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Zverejnené prihlášky ochranných známok
(210)

(210)

(210)

(210)

811-99
2018-2000
2185-2000
2186-2000
2187-2000
3286-2001
1245-2002
1557-2002
2080-2002
2100-2002
2782-2002
2924-2002
2940-2002
2941-2002
3192-2002
3313-2002
3569-2002
3677-2002
3733-2002
3755-2002
123-2003
421-2003
443-2003
502-2003
516-2003
530-2003
541-2003
546-2003
587-2003
625-2003
701-2003
702-2003
703-2003
704-2003
781-2003
782-2003
825-2003
830-2003
831-2003
856-2003
861-2003
896-2003
898-2003
902-2003
903-2003
904-2003
905-2003
906-2003
913-2003
914-2003
915-2003
926-2003
941-2003
942-2003
943-2003
953-2003
1127-2003
1128-2003
1129-2003
1130-2003
1131-2003
1133-2003
1134-2003

1154-2003
1155-2003
1156-2003
1157-2003
1178-2003
1179-2003
1180-2003
1181-2003
1182-2003
1183-2003
1186-2003
1189-2003
1190-2003
1191-2003
1192-2003
1193-2003
1194-2003
1198-2003
1199-2003
1200-2003
1201-2003
1205-2003
1210-2003
1213-2003
1215-2003
1216-2003
1217-2003
1220-2003
1231-2003
1233-2003
1234-2003
1236-2003
1243-2003
1247-2003
1248-2003
1270-2003
1271-2003
1281-2003
1282-2003
1283-2003
1284-2003
1285-2003
1286-2003
1287-2003
1292-2003
1304-2003
1310-2003
1311-2003
1312-2003
1313-2003
1314-2003
1315-2003
1316-2003
1317-2003
1318-2003
1319-2003
1320-2003
1321-2003
1322-2003
1323-2003
1324-2003
1325-2003
1326-2003

1327-2003
1328-2003
1329-2003
1330-2003
1331-2003
1332-2003
1333-2003
1334-2003
1335-2003
1336-2003
1337-2003
1338-2003
1339-2003
1340-2003
1341-2003
1342-2003
1343-2003
1344-2003
1348-2003
1349-2003
1350-2003
1386-2003
1392-2003
1393-2003
1394-2003
1395-2003
1437-2003
1442-2003
1465-2003
1499-2003
1500-2003
1501-2003
1502-2003
1503-2003
1504-2003
1505-2003
1506-2003
1508-2003
1509-2003
1510-2003
1511-2003
1512-2003
1513-2003
1514-2003
1515-2003
1516-2003
1517-2003
1518-2003
1519-2003
1524-2003
1529-2003
1535-2003
1536-2003
1538-2003
1539-2003
1540-2003
1546-2003
1547-2003
1548-2003
1555-2003
1596-2003
1597-2003
1598-2003

1599-2003
1600-2003
1609-2003
1610-2003
1611-2003
1612-2003
1613-2003
1614-2003
1617-2003
1618-2003
1622-2003
1626-2003
1634-2003
1635-2003
1638-2003
1639-2003
1642-2003
1648-2003
1649-2003
1650-2003
1651-2003
1652-2003
1653-2003
1662-2003
1665-2003
1667-2003
1669-2003
1670-2003
1676-2003
1677-2003
1679-2003
1680-2003
1681-2003
1682-2003
1683-2003
1684-2003
1685-2003
1687-2003
1688-2003
1689-2003
1690-2003
1691-2003
1692-2003
1693-2003
1694-2003
1695-2003
1696-2003
1697-2003
1698-2003
1699-2003
1700-2003
1701-2003
1702-2003
1703-2003
1716-2003
1723-2003
1725-2003
1728-2003
1740-2003
1741-2003
1742-2003
1743-2003
1744-2003
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(210)

(210)

(210)

(210)

1745-2003
1748-2003
1759-2003
1780-2003
1781-2003
1782-2003
1783-2003
1784-2003
1786-2003
1793-2003
1794-2003
1837-2003
1839-2003
1841-2003
1852-2003
1860-2003
1861-2003
1864-2003
1866-2003
1867-2003
1868-2003
1869-2003
1870-2003
1871-2003
1878-2003
1880-2003

1885-2003
1886-2003
1887-2003
1888-2003
1889-2003
1901-2003
1902-2003
1903-2003
1904-2003
1907-2003
1908-2003
1910-2003
1911-2003
1915-2003
1916-2003
1917-2003
1921-2003
1956-2003
1958-2003
1959-2003
1967-2003
1968-2003
1969-2003
1985-2003
2001-2003
2002-2003

