207-2003
31.01.2003
29, 30, 32
29 - Mlieko, mliečne nápoje, čerstvé i mrazené
mliečne výrobky a výrobky odvodené z mlieka;
maslo, syry a výrobky z nich; jogurty, kefíry, dezerty, vajcia, ryby, hydina, zverina; potraviny
z rýb, hydiny a zveriny; mäso a mäsové výrobky,
paštéty, jedlé oleje a tuky, tukové nátierky, kaviár, šampiňóny, zelenina konzervovaná, nakladaná, sušená a varená, ovocie konzervované,
mrazené a zavarené, ovocné šaláty, kompóty,
džemy, požívatiny, potraviny konzervované, sušené a varené, nápoje mliečne alebo odvodené
z mlieka, nápoje zo srvátky.
30 - Kávové, kakaové, čokoládové nápoje; kávovinové, kakaové a čokoládové príchuti, obilniny
pripravené na osobnú konzumáciu, cestoviny,
torty, cukrovinky, müsli, pudingy, sušienky, horčica, chuťové omáčky, korenie.
32 - Nealkoholické nápoje a koktaily, prípravky
na prípravu nápojov, minerálne vody, šumivé
vody, pivo.

(540)

(731) ALIMPEX, spol. s r. o., Zemské právo 1199/5,
102 00 Praha 10, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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212-2003
31.01.2003
41
41- Vydavateľská činnosť.

(540) Rómske listy
(731) Rómska tlačová agentúra, Južná trieda 2/A,
043 23 Košice, SK;

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

213-2003
31.01.2003
42
42 - Právne služby.

(731) Krivák Martin, JUDr., Sasinkova 9, 811 08 Bratislava, SK;

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

214-2003
31.01.2003
42
42 - Právne služby.

(731) Krivák Martin, JUDr., Sasinkova 9, 811 08 Bratislava, SK;

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

215-2003
31.01.2003
9, 38, 39, 40
9 - DVD rekordéry (prehrávače a nahrávače digitálnych videodiskov), diskové jednotky a mechaniky, už nahraté kompaktné disky, nosiče dát s
nahratými počítačovými programami a softvérom, pásky, disky, vlákna, mikročipy a elektronické obvody - všetko na elektronickomagnetické, magnetické a optické záznamy, laserové disky, magnetooptické disky, prepisovateľné kompaktné disky, videohry, videopásky, videodisky,
videokamery, nahrávače a prehrávače videopások, nahrávače a prehrávače videodiskov, kinematografické kamery, kinematografické a fotografické vyvolávacie zariadenia a kinematografické filmy určené na spracovanie a prezentáciu,
kinematografické a fotografické prístrojové zariadenia, pamäťové karty a pamäťové čipy.
38 - Digitálny prenos filmov, živo prenášaných
udalostí, iných druhov a foriem zábavy a iných
nosičov zábavných programov.
39 - Preprava filmov leteckou, nákladnou automobilovou, železničnou, autobusovou a lodnou
dopravou.
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40 - Spracovanie filmov a konečná úprava fotografií.

(540)

(540) ELEKRO ISTENÍK
(731) Isteník Miroslav, Porúbka 64, 013 11 Porúbka,
okr. Žilina, SK;

(731) Technicolor Videocassette BV, Vossembeemd
51, Helmond 5705 CL, NL;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica,
SK;

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

216-2003
31.01.2003
7, 9, 12, 37, 39, 43
7 - Alternátory, štartéry pre motory a stroje, náhradné diely k alternátorom a štartérom (zberné
kefy, uhlíky, puzdrá, statory).
9 - Elektrické relé, regulátory napätia pre automobily, autorádiá, navigačné prístroje pre vozidlá.
12 - Autá, automobily.
37 - Opravy automobilov, údržba automobilov,
autoservisy, údržba a opravy motorových vozidiel.
39 - Prenájom automobilov a dopravných prostriedkov, ťahanie alebo vlečenie dopravných
prostriedkov pri poruchách.
43 - Hotelierske služby, motelové služby, penzióny, služby barov, kaviarne, prevádzkovanie
hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempingov, reštaurácie (jedálne), rezervácie hotelov,
penziónov a prechodného ubytovania.

(540)

(591) zelená, červená
(731) Isteník Miroslav, Porúbka 64, 013 11 Porúbka,
okr. Žilina, SK;

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

gov, reštaurácie (jedálne), rezervácie hotelov,
penziónov a prechodného ubytovania.

217-2003
31.01.2003
7, 9, 12, 37, 39, 43
7 - Alternátory, štartéry pre motory a stroje, náhradné diely k alternátorom a štartérom (zberné
kefy, uhlíky, puzdrá, statory).
9 - Elektrické relé, regulátory napätia pre automobily, autorádiá, navigačné prístroje pre vozidlá.
12 - Autá, automobily.
37 - Opravy automobilov, údržba automobilov,
autoservisy, údržba a opravy motorových vozidiel.
39 - Prenájom automobilov a dopravných prostriedkov, ťahanie alebo vlečenie dopravných
prostriedkov pri poruchách.
43 - Hotelierske služby, motelové služby, penzióny, služby barov, kaviarne, prevádzkovanie
hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempin-

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

218-2003
31.01.2003
7, 9, 12, 37, 39, 43
7 - Alternátory, štartéry pre motory a stroje, náhradné diely k alternátorom a štartérom (zberné
kefy, uhlíky, puzdrá, statory).
9 - Elektrické relé, regulátory napätia pre automobily, autorádiá, navigačné prístroje pre vozidlá.
12 - Autá, automobily.
37 - Opravy automobilov, údržba automobilov,
autoservisy, údržba a opravy motorových vozidiel.
39 - Prenájom automobilov a dopravných prostriedkov, ťahanie alebo vlečenie dopravných
prostriedkov pri poruchách.
43 - Hotelierske služby, motelové služby, penzióny, služby barov, kaviarne, prevádzkovanie
hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempingov, reštaurácie (jedálne), rezervácie hotelov,
penziónov a prechodného ubytovania.

(540)

(591) zelená, červená
(731) Isteník Miroslav, Porúbka 64, 013 11 Porúbka,
okr. Žilina, SK;

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

219-2003
31.01.2003
7, 9, 12, 37, 39, 43
7 - Alternátory, štartéry pre motory a stroje, náhradné diely k alternátorom a štartérom (zberné
kefy, uhlíky, puzdrá, statory).
9 - Elektrické relé, regulátory napätia pre automobily, autorádiá, navigačné prístroje pre vozidlá.
12 - Autá, automobily.
37 - Opravy automobilov, údržba automobilov,
autoservisy, údržba a opravy motorových vozidiel.
39 - Prenájom automobilov a dopravných prostriedkov, ťahanie alebo vlečenie dopravných
prostriedkov pri poruchách.
43 - Hotelierske služby, motelové služby, penzióny, služby barov, kaviarne, prevádzkovanie
hotelového ubytovania, prevádzkovanie kempingov, reštaurácie (jedálne), rezervácie hotelov,
penziónov a prechodného ubytovania.

(540) ELIS
(731) Isteník Miroslav, Porúbka 64, 013 11 Porúbka,
okr. Žilina, SK;
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

220-2003
31.01.2003
78/149320
31.07.2002
US
3, 5, 21
3 - Kozmetické prípravky, prípravky určené na
starostlivosť o pleť, prípravky na opaľovanie,
najmä oleje, pleťové vody, krémy, gély, tónovacie prípravky, masky, zvlhčovače, čistiace prípravky, mydlá, prípravky na oživenie a rozjasnenie pleti, púdre, laky na nechty, farby na nechty,
leštidlá a regeneračné prípravky na nechty, odlakovače a brúsne prípravky na nechty.
5 - Lieky na akné, prípravky na liečenie akné,
liečivé prípravky na starostlivosť o pleť.
21 - Potreby a nádoby, najmä kozmetické štetce
a špongie, bavlnené tampóny, kozmetické obrúsky, utierky (nie z papiera alebo z tkaniny), škatuľky používané ako pudrenky.
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22 - Nekovové vlákna na použitie v rybárstve,
vlasce na rybárske udice, pletivo na siete, rybárske siete.
25 - Oblečenie pre rybárov a rybársky výstroj
vrátane nepremokavého odevu a plášťov pre rybárov, vesty pre rybárov, rybárske nohavice, vysoká rybárska obuv, rukavice, pokrývky hlavy,
čapice.
28 - Náradie a príslušenstvo na lov a chytanie rýb
vrátane rybárskych prútov, udíc, navijakov, plavákov (ako rybársky výstroj), háčiky na ryby,
návnady na lovenie alebo chytanie rýb, tiež
umelé rybárske návnady, prútené koše na chytanie rýb; materiál na zhotovenie vlascov pre rybolov; harpúny (ako športové náradie); podberáky
pre rybárov, rybárske sedačky.
(540)

(540)
(731) AWA - SHIMA EUROPE s. r. o., Galvaniho
2/A, 821 04 Bratislava 1, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(731) Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

(731) Esprit International, a California Limited Partnership, 1370 Broadway, New York, New York,
US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

222-2003
31.01.2003
5
5 - Farmaceutické výrobky.

(540) BIVAXOL
(731) IVAX Pharmaceuticals s. r. o., Ostravská 29,
747 70 Opava-Komárov, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

(540)

221-2003
31.01.2003
5
5 - Farmaceutické výrobky.

(731) IVAX Pharmaceuticals s. r. o., Ostravská 29,
747 70 Opava-Komárov, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

224-2003
03.02.2003
3
3 - Kozmetické prípravky a voňavkárske výrobky; mydlá a toaletné prípravky; s výnimkou farbiacich a samoopaľovacích prípravkov.

223-2003
31.01.2003
18, 22, 25, 28
18 - Rybárske vaky a torby.

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

225-2003
03.02.2003
32, 33, 35
32 - Minerálne a sýtené vody, nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy na
výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje/víno.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment/riadenie, obchodná správa, administratívne
práce.

(540) BRATISLAVSKÉ HRADBY
(731) MOIRA, spol. s r. o., Jána Mrvu 4, 949 01 Nitra,
SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
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227-2003
03.02.2003
32, 33, 35
32 - Minerálne a sýtené vody, nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy na
výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje/víno.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment/riadenie, obchodná správa, administratívne
práce.

(540) CAMPIONE
(731) VÍNOPRODUKT, a. s., Bratislava, Barónka 1,
835 02 Bratislava, SK;

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

228-2003
03.02.2003
3, 5, 35
3 - Avivážne prípravky; bieliace prípravky (na
čistenie bielizne a šatstva); čistiace prípravky;
kozmetické prípravky; mydlá; pracie prípravky;
zmäkčovadlá na bielizeň.
5 - Dezinfekčné prípravky na hygienické účely;
hygienické vložky; menštruačné vložky; menštruačné tampóny.
35 - Reklama (reklamná činnosť); obchodné alebo podnikateľské informácie; poradenstvo (odborné obchodné); poradenstvo, služby v obchodnej činnosti; sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.

(540)

(731) ELER Cosmetics, s. r. o., Zeleneč 227, 919 21
Zeleneč, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

230-2003
03.02.2003
30
30 - Cukrovinky na osvieženie dychu.

(540) EXTRA THIN ICE
(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

231-2003
03.02.2003
30
30 - Cukrovinky na osvieženie dychu.

(540) ECLIPSE FLASH
(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

232-2003
03.02.2003
30
30 - Cukrovinky na osvieženie dychu.

WINTERFRESH

(731) Wm. WRIGLEY Jr. Company, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

235-2003
03.02.2003
3
3 - Kozmetické výrobky.

(540) LILIEN
(731) Koníř Jiří, Bíla 1969, 547 01 Náchod, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;

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

236-2003
03.02.2003
33
33 - Víno.

(540) Radničné Červené
(731) EBAC, spol. s r. o., Levická cesta 3, 949 01 Nitra, SK;

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

237-2003
03.02.2003
33
33 - Víno.

(540) Radničné Biele
(731) EBAC, spol. s r. o., Levická cesta 3, 949 01 Nitra, SK;

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

238-2003
03.02.2003
4
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazacie oleje, prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu, palivá, vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel, a zdroje svetla, sviečky, knôty,
voskové nátery na použite na papiere, kartóny a
lepenkové papiere.

(540) MOBILKOTE
(731) ExxonMobil Oil Corporation, a New York corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

240-2003
04.02.2003
78/168,203
26.09.2002
US
33
33 - Alkoholické nápoje, najmä vína, liehoviny
a likéry.
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(731) Diageo North America, Inc., 6 Landmark Square,
Stamford, Connecticut 06901, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

245-2003
04.02.2003
35, 41, 42
35 - Poradenstvo pri vedení podnikov.
41 - Semináre (organizovanie a vedenie), školenie, prekladateľské služby, vydávanie textov
s výnimkou reklamných alebo náborových.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi
spojený výskum a návrhy, priemyselné analýzy
a výskum, návrh a vývoj počítačového hardvéru
a softvéru.
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8 (511) 20
(511) 20 - Kancelársky nábytok.
(540) MIRRA
(731) Herman Miller Inc., (A corporation of the State
of Michigan, USA), 855 East Main Avenue,
Zeeland, Michigan 49464, US;
(740) Obertáš Július, Ing., Bratislava, SK;

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

269-2003
06.02.2003
18, 25
18 - Kožená galantéria.
25 - Obuv.

(540)

(540) Six Sigma
(731) FBE Bratislava, s. r. o., Lazaretská 29, 811 09
Bratislava, SK;
(731) STELLA - TRADE, s. r. o., Tolstého 5, 010 01
Žilina, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

250-2003
04.02.2003
9, 16, 18
9 - Počítačový hardvér; počítačový softvér na
správu dokumentov, najmä na prevádzanie papierových dokumentov do elektronických znakov, vyhľadávanie a sledovanie čiarového kódu,
tlačiarne a skenery k nim; počítačový softvér používaný pre elektronickú poštu; softvér a tlačiarne na tlačenie štítkov s farebným kódom podľa
požiadaviek na sledovanie dokumentov, softvér
báz dát na správu dát a obrázkov, softvér na
správu faxov, softvér a hardvér počítačových laserových diskov na správu dokumentov; softvér
na smerovanie informácií o faxoch a dokumentoch, softvér na archiváciu dokumentov, príručky
a manuály k vyššie uvedeným tovarom na nosičoch.
16 - Kancelárske potreby okrem nábytku, najmä
kancelárske dosky, zaraďovače na papier, šanóny, obálky, registre, štítky, papierové a plastické
obaly na papier vo forme listov, rozdeľovače na
vyhľadávanie a roztrieďovanie materiálov, spinky, registrové karty, záložky, súhrnné listy s prehľadom údajov, vložky do zaradovačov a obaly
na zaraďovače, rámy na závesné zaraďovače,
oceľové zásobníky na závesné šanóny, závesné
a škatuľové zaraďovače, archivačné obaly, obálky, boxy, dosky, obaly v tvare kufríka/tašky na
prenos alebo uschovanie dokumentov, rozširovacie šanóny.
18 - Puzdrá na prenos dokumentov.

(540) SMEAD
(731) SMEAD MANUFACTURING COMPANY spoločnosť podľa zákonov št. Minnesota, 600
East Smead Boulevard, Hastings, Minnesota
55033, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

268-2003
06.02.2003
78/191,415
05.12.2002
US

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

270-2003
06.02.2003
4
4 - Sviečky a voskové výrobky.

(731) HYPO, s. r. o., Tolstého 5, 010 01 Žilina, SK;

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

271-2003
06.02.2003
5
5 - Farmaceutické výrobky na liečebné použitie,
predovšetkým kardiovaskulárne farmaceutické
prípravky.

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

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

272-2003
06.02.2003
5
5 - Farmaceutické výrobky na liečebné použitie,
predovšetkým kardiovaskulárne farmaceutické
prípravky.

(540) SUPRELIP
(731) Bristol - Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
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301-2003
10.02.2003
9, 16, 20, 21, 35, 36, 41
9 - Reklamné svetelné tabule.
16 -Baliaci pepier; 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 (papierenský tovar); obaly (papierenský
tovar); obrazy; papiernický 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; umelohmotné fólie na balenie; vrecia z
papiera alebo plastických materiálov; vrecká
z papiera alebo plastických materiálov; reklamné
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ceruzky;
grafiky; písacie potreby; plniace perá.
20 - Reklamné nafukovacie predmety.
21 - Drobné suveníry a reklamné predmety zo
skla, porcelánu a kameniny patriace do tejto triedy.
35 - Obchodné administratívne služby; barterové
operácie; komerčné informačné kancelárie; marketing; marketingové štúdie; obchodné alebo
podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment
a podnikové poradenstvo; podpora predaja (pre
tretie osoby); pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo pri
vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poskytovanie pomoci pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; prieskum trhu; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; sekretárske služby; spracovanie textov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie kompenzačných
obchodov s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni; sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede; uverejňovanie reklamných
textov; vedenie kartoték v počítači; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím);
zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; reklamná činnosť; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a rozširovanie reklamných textov; maloobchodné služby týkajúce
sa suvenírov a periodických a neperiodických
publikácií; agentúry reklamné; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely.
36 - Finančné informácie; finančné konzultačné
služby; finančné poradenstvo; sprostredkovanie
uvedených služieb v tejto triede.
41 - Organizovanie a vedenie školení a kurzov;
vyučovanie, vzdelávanie; vydávanie periodických a neperiodických publikácií s výnimkou reklamných; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vede-

nie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; sprostredkovanie uvedených služieb v tejto
triede.
(540)

(591) biela, modrá, žltá
(731) FIPOZ SK s. r. o., Ventúrska 14, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

311-2003
11.02.2003
37, 42
37 - Stavebné informácie, stavebný dozor.
42 - Architektúra, architektonické poradenstvo,
projektovanie stavieb, štúdie technických projektov, projektová činnosť, geodézia, odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti projektovania stavieb.

(540)

(591) modrá, zelená
(731) REMING Consult a. s., Trnavská cesta 27,
831 04 Bratislava, SK;

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

325-2003
13.02.2003
29, 30, 31
29 - Pražené arašidy; sušený krém do kávy.
30 - Čaj; oblátky; sušienky; keksy; sucháre; káva; kávové výťažky, náhradky kávy; kávové príchuti; instantná káva.
31 - Arašidy (plody).

(540) Povzbudenie v pravej chvíli
(731) KLEMBER, spol. s r. o., Nová Osada 757,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

327-2003
13.02.2003
9, 35, 37
9 - Plastové okná, plastové dvere, zimné záhrady
z plastov, konštrukcie a okná na zimné záhrady
z plastov, brány s výnimkou kovových, dverové
prahy s výnimkou kovových, dverové rámy s výnimkou kovových, nekovová sieťka proti hmyzu,
krídlové okná s výnimkou kovových, netrieštivé
sklo, okenice s výnimkou kovových, okenné rámy s výnimkou kovových, okenné sklo s výnimkou okenného skla pre automobily, rámové konštrukcie s výnimkou kovových, vonkajšie rolety
s výnimkou kovových a textilných, skladacie
dvere s výnimkou kovových, stavebné sklo, tabuľové sklo, vitráže, vitrážové okná, výplne dverí s výnimkou kovových, zárubne s výnimkou
kovových, žalúzie s výnimkou kovových.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
37 - Montáž okien, dverí a zimných záhrad
z plastových profilov.
(540)

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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331-2003
13.02.2003
31
31- Krmivo pre zvieratá, prípravky kŕmnych aditív, kŕmne prísady a kŕmne zmesi na výživu zvierat.

(540)

(591) modrá, čierna
(731) KOLAN, spol. s r. o., Priemyselná 6, 924 00 Galanta, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

329-2003
13.02.2003
9
9 - Príslušenstvo a vybavenie počítačov, najmä
disky a zariadenia na čítanie a zápis údajov na
páske, počítačový softvér na použitie v súvislosti
s uložením údajov, správa dát a prepojenie, pamäťové zariadenie na riadenie a prevádzku dát,
kalkulačky, podložky pod myš, teplomery, pamäťový systém schopný sieťového alebo počítačového prenosu údajov, menovite ovládací softvér a pamäťové zariadenie na uloženie dát, predávané ako jednotka.

(540)

(731) SEAGATE TECHNOLOGY, LLC a Delaware
Corporation, 920 Disc Drive, 95066 Scotts Valley, California, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

330-2003
13.02.2003
9
9 - Príslušenstvo a vybavenie počítačov, najmä
disky a zariadenia na čítanie a zápis údajov na
páske, počítačový softvér na použitie v súvislosti
s uložením údajov, správa dát a prepojenie, pamäťové zariadenie na riadenie a prevádzku dát,
kalkulačky, podložky pod myš, teplomery, pamäťový systém schopný sieťového alebo počítačového prenosu údajov, menovite ovládací softvér a pamäťové zariadenie na uloženie dát, predávané ako jednotka.

(731) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

332-2003
13.02.2003
31
31- Krmivo pre zvieratá, prípravky kŕmnych aditív, kŕmne prísady a kŕmne zmesi na výživu zvierat.

(540)

(731) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

333-2003
13.02.2003
31
31- Krmivo pre zvieratá, prípravky kŕmnych aditív, kŕmne prísady a kŕmne zmesi na výživu zvierat.

(540)

(540)

(731) SEAGATE TECHNOLOGY, LLC a Delaware
Corporation, 920 Disc Drive, 95066 Scotts Valley, California, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(731) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
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334-2003
13.02.2003
31
31- Krmivo pre zvieratá, prípravky kŕmnych aditív, kŕmne prísady a kŕmne zmesi na výživu zvierat.

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

337-2003
13.02.2003
31
31- Krmivo pre zvieratá, prípravky kŕmnych aditív, kŕmne prísady a kŕmne zmesi na výživu zvierat.

(540)

(540)

(731) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(731) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

335-2003
13.02.2003
31
31- Krmivo pre zvieratá, prípravky kŕmnych aditív, kŕmne prísady a kŕmne zmesi na výživu zvierat.

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

338-2003
13.02.2003
31
31- Krmivo pre zvieratá, prípravky kŕmnych aditív, kŕmne prísady a kŕmne zmesi na výživu zvierat.

(540)

(540)

(731) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(731) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

336-2003
13.02.2003
31
31- Krmivo pre zvieratá, prípravky kŕmnych aditív, kŕmne prísady a kŕmne zmesi na výživu zvierat.

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

339-2003
13.02.2003
31
31- Krmivo pre zvieratá, prípravky kŕmnych aditív, kŕmne prísady a kŕmne zmesi na výživu zvierat.

(540)

(540)

(731) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(731) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

340-2003
13.02.2003
31
31- Krmivo pre zvieratá, prípravky kŕmnych aditív, kŕmne prísady a kŕmne zmesi na výživu zvierat.

(540)

(731) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

341-2003
13.02.2003
31
31- Krmivo pre zvieratá, prípravky kŕmnych aditív, kŕmne prísady a kŕmne zmesi na výživu zvierat.
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(731) Diageo North America, Inc., 6 Landmark Square,
Stamford, Connecticut 06901, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

422-2003
21.02.2003
2.503.727
30.08.2002
ES
31
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné
produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v
iných triedach, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená, rastliny a kvety, potrava pre zvieratá, podstielka pre zvieratá, slad, prípravky používané ako prísady do krmív pre zvieratá, nápoje
pre domáce zvieratá, krmivo.

(540) AFFINITY
(731) AFFINITY PETCARE, S.A., Ronda General
Mitre, 149.2°, 08022 Barcelona, ES;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

446-2003
25.02.2003
35, 37, 39
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; vedenie účtovníctva.
37 - Čistenie exteriérov budov; povrchové čistenie exteriérov budov; maľovanie a natieranie;
stavebníctvo.
39 - Dovoz; doprava.

(540)

(731) BIOFAKTORY PRAHA, spol. s r. o., Na Chvalce 2049, 193 00 Praha 9, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

349-2003
13.02.2003
78/214,078
12.02.2003
US
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, najmä
vína, liehoviny a likéry.

(731) PAMAX plus spol. s r. o., Nemocničná 1945/27,
026 01 Dolný Kubín, SK;

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

459-2003
26.02.2003
29, 30, 35, 39
29 - Mlieko, mliečne výrobky, smotana, sušená
smotana, šľahačka, jedlé oleje a tuky, sušené jedlé oleje a tuky, konzervované, sušené a varené
ovocie a zelenina.
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchuti, káva, kávové výťažky, náhradky kávy,
kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje,
kakao, kakaové nápoje, čokoláda, čokoládové
nápoje, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukor,
cukríky, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica,
čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie,
zmrzlina.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(540) FINCA
(731) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná
664/16, 058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
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460-2003
26.02.2003
5, 29, 30, 35, 39
5 - Liečivé čaje, liečivé rastliny, liečivé byliny,
bylinkové čaje na lekárske použitie.
29 - Mlieko, mliečne výrobky, smotana, sušená
smotana, šľahačka, jedlé oleje a tuky, sušené jedlé oleje a tuky, konzervované, sušené a varené
ovocie a zelenina.
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchuti, káva, kávové výťažky, náhradky kávy,
kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje,
kakao, kakaové nápoje, čokoláda, čokoládové
nápoje, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukor,
cukríky, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica,
čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie,
zmrzlina.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

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

(540) PROMINENT
(731) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná
664/16, 058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

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

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

551-2003
06.03.2003
29
29 - Mliečne výrobky, syry, bryndza.

(540) MERINO
(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)

552-2003
06.03.2003
28
28 - Hračky, hry a športové potreby a telocvičné
potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach,
pohyblivé hračky a ich príslušenstvo, pohyblivé
hry, bábiky, hracie súpravy pre bábiky, oblečenie
pre bábiky, detské stavebnice, detský nábytoček,
hračkárske vozidlá, ohybné hračky, stolové športové hry, lopty na šport a hry, hodinky na hranie,
hračky do vane, hračky podporujúce rôzne detské
aktivity, hračkárske kúzla, hračky vystrekujúce
vodu, šarkany, švihadlá, praky, audiovizuálne
hračky, hovoriace bábiky, hračky rozvíjajúce
priestorové videnie, hry rozvíjajúce pohyblivú
zručnosť, stolové hry, kartové hry, mechanické
časti na hranie elektrických hier, skladačky a
hlavolamy, mechanické hračky, hračky na batérie, bábky, detská kozmetika na hranie, detské
divadielka, vypchaté a plyšové hračky, stláčacie
hračky, hudobné hračky, nafukovacie hračky do
vane, detské domy a stany na hranie, hračky do
piesku, plastelína na hranie, plastické pohyblivé
modely, hračky pre domáce zvieratá, divadelné
masky; hracie karty, zábavná pyrotechnika,
ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou
osvetlenia a cukroviniek.

(540) KER PLUNK!
(731) MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El
Segundo, California 90245-5012, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

555-2003
06.03.2003
25
25 - Košele, blúzky, kabáty, plášte a saká, odevy,
šaty, nohavice, nohavičky a slipy, odevné výrobky.

(540)

(731) MISS DARAWAN LIMKONGLAP, Lona Garment Co., Ltd., No.44 Ratchadapisek 16, Ratchadapisek Road, Thapra, Bangkok-Yai, Bangkok
10600, TH;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

556-2003
07.03.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky, najmä monoklonálne protilátky na liečbu rakoviny.

(540) ERBITUX
(731) ImClone Systems Incorporated, 180 Varick
Street, 6th Floor, New York, New York 10014,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

557-2003
07.03.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky, najmä monoklonálne protilátky na liečbu rakoviny.

(540) ERBLOC
(731) ImClone Systems Incorporated, 180 Varick
Street, 6th Floor, New York, New York 10014,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

558-2003
07.03.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky, najmä monoklonálne protilátky na liečbu rakoviny.

(540) ONCERB
(731) ImClone Systems Incorporated, 180 Varick
Street, 6th Floor, New York, New York 10014,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

559-2003
07.03.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky, najmä monoklonálne protilátky na liečbu rakoviny.

(540) XETUXA
(731) ImClone Systems Incorporated, 180 Varick
Street, 6th Floor, New York, New York 10014,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

561-2003
07.03.2003
32
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy,
koncentráty a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) JABLKOVÉ TORNÁDO
(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

562-2003
07.03.2003
32
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy,
koncentráty a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) BOMBASTICKÁ JAHODA
(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

563-2003
07.03.2003
32
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy,
koncentráty a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) CITRÓNOVÁ SMRŠŤ
(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

564-2003
07.03.2003
32
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy,
koncentráty a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) POMARANČOVÁ EXPLÓZIA
(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

565-2003
07.03.2003
34
34 - Cigarety, surový a spracovaný tabak, potreby pre fajčiarov a zápalky.
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(731) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minatoku, Tokyo, JP;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

569-2003
07.03.2003
29
29 - Mlieko; mliečne nápoje; mliečne krémy
a dezerty; iné mliečne výrobky; jogurty; kefír;
smotana; šľahačka; maslo; tvaroh a výrobky
z tvarohu.

(540) Largo active
(731) Friesland Slovensko, s. r. o., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

570-2003
07.03.2003
29
29 - Mlieko; mliečne nápoje; mliečne krémy
a dezerty; iné mliečne výrobky; jogurty; kefír;
smotana; šľahačka; maslo; tvaroh a výrobky
z tvarohu.

(540) Largo linea
(731) Friesland Slovensko, s. r. o., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

571-2003
07.03.2003
11, 40
11 - Zariadenie na úpravu vody.
40 - Úprava vody na magnetickom princípe.

(540) RAYCALC
(731) AQUASYSTEM, s. r. o., Brestová 1, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

572-2003
07.03.2003
30, 35
30 - Káva, káva v obaloch z filtrovacích materiálov, kávové nápoje, kávové výťažky, instantná
káva, kávové náhradky, zmesi do kávy a kávových náhradiek; čaj, čajové nápoje, čajové výťažky, čajové náhradky; kakao, kakaové nápoje,
čokoláda a čokoládové výťažky v práškovej, granulovanej a tekutej forme; cukor.
35 - Reklama.

(540) CO DOKÁŽE ČAJ
(731) Balírny Douwe Egberts, a. s., K Žižkovu 9,
190 00 Praha 9, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

573-2003
07.03.2003
2848059
10.09.2002
EM
5
5 - Farmaceutické prípravky a látky; farmaceutické prípravky na liečenie cukrovky a/alebo
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obezity; farmaceutické prípravky na liečenie metabolických a/alebo endokrinných ťažkostí
a porúch; farmaceutické prípravky vo viacnásobnej dávkovej forme na liečenie cukrovky, obezity, metabolických ťažkostí a porúch a/alebo endokrinných ťažkostí a porúch.

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

584-2003
10.03.2003
25
25 - Osobná bielizeň, plavky, podprsenky, body,
korzety.

(540)

(540) AXOKINE - M
(731) Regeneron Pharmaceuticals, Inc. A New York
Corporation, 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591-6707 New York, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

574-2003
10.03.2003
1, 3, 4
1 - Tenzidy ako chemické prísady do výrobkov;
biologické prísady a prípravky, enzýmy a enzymatické prípravky na priemyselné využitie; chemické prostriedky na konzervovanie potravín
a krmív; umelé sladidlá; hnojivá prírodné a
umelé pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradníctvo a záhradkárov; živné soli a roztoky na
vonkajšie a izbové rastliny a kvety; chemické
prísady do fungicídov; bakteriálne prípravky patriace do triedy 01.
3 - Pracie čistiace a leštiace prostriedky a prípravky, najmä pracie prášky, namáčacie prostriedky, avivážne a bieliace prípravky; prostriedky na umývanie riadu a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; kozmetické výrobky, najmä s obsahom tenzidov, napr.
toaletné a tekuté mydlá, šampóny, peny a soli do
kúpeľa, stabilizujúce peny, emulzie, pleťové
mlieka a pleťové vody, zubné pasty a prášky,
ústne vody.
4 - Priemyselné oleje a mazacie tuky; mazadlá;
zmesi pohlcujúce prach vrátane jeho zavlažovania a viazania.

(540) RADIKON
(731) VALTECH TORS, v. o. s., Dolní Bojanovice
852, 696 17 Dolní Bojanovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

583-2003
10.03.2003
25
25 - Osobná bielizeň, plavky, podprsenky, body,
korzety.

(540)

(731) Marcin, Artur Koczotowski - NBB Lingerie, Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava , SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

(731) Marcin, Artur Koczotowski - NBB Lingerie, Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava , SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

585-2003
10.03.2003
9, 16, 35, 41
9 - Nosiče dát, magnetické a optické nosiče údajov, záznamové disky, kompaktné disky, magnetické disky, videokazety, optické disky, diapozitívy, exponované filmy, elektronické publikácie
stiahnuté z telekomunikačnej siete, zariadenia
a prístroje na prenos, reprodukciu alebo záznam
zvuku alebo obrazu, počítačový softvér, prístroje
a nástroje fotografické.
16 - Časopisy, noviny, periodiká, knihy, brožúry,
tlačivá, plagáty všetkých druhov a rozmerov, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače
z papiera alebo lepenky, lepenkové alebo papierové škatule, pečiatky, písacie potreby, papiernický tovar, obálky, nálepky, netextilné etikety,
kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelársky papier, papier do tlačiarní, baliaci papier,
albumy, atlasy, plastové fólie na balenie, formuláre, predmety z kartónu, lepidlá a lepiace pásky
na kancelárske účely a použitie v domácnosti,
spisové obaly, vrecia a vrecká z papiera alebo
plastických materiálov, litografické dosky.
35 - Reklama, reklamné činnosti, prenájom reklamných plôch, on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie
reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, obchodný manažment v oblasti umenia, vzťahy
s verejnosťou, komerčné informačné kancelárie,
podpora pre tretie osoby, obchodné alebo podnikateľské informácie, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
časopisov, novín, kníh, vydávanie on-line kníh
a časopisov v elektronickej podobe, vydávanie
a zverejňovanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových, digitálna tvorba obrazov na
výstupných zariadeniach, fotografovanie, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, športových súťaží, súťaží
krásy, živých vystúpení, služby v oblasti estrád,
zábavy a kultúrnych podujatí, služby na verejnú
prezentáciu umeleckých a literárnych diel s cieľom kultúrnym alebo vzdelávacím, informácie
o výchove, vzdelávaní a možnostiach zábavy,
sprostredkovanie uvedených služieb.
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(731) VÍKEND, s. r. o., Hlavná 223/190, 900 23 Viničné, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(540)

(591) červená, žltá, biela, čierna
(731) VÍKEND, s. r. o., Hlavná 223/190, 900 23 Viničné, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

(540)
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586-2003
10.03.2003
9, 16, 35, 41
9 - Nosiče dát, magnetické a optické nosiče údajov, záznamové disky, kompaktné disky, magnetické disky, videokazety, optické disky, diapozitívy, exponované filmy, elektronické publikácie
stiahnuté z telekomunikačnej siete, zariadenia
a prístroje na prenos, reprodukciu alebo záznam
zvuku alebo obrazu, počítačový softvér, prístroje
a nástroje fotografické.
16 - Časopiy, noviny, periodiká, knihy, brožúry,
tlačivá, plagáty všetkých druhov a rozmerov, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače
z papiera alebo lepenky, lepenkové alebo papierové škatule, pečiatky, písacie potreby, papiernický tovar, obálky, nálepky, netextilné etikety,
kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelársky papier, papier do tlačiarní, baliaci papier,
albumy, atlasy, umelohmotné fólie na balenie,
formuláre, predmety z kartónu, lepidlá
a lepiace pásky na kancelárske účely a použitie
v domácnosti, spisové obaly, vrecia a vrecká z
papiera alebo plastických materiálov, litografické
dosky.
35 - Reklama, reklamné činnosti, prenájom reklamných plôch, on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie
reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, obchodný manažment v oblasti umenia, vzťahy
s verejnosťou, komerčné informačné kancelárie,
podpora pre tretie osoby, obchodné alebo podnikateľské informácie, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
časopisov, novín, kníh, vydávanie on-line kníh
a časopisov v elektronickej podobe, vydávanie
a zverejňovanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových, digitálna tvorba obrazov na
výstupných zariadeniach, fotografovanie, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, športových súťaží, súťaží
krásy, živých vystúpení, služby v oblasti estrád,
zábavy a kultúrnych podujatí, služby na verejnú
prezentáciu umeleckých a literárnych diel za
účelom kultúrnym alebo vzdelávacím, informácie o výchove, vzdelávaní a možnostiach zábavy,
sprostredkovanie uvedených služieb.

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

588-2003
10.03.2003
3
3 - Pracie prípravky.

(540) BINO
(731) UNIMART, spol. s r. o., Kolónia Hviezda 5369,
036 08 Martin, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

595-2003
11.03.2003
41, 42
41 - Usporadúvanie a organizovanie kurzov
a školení.
42 - Výkon kontroly a certifikácie implementovaných systémov riadenia podľa medzinárodných noriem a iných špecifikovaných kritérií
v rozsahu voľných živností (okrem skúšobníctva); posudzovanie zhody správania sa organizácií, ich procesov s kritériami prijatými na národnej a medzinárodnej úrovni v rozsahu voľných
živností.

(540) ASTRAIA
(731) ASTRAIA, s. r. o., Farská 35, 949 01 Nitra, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

596-2003
11.03.2003
41, 42
41 - Usporadúvanie a organizovanie kurzov
a školení.
42 - Výkon kontroly a certifikácie implementovaných systémov riadenia podľa medzinárodných noriem a iných špecifikovaných kritérií
v rozsahu voľných živností (okrem skúšobníctva); posudzovanie zhody správania sa organizácií, ich procesov s kritériami prijatými na národnej a medzinárodnej úrovni v rozsahu voľných
živností.

(540)

(731) ASTRAIA, s. r. o., Farská 35, 949 01 Nitra, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

597-2003
11.03.2003
9
9 - Výrobky na ukladanie/uchovávanie dát vrátane elektrických, elektronických, magnetických
a/alebo optických záznamových systémov a iné
súvisiace výrobky, počítačové diskové pamäťové
jednotky a ich komponenty, počítačový pamäťo-
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vý hardvér; počítačový softvér na ukladanie/uchovávanie dát, vyhľadávanie a vyberanie
dát, prístup k dátam, zálohovanie dát, replikáciu
dát, dostupnosť dát, znovuzískanie dát, transláciu
dát, manažment dát, ochranu dát a konverziu dát
v oblasti ukladania/uchovávania dát; počítačové
softvérové ovládače a firmvér na ukladanie/uchovávanie dát, vyhľadávanie a vyberanie
dát, prístup k dátam, zálohovanie dát, replikáciu
dát, dostupnosť dát, znovuzískanie dát, transakciu dát a konverziu dát; počítačový hardvér; servery pre sieťové dáta, komponenty a systémový
softvér; prenosné pamäťové zariadenia, ako sú
počítačové diskové jednotky; prázdne magnetické disky; interfejs adaptéry; počítačový hardvér,
softvér a periférne zariadenia na programovanie,
vyhľadávanie, ukladanie, vyberanie a poskytovanie súbežných audio- a videotokov do televízorov, kazetových videorekordérov, osobných videorekordérov a set-top boxov na okamžité poskytovanie funkcií posunu v čase, ako sú prerušovanie živého prenosu/vysielania a živo prenášaný záznam; elektronické manuály na všetky
uvedené výrobky.

(540) MAXTOR
(731) Maxtor Corporation, 500 McCarthy Boulevard,
Milpitas, California 95035, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

598-2003
12.03.2003
3, 18, 25
3 - Kozmetické prípravky.
18 - Výrobky z kože, kožušín, príp. imitácie
a doplnky z nich nezahrnuté v iných triedach,
sedlárske výrobky, usne, koženky a výrobky
z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach,
brašnárske kožené výrobky, surové kože a kožušiny, vyčinené kože a kožušiny (polotovar), imitácie kože a kožušiny (polotovar).
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy, odevné doplnky nezahrnuté v iných triedach, najmä z kože
a kožušín.

(540)

motorových bicyklov, motocyklov s 3 kolesami,
motocyklov so 4 kolesami, snehových skútrov a
motocyklov s prúdovým pohonom).
(540) CRD
(731) DaimlerChrysler Corporation, 1000 Chrysler
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

613-2003
12.03.2003
41
41 - Organizovanie lotérií a stávkových hier.

(540) TIPOS BINGO
(731) TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

615-2003
12.03.2003
41
41 - Organizovanie lotérií a stávkových hier.

(540) KLUB KENO
(731) TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

616-2003
12.03.2003
41
41 - Organizovanie lotérií a stávkových hier.

(540) ŽOLÍK
(731) TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

617-2003
12.03.2003
41
41 - Organizovanie lotérií a stávkových hier.

(540) JOKER
(731) TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(591) čierna, svetlohnedá, tmavohnedá
(731) Roman Cerulík - K CERO, Štefánikova 59,
949 01 Nitra, SK;

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

599-2003
12.03.2003
12
12 - Motorové vozidlá (s výnimkou motocyklov,
motorových bicyklov, motocyklov s 3 kolesami,
motocyklov so 4 kolesami, snehových skútrov
a motocyklov s prúdovým pohonom), motory do
pozemných vozidiel (s výnimkou motocyklov,

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

621-2003
12.03.2003
5, 29, 30
5 - Dietetické látky a potraviny upravené na lekárske účely; potraviny pre deti, batoľatá a chorých, detská a dojčenská výživa; požívatiny na
doplnenie redukčných diét alebo prípravkov na
schudnutie.
29 - Konzervované potraviny obsahujúce tovary
patriace do tejto triedy; mliečne prípravky; konzervované hotové jedlá a ich zložky obsahujúce
prevažne tovary patriace do tejto triedy; mäso
a mäsové výrobky ako mäsové pasty; nátierky na
chlieb; paštéty; spracované ovocie a zelenina;
mlieko a mliečne výrobky; mliečne, smotanové,
jogurtové, tvarohové mrazené krémy aj s rastlinným tukom; mliečne, smotanové, jogurtové, tva-
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rohové mrazené krémy s prídavkom ovocia;
ovocné mrazené krémy; ovocné drene; zmrazené
hotové jedlá a polotovary obsahujúce prevažne
tovary patriace do tejto triedy.
30 - Cukrovinky; cukrárske výrobky; zmrazené
hotové jedlá a polotovary obsahujúce prevažne
tovary patriace do tejto triedy; zmrzliny; ovocné
zmrzliny; smotanové zmrzliny; mrazené cukrovinky; zmrzlinové výrobky; jogurty mrazené
(zmrzliny); šalátové zálievky; šalátové omáčky;
šalátové dresingy; konzervované potraviny obsahujúce tovary patriace do tejto triedy; konzervované hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne tovary patriace do tejto triedy.

(731) VINA CONCHA Y TORO S. A., Nueva Tajamar
481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago,
CL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540) MAJKRÉM
(731) HAMÉ, a. s., Babice č. 572, 687 03 Babice, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

623-2003
03.03.2003
35, 41
35 - Uverejňovanie reklamných oznamov.
41 - Vydávanie časopisu.

(540)

(591) červená, biela, čierna
(731) Ťažká Tatiana, Gercenova 29, 851 01 Bratislava,
SK;

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

624-2003
12.03.2003
35, 39, 41, 43
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, uverejňovanie reklamných textov.
39 - Sprevádzanie turistov, turistické prehliadky,
organizovanie ciest, služby v doprave a preprave,
preprava turistov, rezervácia (v doprave), rezervácia zájazdov.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie.
43 - Rezervácia penziónov, rezervácia hotelov.

(540)

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

627-2003
13.03.2003
33
33 - Vína a šumivé vína.

CONCHA Y TORO

633-2003
13.03.2003
10, 35, 37, 42
10 - Lekárske prístroje a nástroje; stomatologické
súpravy; kreslá na lekárske alebo stomatologické
účely; stoličky na lekárske alebo stomatologické
účely; nábytok na lekárske alebo stomatologické
účely; kompresory na stomatologické účely; náhradné diely na zdravotnícke prístroje a nástroje;
diagnostické prístroje na lekárske účely; svietidlá
na lekárske účely.
35 - Obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
37 - Inštalácia a servis výrobkov zdravotníckej
techniky.
42 - Projektová a predprojektová príprava investičných celkov.

(540) AMBASADOR
(731) CHIRANA-DENTAL, s. r. o., Vrbovská 17,
921 01 Piešťany, SK;

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

634-2003
13.03.2003
10, 35, 37, 42
10 - Lekárske prístroje a nástroje; stomatologické
súpravy; kreslá na lekárske alebo stomatologické
účely; stoličky na lekárske alebo stomatologické
účely; nábytok na lekárske alebo stomatologické
účely; kompresory na stomatologické účely; náhradné diely na zdravotnícke prístroje a nástroje;
diagnostické prístroje na lekárske účely; svietidlá
na lekárske účely.
35 - Obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
37 - Inštalácia a servis výrobkov zdravotníckej
techniky.
42 - Projektová a predprojektová príprava investičných celkov.

(540) ADEPT
(731) CHIRANA-DENTAL, s. r. o., Vrbovská 17,
921 01 Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(591) tmavomodrá, červená
(731) VIA CARPATHIA, s. r. o., Partizánska cesta 64,
974 01 Banská Bystrica, SK;
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635-2003
13.03.2003
35, 36, 37, 42, 43
35 - Podpora predaja (pre tretie osoby); organizovanie komerčných veľtrhov a výstav nehnuteľností.
36 - Hypotéky (poskytovanie pôžičiek); prenájom izieb; vedenie nájomných domov; sprostredkovanie nehnuteľností; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; prenájom bytov; prenájom kancelárskych priestorov; realitné kancelárie; ubytovacie
kancelárie (byty); vyberanie nájomného; organizovanie a prevádzkovanie búrz nehnuteľností.
37 - Dozor nad stavbami; stavebné informácie;
stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor;
výstavba obchodných a veľtrhových stánkov.
42 - Expertízy (inžinierske práce), prieskumy
(inžinierske práce); projektovanie stavieb; vypra-
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covanie stavebných výkresov; štúdie technických
projektov; projektová činnosť.
43 - Domovy dôchodcov; ubytovacie kancelárie
(hotely, penzióny).

(540) REALTREND
(731) TYPOLINE, spol. s r. o., Sasinkova 1, 908 51
Holíč, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

636-2003
13.03.2003
29
29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky.

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

646-2003
14.03.2003
5, 10
5 - Farmaceutické prípravky, najmä rastové hormóny.
10 - Lekárske zariadenia na injikovanie liečiv.

(540) NUTROPIN AQ PEN
(731) Genentech, Inc. a corporation of the state of Delaware, 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080-4990, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(591) modrá, žltá, červená, zelená, oranžová, biela, sivá
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540) NUTROPIN AQ
(731) Genentech, Inc. a corporation of the state of Delaware, 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080-4990, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

637-2003
13.03.2003
30
30 - Káva, kávové koncentráty a extrakty, kávové náhradky, kávové príchuti, kávové nápoje a
prípravky na výrobu týchto nápojov.

(540)

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

650-2003
14.03.2003
31
31 - Krmivo.

MIKTEL - kŕmna zmes ako
náhradka mlieka pre teľatá

(731) BOVIT s. r. o., Novozámocká 64, 949 05 Nitra,
SK;

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

651-2003
14.03.2003
35
35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklama (on line-) na počítačovej sieti.

(540)

(731) Velička Rostislav, Ing., Náves Svobody 17,
783 71 Olomouc - Holice, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto,
SK;

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

644-2003
14.03.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky, najmä rastové hormóny.

(540) NUTROPIN
(731) Genentech, Inc. a corporation of the state of Delaware, 1 DNA Way, South San Francisco, California 94080-4990, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(591) červená, biela
(731) MSA s. r. o., Atletická 36, 040 01 Košice, SK;

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

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

645-2003
14.03.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky, najmä rastové hormóny.

652-2003
14.03.2003
25, 35
25 - Športová obuv.
35 - Reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; reklama (on line-) na počítačovej sieti.
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(731) CHARDY SPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Maurerova 15, 040 22 Košice, SK;

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

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

653-2003
14.03.2003
30, 39, 43
30 - Pečivá a zákusky, jedlá na báze múky, cestoviny k pečivám, pekárske polotovary (aj mrazené), kysnuté cestoviny, preložené a listové, plnené a neplnené, slané, resp. sladké, pekárske výrobky špeciálneho tvaru (s hmotnosťou cca 15 g)
ks s výnimkou diabetických výrobkov.
39 - Zásobovanie s potravinárskymi výrobkami.
43 - Pohostinstvo, rýchloobčerstvenie, prenájom
a požičiavanie elektrických pecí slúžiacich na
pečenie pekárskych výrobkov.

(540)
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655-2003
14.03.2003
35, 36, 42
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; hospodárske ekonomické predpovede; marketingové štúdie; informácie (obchodné alebo podnikateľské); kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; poradenstvo v obchodnej činnosti; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií; profesionálne
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný
manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce.
36 - Konzultačné služby (finančné).
42 - Štúdie technických projektov, projektová
činnosť.

(540)

(591) čierna, hnedá
(731) AMBROPEK, spol. s r. o., Kúpeľná č. 22,
929 01 Dunajská Streda, SK;

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

654-2003
14.03.2003
3, 5, 8, 21
3 - Parfumovaná voda, kozmetické prípravky,
prípravky na osobnú hygienu, prípravky na starostlivosť o vlasy, vlasové vody, prípravky na
starostlivosť o pleť, krémy, emulzie, mlieka, pleťové vody, prípravky na umývanie a do kúpeľa,
mydlá, šampóny, peny, gély, oleje, soli, prípravky na starostlivosť o zuby a ústnu dutinu, zubné
pasty, ústne vody, dezodoranty na osobnú potrebu, prípravky na holenie (pred holením i po
ňom), prípravky depilačné, prípravky na opaľovanie a po opaľovaní, prípravky na masáž, prípravky na bielenie a prípravky na pranie, pracie
prášky, aviváže, prípravky na čistenie, umývanie,
leštenie, odmasťovanie a brúsenie, voňavkárske
výrobky, medicinálne mydlá, krémy kozmetické,
krémy na obuv, leštiace krémy na obuv, leštiace
vosky, leštidlá na obuv; vata na kozmetické
účely; vatové tyčinky na kozmetické účely.
5 - Prípravky repelentné, dezinfekčné prípravky
na hygienické účely, prípravky dezinfekčné,
vzduch (prípravky na osvieženie vzduchu); hygienické nohavičky, vložky; menštruačné nohavičky, vložky, tampóny; obrúsky (hygienické);
čistiace prípravky; dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobnú hygienu.
8 - Holiace potreby, holiace strojčeky, britvy;
nožnice na strihanie vlasov; manikúrové súpravy,
pedikúrové súpravy.
21 - Zubné kefky, dentálne nite; kefy, hrebene;
handry, drôtenky na čistenie; špongie na použitie
v domácnosti.

(540) Rebi-Dental
(731) Mattes Slovakia spol. s r. o., A. Rudnaya 21,
010 01 Žilina, SK;

(731) VADIAS SMART FACTOR, s. r. o., Tehelná 78,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, SK;

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

656-2003
14.03.2003
35, 36, 42
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; hospodárske ekonomické predpovede; marketingové štúdie; obchodné a podnikateľské informácie; kancelárie
zaoberajúce sa dovozom a vývozom; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
poradenstvo pri vedení podnikov; posudzovanie
efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce.
36 - Finančné konzultačné služby.
42 - Štúdie technických projektov, projektová
činnosť.

(540) VADIAS
(731) VADIAS SMART FACTOR, s. r. o., Tehelná 78,
915 01 Nové Mesto nad Váhom, SK;

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

659-2003
14.03.2003
7, 11, 21, 37
7 - Práčky, pracie stroje, čerpadlá - pumpy, obehové čerpadlá, čerpadlá do vykurovacích zariadení, čerpadlá na stlačený vzduch, čerpacie
membrány, chladničky.
11 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky
a zariadenia, tepelné čerpadlá, kovové, kotlové,
inštalatérske rúry, výhrevné kotly, konštrukcie
pecí a rúr, bojlery, ohrievače vody.
21 - Chladiace zariadenia pre domácnosť obsahujúce chladiace zmesi.
37 - Montáž, údržba, revízie a opravy plynových
a vykurovacích zariadení, inštalácia plynových
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zariadení, inštalácia a oprava elektrických spotrebičov.

(540) MAXIMUS
(731) Rudolf Bakala TERMOGAS, Andreja Hlinku 1,
038 61 Vrútky, SK;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica,
SK;

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

660-2003
14.03.2003
7, 11, 21, 37
7 - Práčky, pracie stroje, čerpadlá - pumpy, obehové čerpadlá, čerpadlá do vykurovacích zariadení, čerpadlá na stlačený vzduch, čerpacie
membrány, chladničky.
11 - Plynové, kombinované a elektrické sporáky
a zariadenia, tepelné čerpadlá, kovové, kotlové,
inštalatérske rúry, výhrevné kotly, konštrukcie
pecí a rúr, bojlery, ohrievače vody.
21 - Chladiace zariadenia pre domácnosť obsahujúce chladiace zmesi.
37 - Montáž, údržba, revízie a opravy plynových
a vykurovacích zariadení, inštalácia plynových
zariadení, inštalácia a oprava elektrických spotrebičov.

(540)

(731) Bakala Rudolf, TERMOGAS, Andreja Hlinku 1,
038 61 Vrútky, SK;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica,
SK;

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

(540)

661-2003
15.03.2003
9, 16, 35, 39, 40, 41
9 - Nosiče informácií so záznamom zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä periodiká,
noviny.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická
a neperiodická tlač a publikácie, najmä časopisy,
noviny, knihy, katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, korešpondenčné lístky, listový papier, kalendáre, obálky, formuláre, tlačivá; knihárske výrobky; propagačné materiály
a predmety z papiera a plastických hmôt.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vydávanie reklamných materiálov; rozmnožovacie služby;
sprostredkovanie v uvedených službách.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače;
sprostredkovanie v uvedenej službe.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarske; odborné sprostredkovateľské a poradenské služby v
odbore polygrafie.
41 - Vydávanie novín, časopisov, tlačovín, periodík a neperiodických publikácií; vydávanie
a edícia elektronicky reprodukovateľných textov,
grafických, obrazových a zvukových informácií,
ktoré môžu byť opätovne spracovávané v sieti;
sprostredkovanie v uvedených službách.

VÍKEND

(731) Petit Press, a. s., Námestie SNP 30, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

663-2003
17.03.2003
7, 8, 40
7 - Strojové nástroje na obrábanie kovov, dreva
a plastov, frézy, vrtáky, výhrubníky, výstružníky,
záhlubníky, vyťahovače zalomených klincov.
8 - Ručné nástroje na obrábanie kovov, dreva
a plastov, frézy, vrtáky, výhrubníky, výstružníky,
záhlubníky, vyťahovače zalomených klincov.
40 - Opracovanie kovov obrábaním (sústruženie,
frézovanie, vŕtanie, vyvŕtanie, brúsenie, leštenie)
a tvárnením (ohýbanie, strihanie, lisovanie, kovanie), tepelné spracovanie kovov, povrchové
úpravy kovov, spájanie kovov zváraním, spájkovaním.

(540)

(731) STIM ZET a. s., Jasenice 1254, 755 37 Vsetín,
CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

664-2003
17.03.2003
7, 8, 40
7 - Strojové nástroje na obrábanie kovov, dreva
a plastov, frézy, vrtáky, výhrubníky, výstružníky,
záhlubníky, vyťahovače zalomených klincov.
8 - Ručné nástroje na obrábanie kovov, dreva
a plastov, frézy, vrtáky, výhrubníky, výstružníky,
záhlubníky, vyťahovače zalomených klincov.
40 - Opracovanie kovov obrábaním (sústruženie,
frézovanie, vŕtanie, vyvŕtanie, brúsenie, leštenie)
a tvárnením (ohýbanie, strihanie, lisovanie, kovanie), tepelné spracovanie kovov, povrchové
úpravy kovov, spájanie kovov zváraním, spájkovaním.

(540)

(731) STIM ZET a. s., Jasenice 1254, 755 37 Vsetín,
CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

665-2003
17.03.2003
5, 29, 32
5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely;
liečivé nápoje; regeneračné nápoje; doplnky výživy na lekárske účely; mlieko obohatené bielkovinami; sladové mliečne nápoje na lekárske
účely; vitamínové prípravky.
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29 - Mlieko a mliečne výrobky; sušené mlieko
a mliečne výrobky; mliečne nápoje aj s vysokým
obsahom mlieka; proteínové nápoje.
32 - Srvátkové nápoje; prípravky na výrobu nápojov.
(540) NIGHT PROTEIN
(731) PML Protein. Mléko. Laktóza, a. s., Smetanova
1332, 504 01 Nový Bydžov, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

668-2003
17.03.2003
6, 20
6 - Výrobky z kovu (zahrnuté v triede 6), najmä
skrine so zásuvkami, zásuvkové bloky (kontajnery), skrine na stroje a vozíky na skrine so zásuvkami; príslušenstvo a stavebné diely na všetky
uvedené tovary, najmä prídržné kolíky, koľajnice
na závesné registračné skrine, koľajnice na dierované steny závesných registračných skríň; ryhované vložky, držiaky na frézy, drážkované časti, zásuvné skrinky a vložky z penovej gumy.
20 - Skrine patriace do triedy 20.

(540) FAMEPLA
(731) FAMEPLA Betriebs - und Lagersysteme Handels GmbH, Bürgermeister-Graf-Ring 1, 82538
Geretsried, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

669-2003
17.03.2003
6, 20
6 - Výrobky z kovu (zahrnuté v triede 6), najmä
skrine so zásuvkami, zásuvkové bloky (kontajnery), skrine na stroje a vozíky na skrine so zásuvkami; príslušenstvo a stavebné diely na všetky
uvedené tovary, najmä prídržné kolíky, koľajnice
na závesné registračné skrine, koľajnice na dierované steny závesných registračných skríň; ryhované vložky, držiaky na frézy, drážkované časti, zásuvné skrinky a vložky z penovej gumy.
20 - Skrine patriace do triedy 20.
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(731) CITROEN SLOVAKIA, s. r. o., Plynárenská 1,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

671-2003
17.03.2003
3, 30, 35
3 - Bieliace prípravky, čistiace prípravky, pracie
prípravky.
30 - Káva, káva nepražená, kávové náhradky na
báze rastlín, kávové nápoje, kávové príchuti, kávovinové náhradky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s výrobkami.

(540)

(731) EFEKTA, spol. s r. o., Hasičská 3855, 911 01
Trenčín, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

673-2003
18.03.2003
45
45 - Pohreby, pohrebné služby.

(731) Lisý Milan, ÁRON, T. Vansovej 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;

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

674-2003
18.03.2003
30
30 - Droždie.

(540)

(731) OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 74
Trenčín, SK;
(591) modrá, bledomodrá
(731) FAMEPLA Betriebs - und Lagersysteme Handels GmbH, Bürgermeister-Graf-Ring 1, 82538
Geretsried, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

670-2003
17.03.2003
12
12 - Automobily.

(591) červená, žltá, sivá, čierna, biela

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

675-2003
18.03.2003
7
7 - Práčky, umývačky riadu; vysávače; stroje na
drvenie odpadu; elektrické otvárače na konzervy;
motory, hnacie stroje, časti a príslušenstvo všetkých uvedených tovarov.

(540) VESTEL
(731) Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A. S., Organize Sanayi Bolgesi, 45030 Manisa, TR;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
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(220)
8 (511)
(511)
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676-2003
18.03.2003
36
36 - Bankovníctvo.

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

(540) PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA
(731) PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA, a. s., Hodžova
11, 010 11 Žilina, SK;

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

678-2003
18.03.2003
32
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy,
koncentráty a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540)

(540) VITRUM
(731) Unipharm, Inc., State of Incorporation - Maryland, 350 Fifth Avenue, Suite 6701, New York,
NY 10118, US;
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;

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

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

680-2003
19.03.2003
16, 35, 40, 41
16 - Knihy a časopisy.
35 - Služby - maloobchodný predaj kníh, časopisov a devocionálií.
40 - Tlačiarenské služby, knihárstvo.
41 - Vydávanie kníh a časopisov.

683-2003
19.03.2003
5
5 - Farmaceutické výrobky vrátane vitamínových
prípravkov, doplnkov výživy na lekárske účely,
potravinových doplnkov na lekárske účely, minerálnych potravinových doplnkov, liečiv na ľudskú spotrebu, drog na liečebné účely.

684-2003
19.03.2003
5, 29, 31
5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely;
liečivé nápoje; regeneračné nápoje; doplnky výživy na lekárske účely; mlieko obohatené bielkovinami; sladové mliečne nápoje na lekárske
účely; vitamínové prípravky; výrobky zvláštnej
výživy; potraviny a nápoje pre deti, batoľatá a
chorých, ako aj mliečna detská výživa, dojčenská
výživa; rastlinné vlákniny v prášku.
29 - Mlieko a mliečne výrobky; sušené mlieko a
mliečne výrobky; mliečne nápoje aj s vysokým
obsahom mlieka; ochutené mliečne nápoje; proteínové nápoje; proteínové nápoje špeciálne pre
športovcov; náhradky vajec na pekárske a cukrárske účely.
31 - Kŕmne zmesi aj mliečne; proteínové prípravky pre zvieratá.

(540)

(540)

(731) PML Protein. Mléko. Laktóza, a. s., Smetanova
1332, 504 01 Nový Bydžov, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(731) SPOLOČNOSŤ JEŽIŠOVA VYDAVATEĽSTVO DOBRÁ KNIHA, Štefánikova 44, 917 01
Trnava, SK;

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

681-2003
19.03.2003
3
3 - Kozmetické prípravky.

(540) REVITEA
(731) Herbacos-bofarma s. r. o., Štrossova 239, 530 03
Pardubice, CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

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

685-2003
19.03.2003
5, 29, 30, 31, 32
5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely;
liečivé nápoje; regeneračné nápoje; doplnky výživy na lekárske účely; mlieko obohatené bielkovinami; sladové mliečne nápoje na lekárske
účely; vitamínové prípravky; výrobky zvláštnej
výživy; potraviny a nápoje pre deti, batoľatá
a chorých, ako aj mliečna detská výživa, dojčenská výživa; rastlinné vlákniny v prášku.
29 - Mlieko a mliečne výrobky; sušené mlieko
a mliečne výrobky; mliečne nápoje aj s vysokým
obsahom mlieka; ochutené mliečne nápoje; proteínové nápoje; proteínové nápoje špeciálne pre
športovcov; náhradky vajec na pekárske a cukrárske účely.
30 - Káva; kávové náhradky; kakao; kakaové nápoje; kávové nápoje; potravinárske a pekárske
zmesi aj mliečne.
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31 - Kŕmne zmesi aj mliečne; proteínové prípravky pre zvieratá.
32 - Srvátkové nápoje; prípravky na výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov v nápojových automatoch.
(540)

(731) PML Protein. Mléko. Laktóza, a. s., Smetanova
1332, 504 01 Nový Bydžov, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

686-2003
19.03.2003
5, 29, 30, 31, 32
5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely;
liečivé nápoje; regeneračné nápoje; doplnky výživy na lekárske účely; mlieko obohatené bielkovinami; sladové mliečne nápoje na lekárske
účely; vitamínové prípravky; výrobky zvláštnej
výživy; potraviny a nápoje pre deti, batoľatá
a chorých, ako aj mliečna detská výživa, dojčenská výživa; rastlinné vlákniny v prášku.
29 - Mlieko a mliečne výrobky; sušené mlieko
a mliečne výrobky; mliečne nápoje aj s vysokým
obsahom mlieka; ochutené mliečne nápoje; proteínové nápoje; proteínové nápoje špeciálne pre
športovcov; náhradky vajec na pekárske a cukrárske účely.
30 - Káva; kávové náhradky; kakao; kakaové nápoje; kávové nápoje; potravinárske a pekárske
zmesi aj mliečne.
31 - Kŕmne zmesi aj mliečne; proteínové prípravky pre zvieratá.
32 - Srvátkové nápoje; prípravky na výrobu nápojov; prípravky na výrobu nápojov v nápojových automatoch.