2003-2003
2004-2003
2009-2003
2010-2003
2011-2003
2012-2003
2018-2003
2019-2003
2020-2003
2033-2003
2034-2003
2035-2003
2036-2003
2037-2003
2038-2003
2039-2003
2040-2003
2047-2003
2103-2003
2104-2003
2106-2003
2108-2003
2109-2003
2110-2003
2111-2003
2150-2003

2161-2003
2188-2003
2191-2003
2193-2003
2194-2003
2195-2003
2196-2003
2199-2003
2200-2003
2201-2003
3103-2003
3686-2003
3687-2003
91-2004
157-2004
829-2004
1031-2004
1278-2004
1307-2004
1322-2004
1347-2004
1349-2004
1369-2004
1402-2004
1403-2004
1405-2004

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

811-99
30.3.1999
24, 25, 28, 35
24 - Obliečky na vankúše; obloženie nábytku
textilnými látkami; tkaniny, látky na textilné využitie; samolepiaci textil nanášaný teplom; textílie neprepúšťajúce plyn pre lietajúce balóny; látky s imitáciou kože; čalúnnické látky; kúpeľňové
textílie s výnimkou oblečenia; vlajky; sieťovina;
bukram - hrubé voskované plátno, najmä knihárske; brokáty; textílie; vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna; hrubé plátno; konopné tkaniny;
konopné plátno; textílie na obuv; behúne na stôl;
ševioty - vlnené tkaniny; handry; voskované
plátno; zamat; bavlnené textílie; obliečky na matrace; sýpkovina; posteľné pokrývky za papiera;
obrusy s výnimkou papierových; prikrývky na
stôl s výnimkou papierových; cestovné prikrývky; plédy; štóly; krep - textília; krepon - jemná
vlnená tkanina; damask - tkanina; tkaniny; plachty; vlajky, zástavy s výnimkou papierových; zástavovina - tkanina; drožet - vzorovaná pretkávaná látka; prikrývky; pružné tkaniny; utierky na
riad; plátna s predkresleným vzorom na vyšívanie; predkreslené látky na výšivky; flanel na
zdravotnícke účely; mycia; flauš; obväzovina,
riedke plátno; barchet; rukavice na umývanie;
gáza; držiaky na záclony a závesy z textilných
materiálov; pogumovaná tkanina s výnimkou
tkaniny na papiernické účely; zrebné rúcho; poťahy na nábytok; hodvábne tkaniny na tlačové
vzory; potlačený kartún; žerzej - pleteniny; jutová látka; vlnené látky; textilné rolety; ľanové
tkaniny; posteľná bielizeň; plátenná bielizeň;
plátno s kosoštvorcovým vzorom; stolové textílie; bielizeň posteľná a stolová; utierky, textilné
obrúsky; marabut - látka; pokrývky na nábytok,
z plastov; moleskin - textilné vreckovky; sieťky
proti moskytom; obliečky na vankúše; plastické
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materiály ako náhradky tkanín; dverové závesy;
ramié - látka; rajón - umelý hodváb ako látka;
závesy, textilné alebo umelohmotné; textilné
utierky na tvár; látky z hodvábu; tyl; esparo - látka; taft; pleteniny; záclonky; zefír - tkanina; mušelín, kartún; podložky pod poháre alebo taniere prestieranie; podložky na stôl s výnimkou papierových - anglické prestieranie; netkané textílie;
lôžkoviny; spacie vaky nahrádzajúce prikrývky;
obrúsky na odstraňovanie líčidla; látkové značky;
textilné tapety; tlačiace pásy; ozdobné obliečky
na vankúše; textilné obrúsky; prikrývky a pokrývky na posteľ.
25 - Gymnastické - telocvičné dresy; mantila;