(540)

(731) PML Protein. Mléko. Laktóza, a. s., Smetanova
1332, 504 01 Nový Bydžov, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

687-2003
19.03.2003
3, 5, 10, 18, 25, 28
3 - Konzervačné prípravky na kožu (leštidlá);
ochranné prípravky na kožu (leštidlá); krémy na
kožu; krémy na obuv; leštiace krémy na obuv;
leštiace pasty a prípravky; leštiace vosky; leštidlá
na obuv; prípravky na vyleštenie; obuvnícke
vosky; prípravky proti poteniu, dezodoranty na
osobnú potrebu.
5 - Antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; prípravky proti poteniu nôh; dezodoranty
s výnimkou dezodorantov pre osobnú potrebu;
chemické prípravky na ošetrovanie plesní; prí-
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pravky na pohlcovanie a/alebo neutralizáciu pachov obuvi; prípravky na pohlcovanie vlhkosti
v obuvi.
10 - Ortopedické pomôcky; ortopedické výrobky;
ortopedická obuv; ortopedické topánky a vložky;
podporné vložky na ploché nohy; elastické pančuchy; pančuchy na kŕčové žily; rukavice na masáž; rukavice na lekárske účely; kazety na lekárske nástroje; odevy pre operačné sály; popruhy
na lekárske účely; zdravotná obuv.
18 - Koža; usne ako surovina alebo polotovar;
koženka; imitácia kože; semiš; kozinka; kožušiny; kufre; kufríky; aktovky; tašky; cestovné tašky; školské tašky; nákupné tašky; kabelky; batohy; plecniaky; vaky; chlebníky; kožené baliace
vrecká; peňaženky; kľúčenky; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené šnúrky; kožené
náramenné pásy a remene; dáždniky; obaly na
dáždniky; obaly na hudobné nástroje; obaly na
šaty; kožené remene; kožené remienky; kožené
strmene; sedlárske výrobky.
25 - Bielizeň; kostýmy; obleky; šaty; kabáty; peleríny; plášte; krátke kabátiky; saká; vesty; bundy; nohavice; sukne; pančuchy; plavky; pyžamá;
župany; svetre; pulóvre; tričká; košele; šály; šatky; čiapky; baretky; zástery; gamaše; manžety
(časti odevov); náprsenky; klobúky; rukavice;
závoje; rukávniky; podväzky; ponožky; potné
vložky; šerpy; pokrývky hlavy; detské textilné
plienky; podbradníky nie z papiera; kombinézy;
nepremokavý odev; kožušiny ako oblečenie; oblečenie z imitácie kože; uniformy; športové oblečenie; cyklistické oblečenie; oblečenie pre motoristov; kúpacie plášte; pracovné plášte; plážové
oblečenie; sprchovacie čiapky; gymnastické dresy a cvičky; celé topánky; sandále; šnurovacie
topánky; športová obuv; futbalová obuv; papuče;
šľapky na kúpanie; lyžiarske topánky; plážová
obuv; podpätky na obuv; kovové časti na obuv;
topánkové rámy; rámy na obuv; podošvy na
obuv; zvršky topánok; opasky.
28 - Spoločenské hry; stolové hry; šachové hry;
hračky; biliardové stoly; gule a tága; štartovacie
bloky; boby; body boards; rukavice na kriket; rukavice (baseballové, boxerské, golfové, hracie,
šermiarske); šermiarske zbrane; cvičebné náradie; činky; stroje na fyzické cvičenie; posilňovacie stroje; zariadenia na kulturistiku; gymnastické zariadenia; disky (športové náradie); korčule;
kolieskové korčule; korčuliarska obuv s upevnenými korčuľami; hokejky; lyže; lyžiarske viazanie; obaly na lyže; poťahy na lyže a surfy; surfovacie dosky a lyže; vodné lyže; vybavenie na
golf; harpúny (ako športové náradie); hojdačky;
hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení na televízny prijímač; chrániče
na holene (športový tovar); chrániče na lakte
(ako športové potreby); nákolennice (športový
tovar); klzáky (padákové, rogalá); kolky; kolobežky; náradie na lukostreľbu; modely automobilov; rybárske náčinie; rybárske náradie; petardy,
kapsle (zábavná pyrotechnika); plachetnice (malé); plutvy na plávanie; postroje pre horolezcov;
puky; rakety (športové náradie); bedmintonové
košíky; sánky (športový tovar); skateboardy; tenisové siete; terče; balóny na hranie; lopty na
hranie; divadelné masky, karnevalové a šermiarske masky; potreby (náradie) pre gymnastiku,
športy a rôzne hry patriace do tejto triedy.
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die; činky; stroje na fyzické cvičenie; posilňovacie stroje; zariadenia na kulturistiku; gymnastické zariadenia; disky (športové náradie); korčule;
kolieskové korčule; korčuliarska obuv s upevnenými korčuľami; hokejky; lyže; lyžiarske viazanie; obaly na lyže; poťahy na lyže a surfy; surfovacie dosky a lyže; vodné lyže; vybavenie na
golf; harpúny (ako športové náradie); hojdačky;
hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení na televízny prijímač; chrániče
na holene (športový tovar); chrániče na lakte
(ako športové potreby); nákolennice (športový
tovar); klzáky (padákové, rogalá); kolky; kolobežky; náradie na lukostreľbu; modely automobilov; rybárske náčinie; rybárske náradie; petardy,
kapsle (zábavná pyrotechnika); plachetnice (malé); plutvy na plávanie; postroje pre horolezcov;
puky; rakety (športové náradie); bedmintonové
košíky; sánky (športový tovar); skejtbordy; tenisové siete; terče; balóny na hranie; lopty na hranie; divadelné masky, karnevalové a šermiarske
masky; potreby (náradie) pre gymnastiku, športy
a rôzne hry patriace do tejto triedy.

(540)

(731) Baťa, a. s., Dlouhá 130, 762 22 Zlín, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

688-2003
19.03.2003
3, 5, 10, 18, 25, 28
3 - Konzervačné prípravky na kožu (leštidlá);
ochranné prípravky na kožu (leštidlá); krémy na
kožu; krémy na obuv; leštiace krémy na obuv;
leštiace pasty a prípravky; leštiace vosky; leštidlá
na obuv; prípravky na vyleštenie; obuvnícke
vosky; prípravky proti poteniu, dezodoranty na
osobnú potrebu.
5 - Antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; prípravky proti poteniu nôh; dezodoranty
s výnimkou dezodorantov na osobnú potrebu;
chemické prípravky na ošetrovanie plesní; prípravky na pohlcovanie a/alebo neutralizáciu pachov obuvi; prípravky na pohlcovanie vlhkosti
v obuvi.
10 - Ortopedické pomôcky; ortopedické výrobky;
ortopedická obuv; ortopedické topánky a vložky;
podporné vložky na ploché nohy; elastické pančuchy; pančuchy na kŕčové žily; rukavice na masáž; rukavice na lekárske účely; kazety na lekárske nástroje; odevy pre operačné sály; popruhy
na lekárske účely; zdravotná obuv.
18 - Koža; usne ako surovina alebo polotovar;
koženka; imitácia kože; semiš; kozinka; kožušiny; kufre; kufríky; aktovky; tašky; cestovné tašky; školské tašky; nákupné tašky; kabelky; batohy; plecniaky; vaky; chlebníky; kožené baliace
vrecká; peňaženky; kľúčenky; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené šnúrky; kožené
náramenné pásy a remene; dáždniky; obaly na
dáždniky; obaly na hudobné nástroje; obaly na
šaty; kožené remene; kožené remienky; kožené
strmene; sedlárske výrobky.
25 - Bielizeň; kostýmy; obleky; šaty; kabáty; peleríny; plášte; krátke kabátiky; saká; vesty; bundy; nohavice; sukne; pančuchy; plavky; pyžamá;
župany; svetre; pulóvre; tričká; košele; šály; šatky; čiapky; baretky; zástery; gamaše; manžety
(časti odevov); náprsenky; klobúky; rukavice;
závoje; rukávniky; podväzky; ponožky; potné
vložky; šerpy; pokrývky hlavy; detské textilné
plienky; podbradníky nie z papiera; kombinézy;
nepremokavý odev; kožušiny ako oblečenie; oblečenie z imitácie kože; uniformy; športové oblečenie; cyklistické oblečenie; oblečenie pre motoristov; kúpacie plášte; pracovné plášte; plážové
oblečenie; sprchovacie čiapky; gymnastické dresy a cvičky; celé topánky; sandále; šnurovacie
topánky; športová obuv; futbalová obuv; papuče;
šľapky na kúpanie; lyžiarske topánky; plážová
obuv; podpätky na obuv; kovové časti na obuv;
topánkové rámy; rámy na obuv; podošvy na
obuv; zvršky topánok; opasky.
28 - Spoločenské hry; stolové hry; šachové hry;
hračky; biliardové stoly; gule a tága; štartovacie
bloky; boby; body boards; rukavice na kriket; rukavice (bejzbalové, boxerské, golfové, hracie,
šermiarske); šermiarske zbrane; cvičebné nára-

(540) SPARX
(731) Baťa, a. s., Dlouhá 130, 762 22 Zlín, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

689-2003
19.03.2003
3, 5, 10, 18, 25, 28
3 - Konzervačné prípravky na kožu (leštidlá);
ochranné prípravky na kožu (leštidlá); krémy na
kožu; krémy na obuv; leštiace krémy na obuv;
leštiace pasty a prípravky; leštiace vosky; leštidlá
na obuv; prípravky na vyleštenie; obuvnícke
vosky; prípravky proti poteniu, dezodoranty na
osobnú potrebu.
5 - Antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; prípravky proti poteniu nôh; dezodoranty
s výnimkou dezodorantov na osobnú potrebu;
chemické prípravky na ošetrovanie plesní; prípravky na pohlcovanie a/alebo neutralizáciu pachov obuvi; prípravky na pohlcovanie vlhkosti
v obuvi.
10 - Ortopedické pomôcky; ortopedické výrobky;
ortopedická obuv; ortopedické topánky a vložky;
podporné vložky na ploché nohy; elastické pančuchy; pančuchy na kŕčové žily; rukavice na masáž; rukavice na lekárske účely; kazety na lekárske nástroje; odevy pre operačné sály; popruhy
na lekárske účely; zdravotná obuv.
18 - Koža; usne ako surovina alebo polotovar;
koženka; imitácia kože; semiš; kozinka; kožušiny; kufre; kufríky; aktovky; tašky; cestovné tašky; školské tašky; nákupné tašky; kabelky; batohy; plecniaky; vaky; chlebníky; kožené baliace
vrecká; peňaženky; kľúčenky; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené šnúrky; kožené
náramenné pásy a remene; dáždniky; obaly na
dáždniky; obaly na hudobné nástroje; obaly na
šaty; kožené remene; kožené remienky; kožené
strmene; sedlárske výrobky.
25 - Bielizeň; kostýmy; obleky; šaty; kabáty;
peleríny; plášte; krátke kabátiky; saká; vesty;
bundy; nohavice; sukne; pančuchy; plavky; pyžamá; župany; svetre; pulóvre; tričká; košele;
šály; šatky; čiapky; baretky; zástery; gamaše;
manžety (časti odevov); náprsenky; klobúky; ru-
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kavice; závoje; rukávniky; podväzky; ponožky;
potné vložky; šerpy; pokrývky hlavy; detské textilné plienky; podbradníky nie z papiera; kombinézy; nepremokavý odev; kožušiny ako oblečenie; oblečenie z imitácie kože; uniformy; športové oblečenie; cyklistické oblečenie; oblečenie pre
motoristov; kúpacie plášte; pracovné plášte; plážové oblečenie; sprchovacie čiapky; gymnastické
dresy a cvičky; celé topánky; sandále; šnurovacie
topánky; športová obuv; futbalová obuv; papuče;
šľapky na kúpanie; lyžiarske topánky; plážová
obuv; podpätky na obuv; kovové časti na obuv;
topánkové rámy; rámy na obuv; podošvy na
obuv; zvršky topánok; opasky.
28 - Spoločenské hry; stolové hry; šachové hry;
hračky; biliardové stoly; gule a tága; štartovacie
bloky; boby; body boards; rukavice na kriket; rukavice (bejzbalové, boxerské, golfové, hracie,
šermiarske); šermiarske zbrane; cvičebné náradie; činky; stroje na fyzické cvičenie; posilňovacie stroje; zariadenia na kulturistiku; gymnastické zariadenia; disky (športové náradie); korčule;
kolieskové korčule; korčuliarska obuv s upevnenými korčuľami; hokejky; lyže; lyžiarske viazanie; obaly na lyže; poťahy na lyže a surfy; surfovacie dosky a lyže; vodné lyže; vybavenie na
golf; harpúny (ako športové náradie); hojdačky;
hracie automaty s výnimkou automatov fungujúcich po pripojení na televízny prijímač; chrániče
na holene (športový tovar); chrániče na lakte
(ako športové potreby); nákolennice (športový
tovar); klzáky (padákové, rogalá); kolky; kolobežky; náradie na lukostreľbu; modely automobilov; rybárske náčinie; rybárske náradie; petardy,
kapsle (zábavná pyrotechnika); plachetnice (malé); plutvy na plávanie; postroje pre horolezcov;
puky; rakety (športové náradie); bedmintonové
košíky; sánky (športový tovar); skejtbordy; tenisové siete; terče; balóny na hranie; lopty na hranie; divadelné masky, karnevalové a šermiarske
masky; potreby (náradie) pre gymnastiku, športy
a rôzne hry patriace do tejto triedy.
(540)

(731) Baťa, a. s., Dlouhá 130, 762 22 Zlín, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

690-2003
19.03.2003
3, 5, 10, 44
3 - Kozmetické prípravky; kozmetické potreby;
voňavkárske výrobky; éterické oleje; vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov a umelých
chrupov; prípravky na čistenie vlasov; soli do
kúpeľov s výnimkou solí na liečebné účely; depilačné prípravky; medicinálne mydlá; dezinfekčné a dezodoračné mydlá; mydlá s protipotivými účinkami; ošetrovacie prípravky na nechty.
5 - Farmaceutické prípravky; prípravky na lekárske účely; hygienické výrobky na lekárske použitie; kúpeľové soli na liečebné účely; liečivé
čaje a nápoje; liečivé bylinky; liečivé cukríky;
náplasti a obväzový materiál; vitamínové prípravky; potrava pre dojčatá; dietetické potraviny
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prispôsobené na lekárske účely; dezinfekčné prostriedky; vložky hygienické a menštruačné.
10 - Zdravotné potreby a pomôcky obsiahnuté
v triede 10; zdravotná obuv; tlakomery.
44 - Lekárske služby; zdravotnícka starostlivosť;
farmaceutické poradenstvo; aromaterapeutické
služby; fyzioterapia; manikúra; pedikúra; masáže; služby nemocnice; ošetrovateľské služby;
plastická chirurgia; salóny krásy; súkromné kliniky a sanatóriá; zdravotnícka starostlivosť;
zdravotné strediská; zotavovne; kozmetické služby;
sprostredkovanie
služieb
uvedených
v triede 44.
(540)

(591) biela, tyrkysová, tmavomodrá
(731) BELLAMED, s. r. o., B. Němcovej 5, 977 01
Brezno, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

691-2003
19.03.2003
3, 5, 10, 44
3 - Kozmetické prípravky; kozmetické potreby;
voňavkárske výrobky; éterické oleje; vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov a umelých
chrupov; prípravky na čistenie vlasov; soli do
kúpeľov s výnimkou solí na liečebné účely; depilačné prípravky; medicinálne mydlá; dezinfekčné
a dezodoračné mydlá; mydlá s protipotivými
účinkami; ošetrovacie prípravky na nechty.
5 - Farmaceutické prípravky; prípravky na lekárske účely; hygienické výrobky na lekárske použitie; kúpeľové soli na liečebné účely; liečivé čaje
a nápoje; liečivé bylinky; liečivé cukríky; náplasti a obväzový materiál; vitamínové prípravky;
potrava pre dojčatá; dietetické potraviny prispôsobené na lekárske účely; dezinfekčné prostriedky; vložky hygienické a menštruačné.
10 - Zdravotné potreby a pomôcky obsiahnuté
v triede 10; zdravotná obuv; tlakomery.
44 - Lekárske služby; zdravotnícka starostlivosť;
farmaceutické poradenstvo; aromaterapeutické
služby; fyzioterapia; manikúra; pedikúra; masáže; služby nemocnice; ošetrovateľské služby;
plastická chirurgia; salóny krásy; súkromné kliniky a sanatóriá; zdravotnícka starostlivosť;
zdravotné strediská; zotavovne; kozmetické služby;
sprostredkovanie
služieb
uvedených
v triede 44.

(540) bellapharma
(731) BELLAMED, s. r. o., B. Němcovej 5, 977 01
Brezno, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
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692-2003
19.03.2003
3, 18, 35
3 - Voňavky, parfumy.
18 - Výrobky z kože, kožená galantéria, kabely,
rukavice, peňaženky.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov,
maloobchod v oblasti koženej galantérie a parfumov.

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

(540) ACCESSOR
(731) Baláž Jaroslav, Prachatická 2145/5, 960 01 Zvolen, SK;

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

695-2003
19.03.2003
3, 9, 14, 18, 20, 22, 25, 28
3 - Pracie prostriedky a prostriedky na bielenie,
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie, mydlá, kozmetika, parfuméria, pleťové krémy (vrátane krémov na opaľovanie), vonné
oleje, vody na vlasy, zubné pasty.
9 - Okuliare všetkých druhov vrátane okuliarov
na športovú činnosť.
14 - Hodinky, bižutéria.
18 - Výrobky z kože a z imitácie kože na šport
a kemping nezaradené do iných tried, najmä
cestovné kabely, 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.
28 - Gymnastické a športové potreby v triede 28.

(540) LOAP BEŽ S TÝM VON !
(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)

696-2003
19.03.2003
3, 9, 14, 18, 20, 22, 25, 28
3 - Pracie prostriedky a prostriedky na bielenie,
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie, mydlá, kozmetika, parfuméria, pleťové krémy (vrátane krémov na opaľovanie), vonné
oleje, vody na vlasy, zubné pasty.
9 - Okuliare všetkých druhov vrátane okuliarov
na športovú činnosť.
14 - Hodinky, bižutéria.
18 - Výrobky z kože a z imitácie kože na šport
a kemping nezaradené do iných tried, najmä
cestovné kabely, 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.
28 - Gymnastické a športové potreby v triede 28.

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

697-2003
19.03.2003
9, 15, 39, 41
9 - Prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu
zvuku alebo obrazu; hracie automaty; hracie
a hudobné automaty, skrinky, zariadenia a prístroje uvádzané do činnosti vhodením mince,
multimediálne zariadenie; magnetické nosiče
údajov a dát, audio a audiovizuálne nosiče; počítačové programy a softvér; počítače, periférne
zariadenia a hardvér počítačovej techniky.
15 - Hudobné skrinky.
39 - Reklamná a propagačná činnosť; maloobchodná činnosť s prístrojmi na nahrávanie, záznam, prenos a reprodukcia zvuku alebo obrazu,
hudobnými a hracími automatmi, audio, audiovizuálnymi a multimediálnymi zariadeniami a prístrojmi, magnetickými nosičmi údajov a dát, audio a audiovizuálnymi nosičmi, počítačovým
programom a softvérom, počítačmi, periférnymi
zariadeniami a hardvérom počítačovej techniky,
sprostredkovanie obchodu s tovarom, poradenstvo a sprostredkovateľské služby uvedených
činností.
41 - Prenájom hudobných a hracích automatov aj
uvádzaných do činnosti vhodením mince; prenájom zvukových nahrávacích zariadení, prenájom a požičiavanie prístrojov na nahrávanie, záznam, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu,
audioprístrojov, audiovizuálnych a multimediálnych prístrojov a zariadení, prenájom a požičiavanie audio a audiovizuálnych nahrávok, záznamov a nosičov, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, sprostredkovanie týchto
činností.

(540)

(731) MUSIC BOX, s. r. o., Dominova 6, 921 01 Banka, SK;
(740) Harvan Ladislav, Ing., Bratislava, SK;

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

698-2003
20.03.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky, lieky, vakcíny
a adjuvans na použitie s vakcínami.

(540) PROHAV
(731) Chiron S. p. A., Via Fiorentina, 1, 531 00 Siena,
IT;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

699-2003
20.03.2003
3, 5
3 - Kozmetické prípravky všetkých druhov, tinktúry.
5 - Kozmetické prípravky s hojivými a dezinfekčnými účinkami, tinktúry.

(540) FYTOTÉKA
(731) Koctúrová Terézia, Selčianska cesta 15, 976 11
Selce, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

700-2003
20.03.2003
16, 35, 36, 42
16 - Brožované knihy, brožúry; brožúrky; časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie;
grafické zobrazenie; kalendáre; knihy; obálky
(papiernický tovar); periodické a neperiodické
publikácie; plagáty; prospekty; pútače z papiera
alebo lepenky; tlačené reklamné materiály.
35 - Automatizované spracovanie dát; pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; sprostredkovanie
uvedených služieb; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; poskytovanie informácií pomocou globálnej počítačovej siete v uvedených oblastiach.
36 - Poskytovanie konzultačných a poradenských
služieb týkajúcich sa oceňovania priemyselného
vlastníctva; poskytovanie informácií pomocou
globálnej počítačovej siete v uvedených oblastiach; služby finančného oceňovania v oblasti
priemyselného vlastníctva, najmä ochranných
známok a značiek, dizajnov, úžitkových vzorov
a patentov; sprostredkovanie uvedených služieb;
súdnoznalecké posudky odboru priemyselné
vlastníctvo týkajúce sa oceňovania priemyselných práv.
42 - Grafický dizajn; konzultačné služby v oblasti práva duševného vlastníctva; licencie na práva
duševného vlastníctva; navrhovanie (priemyselný
dizajn); odborné poradenstvo v oblasti autorských práv; odborné poradenstvo v oblasti dizajnov; odborné poradenstvo v oblasti doménových
mien; odborné poradenstvo v oblasti nekalej súťaže; odborné poradenstvo v oblasti ochranných
známok; odborné poradenstvo v oblasti označení
pôvodu výrobkov; odborné poradenstvo v oblasti
patentov; odborné poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva; odborné poradenstvo v oblasti prevodov, licencií, záložných práv na práva
priemyselného vlastníctva; odborné poradenstvo
v oblasti riešenia sporov týkajúcich sa porušovania práv z priemyselného vlastníctva; odborné
poradenstvo v oblasti úžitkových vzorov; poskytovanie informácií pomocou globálnej počítačovej siete v uvedených oblastiach; služby zastupovania vo všetkých oblastiach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva; spravovanie autorských
práv; sprostredkovanie uvedených služieb; súdnoznalecké posudky odboru priemyselné vlastníctvo netýkajúce sa oceňovania priemyselných
práv; umelecký dizajn; využívanie autorských
práv; zabezpečovanie registrácie priemyselných
práv
na
regionálnej
i medzinárodnej úrovni.

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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916-2003
10.04.2003
20
20 - Nábytok a doplnky k nábytku pre interiéry
patriace do tejto triedy.

(540) IDONA
(731) IDONA, spol. s r. o., Trenčianska cesta 58,
957 01 Bánovce nad Bebravou , SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

917-2003
10.04.2003
3, 21
3 - Prášky a vodičky na čistenie a ošetrovanie
zubov, zubné pasty, prostriedky na bielenie zubov, ústne vody.
21 - Zubné kefky vrátane elektrických, kefky na
čistenie medzizubných priestorov, dentálne nite.

(540)

(731) BARTOŇ Milan, Matěje z Janova 85/19, 772 00
Olomouc - Bělidla, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto,
SK;

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

919-2003
10.04.2003
5, 32, 35
5 - Liečivé minerálne vody.
32 - Nealkoholické nápoje, prírodná minerálna
voda.
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti nealkoholických nápojov a minerálnych vôd; sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(554)

(540)

(731) Belička Ivan, Ing., Švermova 21, 974 04 Banská
Bystrica, SK;

(591) modrá, biela, červená
(731) MINERÁL THERMA, s. r. o., Horská 32,
034 01 Ružomberok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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922-2003
10.04.2003
25
25 - Obuv, odevy.

(540)

(731) LIMIORMA, s. r. o., Luhačovická 32, 821 04
Bratislava, SK;

(731) LIMIORMA, s. r. o., Luhačovická 32, 821 04
Bratislava, SK;

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

923-2003
10.04.2003
36, 38
36 - Bankové, finančné, peňažné a poisťovacie
služby; kreditné služby; služby súvisiace s nehnuteľnosťami; služby súvisiace s kapitálovými
investíciami, služby súvisiace s vydávaním kreditných kariet; bankové, finančné a poisťovacie
informačné služby.
38 - Telekomunikačné služby, služby komunikácie pomocou počítačových terminálov, služby
súvisiace s elektronickým a digitálnym prenosom
hlasu, dát, informácií, obrazu a správ; chránený
prenos dát na internete použitím prístupových
kódov; služby súvisiace s elektronickou poštou.

(540)

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

(540)

(591) čierna, červená
(731) Audis, s. r. o., Novackého 3, 841 04 Bratislava,
SK;

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

(591) modrá, biela
(731) DEXIA CREDIT LOCAL, a French Societé
Anonyme, 7/11, Quai André Citroën, 75901 Paris Cedex 15, FR;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

924-2003
11.04.2003
19,37
19 - Stavebné materiály (nekovové).
37 - Stavebníctvo a opravy.

929-2003
11.04.2003
29, 30, 32
29 - Konzervované potraviny - mäsové, zeleninové, mäsovo-zeleninové, konzervované ovocie
a zelenina, nátierky, kompóty, hotové jedlá pripravené najmä zo surovín patriacich do tejto triedy, polotovary pripravené najmä z mäsa, rýb, vajec, zeleniny a iných ingredencií obsiahnutých v
tejto triede.
30 - Cukrovinky, trvanlivé pečivo všetkých druhov, koreniny, horčica, chuťové prísady, kečup,
sójová omáčka, paradajková omáčka, omáčky do
šalátov, ocot, ovsené vločky, šalátové zálievky,
ovocné želé ako cukrovinka, potravinárske polotovary pripravené najmä z múky a iných ingerediencií obsiahnutých v tejto triede.
32 - Nealkoholické nápoje a prípravky na ich výrobu, ovocné šťavy, sirupy na výrobu nápojov a
ovocných štiav.

(540)

(540)

(591) biela, modrá, červená
(731) Ernstbrunner Kalktechnik GmbH, Mistelbacher
Straße 70-80, A-2115 Ernstbrunn, AT;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

928-2003
11.04.2003
16, 35, 41
16 - Tlačoviny - časopis, periodiká.
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných.

925-2003
10.04.2003
25
25 - Obuv, odevy.

(591) červená, zelená, bledomodrá, fialová, béžová, žltá, biela, čierna, hnedá, fialová, ružová, tmavozelená
(731) FAJNE, spol. s r. o., Topoľová 1/19, 935 21
Tlmače, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

930-2003
11.04.2003
29, 30, 32
29 - Konzervované potraviny - mäsové, zeleninové, mäsovo-zeleninové, konzervované ovocie
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a zelenina, nátierky, kompóty, hotové jedlá pripravené najmä zo surovín patriacich do tejto triedy, polotovary pripravené najmä z mäsa, rýb, vajec, zeleniny a iných ingredencií obsiahnutých v
tejto triede.
30 - Cukrovinky, trvanlivé pečivo všetkých druhov, koreniny, horčica, chuťové prísady, kečup,
sójová omáčka, paradajková omáčka, omáčky do
šalátov, ocot, ovsené vločky, šalátové zálievky,
ovocné želé ako cukrovinka, potravinárske polotovary pripravené najmä z múky a iných ingerediencií obsiahnutých v tejto triede.
32 - Nealkoholické nápoje a prípravky na ich výrobu, ovocné šťavy, sirupy na výrobu nápojov a
ovocných štiav.
(540) DOBROLAND
(731) FAJNE, spol. s r. o., Topoľová 1/19, 935 21
Tlmače, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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41 - Výroba rozhlasových a televíznych programov.
(540)

(731) TV plus, v. o. s., Veľkonecpalská 17, 971 01
Prievidza, SK;

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

944-2003
15.04.2003
32
32 - Minerálne vody (nápoje); nealkoholické nápoje; ovocná šťava; sirupy na výrobu nápojov;
sóda; stolové vody; sýtená voda.

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

932-2003
14.04.2003
3
3 - Prípravky na osobnú starostlivosť, najmä dezodoranty a antiperspiranty.

(540)

(591) zlatožltá, fialovo-modrá
(731) AURA PLUS, s. r. o., Orechová 1, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(591) čierna, modrá, žltá, biela, sivá
(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)

937-2003
14.04.2003
3, 21
3 - Prípravky a prostriedky ústnej hygieny, ústne
vody (nie na lekárske účely), zubné pasty, zubné
gély, prípravky na čistenie a výživu zubov a na
odstránenie zubného povlaku, zubné prípravky
s bieliacim účinkom, masážne zubné prípravky
a zubné deodoranty.
21 - Náčinie na mechanické čistenie a ošetrovanie zubov ako ručné aj elektrické zubné kefky,
medzizubné kefky, dentálne nite.

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

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

938-2003
14.04.2003
16, 28, 41
16 - Tlačoviny.
28 - Rybárske náčinie.

947-2003
15.04.2003
19
19 - Parketové výlisky, parketová dlážka, parkety
(parketové podlahy).

(540)

(591) zelená
(731) QUERCUS, s. r. o., Fiľakovská cesta 290,
984 01 Lučenec, SK;

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

949-2003
15.04.2003
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 a munícia do týchto makiet a replík.
41 - Strelecké súťaže a závody, verejné vystúpenia a predvádzanie zbraní, modelov a replík
zbraní a vojenskej techniky, rekonštrukcie a verejné predvádzanie historických súbojov a bitiev,
súťaže s tématikou zbraní a vojenstva.
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vaných prevodov a vydávania hotovosti; vydávanie výpisov z účtu; služby sporenia a poistenia;
služby spravovania pohľadávok; služby platenia
faktúr a zmeniek.

(540)

(731) ACTION SPORTS, s. r. o., Rovniakova 13,
851 02 Bratislava, SK;

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

951-2003
16.04.2003
5
5 - Prípravky na ničenie buriny a ničenie škodcov, insekticídy, herbicídy, fungicídy.

(540) PROVIDENT SLOVENSKO
(731) Provident Financial plc, Colannade, Sunbridge
Road, Bradford, BD1 2LQ, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

(540) SONATA
(731) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen,
DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

952-2003
16.04.2003
3
3 - Kozmetika a voňavkársky tovar.

(540) C-THRU
(731) GR. SARANTIS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL COMPANY OF COSMETICS S. A.,
26, Amarousiou-Halandriou str., 151 25 Marousi-Athens, GR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

960-2003
16.04.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky a substancie na humánne a veterinárne použitie, lieky, hlavne lieky
a prípravky proti kašľu, prechladnutiu a chrípke,
veterinárne prípravky, zdravotnícke prípravky;
dietetické látky prispôsobené na lekárske účely,
potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál;
hmoty na plombovanie zubov a zubné vosky;
dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie
škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540) DOCTOR MOM
(731) Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

961-2003
16.04.2003
5, 30
5 - Farmaceutické prípravky a liečivá, potravinové doplnky na liečebné účely.
30 - Potravinové doplnky v rámci tejto triedy.

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

958-2003
16.04.2003
36
36 - Služby v oblasti financovania; poskytovanie
pôžičiek a úverových služieb; financovanie kúpy
na splátky a finančný lízing; služby týkajúce sa
úverových a kreditných kariet; služby týkajúce sa
debetných kariet; služby týkajúce sa hotovostných kariet; služby týkajúce sa vymáhania a odkúpenia krátkodobých pohľadávok; financovanie
splátkového úveru, služby elektronicky vykonávaných prevodov a vydávania hotovosti; vydávanie výpisov z účtu; služby sporenia a poistenia;
služby spravovania pohľadávok; služby platenia
faktúr a zmeniek.
(540) PROVIDENT FINANCIAL SLOVENSKO
(731) Provident Financial plc, Colannade, Sunbridge
Road, Bradford, BD1 2LQ, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

959-2003
16.04.2003
36
36 - Služby v oblasti financovania; poskytovanie
pôžičiek a úverových služieb; financovanie kúpy
na splátky a finančný lízing; služby týkajúce sa
úverových a kreditných kariet; služby týkajúce sa
debetných kariet; služby týkajúce sa hotovostných kariet; služby týkajúce sa vymáhania a odkúpenia krátkodobých pohľadávok; financovanie
splátkového úveru, služby elektronicky vykoná-

(591) tmavozelená, bledozelená, biela, červená
(731) IVAX Pharmaceuticals s. r. o., Ostravská 29,
747 70 Opava-Komárov, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

968-2003
16.04.2003
30
30 - Trvanlivé pečivo, čokoládové a nečokoládové cukrovinky, oblátky, sušienky, vafle plnené
náplňami a krémami.

(540)

(731) TESCO STORES SR, a. s., Kamenné námestie
1/A, 815 61 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

971-2003
16.04.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky, najmä prípravky na
prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych chorôb,
zverolekárske a zdravotnícke prípravky, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava
pre dojčatá, náplasti, obväzový materiál, hmoty
na plombovanie zubov a zubné vosky, dezinfekčné prostriedky, prípravky na ničenie hmyzu,
fungicídy, herbicídy.

(540) TOVIAZ
(731) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

972-2003
16.04.2003
2313439
17.10.2002
GB
5
5 - Farmeceutické a zverolekárske prípravky a
substancie.

(540) EQIONZ
(731) Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, Groton,
Connecticut 06340, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

974-2003
16.04.2003
29
29 - Mlieko a mliečne výrobky, najmä syry a tvarohy, tiež ochutené; srvátkovo-mliečne potraviny.
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(540)

(731) FIGURELLA, s. r. o., Gorkého 130/6, 811 02
Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

981-2003
17.04.2003
29
29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky.

(591) červená, biela, modrá, žltá, zelená
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

982-2003
17.04.2003
29
29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky.

(540)

(591) žltá, modrá, červená, biela, zelená
(731) ZEMPMILK, a. s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

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

980-2003
17.04.2003
35, 41, 44
35 - Prieskum trhu a marketingová činnosť, reklamná a propagačná činnosť, vydávanie reklamných alebo náborových textov.
41 - Školiaca činnosť v oblasti redukovania telesnej hmotnosti, vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových
textov.
44 - Služby poskytované s cieľom rekondície,
regenerácie a redukcie telesnej hmotnosti, regenerácie a redukcie telesnej hmotnosti metódou
"TPM", zriaďovanie a prevádzkovanie štúdia na
vykonávanie redukcie telesnej hmotnosti metódou "TPM", prenájom zariadení slúžiacich na redukovanie telesnej hmotnosti, regenerácie a rekondície metódou "TPM" a okysličovania organizmu.