maškarné kostýmy; sárí; oblečenie z imitácie kože; šatky, závoje; tričká; oblečenie pre motoristov; obuv na kúpanie; pančuchy; pančuchy
absorbujúce pot; baretky; pracovné plášte; boa - kožušinová alebo perová ozdoba okolo krku;
čiapky; pleteniny; celé topánky; potné vložky;
korzety; šnurovacie topánky; goliere; krátke peleríny; vlnené šály; krátke kabátiky; pánske
spodky; živôtiky, korzety - bielizeň; bielizeň; kapucne; šilty na pokrývky hlavy; opasky; župany;
rúcha, ornáty; ponožky; pánske podväzky; podväzky; košele; náprsenky; klobúky; pokrývky
hlavy; kovové časti na obuv; oblečenie z kožušiny; snímateľné goliere; pančuškové nohavice;
kombinézy na vodné lyžovanie; kombinézy ako
oblečenie; bielizeň pohlcujúca pot; kostýmy,
obleky; konfekcia; detské nohavičky; chrániče
uší proti chladu ako pokrývky hlavy; kravaty;
zvršky; gamaše; krátke, jazdecké alebo spodné
nohavice; nohavice; cyklistické oblečenie; vrchné ošatenie; rukavice; šatky, šály; šerpy; espadrily - letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu; kožušinové štóly;
futbalová obuv; cylindre; gabardénové plášte;
šnurovačky; galoše; vesty; podpinky; závoje;
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gymnastické cvičky; plášte; nepremokavý odev;
pletené svetre; sukne; detské plienky, textilné;
detská výbavička; livreje; športové bundy; tielka,
tričká; zástery; rukávniky; manipuly; palčiaky;
papuče; peleríny; dámske plášte, lemované kožušinou; plážové oblečenie; plážová obuv; pulóvre;
pyžamá; šaty; dreváky; sandále; kabáty; zvrchníky; tógy; uniformy; bundy; saká, bundy; oblečenie z papiera; kúpacie čiapky; plávky; kúpacie
plášte; podbradníky, nie z papiera; nánožníky,
nie elektricky vyhrievané; čelenky; teplé krátke
kabáty s kapucňou; spodničky; lyžiarske topánky; kombiné; body - bielizeň.
28 - Plyšové hračky; stolové hry; lopty na hranie;
rukavice na kriket; stacionárne bicykle na cvičenie; hračky; topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami; zariadenie na bowling; boxerské rukavice; stavebnice; posilňovacie stroje;
zariadenia na kulturistiku; zariadenia na telesné
cvičenia; ozdoby alebo darčeky rozdávané hosťom pri večierkoch; chrániče na holene - športový tovar; taška s kriketovými potrebami; cvičebné náradie; golfové vaky; atrapy; lyžiarske viazanie; hracie rukavice; udice; spoločenské hry;
návnady na lovenie alebo chytanie rýb; rybárske
náradie; bábiky; divadelné masky; karnevalové
masky; modely automobilov; plutvy na plávanie;
kolieskové korčule; korčule; surfovacie dosky;
šaty pre bábiky; obaly na lyže; lyže; surfovacie
lyže; gymnastické zariadenia; šermiarske masky,
rukavice; bejzbalové rukavice; postroje pre horolezcov; upínacie pásy pre horolezcov; chrániče
na lakte, ako športové potreby; nákolennice ako
športový tovar; ochranné vypchávky ako časti
športových úborov; skejtbordy; vodné lyže; golfové rukavice.
35 - Zásielkové reklamné služby; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia
vzoriek; prenájom reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; reklama; reklamné agentúry; prenájom reklamných
priestorov, reklamných plôch; sprostredkovanie
obchodu s tovarom.