(591) červená, zelená, biela, žltá
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

983-2003
17.04.2003
37, 42
37 - Vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
(vrátane vybavenosti sídliskových celkov), výstavba kanalizačných a vodovodných sietí, výkon
činnosti stavbyvedúceho, výkon činnosti stavebného dozoru.
42 - Inžinierska činnosť vo výstavbe, poradenská
činnosť v stavebníctve.

(540)

(591) tmavomodrá
(731) STAVEX IPS, s. r. o., Ihrisková 16, 831 06 Bratislava, SK;
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986-2003
17.04.2003
29
29 - Mlieko; mliečne nápoje; mliečne krémy
a dezerty; iné mliečne výrobky; jogurty; kefír;
smotana; šľahačka; maslo; tvaroh a výrobky
z tvarohu.

(540) BANANICE
(731) Friesland Slovensko, s. r. o., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

1767-2003
30.06.2003
16, 35, 39, 41
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická
a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice,
korešpondenčné lístky, listový papier, kalendáre;
knihárske výrobky; propagačné materiály
a predmety z papiera a plastických hmôt patriace
do tejto triedy.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; informačné
služby v oblasti reklamy, inzercie a marketingu;
prieskum trhu a marketing; rozširovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek na reklamné účely; vydávanie reklamných materiálov;
sprostredkovanie v uvedených službách; sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných,
odborných a vzdelávacích tlačovín, kníh, publikácií, správ a informácií v papierovej forme.
41 - Vydavateľská činnosť, najmä v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, kníh, správ a informácií, zvukových, textových a audiovizuálnych nosičov vrátane multimediálnych aplikácií; vydávanie a edícia elektronicky reprodukovateľných
textov, grafických, obrazových a zvukových informácií, ktoré môžu byť opätovne spracovávané
v sieti; poskytovanie elektronických publikácií
on-line; sprostredkovanie v uvedených službách.

(540)

(731) MF SLOVENSKO, s. r. o., Dohnányho 16,
821 08 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(210) 3300-2003
(220) 10.11.2003
8 (511) 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 27, 28, 35, 36, 37,
39, 41, 42, 43
(511) 4 - Mazacie oleje; mazadlá; motorové oleje; motorové palivá; pohonné látky.
6 - Stavebný materiál z kovu; bezpečnostné reťaze; prenosné stavby z kovu; kovové kanistre; kovové spojovacie rúry; kovové objímky; kovové
nádrže na tekuté palivá; kovové kontajnery; napínače na kovové pásy a remene; kovové nárazníky; kovové náradie; kovové nástupištia; kovové prefabrikáty; kovové navijaky; kovové nosníky; stavebné obklady a kovové obklady stien
a priečok; oceľové obruče; oceľové konštrukcie;
oceľové laná, pásy, rúry, rúrky a drôty; oceľový

plech; manipulačné a prepravné kovové palety;
kovové pánty a závesy; plech; kovové plomby;
kovové podložky; kovové platničky a podpery;
bezpečnostné pokladničky; príručné kovové pokladnice; kovové reťaze; kovové stojany na sudy;
kovové sudy.
7 - Hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí; filtre (časti strojov a motorov); filtre na čistenie a chladenie vzduchu do motorov;
čerpadlá (časti strojov a motorov a hnacích strojov; čerpadlá pre vykurovacie zariadenia; čerpadlá na stlačený vzduch; chladiče do motorov; karburátory; katalyzátory pre motory; kĺby, spojky,
spojenia, styky (časti motorov); kľukové skrine
pre stroje; motory a hnacie stroje; ložiskové a
piestne krúžky; ložiská; nástroje (časti strojov);
piesty tlmiča (časti strojov); striekacie pištole na
farby; vzduchové chladiče; zapaľovacie sviečky
do spaľovacích a zážihových motorov.
8 - Ručné nástroje a náradia.
9 - Registračné pokladnice; zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje; poplašné zariadenia; smerovky; spojky na vedenia a
káble; tachometre; tlakomery na ventily; tlmiče
svetla; regulátory napätia do automobilov; elektrické regulátory svetla.
11 - Reflektory na vozidlá.
12 - Autá; autobusy; autopoťahy; autosedadlá;
bezpečnostné viazania (pásy) na autosedadlá;
brzdové čeľuste pre vozidlá; brzdové obloženia
pre vozidlá a dopravné prostriedky; čalúnenie automobilov; čelné sklá; duše pneumatík; hnacie
motory; hnacie reťaze; prevodové hriadele pre
pozemné vozidlá; kapoty a karosérie pre dopravné prostriedky; klaksóny automobilov; kolesá automobilov a vozidiel; elektrické motory pre pozemné vozidlá; nápravy na vozidlá; nárazníky
automobilov; nárazníky na vozidlá; opravárenské
náradie na opravu pneumatík; ozubené kolesá
a prevody pre pozemné automobily; palivové nádrže automobilov; pneumatiky; podvozky automobilov a vozidiel; prevodovky pre pozemné vozidlá; vzduchové pumpy (výbava automobilov);
ráfy kolies automobilov; rámy a podvozky automobilov; reduktory (redukčné ozubené súkolesia
pre pozemné vozidlá); sklopné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov); smerovky pre dopravné prostriedky; spätné zrkadlá; spojky pre
pozemné vozidlá; spojky, spriahadlá na vlečenie
vozidiel; spojovacie tyče pre pozemné vozidlá
(nie ako časti strojov); stierače; súkolesia pre pozemné vozidlá; tlmiče pre vozidlá a automobily;
torzné tyče pre vozidlá; uzávery palivových nádrží vozidiel; ventily pre automobilové pneumatiky; zabezpečovacie poplašné zariadenia proti
odcudzeniu vozidiel; zájazdové autobusy; závažie na vyváženie kolies vozidiel.
16 - Vytlačené cestovné poriadky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky.
17 - Spojovacie hadice do chladičov automobilov; gumové nárazníky; tesnenia, tesniace materiály, izolačné materiály; spájkovacie materiály z
plastov; výplne dilatačných spojov; spojkové obloženia; gumené rohožky a koberce; guma na
protektorovanie pneumatík.
20 - Lavičky; regály; schodišťové zábradlia; nekovové odpadové nádoby.
27 - Koberce; podlahové krytiny; rohože; rohožky.
28 - Kolky.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
informácie v počítačových súboroch - vyhľadávanie pre zákazníkov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; mzdy a výplatné listiny - príprava; obchodné, ekonomické alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; prenájom kancelárskych strojov a zariadenia; prenájom kopírovacích strojov; prenájom reklamných priestorov;
reklama; prenájom reklamných plôch.
36 - Prenájom a správa nehnuteľností; prenájom
kancelárskych priestorov.
37 - Opravy a údržba automobilov a motorových
vozidiel; čistenie automobilov; umývanie dopravných prostriedkov a automobilov; oprava
opotrebovaných alebo poškodených motorov;
vulkanizácia pneumatík (oprava); mazanie vozidiel, traktorov; opravy a údržba kombajnov.
39 - Autobusová doprava; automobilová preprava; prenájom dopravných prostriedkov a automobilov; prenájom skladových priestorov; sprostredkovanie prepravy; doručovanie tovaru
a zásielok; skladovanie zásielok; rezervácia
miesteniek; informácia o preprave; služby vodičov; ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách; uskladnenie tovaru; poskytovanie pomoci pri doprave; prenájom miesta
na parkovanie; prenájom garáží; úschovňa batožín; prenájom skladovacích kontajnerov.
41 - Vyučovanie a vzdelávanie vodičov; rekreačné služby; organizácia a vedenie dielní na výučbu.
42 - Technická kontrola automobilov; prenájom
počítačového softvéru; obnovovanie počítačových databáz.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny);
hotelierske služby; reštaurácie (jedálne); bufety
(rýchle občerstvenie); prenájom prenosných stavieb.
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(540)

(591) modrá, červená, zelená, žltá, biela
(731) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

3357-2003
18.11.2003
19, 20, 40
19 - Drevené okná, drevené okenné rámy, drevené dvere, drevené zárubne, drevené interiérové
dvere, okná vyrobené z drevených eurohranolov,
dvere vyrobené z drevených eurohranolov.
20 - Záhradný nábytok ako sú altánky, lavice,
stoly, ploty, steny, kvetináče a ostatný exteriérový nábytok z tejto triedy.
40 - Tlaková impregnácia dreva, drevovýroba.

(540)

(540)

(731) ŠINKO - DREVOVÝROBA, s. r. o., Palmová
119/25, 851 10 Bratislava - Jarovce , SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(731) Slovenská autobusová doprava Trnava, a. s., Nitrianska 5, 917 54 Trnava, SK;

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

3312-2003
12.11.2003
30
30 - Pekárenské výrobky; sladké a slané trvanlivé
pečivo; cukrárenské výrobky; náplne, krémy
a polevy do pekárenských a cukrárenských výrobkov; cukrovinky; výrobky z obilnín; cereálne
výrobky; zmrzlina; mrazené krémy.

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

3358-2003
18.11.2003
20, 40
20 - Záhradný nábytok ako sú altánky, lavice,
stoly, ploty, steny, kvetináče a ostatný exteriérový nábytok z tejto triedy.
40 - Tlaková impregnácia dreva, drevovýroba.

(540)

(731) ŠINKO - DREVOVÝROBA, s. r. o., Palmová
119/25, 851 10 Bratislava - Jarovce , SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
3443-2003
25.11.2003
35, 41, 43
35 - Reklamná činnosť; rozširovanie reklamných
materiálov; zverejňovanie reklamných materiálov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie reklamy a inzercie; organizovanie
komerčných a reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie večierkov (party) na komerčné a reklamné účely; vzťahy s verejnosťou (public relations); prieskum trhu; odborné konzultácie v oblasti ekonomiky a marketingu; vydávanie reklamných textov.
41 - Zábavná, kultúrna, športová a vzdelávacia
činnosť; organizovanie a vedenie súťaží na zábavné, kultúrne, športové a vzdelávacie účely;
organizovanie súťaží na komerčné a reklamné
účely; organizovanie večierkov (party) na zábavné, kultúrne, športové a vzdelávacie účely; organizovanie výstav na zábavné, kultúrne a vzdelávacie účely; organizovanie festivalov; nahrávanie
hudby a hudobných programov; organizovanie
živých vystúpení; odborné konzultácie v oblasti
filmovej tvorby a audio- a videonahrávok; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede.
43 - Pohostinské služby; sprostredkovanie pohostinských služieb.

(540) EUROFEST
(731) JUNIFEST, s. r. o., Povraznícka 16, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

3444-2003
25.11.2003
35, 41, 43
35 - Reklamná činnosť; rozširovanie reklamných
materiálov; zverejňovanie reklamných materiálov; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie reklamy a inzercie; organizovanie
komerčných a reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie večierkov (party) na komerčné a reklamné účely; vzťahy s verejnosťou (public relations); prieskum trhu; odborné konzultácie v oblasti ekonomiky a marketingu; vydávanie reklamných textov.
41 - Zábavná, kultúrna, športová a vzdelávacia
činnosť; organizovanie a vedenie súťaží na zábavné, kultúrne, športové a vzdelávacie účely;
organizovanie súťaží na komerčné a reklamné
účely; organizovanie večierkov (party) na zábavné, kultúrne, športové a vzdelávacie účely; organizovanie výstav na zábavné, kultúrne a vzdelávacie účely; organizovanie festivalov; nahrávanie
hudby a hudobných programov; organizovanie
živých vystúpení; odborné konzultácie v oblasti
filmovej tvorby a audio- a videonahrávok; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; sprostredkovanie služieb uvedených v tejto triede.
43 - Pohostinské služby; sprostredkovanie pohostinských služieb.

(540) JUNIFEST
(731) JUNIFEST, s. r. o., Povraznícka 16, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

3488-2003
28.11.2003
9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
9 - Audiovizuálna technika na výučbu; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej
siete); monitorovacie počítačové programy; periférne zariadenia počítačov; počítače; počítačové
programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete);
počítačový softvér; videotelefóny; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielače (telekomunikácie).
35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); reklama on-line na
počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Oceňovanie nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovanie
nehnuteľností.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov.
38 - Elektronická pošta; telefónna komunikácia;
komunikácia prostredníctvom optických káblov;
komunikácia mobilnými telefónmi; počítačová
komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete;
poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej
počítačovej siete; prenájom prístrojov na prenos
správ; prenájom telekomunikačných prístrojov;
prenájom zariadení na prenos informácií; prenos
signálu pomocou satelitu; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenosy
správ alebo obrázkov pomocou počítačov; služby
poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); služby zabezpečujúce vstup
do telekomunikačných sietí; telekomunikačné informácie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými
elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Uchovávanie informácií; informácie o preprave; informácie o uskladnení.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových
sietí); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); organizovanie
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie
sympózií.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; 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); prieskum v oblasti využitia počítačov;
servis počítačových programov; štúdie technických projektov, projektová činnosť; technický
prieskum; vytváranie a udržiavanie počítačových
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stránok (webových) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.

movanie; poradenstvo v oblasti počítačového
hardvéru; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prieskum v oblasti využitia počítačov;
servis počítačových programov; štúdie technických projektov, projektová činnosť; technický
prieskum; vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok (webových) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.

(540)

(591) zelená, biela, modrá
(731) X-NET, spol. s r. o., Stará Vajnorská 16, 832 44
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

3489-2003
28.11.2003
9, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42
9 - Audiovizuálna technika na výučbu; elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej
siete); monitorovacie počítačové programy; periférne zariadenia počítačov; počítače; počítačové
programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete);
počítačový softvér; videotelefóny; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielače (telekomunikácie).
35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); reklama on-line na
počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Oceňovanie nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovanie
nehnuteľností.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov.
38 - Elektronická pošta; telefónna komunikácia;
komunikácia prostredníctvom optických káblov;
komunikácia mobilnými telefónmi; počítačová
komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete;
poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej
počítačovej siete; prenájom prístrojov na prenos
správ; prenájom telekomunikačných prístrojov;
prenájom zariadení na prenos informácií; prenos
signálu pomocou satelitu; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenosy
správ alebo obrázkov pomocou počítačov; služby
poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); služby zabezpečujúce vstup
do telekomunikačných sietí; telekomunikačné informácie; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými
elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Uchovávanie informácií; informácie o preprave; informácie o uskladnení.
41 - Elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie konferencií; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových
sietí); poskytovanie elektronických publikácií online (bez možnosti kopírovania); organizovanie
a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie
sympózií.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové progra-
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(540) X-NET
(731) X-NET, spol. s r. o., Stará Vajnorská 16, 832 44
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

3524-2003
01.12.2003
30
30 - Káva.

(731) KLEMENT PLUS, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

3546-2003
03.12.2003
9
9 - Elektrónky; kondenzátory, najmä elektrolytické a polypropylénové; zosilňovače.

(540)

(591) červená
(731) JJ ELECTRONIC, spol. s r. o., A. Hlinku 4,
022 01 Čadca, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

3547-2003
03.12.2003
9
9 - Elektrónky; kondenzátory, najmä elektrolytické a polypropylénové; zosilňovače.

(540)

(591) červená
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(731) JJ ELECTRONIC, spol. s r. o., A. Hlinku 4,
022 01 Čadca, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

3657-2003
15.12.2003
30
30 - Káva.

(731) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

3758-2003
29.12.2003
7, 12, 35
7 - Dopravníkové pásy; stroje a zariadenia pre
gumárenský priemysel.
12 - Pneumatiky pre automobily a dopravné prostriedky.
35 - Odborné obchodné poradenstvo; sprostredkovanie obchodu s uvedeným tovarom.

(540) MIKONA
(731) MIKONA s. r. o., 020 53 Lúky, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

3759-2003
29.12.2003
7
7 - Ložiská ako časti strojov; klietky guľkových
ložísk; ložiskové krúžky; guľkové ložiská; ihličkové ložiská; kuželíkové ložiská.

(540) LSA
(731) Prvá železiarska, s. r. o., Dukelská 980, 017 01
Považská Bystrica, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny
(210)

(111)

111-94
1503-97
2854-98
3013-99
524-2000
3590-2000
3621-2000
3722-2000
52-2001
640-2001
641-2001
874-2001
1107-2001
1311-2001
1323-2001
1796-2001
1798-2001
2581-2001
2623-2001
2740-2001
2771-2001
3021-2001
3080-2001
3120-2001
3318-2001
3396-2001
3397-2001
3568-2001
3868-2001
3869-2001
114-2002
144-2002
145-2002
604-2002
671-2002
869-2002
921-2002
973-2002
1182-2002
1217-2002
1218-2002
1220-2002
1221-2002
1226-2002
1228-2002
1231-2002
1233-2002
1264-2002
1417-2002
1445-2002
1447-2002
1450-2002
1480-2002
1523-2002
1525-2002
1540-2002
1546-2002
1548-2002
1562-2002
1567-2002
1593-2002
1630-2002
1648-2002
1685-2002
1703-2002

204531
204532
204535
204550
204538
204539
204540
204557
204274
204275
204276
204277
204278
204530
204279
204245
204280
204281
204542
204246
204282
204543
204283
204284
204247
204248
204249
204250
204251
204252
204545
204285
204286
204287
204288
204289
204290
204291
204292
204293
204294
204295
204296
204297
204298
204253
204254
204299
204255
204256
204257
204258
204300
204301
204302
204303
204549
204304
204305
204306
204307
204308
204309
204310
204311

(210)
1704-2002
1739-2002
1740-2002
1741-2002
1742-2002
1744-2002
1745-2002
1746-2002
1751-2002
1752-2002
1753-2002
1755-2002
1757-2002
1758-2002
1760-2002
1769-2002
1771-2002
1772-2002
1773-2002
1774-2002
1776-2002
1777-2002
1778-2002
1817-2002
1818-2002
1819-2002
1820-2002
1821-2002
1823-2002
1903-2002
1904-2002
1913-2002
1917-2002
1918-2002
1920-2002
1927-2002
1928-2002
1929-2002
1934-2002
1935-2002
1936-2002
1937-2002
1941-2002
1942-2002
1943-2002
1944-2002
1945-2002
1948-2002
2008-2002
2019-2002
2020-2002
2021-2002
2044-2002
2051-2002
2059-2002
2068-2002
2097-2002
2099-2002
2110-2002
2113-2002
2115-2002
2116-2002
2117-2002
2118-2002
2119-2002

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

204312
204313
204314
204315
204316
204317
204318
204319
204320
204321
204322
204323
204324
204325
204326
204327
204259
204260
204261
204262
204263
204264
204328
204329
204330
204331
204265
204266
204267
204332
204333
204334
204335
204336
204337
204338
204339
204340
204341
204342
204343
204344
204268
204269
204270
204271
204272
204273
204345
204346
204347
204348
204349
204350
204351
204352
204353
204354
204355
204356
204357
204358
204359
204360
204361

2120-2002
2124-2002
2125-2002
2126-2002
2127-2002
2128-2002
2129-2002
2130-2002
2131-2002
2132-2002
2133-2002
2135-2002
2136-2002
2137-2002
2143-2002
2145-2002
2146-2002
2153-2002
2155-2002
2156-2002
2157-2002
2158-2002
2159-2002
2161-2002
2167-2002
2202-2002
2206-2002
2207-2002
2208-2002
2209-2002
2215-2002
2219-2002
2220-2002
2223-2002
2224-2002
2226-2002
2227-2002
2228-2002
2229-2002
2231-2002
2235-2002
2236-2002
2238-2002
2240-2002
2245-2002
2246-2002
2247-2002
2248-2002
2249-2002
2310-2002
2311-2002
2317-2002
2324-2002
2325-2002
2326-2002
2330-2002
2335-2002
2336-2002
2337-2002
2338-2002
2339-2002
2340-2002
2341-2002
2342-2002
2343-2002

204362
204417
204418
204363
204364
204365
204366
204419
204420
204421
204422
204423
204367
204368
204424
204369
204370
204371
204373
204374
204375
204376
204377
204378
204379
204380
204425
204426
204381
204427
204382
204383
204384
204385
204386
204428
204429
204430
204387
204388
204431
204432
204433
204434
204435
204436
204437
204438
204439
204440
204441
204442
204443
204389
204390
204444
204445
204446
204447
204448
204449
204450
204451
204452
204453

2351-2002
2352-2002
2353-2002
2355-2002
2356-2002
2357-2002
2358-2002
2359-2002
2360-2002
2361-2002
2362-2002
2363-2002
2373-2002
2374-2002
2375-2002
2379-2002
2634-2002
2653-2002
2656-2002
2658-2002
2659-2002
2660-2002
2661-2002
2662-2002
2663-2002
2664-2002
2665-2002
2666-2002
2668-2002
2669-2002
2670-2002
2673-2002
2674-2002
2675-2002
2676-2002
2678-2002
2679-2002
2680-2002
2681-2002
2682-2002
2686-2002
2688-2002
2689-2002
2690-2002
2693-2002
2694-2002
2696-2002
2697-2002
2698-2002
2699-2002
2707-2002
2709-2002
2710-2002
2712-2002
2713-2002
2716-2002
2717-2002
2718-2002
2719-2002
2720-2002
2723-2002
2724-2002
2727-2002
2730-2002
2731-2002

204391
204392
204393
204394
204395
204396
204454
204455
204456
204457
204458
204459
204460
204461
204462
204463
204225
204397
204398
204400
204401
204402
204403
204404
204405
204406
204407
204408
204409
204410
204411
204464
204465
204466
204467
204468
204469
204470
204471
204472
204473
204525
204474
204475
204476
204477
204478
204479
204480
204481
204482
204483
204484
204485
204412
204486
204487
204488
204489
204490
204491
204492
204493
204494
204495
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(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

2733-2002
2734-2002
2735-2002
2742-2002
2758-2002
2760-2002
2761-2002
2762-2002
2763-2002
2767-2002
2769-2002
2771-2002
2773-2002
2774-2002

204413
204496
204497
204414
204498
204499
204500
204415
204501
204416
204502
204503
204504
204505

2776-2002
2777-2002
2778-2002
2779-2002
2780-2002
2781-2002
2784-2002
2785-2002
2786-2002
2789-2002
2791-2002
2793-2002
2794-2002
2795-2002

204506
204507
204508
204509
204510
204511
204512
204513
204514
204515
204516
204517
204526
204518

2796-2002
2797-2002
2800-2002
3101-2002
3355-2002
97-2003
948-2003
1241-2003
1471-2003
1558-2003
1559-2003
1570-2003
1582-2003
1583-2003

204519
204520
204521
204226
204227
204522
204228
204523
204229
204230
204231
204232
204233
204234

1585-2003
1586-2003
1616-2003
1654-2003
1659-2003
1660-2003
1661-2003
1711-2003
1763-2003
1777-2003

204235
204236
204237
204238
204239
204240
204241
204242
204243
204244

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

204225
10.11.2003
13.09.2012
2634-2002
13.09.2002
05.08.2003
Mikovíny Erich, Kremnická 11, 960 01 Zvolen,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

204226
10.11.2003
29.10.2012
3101-2002
29.10.2002
05.08.2003
Mikovíny Erich, Kremnická 11, 960 01 Zvolen,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

204227
10.11.2003
22.11.2012
3355-2002
22.11.2002
05.08.2003
Zachar Vojtech, Wolkerova 19, 974 04 Banská
Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

204228
10.11.2003
15.04.2013
948-2003
15.04.2003
05.08.2003
SLOWIN Bratislava, spol. s r. o., Pri Šajbách 12,
831 06 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

204229
10.11.2003
04.06.2013
1471-2003
04.06.2003

(442) 05.08.2003
(732) STYRCON, s. r. o., Hlavná 71, 951 73 Jelenec,
SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

204230
10.11.2003
10.06.2013
1558-2003
10.06.2003
05.08.2003
KOFIS LEASING, a. s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

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

204231
10.11.2003
10.06.2013
1559-2003
10.06.2003
05.08.2003
KOFIS LEASING, a. s., Jána Milca 6, 010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

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

204232
10.11.2003
11.06.2013
1570-2003
11.06.2003
05.08.2003
MARO, s. r. o., Partizánov 306/51, 038 51 Turčianska Štiavnička, SK;

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

204233
10.11.2003
12.06.2013
1582-2003
12.06.2003
05.08.2003
SWISSPORT SLOVAKIA s. r. o., Horná 20,
927 00 Šaľa, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204234
10.11.2003
12.06.2013
1583-2003
12.06.2003
05.08.2003
SWISSPORT SLOVAKIA s. r. o., Horná 20,
927 00 Šaľa, SK;

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

204235
10.11.2003
12.06.2013
1585-2003
12.06.2003
05.08.2003
ERIDANUS, s. r. o., Viktorínova 2, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

204236
10.11.2003
12.06.2013
1586-2003
12.06.2003
05.08.2003
ERIDANUS, s. r. o., Viktorínova 2, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

204237
10.11.2003
16.06.2013
1616-2003
16.06.2003
05.08.2003
KLEMENT PLUS, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

204238
10.11.2003
19.06.2013
1654-2003
19.06.2003
05.08.2003
EuroTel Bratislava, a. s., Vajnorská 100/A,
831 03 Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

204239
10.11.2003
20.06.2013
1659-2003
20.06.2003
05.08.2003
Dobák Dušan, Palúčanská 616/59, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204240
10.11.2003
20.06.2013
1660-2003
20.06.2003
05.08.2003
EuroTel Bratislava, a. s., Vajnorská 100/A,
831 03 Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

204241
10.11.2003
20.06.2013
1661-2003
20.06.2003
05.08.2003
EuroTel Bratislava, a. s., Vajnorská 100/A,
831 03 Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

204242
10.11.2003
25.06.2013
1711-2003
25.06.2003
05.08.2003
Roman Korvas - S PLUS, Záhumnie 23, 914 41
Nemšová, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

204243
10.11.2003
27.06.2013
1763-2003
27.06.2003
05.08.2003
BAR Group, s. r. o., Jaseňová 13, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

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

204244
10.11.2003
30.06.2013
1777-2003
30.06.2003
05.08.2003
PROTHERM, s. r. o., Jurkovičova 45, 909 01
Skalica, SK;

204245
11.11.2003
11.06.2011
1796-2001
11.06.2001
05.08.2003
OLMA, a. s., Pavelkova 18, 772 11 Olomouc,
CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204246
11.11.2003
17.09.2011
2740-2001
17.09.2001
170486
13.08.2001
CZ
05.08.2003
AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a,
638 00 Brno, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

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

204247
11.11.2003
12.11.2011
3318-2001
12.11.2001
05.08.2003
ExxonMobil Oil Corporation, a New York corporation, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

204248
11.11.2003
16.11.2011
3396-2001
16.11.2001
05.08.2003
TWENTIETH
CENTURY
FOX
FILM
CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

204249
11.11.2003
16.11.2011
3397-2001
16.11.2001
05.08.2003
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee
Company, Washington Corporation, 2401 Utah
Avenue South, Seattle, Washington 98134, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

204250
11.11.2003
29.11.2011
3568-2001
29.11.2001
05.08.2003
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)

204251
11.11.2003
21.12.2011
3868-2001
21.12.2001

(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

76/274,792
21.06.2001
US
05.08.2003
PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204252
11.11.2003
21.12.2011
3869-2001
21.12.2001
76/327,942
19.10.2001
US
05.08.2003
PPG INDUSTRIES OHIO, INC., 3800 West
143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

204253
11.11.2003
25.04.2012
1231-2002
25.04.2002
05.08.2003
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, SK;

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

204254
11.11.2003
25.04.2012
1233-2002
25.04.2002
05.08.2003
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, SK;

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

204255
11.11.2003
14.05.2012
1417-2002
14.05.2002
05.08.2003
SPORT EX, spol. s r. o., Dúbravská cesta 1290,
024 01 Kysucké Nové Mesto, SK;

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

204256
11.11.2003
17.05.2012
1445-2002
17.05.2002
05.08.2003
R. J. R., s. r. o. SNINA, Stakčínska 141, 069 01
Snina, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204257
11.11.2003
17.05.2012
1447-2002
17.05.2002
05.08.2003
TWENTIETH
CENTURY
FOX
FILM
CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204258
11.11.2003
17.05.2012
1450-2002
17.05.2002
2367745
01.03.2002
AR
05.08.2003
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware Corporation, 300 Park Avenue, New York,
NY 10022, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

204259
11.11.2003
12.06.2012
1771-2002
12.06.2002
05.08.2003
Sanbun spol. s r. o., Vysokoškolákov 2, 010 01
Žilina, SK;

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

204260
11.11.2003
12.06.2012
1772-2002
12.06.2002
05.08.2003
ABL, a. s., Pod Višňovkou 21, 140 00 Praha 4,
CZ;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

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

204261
11.11.2003
12.06.2012
1773-2002
12.06.2002
05.08.2003
AXA spol. s r. o., Dlhá 88, 010 09 Žilina, SK;

204262
11.11.2003
12.06.2012
1774-2002
12.06.2002
05.08.2003
MASPEX WADOWICE Sp. z o. o., Chopina 39,
34-100 Wadowice, PL;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204263
11.11.2003
13.06.2012
1776-2002
13.06.2002
05.08.2003
CHIRON CORPORATION, 4560 Horton Street,
Emeryville, California 94608, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204264
11.11.2003
13.06.2012
1777-2002
13.06.2002
05.08.2003
CHIRON CORPORATION, 4560 Horton Street,
Emeryville, California 94608, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204265
11.11.2003
17.06.2012
1820-2002
17.06.2002
05.08.2003
ZLATÝ BAMBUS, spol. s r. o., Františkánske
nám. 3, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204266
11.11.2003
17.06.2012
1821-2002
17.06.2002
05.08.2003
ZLATÝ BAMBUS, spol. s r. o., Františkánske
nám. 3, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204267
11.11.2003
17.06.2012
1823-2002
17.06.2002
05.08.2003
ZLATÝ BAMBUS, spol. s r. o., Františkánske
nám. 3, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204268
11.11.2003
02.07.2012
1941-2002
02.07.2002
05.08.2003
National-Oilwell, L. P., 10000 Richmond Avenue, Suite 400, Houston, Texas 77042-4200, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204269
11.11.2003
02.07.2012
1942-2002
02.07.2002
05.08.2003
National-Oilwell, L. P., 10000 Richmond Avenue, Suite 400, Houston, Texas 77042-4200, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204270
11.11.2003
02.07.2012
1943-2002
02.07.2002
05.08.2003
National-Oilwell, L. P., 10000 Richmond Avenue, Suite 400, Houston, Texas 77042-4200, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204271
11.11.2003
02.07.2012
1944-2002
02.07.2002
05.08.2003
National-Oilwell, L. P., 10000 Richmond Avenue, Suite 400, Houston, Texas 77042-4200, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204272
11.11.2003
02.07.2012
1945-2002
02.07.2002
05.08.2003
Kraft Foods Schweiz Holding AG, Bellerivestrasse 203, CH - 8008 Zürich, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204273
11.11.2003
02.07.2012
1948-2002
02.07.2002
05.08.2003
PROFDRINK, s. r. o., Bratislavská 39, 931 01
Šamorín, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

204274
11.11.2003
10.01.2011
52-2001
10.01.2001
05.08.2003
Dr. Středa, a. s., Kokšov-Bakša 57, 044 13 Kokšov-Bakša, SK;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

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

204275
11.11.2003
28.02.2011
640-2001
28.02.2001
05.08.2003
ROYAL DEFEND HOLDING, a. s., Ženské
domovy, Ostrovského 3/253, 155 00 Praha 5,
CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

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

204276
11.11.2003
28.02.2011
641-2001
28.02.2001
05.08.2003
ROYAL DEFEND HOLDING, a. s., Ženské
domovy, Ostrovského 3/253, 155 00 Praha 5,
CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

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

204277
11.11.2003
16.03.2011
874-2001
16.03.2001
05.08.2003
DELTA CORPORATE IDENTITY, INC., spoločnosť zriadená poľa zákonov štátu Delaware,
1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

204278
11.11.2003
09.04.2011
1107-2001
09.04.2001
05.08.2003
Schenectady International, Inc., 2750 Balltown
Road, Schenectady, New York 12309, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

204279
11.11.2003
27.04.2011
1323-2001
27.04.2001
05.08.2003
AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a,
638 00 Brno, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

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

204280
11.11.2003
11.06.2011
1798-2001
11.06.2001
05.08.2003
OLMA, a. s., Pavelkova 18, 772 11 Olomouc,
CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
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204281
11.11.2003
28.08.2011
2581-2001
28.08.2001
05.08.2003
Škorík Milan - MIDAS, Sľažany 242, 951 71
Sľažany, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

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

204282
11.11.2003
20.09.2011
2771-2001
20.09.2001
05.08.2003
Vonšáková Eva, Severná 781/25, 026 01 Dolný
Kubín, SK;

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

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

204283
11.11.2003
22.10.2011
3080-2001
22.10.2001
05.08.2003
Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey,
CH;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

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

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

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

204284
11.11.2003
24.10.2011
3120-2001
24.10.2001
05.08.2003
CET 21 spol. s r. o., V jámě 12, 111 21 Praha 1,
CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

204285
11.11.2003
22.01.2012
144-2002
22.01.2002
05.08.2003
CET 21 spol. s r. o., V jámě 12, 111 21 Praha 1,
CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