(540)

(731) G. L. G. s. r. o., M. R. Štefánika 875/200, 093 01
Vranov nad Topľou, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
7 (511)
(511)

2018-2000
12.7.2000
001492206
4.2.2000
EM
25
25 - Odevy všetkých druhov zahrnuté v triede 25,
najmä odevy a oblečenie na voľný čas, športové
odevy a oblečenie, lyžiarske odevy a oblečenie a
plážové odevy a oblečenie, kožušiny a kožené
odevy ako oblečenie, pokrývky hlavy, najmä
čiapky a klobúky, rukavice, príslušenstvo oble-

čenia najmä čelenky; obuv, najmä športová obuv
a obuv na voľný čas.
(540)

(731) Higson International Ltd., 6th Fl., Kotefair Bldg.,
13-15 Parkes Street, Kowloon, Hong Kong, HK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

2185-2000
26.7.2000
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 21, 35, 38, 42
7 - Stroje všetkého druhu patriace do tejto triedy,
prevodovky a iné súkolesia, transmisie a iné pohony, transportéry, dopravníky, motory s výnimkou do pozemných vozidiel, piestne kriaky, karburátory, čerpadlá a filtre, čistiace stroje aj pre
vysokotlakové čistenie, ložiská, perá, ventily,
motory elektrické, elektromotory, elektrické generátory, rozdeľovače drôtov, navíjacie stojany,
káblové ťahače, stojany pre priemysel s mechanickou obsluhou, obrábacie stroje, strojové reťazové nástroje, frézky, nožnice, vŕtačky, nože,
sústruhy, skľučovadlá, strojové rezacie nástroje,
píly, dierovače, vrtáky, stroje na spracovanie kovu, plastických hmôt a dreva a odpadu z nich,
formy, šablóny, nástroje a iné pomôcky, stroje
brúsiace, brúsne kotúče, zarovnávacie nástroje,
zváracie stroje, zváračky, autogény, kotly, zariadenia a prostriedky na mechanizáciu, robotizáciu
a racionalizáciu technologických procesov, manipulátory, roboty, stavebné stroje, žeriavy, vyťahovacie mechanizmy, kladkostroje, rýpadlá,
zdvíhacie prístroje, zemné, geologické, poľnohospodárske, lesnícke a záhradnícke stroje, poľnohospodárske náradie, stroje na obalovú techniku, baliace stroje, etiketovacie stroje, farebné
značkovače, striekacie pištole, pneumatické dierovače a viazače, skartovacie stroje, textilné stroje, šijacie stroje, elektrónové litografy, tovary pre
priemysel a domácnosti obsahujúce elektrotechnické prvky, a to rotačné spotrebiče, ako sú univerzálne a špeciálne kuchynské spotrebiče (hlavne elektrické mlynčeky, šľahače, miesiče cesta,
lisy a odstredivky ovocia, brúsky na nože, mixéry, rezačky mäsa, strúhače, škrabače zemiakov,
kuchynské roboty, prístroje na sekanie, krájače),
mangle; upratovacie spotrebiče (hlavne elektrické vysávače, leštičky parkiet, šampónovače, klepáče, leštičky nábytku a parkiet, automatické
práčky a žmýkačky, umývačky riadu); mechanické časti a dielce, kontrolné mechanizmy ku
strojom, motorom a strojom s vlastným pohonom, žeriavy, generátory prúdu, upínadlá vrtákov, hlavy vrtákov, polotovary a vložky nástrojov, filtrovacie stroje, prístroje na premenu paliva
pre motory s vnútorným spaľovaním, elektrické
motory iné ako do pozemných vozidiel, turbíny
iné ako na pozemné vozidlá, poháňacie mechanizmy iné ako na pozemné vozidlá, čerpadlá
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(časti strojov a motorov), ventily, štartéry pre
motory a stroje, turbíny (hydraulické), turbokompresory, textilné stroje, súčiastky ku všetkým
predchádzajúcim tovarom tejto triedy; jednoúčelové stroje na výrobu elektronických a elektrických zariadení a ich súčastí.
8 - Elektrické strojčeky na strihanie vlasov, fúzov
a nechtov, kulmy, žehličky s výnimkou elektrických.
9 - Elektrochemické zdroje prúdu; zapaľovacie
sviečky, zapaľovacie cievky a prívodné káble,
pasívne súčiastky, hlavne rezistory, termistory,
potenciometre, kondenzátory, konektory, iné
spojovacie zariadenia, malé transformátory, tlmiče a iné induktory, informačné relé, spínače,