204286
11.11.2003
22.01.2012
145-2002
22.01.2002
05.08.2003
CET 21 spol. s r. o., V jámě 12, 111 21 Praha 1,
CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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204287
11.11.2003
01.03.2012
604-2002
01.03.2002
05.08.2003
DALMAKIS, s. r. o., Drotárska cesta 4, 811 02
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

204288
11.11.2003
07.03.2012
671-2002
07.03.2002
05.08.2003
Slovenský zväz ľadového hokeja, Junácka 6,
832 80 Bratislava, SK;

204289
11.11.2003
25.03.2012
869-2002
25.03.2002
05.08.2003
1. Slovenské neziskové servisné centrum, Koceľova 9, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

204290
11.11.2003
02.04.2012
921-2002
02.04.2002
05.08.2003
DAIWA YAKUHIN KABUSHIKI KAISHA also trading as Daiwa Pharmaceutical Co. Ltd.,
1-16 -19 Sangenjaya, Setagaya-ku, 154-0024
Tokyo, JP;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

204291
11.11.2003
08.04.2012
973-2002
08.04.2002
05.08.2003
WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204292
11.11.2003
22.04.2012
1182-2002
22.04.2002
05.08.2003
WERTHEIM Safes Ltd., spol. s r. o., Pribinova
23, 819 28 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204293
11.11.2003
24.04.2012
1217-2002
24.04.2002
05.08.2003
Odbytové družstvo producentov ovocia SK
FRUIT, Ostratice 144, 956 34 Ostratice, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

204294
11.11.2003
24.04.2012
1218-2002
24.04.2002
05.08.2003
Odbytové družstvo producentov ovocia SK
FRUIT, Ostratice 144, 956 34 Ostratice, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

204295
11.11.2003
24.04.2012
1220-2002
24.04.2002
05.08.2003
Odbytové družstvo producentov ovocia SK
FRUIT, Ostratice 144, 956 34 Ostratice, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

204296
11.11.2003
24.04.2012
1221-2002
24.04.2002
05.08.2003
Odbytové družstvo producentov ovocia SK
FRUIT, Ostratice 144, 956 34 Ostratice, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

204299
11.11.2003
26.04.2012
1264-2002
26.04.2002
05.08.2003
Jansport Apparel Corp., 3411 Silverside Road,
Concord Plaza, Wilmington, Delaware 19810,
US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

204300
11.11.2003
20.05.2012
1480-2002
20.05.2002
05.08.2003
MEANDER, spol. s r. o., Turňa nad Bodvou 328,
044 02 Turňa nad Bodvou, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

204301
11.11.2003
21.05.2012
1523-2002
21.05.2002
05.08.2003
KETOS, s. r. o., Považská 48, 831 03 Bratislava,
SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

204302
11.11.2003
22.05.2012
1525-2002
22.05.2002
05.08.2003
Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 42 Olomouc, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto,
SK;

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

204297
11.11.2003
25.04.2012
1226-2002
25.04.2002
05.08.2003
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, SK;

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

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

204298
11.11.2003
25.04.2012
1228-2002
25.04.2002
05.08.2003
Spoločnosť priateľov detí z detských domovov
Úsmev ako dar, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava, SK;

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

204303
11.11.2003
23.05.2012
1540-2002
23.05.2002
05.08.2003
NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
/Nissan Motor Co., Ltd./, No. 2 Takaracho, Kanawa - ku, Yokohama -shi, Kanagawa - ken, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

204304
11.11.2003
24.05.2012
1548-2002
24.05.2002
05.08.2003
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(732) E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville-Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

204305
11.11.2003
27.05.2012
1562-2002
27.05.2002
05.08.2003
EKAMYL, spol. s r. o., Sladovnícka 24, 917 01
Trnava, SK;

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

204306
11.11.2003
27.05.2012
1567-2002
27.05.2002
05.08.2003
Michal Vaško - VYDAVATEĽSTVO, Ružová
22, 080 01 Prešov, SK;

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

204307
11.11.2003
28.05.2012
1593-2002
28.05.2002
05.08.2003
SAVE, s. r. o., Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina,
SK;

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

204308
11.11.2003
30.05.2012
1630-2002
30.05.2002
05.08.2003
FROST, s. r. o. Prešov, Na Brehu 20/A, 080 05
Prešov, SK;

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

204309
11.11.2003
31.05.2012
1648-2002
31.05.2002
05.08.2003
DATALAN, a. s., Landererova 1, 811 09 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

204310
11.11.2003
05.06.2012
1685-2002
05.06.2002
05.08.2003
DÝMKA, s. r. o., Vladimírská 2455, 440 01
Louny, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204311
11.11.2003
06.06.2012
1703-2002
06.06.2002
05.08.2003
DOMINO akciová spoločnosť Žilina, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

204312
11.11.2003
06.06.2012
1704-2002
06.06.2002
05.08.2003
DOMINO akciová spoločnosť Žilina, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

204313
11.11.2003
10.06.2012
1739-2002
10.06.2002
05.08.2003
ZLATÝ BAMBUS, spol. s r. o., Františkánske
nám. 3, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204314
11.11.2003
10.06.2012
1740-2002
10.06.2002
05.08.2003
ZLATÝ BAMBUS, spol. s r. o., Františkánske
nám. 3, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204315
11.11.2003
10.06.2012
1741-2002
10.06.2002
05.08.2003
ZLATÝ BAMBUS, spol. s r. o., Františkánske
nám. 3, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204316
11.11.2003
10.06.2012
1742-2002
10.06.2002
05.08.2003
ZLATÝ BAMBUS, spol. s r. o., Františkánske
nám. 3, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204317
11.11.2003
10.06.2012
1744-2002
10.06.2002
05.08.2003
ZLATÝ BAMBUS, spol. s r. o., Františkánske
nám. 3, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204318
11.11.2003
10.06.2012
1745-2002
10.06.2002
05.08.2003
ZLATÝ BAMBUS, spol. s r. o., Františkánske
nám. 3, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204319
11.11.2003
10.06.2012
1746-2002
10.06.2002
05.08.2003
ZLATÝ BAMBUS, spol. s r. o., Františkánske
nám. 3, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204320
11.11.2003
10.06.2012
1751-2002
10.06.2002
05.08.2003
ATHIS IMAGING SLOVAKIA, s. r. o., Tolstého 9, 811 06 Bratislava, SK;

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

204321
11.11.2003
10.06.2012
1752-2002
10.06.2002
05.08.2003
Sršeň Ján, Ing., Na Hôrky 13, 034 06 Ružomberok - Černová, SK;
(740) PATENTSERVIS, Ing. Pecho Stanislav, Lúčky,
SK;

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

204322
11.11.2003
10.06.2012
1753-2002
10.06.2002
05.08.2003
L. A. X. media, s. r. o., Dolný val 3, 010 01 Žilina, SK;

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

204323
11.11.2003
10.06.2012
1755-2002
10.06.2002
05.08.2003
PORADCA PODNIKATEĽA, s. r. o., Národná
18, 010 01 Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204324
11.11.2003
10.06.2012
1757-2002
10.06.2002
174642
11.12.2001
CZ
05.08.2003
Dobeš Richard, Ing., Moldavská 5/1375, 101 00
Praha 10, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204325
11.11.2003
10.06.2012
1758-2002
10.06.2002
174643
11.12.2001
CZ
05.08.2003
Dobeš Richard, Ing., Moldavská 5/1375, 101 00
Praha 10, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

204326
11.11.2003
11.06.2012
1760-2002
11.06.2002
05.08.2003
Mateáš Martin, Valaská Belá č. 95, 972 28 Prievidza, SK;

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

204327
11.11.2003
12.06.2012
1769-2002
12.06.2002
05.08.2003
DAEWOO MOTOR CO., LTD., 199 Cheongcheon-dong, Bupyung-ku, Incheon, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

204328
11.11.2003
13.06.2012
1778-2002
13.06.2002
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(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

179655
09.05.2002
CZ
05.08.2003
TICO trading, s. r. o., Mlýnská 143/12, 743 01
Bílovec, okres Nový Jičín, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

204329
11.11.2003
17.06.2012
1817-2002
17.06.2002
05.08.2003
ZLATÝ BAMBUS, spol. s r. o., Františkánske
nám. 3, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204330
11.11.2003
17.06.2012
1818-2002
17.06.2002
05.08.2003
ZLATÝ BAMBUS, spol. s r. o., Františkánske
nám. 3, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204331
11.11.2003
17.06.2012
1819-2002
17.06.2002
05.08.2003
ZLATÝ BAMBUS, spol. s r. o., Františkánske
nám. 3, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204332
11.11.2003
26.06.2012
1903-2002
26.06.2002
05.08.2003
Red Bull Slovensko, s. r. o., Úprkova 4, 811 04
Bratislava, SK;

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

204333
11.11.2003
26.06.2012
1904-2002
26.06.2002
05.08.2003
Red Bull Slovensko, s. r. o., Úprkova 4, 811 04
Bratislava, SK;

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

204334
11.11.2003
27.06.2012
1913-2002
27.06.2002

181

(442) 05.08.2003
(732) American Power Conversion Corporation, 132
Fairgrounds Road, West Kingston, Rhode Island
02892, US;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

204335
11.11.2003
27.06.2012
1917-2002
27.06.2002
05.08.2003
CommScope, Inc. of North Carolina, 1100
CommScope Place, S. E., Hickory, North Carolina 28602, US;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

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

204336
11.11.2003
24.06.2012
1918-2002
24.06.2002
05.08.2003
FEIDAL SLOVENSKO, s. r. o., Komenského
16, 919 04 Smolenice, SK;

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

204337
11.11.2003
28.06.2012
1920-2002
28.06.2002
05.08.2003
Krewel Meuselbach GmbH, Postfach 1263,
D-53775 Eitorf, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

204338
11.11.2003
28.06.2012
1927-2002
28.06.2002
05.08.2003
BIOPROGRES, s. r. o., Do Stošky 576/1, 010 04
Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

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

204339
11.11.2003
28.06.2012
1928-2002
28.06.2002
05.08.2003
CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JP;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

204340
11.11.2003
01.07.2012
1929-2002
01.07.2002
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(442) 05.08.2003
(732) Laboratoires INNOTHERA Société par Actions
Simplifiée, 7-9, Avenue Francois-Vincent Raspail, 94110 Arcueil, FR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

204341
11.11.2003
01.07.2012
1934-2002
01.07.2002
05.08.2003
RONIKA, s. r. o., Považské Podhradie 250,
017 04 Považská Bystrica, SK;

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

204342
11.11.2003
01.07.2012
1935-2002
01.07.2002
05.08.2003
CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;

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

204343
11.11.2003
01.07.2012
1936-2002
01.07.2002
05.08.2003
CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;

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

204344
11.11.2003
01.07.2012
1937-2002
01.07.2002
05.08.2003
HYKO Rovinka, a. s., Rovinka, 900 49 Rovinka,
SK;

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

204345
11.11.2003
10.07.2012
2008-2002
10.07.2002
05.08.2003
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná
664/16, 058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

204346
11.11.2003
11.07.2012
2019-2002
11.07.2002
05.08.2003
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

204347
11.11.2003
11.07.2012
2020-2002
11.07.2002
05.08.2003
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

204348
11.11.2003
11.07.2012
2021-2002
11.07.2002
05.08.2003
VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

204349
11.11.2003
12.07.2012
2044-2002
12.07.2002
05.08.2003
Contact Trade Centre, s. r. o., Miletičova 23,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

204350
11.11.2003
14.07.2012
2051-2002
14.07.2002
05.08.2003
BIOMIN, akciová spoločnosť, Ľ. Pavetitša 1,
919 43 Cífer, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

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

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

204351
11.11.2003
15.07.2012
2059-2002
15.07.2002
05.08.2003
Kýbl Vladimír, Mgr., BLUE SCREEN, Skalická
cesta 17, 831 02 Bratislava, SK;

204352
11.11.2003
15.07.2012
2068-2002
15.07.2002
05.08.2003
Lifestyles International Holdings Corporation,
Lauriston House, Suite 103, Lower Collymore
Rock, St. Michael, BB;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204353
11.11.2003
17.07.2012
2097-2002
17.07.2002
05.08.2003
Slowin Bratislava, s. r. o., Pri Šajbách 12, 831 06
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

204359
11.11.2003
19.07.2012
2117-2002
19.07.2002
05.08.2003
WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

204354
11.11.2003
17.07.2012
2099-2002
17.07.2002
05.08.2003
ZEMPMILK, a. s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CScBratislava, SK;

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

204360
11.11.2003
19.07.2012
2118-2002
19.07.2002
05.08.2003
WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

204355
11.11.2003
19.07.2012
2110-2002
19.07.2002
05.08.2003
DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

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

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

204356
11.11.2003
19.07.2012
2113-2002
19.07.2002
05.08.2003
RP Style, s. r. o., Mikovíniho 13, 831 02 Bratislava 3, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

204357
11.11.2003
19.07.2012
2115-2002
19.07.2002
05.08.2003
EUROPEAN MANAGEMENT CONSULTING
INSTITUTE, s. r. o., SNP 16, 045 01 Moldava
nad Bodvou, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

204358
11.11.2003
19.07.2012
2116-2002
19.07.2002
05.08.2003
WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

204361
11.11.2003
19.07.2012
2119-2002
19.07.2002
05.08.2003
ANTARES PLUS, s. r. o., Jančova 15, 811 02
Bratislava, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

204362
11.11.2003
19.07.2012
2120-2002
19.07.2002
05.08.2003
Charlotte Cosmetic Bt., Bocskai út 43-45, Budapest, HU;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

204363
11.11.2003
22.07.2012
2126-2002
22.07.2002
05.08.2003
Makyta, a. s., Ul. 1. mája 882/46, 020 25 Púchov,
SK;

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

204364
11.11.2003
22.07.2012
2127-2002
22.07.2002
05.08.2003
Makyta, a. s., Ul. 1. mája 882/46, 020 25 Púchov,
SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204365
11.11.2003
22.07.2012
2128-2002
22.07.2002
05.08.2003
Makyta, a. s., Ul. 1. mája 882/46, 020 25 Púchov,
SK;

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

204366
11.11.2003
22.07.2012
2129-2002
22.07.2002
05.08.2003
Makyta, a. s., Ul. 1. mája 882/46, 020 25 Púchov,
SK;

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

204367
11.11.2003
23.07.2012
2136-2002
23.07.2002
05.08.2003
WETRA - XT, SR, s. r. o., Nám. A. Hlinku
25/30, 017 01 Považská Bystrica, SK;

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

204368
11.11.2003
23.07.2012
2137-2002
23.07.2002
05.08.2003
WETRA - XT, SR, s. r. o., Nám. A. Hlinku
25/30, 017 01 Považská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204369
11.11.2003
24.07.2012
2145-2002
24.07.2002
302 04 764.6
29.01.2002
DE
05.08.2003
Intel Corporation, a Delaware corporation, 2200
Mission College Boulevard, Santa Clara, California 95052-8119, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

204370
11.11.2003
24.07.2012
2146-2002
24.07.2002
05.08.2003
XTRON, s. r. o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204371
11.11.2003
24.07.2012
2153-2002
24.07.2002
05.08.2003
Corcept Therapeutics, Inc., a Delaware corporation, 275 Middlefield Road, Suite A, Menlo Park,
CA 94025, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

204373
11.11.2003
24.07.2012
2155-2002
24.07.2002
05.08.2003
RYBA ŽILINA, spol. s r. o., Hviezdoslavova 5,
010 01 Žilina, SK;

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

204374
11.11.2003
24.07.2012
2156-2002
24.07.2002
05.08.2003
3K-TRIK advertising, s. r. o., Timravina 13,
811 06 Bratislava, SK;

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

204375
11.11.2003
25.07.2012
2157-2002
25.07.2002
05.08.2003
Beecham Group p. l. c., 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204376
11.11.2003
25.07.2012
2158-2002
25.07.2002
2298935
25.04.2002
GB
05.08.2003
Etablissements L Lacroix Fils SA, 66 Sint Bavostraat, 2610 Vilrijk, BE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204377
11.11.2003
25.07.2012
2159-2002
25.07.2002
2298935
25.04.2002
GB
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(442) 05.08.2003
(732) Etablissements L Lacroix Fils SA, 66 Sint Bavostraat, 2610 Vilrijk, BE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204378
11.11.2003
25.07.2012
2161-2002
25.07.2002
05.08.2003
Otis Elevator Company, Ten Farm Springs Road,
Farmington, Connecticut 06032-2568, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

204379
11.11.2003
25.07.2012
2167-2002
25.07.2002
05.08.2003
Corcept Therapeutics, Inc., a Delaware corporation, 275 Middlefield Road, Suite A, Menlo Park,
CA 94025, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

204380
11.11.2003
29.07.2012
2202-2002
29.07.2002
05.08.2003
REDID, s. r. o., Junácka 6, 831 04 Bratislava,
SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

204381
11.11.2003
29.07.2012
2208-2002
29.07.2002
05.08.2003
MODRATHERM SLOVAKIA, s. r. o., Šúrska 5,
900 01 Modra, SK; EVS Consulting, obchodno-ekonomický servis, s. r. o., Cpinova 22, 900 01
Modra, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

204382
11.11.2003
30.07.2012
2215-2002
30.07.2002
05.08.2003
Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23
Dubové pri Turčianskych Tepliciach, SK;

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

204383
11.11.2003
31.07.2012
2219-2002
31.07.2002

185

(442) 05.08.2003
(732) MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation,
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

204384
11.11.2003
31.07.2012
2220-2002
31.07.2002
05.08.2003
MERCK & CO., Inc., a New Jersey corporation,
One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204385
11.11.2003
31.07.2012
2223-2002
31.07.2002
76/393,445
08.04.2002
US
05.08.2003
Citicorp, 399 Park Avenue, New York, New
York 10043, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204386
11.11.2003
31.07.2012
2224-2002
31.07.2002
05.08.2003
W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace Drive, Columbia, MD 21044-4098, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

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

204387
11.11.2003
31.07.2012
2229-2002
31.07.2002
05.08.2003
Struhár Pavol, Tr. SNP 60, 974 01 Banská Bystrica, SK;

204388
11.11.2003
01.08.2012
2231-2002
01.08.2002
05.08.2003
KRAFT FOODS AS, Johan Throne Holsts plass
1, 0566 Oslo, NO;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204389
11.11.2003
12.08.2012
2325-2002
12.08.2002
05.08.2003
L and L TRADING, spol. s r. o., Dargovská 3,
040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

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

204390
11.11.2003
12.08.2012
2326-2002
12.08.2002
05.08.2003
FIA, spol. s r. o., M. C. Sklodowskej 21, 851 04
Bratislava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204391
11.11.2003
14.08.2012
2351-2002
14.08.2002
05.08.2003
Amurol Confections Company, 2800 North
Route 47, Yorkville, Illinois 60560, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204392
11.11.2003
14.08.2012
2352-2002
14.08.2002
05.08.2003
Amurol Confections Company, 2800 North
Route 47, Yorkville, Illinois 60560, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204393
11.11.2003
14.08.2012
2353-2002
14.08.2002
76/371,345
15.02.2002
US
05.08.2003
Biogen, Inc., 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

204394
11.11.2003
14.08.2012
2355-2002
14.08.2002
05.08.2003
TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

204395
11.11.2003
14.08.2012
2356-2002
14.08.2002
05.08.2003
TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

204396
11.11.2003
14.08.2012
2357-2002
14.08.2002
05.08.2003
TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

204397
11.11.2003
16.09.2012
2653-2002
16.09.2002
2295491
15.03.2002
GB
05.08.2003
Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation,
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

204398
11.11.2003
16.09.2012
2656-2002
16.09.2002
05.08.2003
Sadloň Michal, Vinárstvo, Vinohradnícka 53,
900 91 Limbach, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204400
11.11.2003
16.09.2012
2658-2002
16.09.2002
182036
22.07.2002
CZ
05.08.2003
AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a,
638 00 Brno, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

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

204401
11.11.2003
16.09.2012
2659-2002
16.09.2002
182035
22.07.2002
CZ
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(442) 05.08.2003
(732) AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a,
638 00 Brno, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

(732) Pfizer Products Inc., a Connecticut Corporation,
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

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

204402
11.11.2003
16.09.2012
2660-2002
16.09.2002
182908
27.08.2002
CZ
05.08.2003
1. SERVIS - ENERGO, s. r. o., Hřbitovní 37,
312 16 Plzeň, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

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

204403
11.11.2003
16.09.2012
2661-2002
16.09.2002
05.08.2003
FINCLUB plus, a. s., Karvinská 21, 737 01 Český Těšín, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204404
11.11.2003
16.09.2012
2662-2002
16.09.2002
78146065
22.07.2002
US
05.08.2003
ROHM AND HAAS COMPANY, 100 Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania
19106-2399, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

204405
11.11.2003
17.09.2012
2663-2002
17.09.2002
05.08.2003
Pfizer Products Inc., a Connecticut Corporation,
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

204406
11.11.2003
17.09.2012
2664-2002
17.09.2002
05.08.2003

204407
11.11.2003
17.09.2012
2665-2002
17.09.2002
05.08.2003
Pfizer Products Inc., a Connecticut Corporation,
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

204408
11.11.2003
17.09.2012
2666-2002
17.09.2002
05.08.2003
Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation,
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

204409
11.11.2003
17.09.2012
2668-2002
17.09.2002
05.08.2003
Gellwe Sp. z o. o., Spokojna 4, 31-080 Zabierzów, PL;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

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

204410
11.11.2003
17.09.2012
2669-2002
17.09.2002
05.08.2003
PLIVA d. d., Ulica grada Vukovara 49, 10 000
Zagreb, HR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

204411
11.11.2003
18.09.2012
2670-2002
18.09.2002
05.08.2003
KYE SYSTEMS CORP., No. 492, Sec. 5, Chung
Hsin Rd., San Chung, Taipei Hsien, TW;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

204412
11.11.2003
26.09.2012
2713-2002
26.09.2002
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(442) 05.08.2003
(732) Horwath International Registration, Ltd., 420
Lexington Avenue, Suite 526, New York, New
York 10170-0526, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

204413
11.11.2003
27.09.2012
2733-2002
27.09.2002
05.08.2003
VÍNO NITRA, spol. s r. o., Vinárska 1, 951 41
Lužianky, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

204414
11.11.2003
27.09.2012
2742-2002
27.09.2002
05.08.2003
HAMÉ, a. s., Babice č. 572, 687 03 Babice, CZ;
Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

204415
11.11.2003
30.09.2012
2762-2002
30.09.2002
05.08.2003
MARTAP DECOR, s. r. o., Robotnícka 1/b,
036 01 Martin, SK;

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

204416
11.11.2003
30.09.2012
2767-2002
30.09.2002
05.08.2003
Slovenské liehovary a likérky, a. s., Trnavská
cesta, 920 41 Leopoldov, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204417
11.11.2003
22.07.2012
2124-2002
22.07.2002
2571362
11.02.2002
EM
05.08.2003
GCE Gas Control Equipment AB, Skeppsbron 3,
211 20 Malmö, SE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204418
11.11.2003
22.07.2012
2125-2002
22.07.2002
2571545
11.02.2002
EM
05.08.2003
GCE Gas Control Equipment AB, Skeppsbron 3,
211 20 Malmö, SE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204419
11.11.2003
22.07.2012
2130-2002
22.07.2002
05.08.2003
PERUN NITRA s. r. o., Piaristická 2, 949 01 Nitra, SK;

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

204420
11.11.2003
23.07.2012
2131-2002
23.07.2002
05.08.2003
American Tool Companies A/S, Industriholmen
15A, DK 2650 Hvidore, DK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

204421
11.11.2003
23.07.2012
2132-2002
23.07.2002
05.08.2003
LOBB š. p., Sládkovičova 29, 974 03 Banská
Bystrica, SK;

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

204422
11.11.2003
23.07.2012
2133-2002
23.07.2002
05.08.2003
TATRAMEL, s. r. o., Zamkovského chata 16,
062 01 Starý Smokovec, Vysoké Tatry, SK;

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

204423
11.11.2003
23.07.2012
2135-2002
23.07.2002
05.08.2003
General Motors Corporation, 300 Renaissance
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204424
11.11.2003
23.07.2012
2143-2002
23.07.2002
05.08.2003
Brokernet Network International Corporation, 30
Old Rudnick Lane, Suite 100, Dover, Kent, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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(442) 05.08.2003
(732) Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation,
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204430
11.11.2003
31.07.2012
2228-2002
31.07.2002
2291573
01.02.2002
GB
05.08.2003
Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation,
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

204425
11.11.2003
29.07.2012
2206-2002
29.07.2002
05.08.2003
Weberová Eva, Tulská 28, 974 04 Banská Bystrica, SK;

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

204426
11.11.2003
29.07.2012
2207-2002
29.07.2002
05.08.2003
Weberová Eva, Tulská 28, 974 04 Banská Bystrica, SK;

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

204431
11.11.2003
01.08.2012
2235-2002
01.08.2002
05.08.2003
MILK - AGRO, spol. s r. o., Čapajevova 36,
080 46 Prešov, SK;

204427
11.11.2003
29.07.2012
2209-2002
29.07.2002
05.08.2003
MODRATHERM SLOVAKIA, s. r. o., Šúrska 5,
900 01 Modra, SK; EVS Consulting, obchodno-ekonomický servis, s. r. o., Cpinova 22, 900 01
Modra, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

204432
11.11.2003
01.08.2012
2236-2002
01.08.2002
05.08.2003
MILK - AGRO, spol. s r. o., Čapajevova 36,
080 46 Prešov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

204433
11.11.2003
01.08.2012
2238-2002
01.08.2002
05.08.2003
ADAMS, k. s., Teslova 2, 040 01 Košice, SK;
Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204428
11.11.2003
31.07.2012
2226-2002
31.07.2002
2291567
01.02.2002
GB
05.08.2003
Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation,
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

204429
11.11.2003
31.07.2012
2227-2002
31.07.2002

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

204434
11.11.2003
02.08.2012
2240-2002
02.08.2002
05.08.2003
Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas
Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

204435
11.11.2003
02.08.2012
2245-2002
02.08.2002
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(442) 05.08.2003
(732) MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(442) 05.08.2003
(732) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, 20
Manchester Square, London W1U 3AN, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204436
11.11.2003
02.08.2012
2246-2002
02.08.2002
05.08.2003
MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

204437
11.11.2003
02.08.2012
2247-2002
02.08.2002
05.08.2003
Zeleňák Zdenko, Ing., 6. apríla 360/18, 922 03
Vrbové, SK;

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

204438
11.11.2003
02.08.2012
2248-2002
02.08.2002
05.08.2003
PALČO BROKERS o. c. p. a. s., Sabinovská 8,
821 02 Bratislava, SK;

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

204439
11.11.2003
02.08.2012
2249-2002
02.08.2002
05.08.2003
DATALINK SW, s. r. o., Pražská 4, 040 11 Košice, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204440
11.11.2003
08.08.2012
2310-2002
08.08.2002
532078
12.02.2002
MX
05.08.2003
MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI
KAISHA, 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204441
11.11.2003
08.08.2012
2311-2002
08.08.2002

204442
11.11.2003
09.08.2012
2317-2002
09.08.2002
178501
03.04.2002
CZ
05.08.2003
FTV PREMIÉRA, spol. s r. o., Na Žertvách
24/132, 180 00 Praha 8, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

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

204443
11.11.2003
09.08.2012
2324-2002
09.08.2002
05.08.2003
Slovenské pramene a žriedla, a. s., Budiš, 038 23
Dubové pri Turčianskych Tepliciach, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

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

204444
11.11.2003
12.08.2012
2330-2002
12.08.2002
05.08.2003
British American Tobacco (Brands) Limited,
Globe House, 4 Temple Place, London WC2R
2PG, GB;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

204445
11.11.2003
12.08.2012
2335-2002
12.08.2002
05.08.2003
Slovenské telekomunikácie, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, SK;

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

204446
11.11.2003
12.08.2012
2336-2002
12.08.2002
05.08.2003
Slovenské telekomunikácie, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava, SK;

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

204447
11.11.2003
13.08.2012
2337-2002
13.08.2002
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(442) 05.08.2003
(732) Ján Szabo - VABI, Lemešany 546/3, 082 03 Lemešany, SK;

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

204448
11.11.2003
13.08.2012
2338-2002
13.08.2002
05.08.2003
OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova č. 5, 813 54
Bratislava, SK;

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

204449
11.11.2003
13.08.2012
2339-2002
13.08.2002
05.08.2003
OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova č. 5, 813 54
Bratislava, SK;

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

204450
11.11.2003
13.08.2012
2340-2002
13.08.2002
05.08.2003
OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova č. 5, 813 54
Bratislava, SK;

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

204451
11.11.2003
13.08.2012
2341-2002
13.08.2002
05.08.2003
OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova č. 5, 813 54
Bratislava, SK;

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

204452
11.11.2003
13.08.2012
2342-2002
13.08.2002
05.08.2003
OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova č. 5, 813 54
Bratislava, SK;

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

204453
11.11.2003
13.08.2012
2343-2002
13.08.2002
05.08.2003
OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova č. 5, 813 54
Bratislava, SK;

191

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

204454
11.11.2003
14.08.2012
2358-2002
14.08.2002
05.08.2003
TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

204455
11.11.2003
14.08.2012
2359-2002
14.08.2002
05.08.2003
TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

204456
11.11.2003
14.08.2012
2360-2002
14.08.2002
05.08.2003
TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

204457
11.11.2003
14.08.2012
2361-2002
14.08.2002
05.08.2003
TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

204458
11.11.2003
14.08.2012
2362-2002
14.08.2002
05.08.2003
TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

204459
11.11.2003
14.08.2012
2363-2002
14.08.2002
05.08.2003
TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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204460
11.11.2003
16.08.2012
2373-2002
16.08.2002
05.08.2003
Ernst & Young, k. s., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204461
11.11.2003
16.08.2012
2374-2002
16.08.2002
2293141
18.02.2002
GB
05.08.2003
Pfizer Products Inc., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Connecticut, Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

204462
11.11.2003
16.08.2012
2375-2002
16.08.2002
05.08.2003
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, 20
Manchester Square, London W1U 3AN, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

204463
11.11.2003
16.08.2012
2379-2002
16.08.2002
05.08.2003
Zverina Miloš, Na hôrke 22, 949 01 Nitra, SK;

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

204464
11.11.2003
18.09.2012
2673-2002
18.09.2002
05.08.2003
MASPEX WADOWICE Sp. z o. o., Chopina 39,
34-100 Wadowice, PL;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

204465
11.11.2003
18.09.2012
2674-2002
18.09.2002
05.08.2003
MASPEX WADOWICE Sp. z o. o., Chopina 39,
34-100 Wadowice, PL;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

204466
11.11.2003
18.09.2012
2675-2002
18.09.2002
05.08.2003
MASPEX WADOWICE Sp. z o. o., Chopina 39,
34-100 Wadowice, PL;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

204467
11.11.2003
18.09.2012
2676-2002
18.09.2002
05.08.2003
CITY I, s. r. o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina,
SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

204468
11.11.2003
18.09.2012
2678-2002
18.09.2002
05.08.2003
Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex
UB6 0NN, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204469
11.11.2003
18.09.2012
2679-2002
18.09.2002
05.08.2003
Schering-Plough
Ltd.,
Toepferstrasse
CH-6004 Lucerne, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

5,

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

204470
11.11.2003
18.09.2012
2680-2002
18.09.2002
05.08.2003
Alberto-Culver Company, a Delaware Corporation, 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204471
11.11.2003
18.09.2012
2681-2002
18.09.2002
05.08.2003
Watson Pharmaceuticals, Inc., 311 Bonnie Circle, Corona, California 92880-2882, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204472
11.11.2003
19.09.2012
2682-2002
19.09.2002
05.08.2003
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava,
Bulharská ul. 40, 917 02 Trnava, SK;

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

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

204473
11.11.2003
19.09.2012
2686-2002
19.09.2002
05.08.2003
POINTA, spol. s r. o., Priemyselná 1, 821 09
Bratislava, SK;

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204474
11.11.2003
20.09.2012
2689-2002
20.09.2002
2296369
25.03.2002
US
05.08.2003
Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation,
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204475
11.11.2003
20.09.2012
2690-2002
20.09.2002
2296367
25.03.2002
GB
05.08.2003
Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation,
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

204476
11.11.2003
20.09.2012
2693-2002
20.09.2002
05.08.2003
Hrvoľová Jana, Pri kríži 18, 841 02 Bratislava,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

204477
11.11.2003
20.09.2012
2694-2002
20.09.2002
05.08.2003
AllDeco, s. r. o., 919 31 Jaslovské Bohunice, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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204478
11.11.2003
23.09.2012
2696-2002
23.09.2002
05.08.2003
Beck Financ, s. r. o., Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, SK;

204479
11.11.2003
23.09.2012
2697-2002
23.09.2002
05.08.2003
WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

204480
11.11.2003
23.09.2012
2698-2002
23.09.2002
05.08.2003
DanCzek Teplice, a. s., Tolstého 451, 415 03
Teplice, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

204481
11.11.2003
23.09.2012
2699-2002
23.09.2002
05.08.2003
Oľga Rybanská X STYLE, Partizánska 9, 038 61
Vrútky, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

204482
11.11.2003
24.09.2012
2707-2002
24.09.2002
05.08.2003
Telecom GSM, s. r. o., Žitnoostrovská 1322/43,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

204483
11.11.2003
25.09.2012
2709-2002
25.09.2002
05.08.2003
WISSA, spol. s r. o., U Rakovky 1207, 148 00
Praha 4 - Kunratice, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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204484
11.11.2003
25.09.2012
2710-2002
25.09.2002
05.08.2003
Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH;
Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

204485
11.11.2003
25.09.2012
2712-2002
25.09.2002
05.08.2003
Standard Trading Co. (Pvt) Ltd., 2nd Floor, Lucky Plaza, No 70, St. Anthony's Mawatha, Colombo 3, LK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204486
11.11.2003
26.09.2012
2716-2002
26.09.2002
05.08.2003
LIMEX Sk, s. r. o., Ivánska cesta 10, 821 04 Bratislava, SK;

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

204490
11.11.2003
26.09.2012
2720-2002
26.09.2002
05.08.2003
THYMOS, s. r. o., Popradská 518, 059 52 Veľká
Lomnica, SK;

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

204491
11.11.2003
26.09.2012
2723-2002
26.09.2002
05.08.2003
Kochan Miroslav, Bošáca č. 609, 913 07 Bošáca,
SK;

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

204492
11.11.2003
27.09.2012
2724-2002
27.09.2002
05.08.2003
The Procter & Gamble Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Ohio, One Procter
& Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

204487
11.11.2003
26.09.2012
2717-2002
26.09.2002
05.08.2003
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A.,
Rue du Tilleul 13, Genval 1332, BE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

204493
11.11.2003
27.09.2012
2727-2002
27.09.2002
05.08.2003
CALLIOPE, Route d'Artix, 64150 Nogueres, FR;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

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

204494
11.11.2003
27.09.2012
2730-2002
27.09.2002
05.08.2003
PROEFEKT, spol. s r. o., Radlinského 24 C,
811 07 Bratislava, SK;

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

204495
11.11.2003
27.09.2012
2731-2002
27.09.2002
05.08.2003
PROEFEKT, spol. s r. o., Radlinského 24 C,
811 07 Bratislava, SK;

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

204496
11.11.2003
27.09.2012
2734-2002
27.09.2002

204488
11.11.2003
26.09.2012
2718-2002
26.09.2002
05.08.2003
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware Corporation, 300 Park Avenue, New York,
NY 10022, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

204489
11.11.2003
26.09.2012
2719-2002
26.09.2002
05.08.2003
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware Corporation, 300 Park Avenue, New York,
NY 10022, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(442) 05.08.2003
(732) MILEX NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, a. s.,
Piešťanská 21, 915 53 Nové Mesto nad Váhom,
SK;

(442) 05.08.2003
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

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

204503
11.11.2003
30.09.2012
2771-2002
30.09.2002
05.08.2003
SLOVAK INVEST CORPORATION, a. s., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina, SK;

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

204504
11.11.2003
30.09.2012
2773-2002
30.09.2002
05.08.2003
SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a. s.,
S. I. T., Mlynské Nivy 54, 824 53 Bratislava, SK;

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

204505
11.11.2003
30.09.2012
2774-2002
30.09.2002
05.08.2003
SLOVAK INTERNATIONAL TABAK, a. s.,
S. I. T., Mlynské Nivy 54, 824 53 Bratislava, SK;

204497
11.11.2003
27.09.2012
2735-2002
27.09.2002
05.08.2003
MILEX NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, a. s.,
Piešťanská 21, 915 53 Nové Mesto nad Váhom,
SK;

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

204498
11.11.2003
30.09.2012
2758-2002
30.09.2002
05.08.2003
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)

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

204499
11.11.2003
30.09.2012
2760-2002
30.09.2002
05.08.2003
MARTAP DECOR, s. r. o., Robotnícka 1/b,
036 01 Martin, SK;

204500
11.11.2003
30.09.2012
2761-2002
30.09.2002
05.08.2003
MARTAP DECOR, s. r. o., Robotnícka 1/b,
036 01 Martin, SK;

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

204501
11.11.2003
30.09.2012
2763-2002
30.09.2002
05.08.2003
SmithKline Beecham plc, 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204502
11.11.2003
30.09.2012
2769-2002
30.09.2002
182283
30.07.2002
CZ

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

204506
11.11.2003
30.09.2012
2776-2002
30.09.2002
05.08.2003
Becher Petr - LIBREX, Raisova 6, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, CZ;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica,
SK;

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

204507
11.11.2003
01.10.2012
2777-2002
01.10.2002
05.08.2003
TSI Brands, Inc., 300 Delaware Avenue, Suite
900, Wilmington, DE 19801, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

204508
11.11.2003
01.10.2012
2778-2002
01.10.2002
05.08.2003
TSI Brands, Inc., 300 Delaware Avenue, Suite
900, Wilmington, DE 19801, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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204509
11.11.2003
01.10.2012
2779-2002
01.10.2002
05.08.2003
FOPEX SLOVAKIA, s. r. o., Staničná, 067 61
Stakčín, SK;

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

204510
11.11.2003
01.10.2012
2780-2002
01.10.2002
05.08.2003
Matuščin Miroslav, Králiky č. 73, 976 34 Tajov,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

204511
11.11.2003
01.10.2012
2781-2002
01.10.2002
05.08.2003
Matuščin Miroslav, Králiky č. 73, 976 34 Tajov,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

204512
11.11.2003
01.10.2012
2784-2002
01.10.2002
05.08.2003
INVEST IN, a. s., areál Duslo, 927 03 Šaľa, SK;
Tomešová Ingrid, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

204513
11.11.2003
01.10.2012
2785-2002
01.10.2002
05.08.2003
INVEST IN, a. s., areál Duslo, 927 03 Šaľa, SK;
Tomešová Ingrid, Mgr., Bratislava, SK;

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

204514
11.11.2003
01.10.2012
2786-2002
01.10.2002
05.08.2003
THE COCA-COLA COMPANY, One CocaCola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

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

204515
11.11.2003
02.10.2012
2789-2002
02.10.2002

(442) 05.08.2003
(732) TURDUS, s. r. o., Žitnoostrovská 1322/43,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

204516
11.11.2003
02.10.2012
2791-2002
02.10.2002
05.08.2003
WebInventia, spol. s r. o., Eisnerova 21, 841 07
Bratislava, SK;

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

204517
11.11.2003
02.10.2012
2793-2002
02.10.2002
05.08.2003
ANTARES PLUS, s. r. o., Jančova 15, 811 02
Bratislava, SK; Papex, s. r. o., Jesenského 1486,
960 01 Zvolen, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

204518
11.11.2003
03.10.2012
2795-2002
03.10.2002
05.08.2003
TOKAJ vín, spol. s r. o., M. R. Štefánika 1941,
075 01 Trebišov, SK;

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

204519
11.11.2003
03.10.2012
2796-2002
03.10.2002
05.08.2003
Víno Mikulov, a. s., Průmyslová oblast č. 1220,
692 01 Mikulov, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

204520
11.11.2003
03.10.2012
2797-2002
03.10.2002
05.08.2003
Víno Mikulov, a. s., Průmyslová oblast č. 1220,
692 01 Mikulov, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

204521
11.11.2003
03.10.2012
2800-2002
03.10.2002
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(442) 05.08.2003
(732) Víno Mikulov, a. s., Průmyslová oblast č. 1220,
692 01 Mikulov, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(442) 04.03.1998
(732) ŠARIŠSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE, a. s.,
Budovateľská 67, 080 79 Prešov, SK;
(740) Mišľanová Mária, Košice, SK;

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

204522
11.11.2003
20.01.2013
97-2003
20.01.2003
05.08.2003
AllRisk, s. r. o., Nábrežie mládeže 81, 949 01
Nitra, SK;

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

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

204523
11.11.2003
14.05.2013
1241-2003
14.05.2003
05.08.2003
Mikič Ľuboš - MITEX, Bernolákova 1, 908 51
Holíč, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

204525
11.11.2003
19.09.2012
2688-2002
19.09.2002
178301
27.03.2002
CZ
05.08.2003
Borland Software Corporation, 100 Enterprise
Way, Scotts Valley, California, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

204526
11.11.2003
02.10.2012
2794-2002
02.10.2002
05.08.2003
ANTARES PLUS, s. r. o., Jančova 15, 811 02
Bratislava, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

204530
18.11.2003
26.04.2011
1311-2001
26.04.2001
09.05.2002
ALFA BIO SLOVAKIA, s. r. o., Horná 39,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

204531
19.11.2003
20.01.2004
111-94
20.01.1994

204532
19.11.2003
30.05.2007
1503-97
30.05.1997
14.02.2000
Naturprodukt CZ, spol. s r. o., Mládežnická
9/1563, 736 01 Havířov - Podlesí, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

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

204535
19.11.2003
13.11.2008
2854-98
13.11.1998
12.06.2000
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)

204538
19.11.2003
24.02.2010
524-2000
24.02.2000
12.03.2001
Informačné centrum podnikateľov, s. r. o., Národná 18, 010 01 Žilina, SK;

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

204539
19.11.2003
30.11.2010
3590-2000
30.11.2000
04.04.2002
PALOMA PLUS, s. r. o., Krajinská 1, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

204540
19.11.2003
01.12.2010
3621-2000
01.12.2000
06.11.2001
POLARKEM Kft., Agostyáni út 53, 2892 Tata,
HU;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

204542
19.11.2003
04.09.2011
2623-2001
04.09.2001
03.12.2001
OFZ - Profily, a. s., 027 53 Istebné, SK;
Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

204543
19.11.2003
15.10.2011
3021-2001
15.10.2001
10.09.2002
Zavřel Radek, Ing., Riegrova 335, 666 01 Tišnov, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

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

204545
19.11.2003
18.01.2012
114-2002
18.01.2002
03.12.2002
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

204549
28.11.2003
23.05.2012
1546-2002
23.05.2002
03.06.2003
Klučiarovský Vladimír, Tatranská 54, 974 11
Banská Bystrica, SK;

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

204550
05.12.2003
26.11.2009
3013-99
26.11.1999
12.02.2001
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná
664/16, 058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

204557
05.12.2003
12.12.2010
3722-2000
12.12.2000
06.11.2001
SLOVAKOFARMA, a. s., Železničná 12, 920 27
Hlohovec, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

1746-95
2050-97
3000-97
436-99
2071-99
2872-2000

204558
204533
204534
204536
204537
204528

2874-2000
3079-2000
3595-2000
3837-2000
2157-2001
24-2002

204529
204551
204552
204541
204548
204553

25-2002
30-2002
94-2002
1024-2002
1767-2002
1768-2002

204554
204544
204555
204556
204372
204399

1947-2002
2092-2002
2685-2002
2714-2002

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204372
11.11.2003
12.06.2012
1767-2002
12.06.2002
05.08.2003
12
12 - Osobné automobily, športové automobily,
dodávky, autobusy.

(540) EVANDA
(732) GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY
COMPANY, 199-1 Cheongcheon - 2Dong, Bupyung - Gu, Incheon, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204399
11.11.2003
12.06.2012
1768-2002
12.06.2002
05.08.2003
12
12 - Osobné automobily, športové automobily,
dodávky, autobusy.

(540) LACETTI
(732) GM DAEWOO AUTO & TECHNOLOGY
COMPANY, 199-1 Cheongcheon - 2Dong, Bupyung - Gu, Incheon, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)
(540)

204524
11.11.2003
02.07.2012
1947-2002
02.07.2002
05.08.2003
30
30 - Káva.

(111)
204524
204546
204527
204547

(591) zelená, zlatá, žltá, oranžová, biela, bordová, červená, hnedá, béžová, čierna, strieborná, sivá
(732) BERTONI spol. s r. o., Jesenského 2, 929 01
Dunajská Streda, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204527
12.11.2003
19.09.2012
2685-2002
19.09.2002
05.08.2003
35, 40, 42
35 - Reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
40 - Potlač textilu, najmä tričiek so vzormi s originálnymi motívmi.
42 - Umelecký dizajn, najmä grafické počítačové
práce.

(540)

(732) Ján Blažek - 3čko, Bílkove Humence 90, 908 77
Bílkove Humence, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
7 (511)
(511)

204528
18.11.2003
27.09.2010
2872-2000
27.09.2000
11.09.2001
30, 35
30 - Výroba pekárska a cukrárska, najmä trvanlivé a polotrvanlivé pečivo, keksy, perníky, medovníky, sucháre, sušienky, tyčinky, napolitánky,
biskvity, piškóty, trubičky, múka a výrobky z
obilia, čokoládové a nečokoládové cukrovinky,
zmrzlina.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.

(540) GRANUM
(732) GUBEK, Moldavský automatický mlyn, s. r. o.,
Rožňavská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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204529
18.11.2003
27.09.2010
2874-2000
27.09.2000
11.09.2001
30, 35
30 - Výroba pekárska a cukrárska, najmä trvanlivé a polotrvanlivé pečivo, keksy, perníky, medovníky, sucháre, sušienky, tyčinky, napolitánky,
biskvity, piškóty, trubičky, múka a výrobky z
obilia, čokoládové a nečokoládové cukrovinky,
zmrzlina.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.

(540)

(540) ROMANCA
(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná
664/16, 058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

(591) čierna, oranžová
(732) GUBEK, Moldavský automatický mlyn, s. r. o.,
Rožňavská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
7 (511)
(511)

204533
19.11.2003
17.07.2007
2050-97
17.07.1997
14.01.1998
30
30 - Kukuričný škrob, zemiakový škrob, požívatiny na báze škrobu.

(540) ZLATÝ KLAS
(732) Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204534
19.11.2003
10.10.2007
3000-97
10.10.1997
18.01.2000
7, 8, 9, 10, 11, 21
7 - Umývačky riadu.
8 - Strojčeky na strihanie vlasov.
9 - Elektrické žehličky, elektrické kúpeľňové
váhy, elektrické vlasové nátačky.
10 - Masážne prístroje.
11 - Elektrické vysúšače vlasov, teplovzdušné
vetráky .
21 - Elektrické zubné kefky.

(540) MELISSA
(732) Elof Hansson AB, 41380 Göteborg, SE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

8 (511) 29, 30, 35, 39
(511) 29 - Arašidy spracované, datle, hrozienka, kandizované ovocie, kokos sušený, mandle spracované, mrazené ovocie, oriešky spracované, nakladaná zelenina, olivy konzervované, konzervované ovocie, sušené ovocie, ovocie (kompóty),
ovocné šaláty, ovocné rôsoly, konzervovaná zelenina, sušená zelenina, varená zelenina, zeleninové šaláty, konzervované záhradné bylinky, jedlé oleje a tuky, želatína, smotana a iné mliečne
výrobky.
30 - Káva, čaj, tapioka, ságo, kávové náhradky,
čajové náhradky.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovaru.

204536
19.11.2003
24.02.2009
436-99
24.02.1999
18.01.2001

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
7 (511)
(511)

204537
19.11.2003
18.08.2009
2071-99
18.08.1999
07.11.2000
30
30 - Nanuk, zmrzlina, mrazený krém.

(540) SENZI
(732) Radoma, s. r. o., Prešov, Kapušany pri Prešove
534, 082 12 Kapušany pri Prešove, SK;
(740) Grega Samuel, Prešov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204541
19.11.2003
18.12.2010
3837-2000
18.12.2000
07.01.2002
5
5 - Medicinálne mydlá všetkých druhov a foriem.

(540) CARMEN
(732) MILO tuky, a. s., Šantova 14, 771 59 Olomouc,
CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)
(540)

204544
19.11.2003
08.01.2012
30-2002
08.01.2002
09.01.2003
35
35 - Reklamná činnosť, kancelárske práce.

(591) modrá
(732) WEGA Martin, v. o. s., Svätoplukova 17, 036 01
Martin, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2004 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204546
19.11.2003
17.07.2012
2092-2002
17.07.2002
05.08.2003
33
33 - Alkoholické nápoje, ktorými sú brandy, koňak, armaňak a kalvados.

(540) Napoleon Issy
(732) GAS - Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204547
19.11.2003
26.09.2012
2714-2002
26.09.2002
05.08.2003
3
3 - Kozmetické prípravky, voňavkárske prípravky.

(540)

(732) D. C. P., a. s., Ružindolská 1, 917 01 Trnava,
SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
7 (511)
(511)

204548
28.11.2003
16.07.2011
2157-2001
16.07.2001
01.04.2003
9, 16, 35, 38, 41
9 - Magnetické nosiče údajov, záznamové disky.
16 - Tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie,
vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov.
35 - Reklamná činnosť.
38 - Prenos správ a informácií pomocou počítača.
41 - Zábava.

(540) CDSHOP.SK
(732) Computer Press, s. r. o., Hattalova 12, 831 03
Bratislava, SK;
(740) Chmelíková Jana, RNDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204551
05.12.2003
16.10.2010
3079-2000
16.10.2000
03.12.2001
9, 16
9 - Výpočtová technika - počítačové zostavy a
príslušenstvo, registračné pokladnice, softvérové
vybavenie.
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16 - Papier, papiernické výrobky, školské zošity,
školské potreby - perá, ceruzky, pravítka, kancelárske potreby, obalové materiály z papiera
a plastov, kancelárske neelektrické stroje.
(540) KO-VA
(732) Kováčová Valéria, Krásna 1129/111, 924 00 Galanta, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204552
05.12.2003
30.11.2010
3595-2000
30.11.2000
03.12.2001
5
5 - Dietetické výrobky patriace do triedy 5, t. j.
sucháre, sušienky, piškóty, keksy, dietetické pečivo, cukrovinky, bonbóny, pastilky, žuvačky,
čokoláda.

(540) SÖLEN
(732) PALOMA PLUS, s. r. o., Krajinská 1, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204553
05.12.2003
07.01.2012
24-2002
07.01.2002
09.01.2003
25
25 - Vrchné ošatenie, spodné ošatenie, bielizeň,
pančuchové výrobky, pokrývky hlavy, športové
ošatenie, plavky, tielka, tričká, priliehavé odevy,
spodky, trikoty, textilné odevné doplnky, najmä
čelenky, nákolenníky, zápästky, bederné zatepľovacie pásy.

(540)

(591) čierna, biela, červená
(732) Výzkumný ústav pletařský, a. s., Šujanovo náměstí 3, 658 61 Brno, CZ;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204554
05.12.2003
07.01.2012
25-2002
07.01.2002
09.01.2003
25
25 - Vrchné ošatenie, spodné ošatenie, bielizeň,
pančuchové výrobky, pokrývky hlavy, športové
ošatenie, plavky, tielka, tričká, priliehavé odevy,
spodky, trikoty, textilné odevné doplnky, najmä
čelenky, nakolenníky, zápästky, bederné zatepľovacie pásy.
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(540)

(591) čierna, biela, červená
(732) Výzkumný ústav pletařský, a. s., Šujanovo náměstí 3, 658 61 Brno, CZ;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204555
05.12.2003
17.01.2012
94-2002
17.01.2002
04.03.2003
33
33 - Alkoholické nápoje, ktorými sú brandy, koňak, armaňak a kalvados.

(540)

(591) čierna, zelená, staroružová
(732) LILKI - Košice, spoločnosť s ručením obmedzeným, Tyršovo nábrežie 1, 040 01 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

204556
05.12.2003
11.04.2012
1024-2002
11.04.2002
04.03.2003
33
33 - Alkoholické nápoje, ktorými sú brandy, koňak, armaňak a kalvados.

(540)

(591) žltá, čierna, zlatá, platinová
(732) GAS - Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;

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

204558
05.12.2003
22.06.2005
1746-95
22.06.1995
07.10.1998

8 (511) 16, 31, 33, 34, 42
(511) 16 - Baliaci papier všetkých druhov, toaletný papier.
31 - Hrozno.
33 - Víno.
34 - Cigarety.
42 - Pohostinské služby a služby verejného stravovania.
(540)

(732) Valenta Vladimír, Ing., Belinského 12, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

338
971
2136
5481
19261
19262
29118
45780
47456
47457
47493
47532
47563
47653
47767
47768
53422
53424

151228
95504
151237
92831
99907
99912
151253
160750
162176
162250
161887
161813
162037
162798
162135
162136
166461
165754

53429
53438
53463
969-93
1108-93
1568-93
1657-93
1776-93
1847-93
1894-93
1895-93
1896-93
1910-93
1912-93
1940-93
1955-93
1971-93
1993-93

165715
166068
165759
177455
179493
172126
178919
181177
177838
178279
178280
178281
177282
177283
172161
180306
176966
177854

1995-93
2040-93
2058-93
2059-93
2060-93
2061-93
2062-93
2063-93
2064-93
2065-93
2066-93
2068-93
2070-93
2081-93
2100-93
2116-93
2136-93
2143-93

178244
177855
176863
176865
176860
176866
176862
176905
176867
176864
176904
176859
176868
178193
176906
177264
181951
180847

2144-93
2145-93
2196-93
2200-93
2201-93
2206-93
2220-93
2221-93
2222-93
2270-93
2275-93
2285-93
2348-93
2349-93
2381-93
49-94

175283
175284
183093
189645
179405
188679
179042
179043
179044
180787
178620
178703
178622
178623
181964
179082

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

92831
05.12.1903
05.12.2003
05.12.2013
5481
05.12.1903
5
Tekutý chemický a medicinálny prípravok, hlavne na pestovanie úst a zubov, toaletné prostriedky.

(540) Listerine
(732) WARNER - LAMBERT COMPANY LLC, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey
07950, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

95504
17.04.1934
17.04.2004
17.04.2014
971
17.04.1934
1, 3
Bieliace a odfarbovacie prostriedky pre textilný
priemysel.

(540) Bilan
(732) HCHZ - Chemie Hrušov, a. s., Čujkovova
30/1736, 700 30 Ostrava - Zábřeh, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

99907
15.10.1943
15.10.2003
15.10.2013
19261
15.10.1943
5
Liečivo.

Melaton

(732) Fytopharma, a. s., Dukelských hrdinov 651,
901 27 Malacky, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

99912
30.10.1933
30.10.2003
30.10.2013
19262
30.10.1933
1, 3, 5
Chemické, lekárnické, kozmetické a dietetické
prípravky.

(540) Flavipin
(732) LEROS, spol. s r. o., U Národní galerie 470,
150 00 Praha 5 - Zbraslav, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540)

151228
14.10.1953
25.09.2003
25.09.2013
338
25.09.1953
9, 11
Elektrotechnický tovar, predovšetkým elektrické
vykurovacie telesá, spájkovačky, ventilátory
a drobné elektrospotrebiče pre domácnosť a živnosti ako: žehličky, vysávače prachu, teplomety,
podušky, ponorné ohrievače,
šľahače a vysušovače vlasov.
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(732) ABB Elektro-Praga s. r. o., Resslova 3, 466 02
Jablonec nad Nisou, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151237
09.11.1953
21.10.2003
21.10.2013
2136
21.10.1953
1, 3, 5
1,3,5 - Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky,
chemické výrobky pre priemysel, lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu; prípravky baktericídne,
dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze;
vonné a kozmetické prípravky, prípravky na
ošetrovanie zubov a ústnej dutiny; zubné výplne
a protézy; chirurgický materiál; nástroje, laboratórne potreby.

(540) DURACRYL
(732) SPOFA - DENTAL, a. s., Černokostelecká 84,
100 31 Praha 10 - Strašnice, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151253
14.11.1953
22.10.2003
22.10.2013
29118
22.10.1953
5
Expektoračné liečivo.

(540) KODYNAL
(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)

160750
07.03.1972
10.12.2001
10.12.2011
45780
10.12.1971
25
Športové, golfové a kriketové košele, svetre, plážové plášte.

(540)

(732) Perry Ellis International, Inc., 3000 NW 107
Avenue, Miami, Florida 33172, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

161813
08.02.1974
22.11.2003
22.11.2013
47532
22.11.1973
6
Plechy z ocele na elektronické účely alebo plechy z kremíkovej ocele.

(540)

(732) Shin Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha trading
as Nippon Steel Corporation, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

161887
10.04.1974
08.11.2003
08.11.2013
47493
08.11.1973
9
Prístroje a zariadenia na záznam, reprodukciu,
príjem a prenášanie zvuku, ich súčasti a príslušenstvo.

(540)

(732) KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA,
2206 Naruse, Machida-shi, Tokyo, JP;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162037
23.07.1974
12.12.2003
12.12.2013
47563
12.12.1973
1, 3, 5, 30, 33
Lieky, chemické výrobky na liečbu a prevenciu;
dezinfekčné prostriedky, zubolekárske a zubné
výrobky; chemické výrobky na priemyselné
a vedecké účely; antibiotiká a antibiotické preparáty, antibiotiká pre dobytok, veterinárne lieky;
vata; lekárske bandáže; gázy; mesačné pásy;
elastické zdravotné bandáže; náplasti; antiastmatické cigarety; zubné pasty, výrobky zubnej
a ústnej hygieny; parfuméria a krášliace prostriedky všetkých druhov, esencie; kozmetické
prostriedky, vodičky, líčiace prostriedky; aromatizované prášky a púdre, éterické oleje, konkréta
a absolúta, syrové kvasnice.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2004 - SK (obnovené ochranné známky)

drôtové a bezdrôtové oznamovacie a riadiace prístroje na signály a akustické návestia, elektrické
meracie prístroje vrátane meradiel na vykonávanie elektrických meraní, elektrická skúšacia výstroj, silnoprúdové zariadenia na premenu jedného typu prúduna druhý, piezoelektrické kryštály
vrátane termostatov na piezoelektrickékryštály,
diaľkové prístroje na vyznačenie poplachu, indikačné ústrojenstvá a riadiace ústrojenstvá na vozidlá, merače uplynulého času, polovodiče, elektrické zapaľovacie prístroje, telekomunikačné
systémy, kontrolné riadiace sústavy, radary, alternátory a zložky pre elektrické časové ústrojenstvá, časti všetkých uvedených zariadení.

(540)

(732) PHARMACHIM HOLDING EAD., Sofia, BG;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162135
12.11.1974
13.03.2004
13.03.2014
47767
13.03.1974
7
Čerpadlá a ich súčiastky.

(540) BYRON JACKSON
(732) BW/IP International IP, Inc., 2000 Oceangate
Boulevard, Suite 900, Long Beach, California
90802, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540) MOTOROLA
(732) MOTOROLA, INC., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, Franklin Park, Illinois,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162136
12.11.1974
13.03.2004
13.03.2014
47768
13.03.1974
7
Elektrické zariadenia, elektrické stroje a súčasti
strojov.

(540) BYRON JACKSON
(732) BW/IP International IP, Inc., 2000 Oceangate
Boulevard, Suite 900, Long Beach, California
90802, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162176
13.01.1975
25.10.2003
25.10.2013
47456
25.10.1973
9
Televízne prijímače a televízne vysielače, prístroje na reprodukciu zvuku vrátane prehrávacích
prístrojov, zaznamenávacie prístroje na dosky
a pásky, gramofóny, kazetové magnetofóny, trubice vrátane elektróniek, televízne elektrónky
a obrazovky, elektrické riadiace prístroje vrátane
ladiacich riadiacich mechanizmov pre elektrické
prístroje, ako i elektrické a akustické diaľkové
riadiace zariadenia, rozhlasové prijímače a rozhlasové vysielače, prístroje na vyhľadávanie
osôb a prístroje na informovanie verejnosti, sústavy priemyselnej televízie, telefónne príručné
prístroje, prístroje na telekomunikačné sústavy
s možnosťou počutia a priameho pozorovania,
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(540)

162250
24.02.1975
25.10.2003
25.10.2013
47457
25.10.1973
9
Televízne prijímače a televízne vysielače, prístroje na reprodukciu zvuku vrátane prehrávacích
prístrojov, zaznamenávacie prístroje na dosky
a pásky, gramofóny, kazetové magnetofóny, trubice vrátane elektróniek, televízne elektrónky
a obrazovky, elektrické riadiace prístroje vrátane
ladiacich a riadiacich mechanizmov pre elektrické prístroje, ako i elektrické a akustické diaľkové
riadiace zariadenia, rozhlasové prijímače a rozhlasové vysielače, prístroje na vyhľadávanie
osôb a prístroje na informovanie verejnosti, sústavy priemyselnej televízie, telefónne príručné
prístroje, prístroje na telekomunikačné sústavy
s možnosťou počutia a priameho pozorovania,
drôtové a bezdrôtové oznamovacie a riadiace prístroje na signály a akustické návestia, elektrické
a meracie prístroje vrátane meradiel na vykonávanie elektrických meraní elektrická skúšacia výstroj, silnoprúdové zariadenia na premenu jedného typu prúdu na druhý, piezoelektrické kryštály
vrátane termostatov na piezoelektrické kryštály,
diaľkové prístroje na vyznačenie poplachu, indikačné ústrojenstvá a riadiace ústrojenstvá na vozidlá, merače uplynulého času, polovodiče, elektrické zapaľovacie prístroje, telekomunikačné
systémy, kontrolné riadiace sústavy, radary, alternátory a zložky pre elektronické časové ústrojenstvá, časti a súčasti všetkých uvedených zariadení.
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(732) MOTOROLA, INC., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, Franklin Park, Illinois,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162798
25.03.1976
29.01.2004
29.01.2014
47653
29.01.1974
6, 16, 17, 18, 20
Baliace stroje, baliace materiály z papiera, plastických hmôt a penových plastických hmôt,
obalové kontajnery urobené z uvedených obalových materiálov, dopravné laťové debny z lepenky, kovových drôtov a plastických hmôt.

(540) TETRA BRIK
(732) Tetra Laval Holdings & Finance S. A., Avenue
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165759
05.10.1984
29.12.2003
29.12.2013
53463
29.12.1983
5
Röntgenové kontrastné látky.

(540) OMNIPAQUE
(732) AMERSHAM HEALTH AS, Nycoveien 2, 0485
Oslo, NO;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165715
05.07.1984
30.11.2003
30.11.2013
53429
30.11.1983
36
Peňažné služby, najmä služby týkajúce sa cestovných šekov.

(540)

166068
09.10.1985
14.12.2003
14.12.2013
53438
14.12.1983
1, 2, 4
Chemické výrobky na účely priemyselné, vedecké, fotografické, poľnohospodárske, záhradnícke
a lesnícke, prípravky na udržovanie potravín
v čerstvom stave a/alebo v stave konzervovanom,
umelé a syntetické živice, plastické hmoty vo
forme prášku, zŕn, úlomkov, vločiek, pást, kvapalín, disperzií alebo gélov na priemyselné účely,
záhradnícke rozprašovacie kvapaliny, ak patria
do tr. 1, oleje na prípravu koží na vyčinenie a na
vypracovanie koží, plyn (iný než palivový) získaný z ropy, vosky ako palivo a na použitie
v priemysle, rozpúšťadlá náterových hmôt, odmasťovacie kvapaliny a prípravky na priemyselné procesy, látky proti zahmlievaniu, hydraulické
kvapaliny (iné ako oleje), prípravky proti zamŕzaniu, kvapaliny do chladičov automobilov, prípravky na uvoľňovanie foriem, prísady do benzínu a do technických olejov, chemické látky na
použitie ako prísady do betónových zmesí, lepidlá na priemyselné využitie, zvláčňovadlá na
priemyselné využitie.

(540)

(732) Visa International Service Association, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
900 Metro Center Bouleward, Foster City, California 94404, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165754
19.09.1984
25.11.2003
25.11.2013
53424
25.11.1983
25
Odevné výrobky všetkých druhov.

(540) VAN HEUSEN
(732) The British Van Heusen Company Limited, 28
Savile Row, London, GB;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(732) BP p. l. c., 1 St James's Square, London SW1Y
4PD, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166461
08.01.1987
24.11.2003
24.11.2013
53422
24.11.1983
9, 11, 15, 16, 28
Osvetľovacie zariadenia, zariadenia na výrobu
pary; zariadenia na varenie, chladenie, vetranie
vrátane klimatizačných zariadení alebo zariadení
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na úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody
a zariadenia zdravotnícke. Elektrické a elektronické hudobné nástroje a ich príslušenstvo.
Elektrické a elektronické písacie stroje, adresovacie stroje, kopírovacie prístroje, cyklostylové
stroje, zobrazovacie a rozmnožovacie tabule.
Elektrické a elektronické hry a hračky.
(540) SHARP
(732) Sharp Kabushiki Kaisha, 22-22, Nagaike-cho,
Abeno-ku, Osaka, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

172126
10.11.1993
06.09.2003
06.09.2013
1568-93
06.09.1993
02.02.1994
7,9,12
Stavebné a cestné stroje, vibračné valce, strojárska metalurgia, špeciálne zariadenia, meradlá,
formy, tvárnice a zápustky, automatizované
technologické pracoviská, špeciálna technika
a jej diely. mobilné prevodové zariadenia, priemyselné roboty, manipulátory a ich diely, vysokozdvíhacie vozíky.