plošné spoje, istiace prvky, prerušovače prúdu,
dosky plošných spojov (elektrické a tlačené),
obvody (elektrické, integrované a tlačené); elektrické žehličky, aktívne súčiastky, obrazovky,
röntgenky, iné elektrónky, hlavne fotonásobiče,
tlejivky, mikrovlnné elektrónky, diódy, tranzistory, tyristory vrátane diákov a triákov, iné diskrétne polovodičové súčiastky, kryštálové jednotky,
piezokeramické zariadenia a súčiastky, vysokofrekvenčná keramika, elektrónky, snímacie elektrónky, vysielacie elektrónky, pamäťové elektrónky, mikrovlnné elektrónky, mikroelektrické
obvody, hlavne monolické integrované obvody,
hybridné integrované obvody, spínacie integrované obvody, pamäťové integrované obvody,
procesory (CPU); optoelektronické súčiastky
a zariadenia, hlavne fotoelektronické súčiastky,
displeje, elektroluminiscenčné panely, mikrovlnné prvky a obvody, magnetické a elektromagnetické súčiastky a zariadenia, feritové prvky, rôzne
elektrické prvky, hlavne filtre; ultramikrotómy,
mikroskopy vrátane elektrónových; zariadenie
pre teresteriálny, káblový a satelitný prenos informácií, zariadenie lokálnej a integrovanej telekomunikačnej siete, zariadenia na diaľkovú signalizáciu, ovládanie a meranie, mobilné telefónne prístroje a príslušenstvo využívajúce sieť
GSM, prístroje a zariadenia na prenos dát po optických vláknach, lasery a laserové telekomunikačné a meracie zariadenia, antény, prijímače
a dekodéry na satelitný prenos dát, vybavenie a
zariadenie na drôtovú informačnú techniku,
hlavne telefónne prístroje, ústredne, dispečerské
a konferenčné zariadenia, dorozumievacie zariadenia, videotelefóny, prístroje a zariadenia pre
rádiokomunikáciu a televíziu, hlavne rozhlasové
a televízne vysielače, prevádzače, antény a anténne sústavy, rádioreléové spoje, rádiostanice,
rádiové spojovacie a ovládacie zariadenia, priemyselná televízia, pozemné terminály pre družicové spoje, zariadenia na príjem a distribúciu televíznych a rozhlasových signálov, prístroje a zariadenia miestneho rozhlasu po drôte, televízne
a rozhlasové štúdiové zariadenia vrátane ozvučovacích a akustických zariadení, televízne prenosové a reportážne vozy, ovládacie pulty, hlásateľské a prekladateľské zariadenia, mixážne pulty
vrátane príslušenstva; magnetické karty, rádiolokalačné a navigačné prístroje a pomôcky, radary,
dátové stanice, vybavenie priemyselnej elektroniky, hlavne elektronické a elektrické návestné,
zabezpečovacie a kontrolné prístroje a zariadenia
pre cestnú, železničnú, lodnú, leteckú a banskú
dopravu vrátane zvukových a optických
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indikačných a signalizačných zariadení, elektronické a elektrické zabezpečovacie zariadenia proti krádeži, požiaru a podobné bezpečnostné poplašné zariadenia, stroje a zariadenia na automatizáciu, reguláciu a riadenie priemyselnej výroby
vrátane zariadení ovládaných hlasom, snímače,
senzory, akčné jednotky, riadiace jednotky; špeciálne elektronické zariadenia pre textilný priemysel, hlavne snímače prietrhu vlákna, riadiace
jednotky pre textilné stroje; elektronické
a elektrické prístroje, osciloskopy a oscilografy,
analytické prístroje, hlavne elektrické a elektronické registračné, indikačné, meracie, kontrolné
a testovacie prístroje a zariadenia vrátane prístrojov na meranie neelektrických veličín, telekomunikačné meracie prístroje; prístroje a zariadenia
pre nukleárnu techniku, hlavne urýchľovače častíc, prístroje na indikáciu, meranie a kontrolu rádioaktívneho žiarenia, nukleárne rezonančné
spektometre; meteorologické prístroje, ultrazvukové prístroje, vedecké a laboratórne prístroje,
generátory hodinových impulzov, hlavne elektronické metronómy, prístroje na váženie, vákuové zariadenia, hlavne kanálikové násobiče elektrónov, vákuové zhasínadlá, vákuové kondenzátory, prístroje na vývin a meranie vákua, hmotné
spektrometre, ultravysokovákuové zariadenia, lineárne urýchľovače, mikrovlnné oscilátory, generátory koherenčného zariadenia, mikroprocesory,
zariadenia
spotrebnej
elektroniky,
a to rádiové a televízne prijímače, monitory
a displeje, videorekordéry, diktafóny, gramofóny,
cievkové a kazetové magnetofóny, videokamery,
cievkové a kazetové prehrávače, laserové digitálne prehrávače, tunery a elektronické zosilňovače,
kinematografické prístroje, fotoaparáty, kamery,
fotoelektronické doplnky, televízne hry a hračky,
príslušenstvo a diely k prístrojom spotrebnej
elektroniky, hlavne elektromechanické, elektromagnetické a elektroakustické meniče, mikrofóny, reproduktory, slúchadlá a zosilňovače, CD
a DVD prehrávače, káble, záznamové médiá,
hlavne dosky, pásky, kazety, disky; stroje a zariadenia na zber, prenos, spracovanie a uchovávanie dát a ich vzájomná kombinácia, hlavne počítače, servery, počítačový softvér a hardvér vrátane interaktívnych multimediálnych aplikácií,
kalkulačky, modemy, terminály, tlačiarne, kopírky, skenery, faxy a iné kancelárske prístroje, počítačové periférne zariadenia, zobrazovacie jednotky, disketové mechaniky, pamäťové karty,
elektronické diáre, indikátory elektronickej pomôcky pre polytechnickú výchovu a vyučovanie
vrátane mikropočítačov a elektronických stavebníc a hier, interaktívne set-top boxy na príjem
a odosielanie dát, optické káble a ich príslušenstvo; elektrotechnické výrobky pre priemysel
a domácnosti patriace do tejto triedy, súčasti
a diely všetkých uvedených tovarov tejto triedy.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubolekárske a zverolekárske, umelé údy, oči
a zuby, ortopedické pomôcky, materiály na šitie,
lekárske diagnostické zobrazovacie prístroje vrátane (okrem iného) röntgenových a rádiologických prístrojov, röntgenových trubíc a príslušenstva, lekárske elektronické prístroje a zariadenia na účely vyšetrovania diagnostické a terapeutické vrátane stimulačných prístrojov funkcií živých organizmov, vybračné masážne strojčeky,
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zariadenia počítačovej tomografie, magnetického
rezonančného zobrazovania a spektroskopických
prístrojov, ultrazvukových lekárskych prístrojov,
nukleárnych lekárskych prístrojov, prístrojov pozitrónovej emisnej tomografie, prístrojov radiačnej terapie, lekárskych intervenčných prístrojov
a lekárskeho diagnostického zobrazovania, terapeutického a intervenčného príslušenstva, súčiastky ku všetkým predchádzajúcim tovarom v
tejto triede.
11 - Elektrické zdroje svetla, hlavne žiarovky,
výbojky, žiarivky, osvetľovacie zariadenia, svietidlá a ich diely; rôzne tepelné spotrebiče na
princípe priameho a nepriameho vyhrievania
(hlavne elektrické a plynové variče, sporáky,
ohrievače vody, varné kanvice, teplomety, infražiariče, grily, sendvičovače, hriankovače, zváracie prístroje, fritézy, rúrky na pečenie, ohrievače
vzduchu, elektrické kachle, teplovzdušné ventilátory, klimatizátory, telesá na ohrev rôznych kúpeľov, sušičky, mikrovlnné rúry, bublinkové kúpele); zariadenia na chladenie, ľadničky, mraziace boxy; zariadenia na výrobu pary, sušenie, vetranie, na rozvod vody, sterilizačné zdravotnícke
prístroje, klimatizačne zariadenia, sušičky oblečenia, odvlhčovače, zvlhčovače, digestory a ventilačne systémy, súčiastky ku všetkým predchádzajúcim tovarom tejto triedy.
14 -Elektronické hodiny všetkých druhov.
15 - Elektronické hudobné nástroje.
21 - Strojčeky na zmrzlinu.
35 - Služby elektronického obchodovania s tovarom, inzertná a reklamná činnosť pre tovary uvedených tried.
38 - Telekomunikačné služby, prenájom telekomunikačného a prenosového zariadenia, služby
komunikácie po internete a intranete.
42 - Služby počítačového programovania, licencie duševného vlastníctva.