(540)
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(732) FEMINIA LLC, 30 Old Rudnick Lane, Dover,
DE 19901, US;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
8 (511)
(511)

175283
24.07.1995
24.11.2003
24.11.2013
2144-93
24.11.1993
11.10.1995
29
29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä jogurty, smotana, maslo, tvaroh, pudingy, syry, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslomliečne nápoje, všetko s rôznou trvanlivosťou.

(540) RAJO
(732) RAJO, akciová spoločnosť, Studená 35, 823 55
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
8 (511)
(511)

175284
24.07.1995
24.11.2003
24.11.2013
2145-93
24.11.1993
11.10.1995
29
29 - Mlieko a iné mliečne výrobky, najmä jogurty, smotana, maslo, tvaroh, pudingy, syry, mliečne nápoje, ochutené mlieko, kyslo-mliečne nápoje, všetko s rôznou trvanlivosťou.

(540)

(732) PPS Group, a. s., Tajovského 7, 962 12 Detva,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

172161
20.12.1993
26.10.2003
26.10.2013
1940-93
26.10.1993
06.04.1994
3, 14, 21, 25, 35
Výrobky voňavkárske, éterické oleje, vodičky na
vlasy, zubné pasty, kozmetické prípravky, mydlá;
bižutéria; hrebene a umývacie kefy, kefy; odevy,
bielizeň, topánky, poltopánky, papučky, pokrývky hlavy; služby sprostredkovateľské a obstarávateľské s vyššie uvedeným tovarom.

(540)

(591) sivá, fialová

(732) RAJO, akciová spoločnosť, Studená 35, 823 55
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176859
23.04.1996
15.11.2003
15.11.2013
2068-93
15.11.1993
07.08.1996
30
Výrobky z obilnín; múčne výrobky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky; trvanlivé výrobky z cestovín.
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(540)

7 (511) 30
(510) Výrobky z obilnín; múčne výrobky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky; trvanlivé výrobky z cestovín.
(540)

(732) PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176860
23.04.1996
15.11.2003
15.11.2013
2060-93
15.11.1993
07.08.1996
30
Výrobky z obilnín; múčne výrobky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky; trvanlivé výrobky z cestovín.

(540)

(732) PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176864
24.04.1996
15.11.2003
15.11.2013
2065-93
15.11.1993
07.08.1996
30
Výrobky z obilnín; múčne výrobky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky; trvanlivé výrobky z cestovín.

(540)

(732) PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176862
23.04.1996
15.11.2003
15.11.2013
2062-93
15.11.1993
07.08.1996
30
Výrobky z obilnín; múčne výrobky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky; trvanlivé výrobky z cestovín.

(540)

(732) PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176865
24.04.1996
15.11.2003
15.11.2013
2059-93
15.11.1993
07.08.1996
30
Výrobky z obilnín; múčne výrobky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky; trvanlivé výrobky z cestovín.

(540)

(732) PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)

176863
24.04.1996
15.11.2003
15.11.2013
2058-93
15.11.1993
07.08.1996

(732) PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176866
24.04.1996
15.11.2003
15.11.2013
2061-93
15.11.1993
07.08.1996
30
Výrobky z obilnín; múčne výrobky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky; trvanlivé výrobky z cestovín.
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(540)

(540)
(732) PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;

(732) PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176867
24.04.1996
15.11.2003
15.11.2013
2064-93
15.11.1993
07.08.1996
30
Výrobky z obilnín; múčne výrobky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky; trvanlivé výrobky z cestovín.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176904
30.04.1996
15.11.2003
15.11.2013
2066-93
15.11.1993
07.08.1996
30
Výrobky z obilnín; múčne výrobky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky; trvanlivé výrobky z cestovín.

(540)

(540)
(732) PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;

(732) PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176868
24.04.1996
15.11.2003
15.11.2013
2070-93
15.11.1993
07.08.1996
30
Výrobky z obilnín; múčne výrobky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky; trvanlivé výrobky z cestovín.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176905
30.04.1996
15.11.2003
15.11.2013
2063-93
15.11.1993
07.08.1996
30
Výrobky z obilnín; múčne výrobky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky; trvanlivé výrobky z cestovín.

(540)

(732) PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176906
30.04.1996
18.11.2003
18.11.2013
2100-93
18.11.1993
07.08.1996
30
Sušienky, jemné pečivo.

(540) MARINA KEKS
(732) PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176966
26.06.1996
02.11.2003
02.11.2013
1971-93
02.11.1993
02.10.1996
35, 36, 42
Prijímanie vkladov od verejnosti, poskytovanie
úverov, investovanie do cenných papierov na
vlastný účet, finančný prenájom (finančný lízing), platobný styk a zúčtovanie, vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet,
cestovných šekov, poskytovanie bankových záruk, otváranie akreditívov, obstarávanie inkasa,
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet
klienta: v oblasti terminovaných vkladov a opcií
vrátane kurzových a úverových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, účasť na vydávaní akcií a poskytovanie služieb súvisiacich
s vydávaním akcií, finančné maklérstvo, poskytovanie porád vo veciach podnikania, obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet
vrátane poradenstva, uloženie a správa cenných
papierov alebo iných hodnôt, výkon funkcie depozitára investičného fondu, poskytovanie bankových informácií, prenájom bezpečnostných
schránok.

(540)

proti úniku výfukových plynov, klimatizačné prístroje a zariadenia, prístroje a zariadenia na dezodorizáciu a/alebo čistenie vzduchu, mediálne
a elektronické zariadenia na čistenie vzduchu,
prístroje a zariadenia na filtráciu vzduchu.
(540) POWRMATIC
(732) STAMM INTERNATIONAL CORPORATION,
Palisades Park, N. J. 07650, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177282
12.12.1996
21.10.2003
21.10.2013
1910-93
21.10.1993
05.03.1997
1, 9
Chemické výrobky na priemyselné účely, neosvetlené filmy; fotografické, filmové, optické prístroje, nosiče magnetofónových záznamov, prístroje na spracovanie dát.

(540)

(732) PRIMAX, Foto-Handelsgesellschaft mbH, Hirseländerweg 47, 12 559 Berlín, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177283
12.12.1996
22.10.2003
22.10.2013
1912-93
22.10.1993
05.03.1997
32
Nealkoholické nápoje.

(540) GUMIDŽÚS
(732) GUROPEA holding, spol. s r. o., Komenského
673/49, 020 01 Púchov, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(732) PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA, a. s., Hodžova
11, 010 11 Žilina, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177264
09.12.1996
19.11.2003
19.11.2013
2116-93
19.11.1993
05.03.1997
11
Prístroje a zariadenia na kúrenie, vetranie, klimatizáciu a čistenie vzduchu všetkých druhov,
hlavne plynové, elektrické a naftové vykurovacie
zariadenia, ústredné kúrenie, regulačné prístroje
používané s uvedenými vykurovacími zariadeniami, vetracie prístroje a zariadenia, odsávače
výfukových plynov, bezpečnostné zariadenia

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

(540)

177455
05.02.1997
15.06.2003
15.06.2013
969-93
15.06.1993
07.05.1997
9
Optické aparáty a nástroje, teleskopické zameriavače, teleskopy, mikroskopy, poľné ďalekohľady, operné ďalekohľady, sklá do okuliarov, okuliare, slnečné okuliare, rámy okuliarov, kamery.

TASCO
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(732) Tasco Worldwide, Inc., 2889 Commerce Parkway, Mirimar, Florida 33025, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

177838
25.02.1997
14.10.2003
14.10.2013
1847-93
14.10.1993
07.05.1997
9
Ekonomický softvér.

(732) COMPEKO CS, spol. s r. o., Rešetkova 9,
831 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177854
26.02.1997
03.11.2003
03.11.2013
1993-93
03.11.1993
07.05.1997
3
Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie a odmasťovanie;
mydlá; výrobky voňavkárske, éterické oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky, kozmetické
prípravky, výrobky určené na starostlivosť o telo.

(540) PALMOLIVE ESSENTIAL
(732) Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 300 Park
Avenue, New York, NY 10022 - 7499, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177855
26.02.1997
12.11.2003
12.11.2013
2040-93
12.11.1993
07.05.1997
5
Farmaceutické prípravky a látky, vakcíny.

(540) HEPAGENE
(732) Medeva Pharma Limited, 216 Bath Road,
Slough, Berkshire SL1 4EN, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

178193
22.10.1997
16.11.2003
16.11.2013
2081-93
16.11.1993
09.07.1997
14.01.1998
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7 (511) 37
(511) 37 - Inštalácia, servis a opravy zariadení na vykurovanie, klimatizáciu a vetranie, osvetľovacích
systémov, bezpečnostných systémov a protipožiarnych systémov, ich častí a príslušenstva.
(540)

(732) Johnson Controls, Inc., 5757 North Green Bay
Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53209, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178244
22.10.1997
03.11.2003
03.11.2013
1995-93
03.11.1993
09.07.1997
14.01.1998
7, 9
7 - Motory vrátane servomotorov a vretenových
motorov; roboty; obrábacie stroje vrátane strojov
pracujúcich s elektrickými výbojmi; stroje na
vstrekovanie do foriem.
9 - Číslicové riadenie, lasery.

(540)

(732) FANUC KABUSHIKI KAISHA /Fanuc Limited/, 3580, Shibokusa Aza-Komanba, Oshinomura, Minamitsuru-gun, Yamanashi, JP;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178279
23.10.1997
20.10.2003
20.10.2013
1894-93
20.10.1993
09.07.1997
14.01.1998
32
32 - Minerálne, prírodné a šumivé vody, nealkoholické nápoje.

(540)

(732) AQUA BOHEMIA, s. r. o., Jinecká 319, 261 01
Příbram, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178280
23.10.1997
20.10.2003
20.10.2013
1895-93
20.10.1993
09.07.1997
14.01.1998
32
32 - Minerálne, prírodné a šumivé vody, nealkoholické nápoje.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

178622
22.11.1997
21.12.2003
21.12.2013
2348-93
21.12.1993
06.08.1997
04.02.1998
5, 32
5 - Vitamíny, minerály a liečivé bylinky na výrobu nápojov.
32 - Ovocné šťavy a džúsy, ovocné nápoje, práškové proteíny na výrobu nápojov.

(540) HERBALIFE
(732) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., Los
Angeles, California 90080-0210, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(732) AQUA BOHEMIA, s. r. o., Jinecká 319, 261 01
Příbram, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178281
23.10.1997
20.10.2003
20.10.2013
1896-93
20.10.1993
09.07.1997
14.01.1998
32
32 - Minerálne, prírodné a šumivé vody, nealkoholické nápoje.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178623
22.11.1997
21.12.2003
21.12.2013
2349-93
21.12.1993
06.08.1997
04.02.1998
5, 32
5 - Vitamíny, minerály a liečivé bylinky na výrobu nápojov.
32 - Ovocné šťavy a džúsy, ovocné nápoje, práškové proteíny na výrobu nápojov.

(540)

(540)
(732) HERBALIFE INTERNATIONAL, INC., Los
Angeles, California 90080-0210, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(732) AQUA BOHEMIA, s. r. o., Jinecká 319, 261 01
Příbram, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178620
22.11.1997
10.12.2003
10.12.2013
2275-93
10.12.1993
06.08.1997
04.02.1998
29
29 - Smotanové krémy.

(540) MILÁČIK
(732) MLIEKOSPOL, a. s., Šurianska 10, 940 20 Nové
Zámky, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178703
24.11.1997
10.12.2003
10.12.2013
2285-93
10.12.1993
06.08.1997
04.02.1998
1
1 - Kvapalné, lejateľné polyuretánové elastoméry; syntetické plastické živicové látky; tvrdiace
prísady a upravovacie látky pre lejateľné, plastické syntetické živice.

(540) RIBBON FLOW
(732) Uniroyal Chemical Company, Inc., a Delaware
corporation, Benson Road, Middlebury, Connecticut 06749, US;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

178919
18.12.1997
20.09.2003
20.09.2013
1657-93
20.09.1993
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(442)
(450)
7 (511)
(511)

10.09.1997
04.03.1998
15, 37
15 - Prelaďovač strún so špeciálnou funkciou a
dizajnom, kobylky so zdvihom strún, zámky na
struny, bottleneck, univerzálne gitary so špeciálnym dizajnom.
37 - Montáž zlaďovača strún na gitary, kobyliek
so zdvihom strún, zámkov na struny.

(540)

(732) Zelinka Štefan, Mgr., Orechova 59, 066 01 Humenné, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179042
19.12.1997
30.11.2003
30.11.2013
2220-93
30.11.1993
10.09.1997
04.03.1998
9, 16, 42
9 - Výrobky výpočtovej techniky, hlavne počítače a počítačové systémy vrátane častí a príslušenstva, softvér.
16 - Počítačové manuály, príručky, počítačová
dokumentácia, tlačoviny, časopisy, periodická a
neperiodická tlač a knihy v odbore výpočtovej
techniky.
42 - Návrhy, tvorba a spracovanie softvéru.

(540)
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16 - Počítačové manuály, príručky, počítačová
dokumentácia, tlačoviny, časopisy, periodická a
neperiodická tlač a knihy v odbore výpočtovej
techniky.
42 - Návrhy, tvorba a spracovanie softvéru.
(540) PC DENT
(732) DIALOG MIS, spol. s r. o., Slavíčkova 372/2,
160 00 Praha 6, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179044
19.12.1997
30.11.2003
30.11.2013
2222-93
30.11.1993
10.09.1997
04.03.1998
9, 16, 42
9 - Výrobky výpočtovej techniky, hlavne počítače a počítačové systémy vrátane častí a príslušenstva, softvér.
16 - Počítačové manuály, príručky, počítačová
dokumentácia, tlačoviny, časopisy, periodická
a neperiodická tlač a knihy v odbore výpočtovej
techniky.
42 - Návrhy, tvorba a spracovanie softvéru.

(540) PC DOKTOR
(732) DIALOG MIS, spol. s r. o., Slavíčkova 372/2,
160 00 Praha 6, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179082
19.12.1997
12.01.2004
12.01.2014
49-94
12.01.1994
10.09.1997
04.03.1998
19
19 - Stavebné, krycie a obkladové materiály, keramické dlažby a obklady.

(540)

(732) DIALOG MIS, spol. s r. o., Slavíčkova 372/2,
160 00 Praha 6, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179043
19.12.1997
30.11.2003
30.11.2013
2221-93
30.11.1993
10.09.1997
04.03.1998
9, 16, 42
9 - Výrobky výpočtovej techniky, hlavne počítače a počítačové systémy vrátane častí a príslušenstva, softvér.

(732) MARAZZI GRUPPO CERAMICHE S. P. A.,
Via Barberia 22/2, 40123 Bologna, IT;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

179405
21.01.1998
29.11.2003
29.11.2013
2201-93
29.11.1993
08.10.1997
08.04.1998
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7 (511) 28, 35
(511) 28 - Hry, hračky; športové potreby.
35 - Služby vlastných predajní, sprostredkovanie
predaja tovaru pre deti, ako sú hračky, hry
a športové potreby.
(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) GEOFFREY, INC., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Geoffrey Way,
WAYNE, NJ 07470, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179493
22.01.1998
30.06.2003
30.06.2013
1108-93
30.06.1993
08.10.1997
08.04.1998
8
8 - Ručné uťahovacie nástroje, diamantové nástroje, nástroje na strojársku výrobu s výminkou
pilníkov ihlových a ryteckých, zariadenia slúžiace ako výbava automobilov.

(540) PISTOL
(732) Alfa Hlinsko, spol. s r. o., Šafaříkova 855,
539 22 Hlinsko, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180306
20.04.1998
29.10.2003
29.10.2013
1955-93
29.10.1993
14.01.1998
08.07.1998
3, 5, 10
3 - Kozmetické výrobky.
5 - Diétne prípravky.
10 - Elektrokozmetické masážne prístroje, medicínske prístroje.

(540)

(732) BINGEN MANAGEMENT LIMITED, Agiou
Pavlou, 15 Ledra House, 1105 Agios Andreas,
Nicosia, CY;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

180787
26.05.1998
09.12.2003
09.12.2013
2270-93
09.12.1993
08.10.1997
05.08.1998
9, 35, 37, 42
9 - Elektrické stroje a príslušenstvo, spotrebná
elektronika.
35 - Sprostredkovanie obchodu s priemyselným
a spotrebným tovarom.
37 - Montáž a oprava meracej a regulačnej techniky, oprava elektrických strojov a zariadení, oprava výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky.
42 - Projektovanie elektrických zariadení.

(732) EZV, spol. s r. o., Kuzmányho 2, 080 01 Prešov,
SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180847
11.06.1998
23.11.2003
23.11.2013
2143-93
23.11.1993
04.03.1998
09.09.1998
35
35 - Organizačné a ekonomické (hospodárske)
poradenstvo.

(540)

(732) Ficbauer Jiří, Ing., CSc., Nová č. 442, 683 35 Letonice, okr.Vyškov, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181177
15.07.1998
01.10.2003
01.10.2013
1776-93
01.10.1993
08.04.1998
07.10.1998
16, 39, 41
16 - Tlačené publikácie, predovšetkým knihy, časopisy a noviny.
39 - Doručovacie služby.
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41 - Knižničné kluby (kluby čitateľov), vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových.
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(732) Allied Domecq Spirits & Wine USA, Inc., Telegraph Road 30360, Bingham, MI 48025, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(540)

(732) Bertelsmann AG, Carl-Bertelsmann-Strasse 270,
D-33335 Gütersloh, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181951
17.09.1998
23.11.2003
23.11.2013
2136-93
23.11.1993
03.06.1998
02.12.1998
6, 7, 12
6 - Skrinky na náradie (kovové).
7 - Stroje pre mlynský a pekárenský priemysel.
12 - Laminátové spojlery, podhľady, strechy
a doplnky na úžitkové vozidlá.

(540)

(732) ZAKO, spol. s r. o., Bočná 149, 922 03 Vrbové,
SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(554)

181964
17.09.1998
28.12.2003
28.12.2013
2381-93
28.12.1993
03.06.1998
02.12.1998
33
33 - Liehoviny, vína, čistý lieh, likéry.

183093
10.12.1998
29.11.2003
29.11.2013
2196-93
29.11.1993
09.09.1998
12.03.1999
16, 29, 30, 32, 35, 42
16 - Papier a výrobky z papiera, lepenka a kartonážne výrobky; tlačoviny, časopisy, periodiká,
knihy; knihárske výrobky; fotografie; papiernický tovar, lepidlá (kancelárske a pre domácnosť),
potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby (okrem nábytku); učebné
a školské potreby a pomôcky (okrem prístrojov);
hracie karty; tlačiarenské písmená, štočky; obalové materiály z plastov; obrazy.
29 - Mäso, ryby (vrátane mäkkýšov a kôrovcov),
hydina, zverina (divina); mäsové výťažky; konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky (vrátane mliečnych nápojov); jedlé oleje a
tuky; potraviny v konzervách; nálevy na šaláty.
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, jemné pečivo a cukrovinky,
zmrzlina; med, sirup z melasy; kvasnice, prášky
do pečiva; soľ, horčica; tlčené korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie; ľad na chladenie.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky; vody minerálne
a šumivé a iné nealkoholické nápoje; (ovocné
šťavy a nápoje z ovocných štiav, nápoje zo srvátky), sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
35 - Inzertná a reklamná činnosť; poskytovanie
pomoci pri prevádzke obchodu a sprostredkovanie obchodných záležitostí v oblasti potravinárskeho tovaru, nápojov, potrieb pre domácnosť
a hardvéru; marketing.
42 - Reštaurácie, bufety, kaviarne, predaj jedál
do domu, návrhy, úpravy a výzdoba obalov, návrhy obalových služieb.

(540)

(732) Atlantic Richfield Company, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Delaware, 515 South Flower Street, Los Angeles, California 90071, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

188679
18.01.2000
29.11.2003
29.11.2013
2206-93
29.11.1993
08.10.1999
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(450) 10.04.2000
7 (511) 28
(511) 28 - Športové potreby okrem obuvi a oblečenia.
(540) HRAČKY SME MY
(732) GEOFFREY, INC., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Geoffrey Way,
WAYNE, NJ 07470, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189645
20.03.2000
29.11.2003
29.11.2013
2200-93
29.11.1993
10.12.1999
12.06.2000
35
35 - Pomoc v súvislosti so službami vlastných
predajní; pomoc a poradenstvo s predajom hračiek, hier, športového tovaru; sprostredkovanie
obchodu s tovarom pre deti, ako sú hry, hračky
a športové potreby.

(540)

(732) GEOFFREY, INC., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Geoffrey Way,
WAYNE, NJ 07470, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 117856
(210) 607
(732) SIGMA PUMPY HRANICE, s. r. o., Tovární č.
p. 605, 753 01 Hranice I - Město, CZ;
(770) SIGMA GROUP, a. s., Jana Sigmunda 79,
783 50 Lutín, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.10.2003
(580) 09.12.2003

(111) 118225
(210) 26348
(732) SIGMA PUMPY HRANICE, s. r. o., Tovární č.
p. 605, 753 01 Hranice I - Město, CZ;
(770) SIGMA GROUP, a. s., Jana Sigmunda 79,
783 50 Lutín, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.10.2003
(580) 09.12.2003

(111) 118470
(210) 27262
(732) SIGMA PUMPY HRANICE, s. r. o., Tovární č.
p. 605, 753 01 Hranice I - Město, CZ;
(770) SIGMA GROUP, a. s., Jana Sigmunda 79,
783 50 Lutín, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.10.2003
(580) 09.12.2003

(111) 160750
(210) 45780
(732) Supreme International Corporation, 7495 N. W.
48th Street, Miami, Florida 33166, US;
(770) Munsingwear Inc., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, Minneapolis, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 04.09.1996
(580) 09.12.2003

(111) 162135
(210) 47767
(732) BW/IP International IP, Inc., 2000 Oceangate
Boulevard, Suite 900, Long Beach, California
90802, US;
(770) BW/IP International, Inc., Long Beach, California 90802, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 01.10.2003
(580) 18.11.2003

(111) 162136
(210) 47768
(732) BW/IP International IP, Inc., 2000 Oceangate
Boulevard, Suite 900, Long Beach, California
90802, US;
(770) BW/IP International, Inc., Long Beach, California 90802, US;
(580) 18.11.2003

(111) 162798
(210) 47653
(732) Tetra Laval Holdings & Finance S. A., Avenue
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, CH;
(770) Aktiebolaget Tetra Pak, Lund, SE;

Dátum uzavretia zmluvy: 14.11.2003
(580) 04.12.2003

(111) 163547
(210) 50063
(732) Sansui Acoustics Research Corporation, P. O.
Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road
Town, Tortola, VG;
(770) SANSUI ELECTRIC CO., LTD., 23-3, Higashi
2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP;
(580) 14.11.2003

(111) 163734
(210) 50046
(732) Varian Medical Systems Technologies, Inc.,
3100 Hansen Way, Palo Alto, California 94306,
US;
(770) VARIAN MEDICAL SYSTEMS, INC., 3100
Hansen Way, Palo Alto, California 94304, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.10.2003
(580) 09.12.2003

(111) 165919
(210) 53229
(732) Corporacion Habanos, S. A., Ave. 3ra. No. 2006
e/ 20 y 22, Miramar, Playa, Ciudad de la Habana,
CU;
(770) Empresa Cubana del Tabaco, trading as
CUBATABACO, 104 O'Reilly Street, Havana
City, CU;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2003
(580) 04.12.2003

(111) 166479
(210) 54587
(732) NIHON NOHYAKU CO., LTD., 2-5, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(770) Mitsubishi Chemical Corporation, 5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.07.2003
(580) 24.11.2003

(111)
(210)
(732)
(770)

168878
58364
AVIREX CO. S. A., Via Olgiati 8, Lugano, CH;
PERSIJN II B. V., Bloemcamplaan 36, 2244EE
Wassenaar, NL;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.07.2003
(580) 11.12.2003

(111) 169880
(210) 59239
(732) Henri Bendel, Inc., a Delaware corporation, 1114
Avenue of the Americas, New York, New York
10036, US;
(770) BENDELCO, Inc., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 1105 North Market
Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
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Dátum uzavretia zmluvy: 04.08.2003
(580) 21.11.2003

Dátum uzavretia zmluvy: 28.01.2003
(580) 14.11.2003

(111) 172038
(210) 62524
(732) MeadWestvaco Corporation, One High Ridge
Park, Stamford, Connecticut 06905, US;
(770) MW Custom Papers, LLC, One High Ridge Park,
Stamford, Connecticut 06905, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.10.2003
(580) 28.11.2003

(111) 174163
(210) 63281
(732) MeadWestvaco Packaging Systems, LLC, One
High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
US;
(770) The Mead Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio 45463, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.10.2003
(580) 28.11.2003

(111) 172038
(210) 62524
(732) MW Custom Papers, Inc., Courthouse Plaza N.
E., Dayton, Ohio 45402, US;
(770) The Mead Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio 45463, US;
(580) 28.11.2003

(111) 172038
(210) 62524
(732) MW Custom Papers, LLC, One High Ridge Park,
Stamford, Connecticut 06905, US;
(770) MW Custom Papers, Inc., Courthouse Plaza N.
E., Dayton, Ohio 45402, US;
(580) 28.11.2003

(111) 172126
(210) 1568-93
(732) ODIEN/SEVIS reeng, a. s., Pažického 6178/1A,
811 06 Bratislava, SK;
(770) PPS Detva Holding, a. s., 962 13 Detva, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 04.07.2003
(580) 09.12.2003

(111) 172652
(210) 67409
(732) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR;
(770) LABORATOIRES UPSA, 1 bis rue Docteur
Camille Bru, 470 00 Agen, FR;
(580) 18.11.2003

(111) 172960
(210) 63176
(732) NIHON NOHYAKU CO., LTD., 2-5, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(770) Mitsubishi Chemical Corporation, 5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.07.2003
(580) 24.11.2003

(111) 173292
(210) 68846
(732) RYOR, a. s., Pod Spiritkou 2977/4, 150 00 Praha
5, CZ;
(770) RYOR s. r. o., Pod Spiritkou 4, 150 00 Praha 5,
CZ;

(111) 176085
(210) 74174
(732) SIGMA PUMPY HRANICE, s. r. o., Tovární č.
p. 605, 753 01 Hranice I - Město, CZ;
(770) SIGMA GROUP, a. s., Jana Sigmunda 79,
783 50 Lutín, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.10.2003
(580) 09.12.2003

(111) 178428
(210) 1308-94
(732) BEIERSDORF-LILLY GmbH & Co. KG, Wiesingerweg 25, 20253 Hamburg, DE;
(770) BEIERSDORF-LILLY GmbH, Hamburg, DE;
(580) 05.12.2003

(111) 178959
(210) 2205-93
(732) Technology Transfer, Inc., 33 East Broadway,
Suite 190, Columbia, MO 65203, US;
(770) Celtipharm, Allee Nicholas Leblanc PIBS, CP
130 - 56038 Vannes, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 08.10.2003
(580) 14.11.2003

(111) 179082
(210) 49-94
(732) C. F. MARAZZI S. P. A., Via Barberia 22/2,
40123 Bologna, IT;
(770) MARAZZI CERAMICHE S. P. A., Via Della
Zecca 1, 40121 Bologna, IT;
(580) 03.12.2003

(111) 179818
(210) 1109-96
(732) JUDEX CORP., s. r. o., Stará Vajnorská 19,
831 04 Bratislava, SK;
(770) Rempo, a. s., Poštová 14, 042 90 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.11.2003
(580) 04.12.2003

(111) 179818
(210) 1109-96
(732) rempo, s. r. o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava, SK;
(770) JUDEX CORP., s. r. o., Stará Vajnorská 19,
831 04 Bratislava, SK;
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Dátum uzavretia zmluvy: 25.11.2003
(580) 04.12.2003

(111) 180583
(210) 576-94
(732) OZETA NEO, s. r. o., Veľkomoravská 9, 911 05
Trenčín, SK;
(770) OZETA odevné závody, akciová spoločnosť,
911 34 Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.10.2003
(580) 21.11.2003

(111)
(210)
(732)
(770)

181137
1264-95
AVIREX CO. S. A., Via Olgiati 8, Lugano, CH;
PERSIJN II B. V., Bloemcamplaan 36, 2244EE
Wassenaar, NL;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.07.2003
(580) 11.12.2003

(111) 181177
(210) 1776-93
(732) Bertelsmann AG, Carl-Bertelsmann-Strasse 270,
D-33335 Gütersloh, DE;
(770) Book-of-the-Month Club, Inc., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New York, 1271 Avenue of the Americas, New York, New York
10020, US;
(580) 18.11.2003

(111) 183298
(210) 3045-95
(732) BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
US;
(770) Budget Rent a Car Corporation, 4225 Naperville
Road, Lisle, Illinois 60532, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 05.11.2003
(580) 09.12.2003

(111) 183299
(210) 3046-95
(732) BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
US;
(770) Budget Rent a Car Corporation, 4225 Naperville
Road, Lisle, Illinois 60532, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 05.11.2003
(580) 09.12.2003

(111) 183519
(210) 705-96
(732) LG Life Sciences, Ltd., 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, KR;
(770) SB Pharmco Puerto Rico Inc., State Road No.
172, Km 9.1/Bo. Certenejas, Cidra, Portoriko
00639, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.08.2003
(580) 01.12.2003
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(111) 183702
(210) 1551-95
(732) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR;
(770) Laboratoires Upsa, 304, Avenue Docteur Jean
Bru - Agen, 47000 Agen, FR;
(580) 18.11.2003

(111) 185085
(210) 1764-96
(732) ODIEN/SEVIS reeng, a. s., Pažického 6178/1A,
811 06 Bratislava, SK;
(770) PPS Detva Holding, a. s., 962 13 Detva, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 04.07.2003
(580) 28.11.2003

(111) 186233
(210) 1897-96
(732) Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg,
5700 Svendborg, DK;
(770) Dampskibsselskabet af 1912, Aktieselskab, Esplanaden 50, 1098 Copenhagen K., DK; Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg, 5700
Svendborg, DK;
(580) 04.12.2003

(111) 186385
(210) 60-97
(732) BURRITO BLANCO S. L., Valencia 665 interior, 08026 Barcelona, ES;
(770) INDUSTRIAS MURTRA, S. A., Jordi Camp 94,
08400 Granollers, Barcelona, ES;
Dátum uzavretia zmluvy: 05.11.2003
(580) 09.12.2003

(111) 186400
(210) 301-97
(732) P. T. WINGS SURYA, Jalan Kalisosok Kidul
No. 2, Surabaya, ID;
(770) Mattes Slovakia spol. s r. o., A. Rudnaya 21,
010 01 Žilina, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.09.2003
(580) 14.11.2003

(111) 186531
(210) 2887-98
(732) Plast Foam Production s. r. o., Pražská 2, 040 11
Košice, SK;
(770) REPROX, a. s., Južná trieda 78, 040 01 Košice,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.09.2003
(580) 28.11.2003

(111) 186532
(210) 2888-98
(732) Plast Foam Production s. r. o., Pražská 2, 040 11
Košice, SK;
(770) REPROX, a. s., Južná trieda 78, 040 01 Košice,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.09.2003
(580) 28.11.2003
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(111) 186752
(210) 393-97
(732) Pleva Libor, Gen. Janouška 2814/2, 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ;
(770) Choleva Lumír, Alšova 575, 708 00 Ostrava-Poruba, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 01.09.2003
(580) 14.11.2003

(111) 192898
(210) 2723-98
(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: 07.08.2003
(580) 12.12.2003

(111) 186752
(210) 393-97
(732) SINTEX a. s., Moravská 1078, 560 02 Česká
Třebová, CZ;
(770) Pleva Libor, Gen. Janouška 2814/2, 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 03.10.2003
(580) 14.11.2003

(111) 193299
(210) 3539-97
(732) Stadlbauer Holding (Deutschland) GmbH, Südwestpark 94, D-90449 Nürnberg, DE;
(770) STS Racing GmbH, Südwestpark 94, 90449
Nürnberg, DE;
(580) 19.11.2003

(111) 188092
(210) 3163-97
(732) NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta
13, 940 43 Nové Zámky, SK;
(770) ROYAL TRANS TRADE s. r. o., A. Trajana
4648/2, 921 01 Piešťany, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 08.04.2003
(580) 24.11.2003

(111) 188836
(210) 1768-97
(732) LEŽÁKY, a. s., V. Řezáče 315, 434 67 Most,
CZ;
(770) Mostecká uhelná společnost, a. s., Most, V. Řezáče 315, 434 67 Most, CZ;
(580) 24.11.2003

(111) 189348
(210) 1769-97
(732) LEŽÁKY, a. s., V. Řezáče 315, 434 67 Most,
CZ;
(770) Mostecká uhelná společnost, a. s., Most, V. Řezáče 315, 434 67 Most, CZ;
(580) 24.11.2003

(111) 189749
(210) 2805-97
(732) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR;
(770) LABORATOIRES UPSA, 304 - Avenue Docteur
Jean Bru, 4700 Agen, FR;
(580) 18.11.2003

(111) 189750
(210) 2806-97
(732) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR;
(770) LABORATOIRES UPSA, 304 - Avenue Docteur
Jean Bru, 4700 Agen, FR;
(580) 18.11.2003

(111) 193300
(210) 3540-97
(732) Stadlbauer Holding (Deutschland) GmbH, Südwestpark 94, D-90449 Nürnberg, DE;
(770) STS Racing GmbH, Südwestpark 94, 90449
Nürnberg, DE;
(580) 19.11.2003

(111) 194099
(210) 2272-97
(732) rempo, s. r. o., Stará Vajnorská 19, 832 45 Bratislava, SK;
(770) JUDEX CORP., s. r. o., Stará Vajnorská 19,
831 04 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.11.2003
(580) 04.12.2003

(111) 194099
(210) 2272-97
(732) JUDEX CORP., s. r. o., Stará Vajnorská 19,
831 04 Bratislava, SK;
(770) Rempo, a. s., Poštová 14, 042 90 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.11.2003
(580) 04.12.2003

(111) 194556
(210) 1746-99
(732) Bluetooth SIG, Inc., 7300 College Boulevard,
Suite 200, Overland Park, Kansas 66210, US;
(770) Telefonaktiebolaget L M Ericsson, SE-126 25
Stockholm, SE;
Dátum uzavretia zmluvy: 07.11.2003
(580) 09.12.2003

(111) 194648
(210) 2120-98
(732) Hofer Kommanditgesellschaft, Hofer Strasse 1,
A-4642 Sattledt, AT;
(770) Aldi GmbH & Co., KG, Burgstrasse 37, D-45476
Mülheim a.d. Ruhr, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.09.2003
(580) 24.11.2003
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(111) 195525
(210) 48-2000
(732) Parke, Davis & Company LLC, 201 Tabor Road,
Morris Plains, NJ 07950, US;
(770) PARKE, DAVIS & COMPANY, spoločnosť
zriadená podľa zákonov šátu Michigan, 201 Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, US;
(580) 28.11.2003

(111) 199646
(210) 2471-2000
(732) Kumho Tire Co., Inc., 57, 1-ga, Sinmunlo, Jonglo-Gu, Seoul, KR;
(770) KUMHO INDUSTRIAL CO. LTD, 10-1, 2-ga,
Hoehyun-dong, Chung-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.10.2003
(580) 05.12.2003

(111) 196286
(210) 683-99
(732) MeadWestvaco Corporation, One High Ridge
Park, Stamford, Connecticut 06905, US;
(770) MW Custom Papers, LLC, One High Ridge Park,
Stamford, Connecticut 06905, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 27.10.2003
(580) 28.11.2003

(111) 199949
(210) 2470-2000
(732) Kumho Tire Co., Inc., 57, 1-ga, Sinmunlo, Jonglo-Gu, Seoul, KR;
(770) KUMHO INDUSTRIAL CO. LTD, 10-1, 2-ga,
Hoehyun-dong, Chung-gu, Seoul, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.10.2003
(580) 05.12.2003

(111) 196286
(210) 683-99
(732) MW Custom Papers, LLC, One High Ridge Park,
Stamford, Connecticut 06905, US;
(770) MW Custom Papers, Inc., Courthouse Plaza N.
E., Dayton, Ohio 45402, US;
(580) 28.11.2003

(111) 200335
(210) 1605-2001
(732) ODIEN/SEVIS reeng, a. s., Pažického 6178/1A,
811 06 Bratislava, SK;
(770) PPS Detva Holding, a. s., 962 13 Detva, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 04.07.2003
(580) 28.11.2003

(111) 196286
(210) 683-99
(732) MW Custom Papers, Inc., Courthouse Plaza N.
E., Dayton, Ohio 45402, US;
(770) The Mead Corporation, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, Courthouse Plaza Northeast, Dayton, Ohio 45463, US;
(580) 28.11.2003

(111) 200626
(210) 1787-2001
(732) Kos life Sciences, Inc., 1001 Brickell Bay Drive,
25th Floor, Miami, Florida 33131, US;
(770) KOS PHARMACEUTICALS, INC., 1001 Brickell Bay Drive, 25th Floor, Miami, Florida
33131, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 08.08.2003
(580) 14.11.2003

(111) 196350
(210) 917-2000
(732) NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta
13, 940 43 Nové Zámky, SK;
(770) ROYAL TRANS TRADE s. r. o., A. Trajana
4648/2, 921 01 Piešťany, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 08.04.2003
(580) 20.11.2003

(111) 197053
(210) 1878-2000
(732) Honeywell International, Inc., 101 Columbia
Road, Morristown, NJ 07962, US;
(770) Pittway Corporation - A Delaware Corporation,
165 Eileen Way, Syosset, NY 11791, US;
(580) 14.11.2003

(111) 197373
(210) 1957-2000
(732) LG Life Sciences, Ltd., 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, KR;
(770) SB Pharmco Puerto Rico Inc., State Road No.
172, Km 9.1/Bo. Certenejas, Cidra, Portoriko
00639, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.08.2003
(580) 01.12.2003

(111) 200799
(210) 2301-2001
(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) 09.12.2003

(111) 201166
(210) 1900-2002
(732) Liečebné termálne kúpele, a. s., Hattalova 12/A,
821 07 Bratislava, SK;
(770) KP INVEST SLOVAKIA, spol. s r. o., Hnilecká
21, 821 07 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 06.10.2003
(580) 28.11.2003

(111) 202131
(210) 2165-2001
(732) MAGNET - CAMIF a. s., Průmyslová 390,
532 36 Pardubice, CZ;
(770) SPDS S. A., 82 rue de Courcelles, Paris 8, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.02.2002
(580) 20.11.2003
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(111) 203233
(210) 3803-2001
(732) Damašková Alena, Zochova 16, 811 03 Bratislava, SK;
(770) Tökölyová Veronika, PhDr., Laurinská 11,
811 01 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.09.2003
(580) 18.11.2003

(111) 203992
(210) 2002-2002
(732) Kos life Sciences, Inc., 1001 Brickell Bay Drive,
25th Floor, Miami, Florida 33131, US;
(770) KOS PHARMACEUTICALS, INC., 1001 Brickell Bay Drive, 25th Floor, Miami, Florida
33131, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 08.08.2003
(580) 14.11.2003
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(111) 89276
(210) 28930
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003

(111) 111110B
(210) 9456B
(732) ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, 316 00
Plzeň, okres Plzeň-město, CZ;
(580) 21.11.2003

(111) 94872
(210) 20498
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003

(111) 111111B
(210) 9455B
(732) ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, 316 00
Plzeň, okres Plzeň-město, CZ;
(580) 21.11.2003

(111) 94956
(210) 17901
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003

(111) 111112B
(210) 5157B
(732) ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, 316 00
Plzeň, okres Plzeň-město, CZ;
(580) 21.11.2003

(111) 97739
(210) 1692
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003

(111) 111113A
(210) 3636A
(732) ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, 316 00
Plzeň, okres Plzeň-město, CZ;
(580) 21.11.2003

(111) 101507
(210) 25331
(732) Perry Ellis International, Inc., 3000 N. W. 107th
Avenue, Miami, Florida 33172, US;
(580) 25.11.2003

(111) 111114A
(210) 3637A
(732) ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, 316 00
Plzeň, okres Plzeň-město, CZ;
(580) 21.11.2003

(111) 107045
(210) 17934
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003

(111) 111115A
(210) 2032A
(732) ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, 316 00
Plzeň, okres Plzeň-město, CZ;
(580) 21.11.2003

(111) 110860A
(210) 3852A
(732) ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, 316 00
Plzeň, okres Plzeň-město, CZ;
(580) 21.11.2003

(111) 111382B
(210) 5163B
(732) ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, 316 00
Plzeň, okres Plzeň-město, CZ;
(580) 21.11.2003

(111) 110999A
(210) 4967A
(732) ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, 316 00
Plzeň, okres Plzeň-město, CZ;
(580) 21.11.2003

(111) 150011
(210) 20934
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003

(111) 111109A
(210) 8440A
(732) ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, 316 00
Plzeň, okres Plzeň-město, CZ;
(580) 21.11.2003

(111) 150012
(210) 20935
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003
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(111) 151253
(210) 29118
(732) SLOVAKOFARMA, a. s., Nitrianska 100,
920 27 Hlohovec, SK;
(580) 26.11.2003

(111) 158323
(210) 41393
(732) Rhone - Poulenc Agriculture Limited, Hauxton,
Cambridge, CB2 5HU, GB;
(580) 25.11.2003

(111) 151720
(210) 3689
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003

(111) 158323
(210) 41393
(732) Aventis Agriculture Limited, Hauxton, Cambridge, CB2 5HU, GB;
(580) 25.11.2003

(111) 152673B
(210) 7487B
(732) ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, 316 00
Plzeň, okres Plzeň-město, CZ;
(580) 21.11.2003

(111) 160750
(210) 45780
(732) Perry Ellis International, Inc., 3000 NW 107
Avenue, Miami, Florida 33172, US;
(580) 09.12.2003

(111) 152674B
(210) 7489B
(732) ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, 316 00
Plzeň, okres Plzeň-město, CZ;
(580) 21.11.2003

(111) 161665
(210) 47062
(732) Bayer CropScience Inc., 2 T. W. Alexander Drive, Research Triangle Park, N. C. 27709, US;
(580) 21.11.2003

(111) 152715B
(210) 7488B
(732) ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, 316 00
Plzeň, okres Plzeň-město, CZ;
(580) 21.11.2003

(111)
(210)
(732)
(580)

(111) 153355B
(210) 15774B
(732) ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, 316 00
Plzeň, okres Plzeň-město, CZ;
(580) 21.11.2003

(111) 155329
(210) 27312
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003

(111) 155586
(210) 29369
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003

(111) 158323
(210) 41393
(732) BAYER AGRICULTURE LIMITED, Hauxton,
Cambridge, CB2 5HU, GB;
(580) 25.11.2003

162037
47563
PHARMACHIM HOLDING EAD., Sofia, BG;
09.12.2003

(111) 162268
(210) 48044
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003

(111) 162710
(210) 48749
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003

(111) 163547
(210) 50063
(732) SANSUI ELECTRIC CO., LTD., 23-3, Higashi
2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP;
(580) 14.11.2003

(111) 164586
(210) 51831
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003

(111) 165385
(210) 52626
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2004 - SK (zmeny v údajoch o majiteľovi OZ) 225
(111) 167348
(210) 56188
(732) AMERSHAM HEALTH AS, Nycoveien 2, 0485
Oslo, NO;
(580) 08.12.2003

(111) 175480
(210) 71138
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003

(111) 168172
(210) 56609
(732) Bayer CropScience GmbH, D-65929 Frankfurt
am Main, DE;
(580) 08.12.2003

(111) 175843
(210) 73122
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 169880
(210) 59239
(732) BENDELCO, Inc., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 1105 North Market
Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 21.11.2003

(111) 175844
(210) 73123
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 170034
(210) 59246
(732) AMERSHAM HEALTH AS, Nycoveien 2, 0485
Oslo, NO;
(580) 08.12.2003

(111) 171070
(210) 62064
(732) AMERSHAM HEALTH AS, Nycoveien 2, 0485
Oslo, NO;
(580) 08.12.2003

(111) 172126
(210) 1568-93
(732) PPS Group, a. s., Tajovského 7, 962 12 Detva,
SK;
(580) 09.12.2003

(111) 173019
(210) 62610
(732) Bayer CropScience GmbH, D-65929 Frankfurt
am Main, DE;
(580) 08.12.2003

(111) 173586
(210) 66168
(732) SABMiller Finance B. V., Hofplein 19, 3032 AC
Rotterdam, NL;
(580) 08.12.2003

(111) 174821
(210) 72139
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 175845
(210) 73124
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 175846
(210) 73125
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 175847
(210) 73126
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 176714
(210) 73133
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 176836
(210) 72229
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 12.12.2003

(111)
(210)
(732)
(580)

176859
2068-93
PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;
20.11.2003

(111)
(210)
(732)
(580)

176860
2060-93
PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;
20.11.2003

226 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2004 - SK (zmeny v údajoch o majiteľovi OZ)
(111)
(210)
(732)
(580)

176862
2062-93
PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;
20.11.2003

(111)
(210)
(732)
(580)

176863
2058-93
PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;
20.11.2003

(111)
(210)
(732)
(580)

176864
2065-93
PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;
20.11.2003

(111)
(210)
(732)
(580)

176865
2059-93
PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;
20.11.2003

(111)
(210)
(732)
(580)

176866
2061-93
PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;
20.11.2003

(111)
(210)
(732)
(580)

176867
2064-93
PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;
20.11.2003

(111)
(210)
(732)
(580)

176868
2070-93
PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;
20.11.2003

(111)
(210)
(732)
(580)

176904
2066-93
PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;
20.11.2003

(111)
(210)
(732)
(580)

176905
2063-93
PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;
20.11.2003

(111)
(210)
(732)
(580)

176906
2100-93
PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;
20.11.2003

(111) 177032
(210) 73128
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 177034
(210) 73130
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 177305
(210) 1144-93
(732) Imuna Pharm Holding, a. s., Jarková 269/17,
082 22 Šarišské Michaľany, SK;
(580) 08.12.2003

(111) 177366
(210) 1690-94
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 15.12.2003

(111) 177455
(210) 969-93
(732) Tasco Worldwide, Inc., 2889 Commerce Parkway, Mirimar, Florida 33025, US;
(580) 26.11.2003

(111) 177461
(210) 73131
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 177463
(210) 73136
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 177464
(210) 73142
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 177466
(210) 73135
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 177480
(210) 73137
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2004 - SK (zmeny v údajoch o majiteľovi OZ) 227
(111) 177727
(210) 65077
(732) SABMiller Finance B. V., Hofplein 19, 3032 AC
Rotterdam, NL;
(580) 08.12.2003

(111) 179082
(210) 49-94
(732) MARAZZI GRUPPO CERAMICHE S. P. A.,
Via Barberia 22/2, 40123 Bologna, IT;
(580) 03.12.2003

(111) 178279
(210) 1894-93
(732) AQUA BOHEMIA, s. r. o., Jinecká 319, 261 01
Příbram, CZ;
(580) 26.11.2003

(111) 179226
(210) 1816-94
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 15.12.2003

(111) 178280
(210) 1895-93
(732) AQUA BOHEMIA, s. r. o., Jinecká 319, 261 01
Příbram, CZ;
(580) 26.11.2003

(111) 179405
(210) 2201-93
(732) GEOFFREY, INC., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Geoffrey Way,
WAYNE, NJ 07470, US;
(580) 26.11.2003

(111) 178281
(210) 1896-93
(732) AQUA BOHEMIA, s. r. o., Jinecká 319, 261 01
Příbram, CZ;
(580) 26.11.2003

(111) 178428
(210) 1308-94
(732) LILLY PHARMA PRODUKTION GmbH & Co.
KG, Wiesingerweg 25, 20253 Hamburg, DE;
(580) 05.12.2003

(111) 179615
(210) 1750-94
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 15.12.2003

(111) 179616
(210) 1751-94
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 15.12.2003

(111) 178428
(210) 1308-94
(732) LILLY PHARMA PRODUKTION GmbH & Co.
KG, Diekstraat 1, D-25870 Norderfriedrichskoog, DE;
(580) 05.12.2003

(111) 180109
(210) 833-94
(732) KONTO s. r. o., Kominárska 2-4, 839 09 Bratislava, SK;
(580) 21.11.2003

(111) 178607
(210) 1485-93
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 180431
(210) 687-94
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 15.12.2003

(111) 178766
(210) 1578-93
(732) GUMOTEX a. s., Mládežnická 3A, č. p. 3062,
690 75 Břeclav, CZ;
(580) 21.11.2003

(111) 180562
(210) 73139
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 178959
(210) 2205-93
(732) Celtipharm, Allee Nicholas Leblanc PIBS, CP
130 - 56038 Vannes, FR;
(580) 14.11.2003

(111) 180605
(210) 1709-94
(732) AMERSHAM HEALTH AS, Nycoveien 2, 0485
Oslo, NO;
(580) 08.12.2003

228 VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2004 - SK (zmeny v údajoch o majiteľovi OZ)
(111) 180618
(210) 73127
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 185223
(210) 2494-96
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 15.12.2003

(111) 180982
(210) 73134
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 186233
(210) 1897-96
(732) A. P. Moller-Maersk A/S, Esplanaden 50,
DK-1098 Copenhagen K, DK;
(580) 04.12.2003

(111) 181677
(210) 498-95
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 15.12.2003

(111) 186752
(210) 393-97
(732) Choleva Lumír, Alšova 575, 708 00 Ostrava-Poruba, CZ;
(580) 14.11.2003

(111) 182363
(210) 168-98
(732) Fórum pre komunikačné technológie, Starhradská 18, 851 05 Bratislava, SK;
(580) 08.12.2003

(111) 187720
(210) 1641-96
(732) Veteran Car Club Bratislava-Rusovce, Hrdličkova 17, 831 01 Bratislava, SK;
(580) 03.12.2003

(111) 182965
(210) 2880-95
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 187721
(210) 1642-96
(732) Veteran Car Club Bratislava-Rusovce, Hrdličkova 17, 831 01 Bratislava, SK;
(580) 03.12.2003

(111) 182967
(210) 2882-95
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 188092
(210) 3163-97
(732) ROYAL TRANS TRADE s. r. o., A. Trajana
4648/2, 921 01 Piešťany, SK;
(580) 24.11.2003

(111) 184432
(210) 827-96
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 15.12.2003

(111) 188536
(210) 3138-97
(732) SABMiller Finance B. V., Hofplein 19, 3032 AC
Rotterdam, NL;
(580) 08.12.2003

(111) 184520
(210) 1900-96
(732) AMERSHAM HEALTH AS, Nycoveien 2, 0485
Oslo, NO;
(580) 08.12.2003

(111) 188679
(210) 2206-93
(732) GEOFFREY, INC., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Geoffrey Way,
WAYNE, NJ 07470, US;
(580) 26.11.2003

(111) 185085
(210) 1764-96
(732) PPS Group, a. s., Tajovského 7, 962 12 Detva,
SK;
(580) 28.11.2003

(111) 188836
(210) 1768-97
(732) Mostecká uhelná společnost, a. s. právní nástupce, V. Řezáče 315, 434 67 Most, CZ;
(580) 24.11.2003
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(111) 189231
(210) 3379-97
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 190993
(210) 3761-97
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 189348
(210) 1769-97
(732) Mostecká uhelná společnost, a. s. právní nástupce, V. Řezáče 315, 434 67 Most, CZ;
(580) 24.11.2003

(111) 190994
(210) 3762-97
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 189532
(210) 239-98
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 15.12.2003

(111) 190995
(210) 3763-97
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 189645
(210) 2200-93
(732) GEOFFREY, INC., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, One Geoffrey Way,
WAYNE, NJ 07470, US;
(580) 26.11.2003

(111) 190996
(210) 3764-97
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 189845
(210) 34-98
(732) Paradiso Czech, s. r. o., Dělnická 414, 696 81
Bzenec, CZ;
(580) 08.12.2003

(111) 190422
(210) 1184-98
(732) Bayer CropScience GmbH, D-65929 Frankfurt
am Main, DE;
(580) 08.12.2003

(111) 190990
(210) 3757-97
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 190991
(210) 3758-97
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 190992
(210) 3759-97
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 191004
(210) 353-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 191360
(210) 3465-97
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 191970
(210) 2787-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 191972
(210) 2789-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 191973
(210) 2790-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003
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(111) 191974
(210) 2791-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 192945
(210) 2050-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 191975
(210) 2792-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 193065
(210) 741-99
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 15.12.2003

(111) 191976
(210) 2793-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 193157
(210) 3760-97
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 191977
(210) 2794-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 193299
(210) 3539-97
(732) Stadlbauer Spiel- und Freizeitartikel GmbH,
Südwestpark 94, D-90449 Nürnberg, DE;
(580) 19.11.2003

(111) 191978
(210) 2795-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 193300
(210) 3540-97
(732) Stadlbauer Spiel- und Freizeitartikel GmbH,
Südwestpark 94, D-90449 Nürnberg, DE;
(580) 19.11.2003

(111) 191979
(210) 2796-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 194558
(210) 1831-99
(732) Bayer CropScience Inc., 2 T. W. Alexander Drive, Research Triangle Park, N. C. 27709, US;
(580) 21.11.2003

(111) 191980
(210) 2797-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 194558
(210) 1831-99
(732) Aventis CropScience USA, Inc., 2 T. W. Alexander Drive, Research Triangle Park, N. C.
27709, US;
(580) 21.11.2003

(111) 192287
(210) 3017-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 192347
(210) 3164-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 194905
(210) 2051-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 195089
(210) 2647-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003
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(111) 195090
(210) 2648-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195146
(210) 2622-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195091
(210) 3205-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195147
(210) 2623-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195101
(210) 2626-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195148
(210) 2624-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195104
(210) 2627-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195195
(210) 3338-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195105
(210) 2628-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195430
(210) 3072-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195133
(210) 3765-97
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 195431
(210) 2773-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195143
(210) 2619-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195432
(210) 2774-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195144
(210) 2620-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195433
(210) 2775-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195145
(210) 2621-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 195799
(210) 3247-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003
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(111) 195800
(210) 3248-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 197786
(210) 2791-2000
(732) GUBEK, Rožňavská pekáreň a cukráreň s. r. o.,
Jovická cesta 613, 049 51 Brzotín, SK;
(580) 03.12.2003

(111) 195801
(210) 3249-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 197787
(210) 2792-2000
(732) GUBEK, Rožňavská pekáreň a cukráreň s. r. o.,
Jovická cesta 613, 049 51 Brzotín, SK;
(580) 03.12.2003

(111) 195802
(210) 3250-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 197788
(210) 2794-2000
(732) GUBEK, Rožňavská pekáreň a cukráreň s. r. o.,
Jovická cesta 613, 049 51 Brzotín, SK;
(580) 03.12.2003

(111) 195803
(210) 3251-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 197980
(210) 2853-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 195804
(210) 3252-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 198010
(210) 118-2000
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(580) 15.12.2003

(111) 195805
(210) 3253-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 198080
(210) 2590-2000
(732) alessandro International GmbH & Co. KG, Hans-Böckler-Strasse 3, D-40764 Langenfeld, DE;
(580) 21.11.2003

(111) 196350
(210) 917-2000
(732) ROYAL TRANS TRADE s. r. o., A. Trajana
4648/2, 921 01 Piešťany, SK;
(580) 20.11.2003

(111) 198740
(210) 3827-2000
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 197482
(210) 2776-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,

(111) 198741
(210) 3828-2000
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 197606
(210) 2777-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 198742
(210) 3829-2000
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003
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(111) 198743
(210) 3830-2000
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 198886
(210) 3944-2000
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 198744
(210) 3831-2000
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 199250
(210) 2793-2000
(732) GUBEK, Rožňavská pekáreň a cukráreň s. r. o.,
Jovická cesta 613, 049 51 Brzotín, SK;
(580) 03.12.2003

(111) 198745
(210) 3832-2000
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 199369
(210) 3945-2000
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 198746
(210) 3833-2000
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 199370
(210) 3946-2000
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 198747
(210) 3834-2000
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 200335
(210) 1605-2001
(732) PPS Group, a. s., Tajovského 7, 962 12 Detva,
SK;
(580) 28.11.2003

(111) 198748
(210) 3835-2000
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 200680
(210) 2210-2001
(732) WALTEC, spol. s r. o., Miletičova 23, 821 09
Bratislava, SK;
(580) 25.11.2003

(111) 198749
(210) 3836-2000
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 200683
(210) 2213-2001
(732) WASEC, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;
(580) 25.11.2003

(111) 198799
(210) 173-2001
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 201312
(210) 1587-2001
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 198829
(210) 2625-99
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 201974
(210) 3603-2001
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003
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(111) 201975
(210) 3604-2001
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 202251
(210) 3565-2001
(732) WASEC, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;
(580) 25.11.2003

(111) 202874
(210) 454-2002
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003

(111) 203482
(210) 1819-98
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 01.12.2003

(111) 204106
(210) 2107-2002
(732) Ing. Dagmar Amrichová - DAIRA, Bratislavská
30, 040 11 Košice, SK;
(580) 03.12.2003

(111) 204502
(210) 2769-2002
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(580) 28.11.2003
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 161510
(210) 46999
(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) 24.11.2003

(111) 176714
(210) 73133
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 01.01.2000
(580) 15.12.2003

(111) 190707
(210) 3139-97
(732) SABMiller Finance B. V., Hofplein 19, 3032 AC
Rotterdam, NL;
(791) Pivovar Šariš, a. s., Pivovarská 9, 082 21 Veľký
Šariš, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 30.07.2003
(580) 10.12.2003

(111) 194249
(210) 2094-96
(732) V. K. Konzulex, s. r. o., Miletičova 7, 821 08
Bratislava, SK;
(791) m-media, s. r. o., Leškova 3, 811 04 Bratislava,
SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 10.11.2003
(580) 05.12.2003

(111) 198987
(210) 3144-2000
(732) SPONIMEX, spol. s r. o., Nupodská cesta 552,
956 33 Chynorany, SK;
(791) ZDROJ - HOS, a. s., Nupodská cesta 552, 956 33
Chynorany, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 30.10.2003
(580) 08.12.2003

(111) MOZ 624511
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 627634
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 628263
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 629244
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 629689
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 629926
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 638190
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

236

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2004 - SK (oznámenia - ochranné známky)

(111) MOZ 43252
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 661695
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 652284
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 668105
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 652285
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 668762
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 652288
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 668763
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 652290
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 686320
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 652292
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 670358
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 655626
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 743428
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004
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(111) MOZ 779912
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 418540
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

(111) MOZ 779912
(732) UNILEVER NV, Weena 455, Rotterdam, NL;
(791) UNILEVER SLOVENSKO, spol s. r. o., Cintorínska 7, 810 00 Bratislava, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 4. 11. 2003
(580) 17.12.2003

(111) MOZ 779913
(732) UNILEVER NV, Weena 455, Rotterdam, NL;
(791) UNILEVER SLOVENSKO, spol s. r. o., Cintorínska 7, 810 00 Bratislava, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 4. 11. 2003
(580) 17.12.2003

(111) MOZ 652283
(732) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151,
130 00 Praha 3, CZ;
(791) Opavia - LU, s. r. o., Priemyselná ulica, 905 01
Senica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1. 1. 2000
(580) 12.1.2004

Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111) 202948
(220) 20.12.2002
(800) 811 789
Dátum medzinárodného zápisu: 09.06.2003
Platnosť pre: CZ, HU, DE, PL, AT

(111) 204052
(220) 23.04.2003
(800) 812 962
Dátum medzinárodného zápisu: 05.10.2003
Platnosť pre: CZ, HU, PL

(111) 203506
(220) 19.12.2002
(800) 812 431
Dátum medzinárodného zápisu: 06.08.2003
Platnosť pre: BX, BA, BG, CZ, DK, FI, FR, GR,
GE, HR, LI, LV, MK, HU, MC, DE, NO, PL,
PT, AT, RO, RU, SM, SI, YU, ES, CH, TJ, IT,
TR, UA, UZ, GB

(111) 204053
(220) 23.04.2003
(800) 812 960
Dátum medzinárodného zápisu: 06.10.2003
Platnosť pre: CZ, HU, PL

(111) 203772
(220) 30.09.2002
(800) 811 799
Dátum medzinárodného zápisu: 08.09.2003
Platnosť pre: CZ, HU, DE, PL

(111) 204049
(220) 14.04.2003
(800) 812 776
Dátum medzinárodného zápisu: 06.10.2003
Platnosť pre: CZ, HU, PL, AT, UA
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(111) 204054
(220) 23.04.2003
(800) 812 959
Dátum medzinárodného zápisu: 06.10.2003
Platnosť pre: CZ, HU, PL
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Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)

(210)

1701-2001
3385-2001
3765-2001
3934-2001
341-2002
899-2002

1878-2002
2750-2002
2753-2002
2757-2002
3048-2002
3049-2002

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)
3456-2000

Čiastočne vymazané ochranné známky
(111) 180991
(210) 1199-93
(220) 15.07.1993
Dátum čiastočného výmazu: 14.07.2003
(511) 32 - Pivá všetkých druhov.
8 (511) 32
(580) 14.07.2003

(111) 186191
(210) 112-97
(220) 15.01.1997
Dátum čiastočného výmazu: 27.04.2001
(511) 29 - Ovocné pretlaky.
30 - Ocot, chuťové prísady.
8 (511) 29, 30
(580) 27.04.2001

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

95454
96492
99269
99270
99873
99874
104769
151129
151131
151144
155439
155440
155468
155469
155470
155471
155472
155490
161465
161466
161529
161577
161598
161647
161772
161868
161896
162314
165477
165565
165612
165615

24.04.2003
05.04.2003
04.04.2003
16.04.2003
30.04.2003
30.04.2003
09.04.2003
09.04.2003
17.04.2003
21.04.2003
10.04.2003
10.04.2003
04.04.2003
04.04.2003
04.04.2003
04.04.2003
04.04.2003
28.04.2003
04.04.2003
04.04.2003
04.04.2003
18.04.2003
18.04.2003
05.04.2003
20.04.2003
18.04.2003
05.04.2003
19.05.2003
01.04.2003
28.04.2003
14.04.2003
05.04.2003

166049
168494
170398
170399
171027
171028
172081
172091
172119
172201
172249
172250
172254
172255
172274
172275
172276
172295
172296
172305
172313
172317
172323
172325
172336
172365
172366
172367
172368
172369
172371
172372

22.04.2003
23.03.2000
11.03.2001
11.03.2001
15.05.2001
15.05.2001
23.04.2003
08.04.2003
01.04.2003
05.04.2003
30.04.2003
01.04.2003
30.04.2003
30.04.2003
15.04.2003
15.04.2003
15.04.2003
09.04.2003
09.04.2003
09.04.2003
09.04.2003
19.04.2003
19.04.2003
19.04.2003
19.04.2003
19.04.2003
19.04.2003
19.04.2003
20.04.2003
20.04.2003
20.04.2003
20.04.2003

(111)
172373
172374
172415
172416
172418
172419
172422
172423
172425
172437
172443
172446
172452
172453
172454
172455
172456
172457
172458
172461
172519
172526
172528
172529
172530
172638
172646
172678
172685
172694
172703
172840

(141)

(111)

(141)

20.04.2003
20.04.2003
05.04.2003
05.04.2003
05.04.2003
05.04.2003
05.04.2003
05.04.2003
05.04.2003
30.04.2003
08.04.2003
29.04.2003
19.04.2003
19.04.2003
19.04.2003
19.04.2003
19.04.2003
19.04.2003
19.04.2003
19.04.2003
16.04.2003
05.04.2003
01.04.2003
01.04.2003
01.04.2003
01.04.2003
16.04.2003
05.04.2003
16.04.2003
22.04.2003
21.04.2003
23.04.2003

172850
173812
173813
174077
174079
174080
174081
174082
174090
174092
174093
174141
174151
174153
174157
174159
174385
174388
174389
174596
174597
174598
174603
174633
175286
175345
175346
175347
175348
175533
175577
175579

22.04.2003
27.04.2003
27.04.2003
22.04.2003
30.04.2003
30.04.2003
30.04.2003
30.04.2003
13.04.2003
13.04.2003
22.04.2003
23.04.2003
29.04.2003
29.04.2003
29.04.2003
08.04.2003
23.04.2003
01.04.2003
01.04.2003
23.04.2003
23.04.2003
23.04.2003
19.04.2003
13.04.2003
07.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
08.04.2003
06.04.2003
28.04.2003
16.04.2003
29.04.2003

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2004 - SK (oznámenia - ochranné známky)
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

175581
175892
175900
175945

29.04.2003
29.04.2003
23.04.2003
30.04.2003

175946
175947
176238
176270

30.04.2003
30.04.2003
30.04.2003
30.04.2003

176500
176772
176873
177689

09.04.2003
29.04.2003
05.04.2000
05.04.2003

194495 26.10.2001
194784 15.06.2001
195402 18.11.2003

239

(141)

Opravy mien
(210) 1703-2002
(731) DOMINO akciová spoločnosť Žilina, Dolné
Rudiny 1, 010 01 Žilina, SK;
Vestník č 8/2003 str. 123

(111) 95504
(210) 971
(732) HCHZ - Chemie Hrušov, a. s., Čujkovova
30/1736, 700 30 Ostrava - Zábřeh, CZ;
Vestník č 2/2002 str. 235

(210) 1704-2002
(731) DOMINO akciová spoločnosť Žilina, Dolné
Rudiny 1, 010 01 Žilina, SK;
Vestník č 8/2003 str. 123

Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb
(111) 204311
(210) 1703-2002
(511) 20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy,drevený,
kovový a plastový nábytok,…
Vestník č 8/2003 str. 123

(111) 204312
(210) 1704-2002
(511) 20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy,drevený,
kovový a plastový nábytok,…
Vestník č 8/2003 str. 123

Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Vo Vestníku UPV SR č. 8/2003 boli omylom zverejnené prioritné údaje (310), (320), (330) k POZ 2713-2002 v kapitole
Zverejnené prihlášky ochranných známok.