(540)

(731) TESLA, a. s., Poděbradská 56/186, 180 66
Praha 9 - Hloubětín, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

2186-2000
26.7.2000
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 21, 35, 38, 42
7 - Stroje všetkého druhu patriace do tejto triedy,
prevodovky a iné súkolesia, transmisie a iné pohony, transportéry, dopravníky, motory s výnimkou do pozemných vozidiel, piestne kriaky, karburátory, čerpadlá a filtre, čistiace stroje aj pre
vysokotlakové čistenie, ložiská, perá, ventily,
motory elektrické, elektromotory, elektrické generátory, rozdeľovače drôtov, navíjacie stojany,
káblové ťahače, stojany pre priemysel s mechanickou obsluhou, obrábacie stroje, strojové reťazové nástroje, frézky, nožnice, vŕtačky, nože,
sústruhy, skľučovadlá, strojové rezacie nástroje,
píly, dierovače, vrtáky, stroje na spracovanie ko-

vu, plastických hmôt a dreva a odpadu z nich,
formy, šablóny, nástroje a iné pomôcky, stroje
brúsiace, brúsne kotúče, zarovnávacie nástroje,
zváracie stroje, zváračky, autogény, kotly, zariadenia a prostriedky na mechanizáciu, robotizáciu
a racionalizáciu technologických procesov, manipulátory, roboty, stavebné stroje, žeriavy, vyťahovacie mechanizmy, kladkostroje, rýpadlá,
zdvíhacie prístroje, zemné, geologické, poľnohospodárske, lesnícke a záhradnícke stroje, poľnohospodárske náradie, stroje na obalovú techniku, baliace stroje, etiketovacie stroje, farebné
značkovače, striekacie pištole, pneumatické dierovače a viazače, skartovacie stroje, textilné stroje, šijacie stroje, elektrónové litografy, tovary pre
priemysel a domácnosti obsahujúce elektrotechnické prvky, a to rotačné spotrebiče, ako sú univerzálne a špeciálne kuchynské spotrebiče (hlavne elektrické mlynčeky, šľahače, miesiče cesta,
lisy a odstredivky ovocia, brúsky na nože, mixéry, rezačky mäsa, strúhače, škrabače zemiakov,
kuchynské roboty, prístroje na sekanie, krájače),
mangle; upratovacie spotrebiče (hlavne elektrické vysávače, leštičky parkiet, šampónovače, klepáče, leštičky nábytku a parkiet, automatické
práčky a žmýkačky, umývačky riadu); mechanické časti a dielce, kontrolné mechanizmy ku
strojom, motorom a strojom s vlastným pohonom, žeriavy, generátory prúdu, upínadlá vrtákov, hlavy vrtákov, polotovary a vložky nástrojov, filtrovacie stroje, prístroje na premenu paliva
pre motory s vnútorným spaľovaním, elektrické
motory iné ako do pozemných vozidiel, turbíny
iné ako na pozemné vozidlá, poháňacie mechanizmy iné ako na pozemné vozidlá, čerpadlá
(časti strojov a motorov), ventily, štartéry pre
motory a stroje, turbíny (hydraulické), turbokompresory, textilné stroje, súčiastky ku všetkým
predchádzajúcim tovarom tejto triedy; jednoúčelové stroje na výrobu elektronických a elektrických zariadení a ich súčastí.
8 - Elektrické strojčeky na strihanie vlasov, fúzov
a nechtov, kulmy, žehličky s výnimkou elektrických.
9 - Elektrochemické zdroje prúdu; zapaľovacie
sviečky, zapaľovacie cievky a prívodné káble,
pasívne súčiastky, hlavne rezistory, termistory,
potenciometre, kondenzátory, konektory, iné
spojovacie zariadenia, malé transformátory, tlmiče a iné induktory, informačné relé, spínače,
plošné spoje, istiace prvky, prerušovače prúdu,
dosky plošných spojov (elektrické a tlačené), obvody (elektrické, integrované a tlačené); elektrické žehličky, aktívne súčiastky, obrazovky, röntgenky, iné elektrónky, hlavne fotonásobiče, tlejivky, mikrovlnné elektrónky, diódy, tranzistory,
tyristory vrátane diákov a triákov, iné diskrétne
polovodičové súčiastky, kryštálové jednotky,
piezokeramické zariadenia a súčiastky, vysokofrekvenčná keramika, elektrónky, snímacie elektrónky, vysielacie elektrónky, pamäťové elektrónky, mikrovlnné elektrónky, mikroelektrické
obvody, hlavne monolické integrované obvody,
hybridné integrované obvody, spínacie integrované obvody, pamäťové integrované obvody,
procesory (CPU); optoelektronické súčiastky
a zariadenia, hlavne fotoelektronické súčiastky,
displeje, elektroluminiscenčné panely, mikrovlnné prvky a obvody, magnetické a elektromag-
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netické súčiastky a zariadenia, feritové prvky,
rôzne elektrické prvky, hlavne filtre; ultramikrotómy, mikroskopy vrátane elektrónových; zariadenie pre teresteriálny, káblový a satelitný prenos
informácií, zariadenie lokálnej a integrovanej telekomunikačnej siete, zariadenia na diaľkovú
signalizáciu, ovládanie a meranie, mobilné telefónne prístroje a príslušenstvo využívajúce sieť
GSM, prístroje a zariadenia na prenos dát po optických vláknach, lasery a laserové telekomunikačné a meracie zariadenia, antény, prijímače
a dekodéry na satelitný prenos dát, vybavenie a
zariadenie na drôtovú informačnú techniku,
hlavne telefónne prístroje, ústredne, dispečerské
a konferenčné zariadenia, dorozumievacie zariadenia, videotelefóny, prístroje a zariadenia pre
rádiokomunikáciu a televíziu, hlavne rozhlasové
a televízne vysielače, prevádzače, antény a anténne sústavy, rádioreléové spoje, rádiostanice,
rádiové spojovacie a ovládacie zariadenia, priemyselná televízia, pozemné terminály pre družicové spoje, zariadenia na príjem a distribúciu televíznych a rozhlasových signálov, prístroje a zariadenia miestneho rozhlasu po drôte, televízne
a rozhlasové štúdiové zariadenia vrátane ozvučovacích a akustických zariadení, televízne prenosové a reportážne vozy, ovládacie pulty, hlásateľské a prekladateľské zariadenia, mixážne pulty
vrátane príslušenstva; magnetické karty, rádiolokalačné a navigačné prístroje a pomôcky, radary,
dátové stanice, vybavenie priemyselnej elektroniky, hlavne elektronické a elektrické návestné,
zabezpečovacie a kontrolné prístroje a zariadenia
pre cestnú, železničnú, lodnú, leteckú a banskú
dopravu vrátane zvukových a optických indikačných a signalizačných zariadení, elektronické a
elektrické zabezpečovacie zariadenia proti krádeži, požiaru a podobné bezpečnostné poplašné zariadenia, stroje a zariadenia na automatizáciu, reguláciu a riadenie priemyselnej výroby vrátane
zariadení ovládaných hlasom, snímače, senzory,
akčné jednotky, riadiace jednotky; špeciálne
elektronické zariadenia pre textilný priemysel,
hlavne snímače prietrhu vlákna, riadiace jednotky
pre
textilné
stroje;
elektronické
a elektrické prístroje, osciloskopy a oscilografy,
analytické prístroje, hlavne elektrické a elektronické registračné, indikačné, meracie, kontrolné
a testovacie prístroje a zariadenia vrátane prístrojov na meranie neelektrických veličín, telekomunikačné meracie prístroje; prístroje a zariadenia
pre nukleárnu techniku, hlavne urýchľovače častíc, prístroje na indikáciu, meranie a kontrolu rádioaktívneho žiarenia, nukleárne rezonančné
spektometre; meteorologické prístroje, ultrazvukové prístroje, vedecké a laboratórne prístroje,
generátory hodinových impulzov, hlavne elektronické metronómy, prístroje na váženie, vákuové zariadenia, hlavne kanálikové násobiče elektrónov, vákuové zhasínadlá, vákuové kondenzátory, prístroje na vývin a meranie vákua, hmotné
spektrometre, ultravysokovákuové zariadenia,
lineárne urýchľovače, mikrovlnné oscilátory,
generátory koherenčného zariadenia, mikroprocesory, zariadenia spotrebnej elektroniky,
a to rádiové a televízne prijímače, monitory
a displeje, videorekordéry, diktafóny, gramofóny,
cievkové a kazetové magnetofóny, videokamery,
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cievkové a kazetové prehrávače, laserové digitálne prehrávače, tunery a elektronické zosilňovače,
kinematografické prístroje, fotoaparáty, kamery,
fotoelektronické doplnky, televízne hry a hračky,
príslušenstvo a diely k prístrojom spotrebnej
elektroniky, hlavne elektromechanické, elektromagnetické a elektroakustické meniče, mikrofóny, reproduktory, slúchadlá a zosilňovače, CD
a DVD prehrávače, káble, záznamové médiá,
hlavne dosky, pásky, kazety, disky; stroje a zariadenia na zber, prenos, spracovanie a uchovávanie dát a ich vzájomná kombinácia, hlavne počítače, servery, počítačový softvér a hardvér vrátane interaktívnych multimediálnych aplikácií,
kalkulačky, modemy, terminály, tlačiarne, kopírky, skenery, faxy a iné kancelárske prístroje, počítačové periférne zariadenia, zobrazovacie jednotky, disketové mechaniky, pamäťové karty,
elektronické diáre, indikátory elektronickej pomôcky pre polytechnickú výchovu a vyučovanie
vrátane mikropočítačov a elektronických stavebníc a hier, interaktívne set-top boxy na príjem
a odosielanie dát, optické káble a ich príslušenstvo; elektrotechnické výrobky pre priemysel
a domácnosti patriace do tejto triedy, súčasti
a diely všetkých uvedených tovarov tejto triedy.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubolekárske a zverolekárske, umelé údy, oči
a zuby, ortopedické pomôcky, materiály na šitie,
lekárske diagnostické zobrazovacie prístroje vrátane (okrem iného) röntgenových a rádiologických prístrojov, röntgenových trubíc a príslušenstva, lekárske elektronické prístroje a zariadenia
na účely vyšetrovania diagnostické a terapeutické
vrátane stimulačných prístrojov funkcií živých
organizmov, vibračné masážne strojčeky, zariadenia počítačovej tomografie, magnetického rezonančného zobrazovania a spektroskopických
prístrojov, ultrazvukových lekárskych prístrojov,
nukleárnych lekárskych prístrojov, prístrojov pozitrónovej emisnej tomografie, prístrojov radiačnej terapie, lekárskych intervenčných prístrojov
a lekárskeho diagnostického zobrazovania, terapeutického a intervenčného príslušenstva, súčiastky ku všetkým predchádzajúcim tovarom v
tejto triede.
11 - Elektrické zdroje svetla, hlavne žiarovky,
výbojky, žiarivky, osvetľovacie zariadenia, svietidlá a ich diely; rôzne tepelné spotrebiče na
princípe priameho a nepriameho vyhrievania
(hlavne elektrické a plynové variče, sporáky,
ohrievače vody, varné kanvice, teplomety, infražiariče, grily, sendvičovače, hriankovače, zváracie prístroje, fritézy, rúrky na pečenie, ohrievače
vzduchu, elektrické kachle, teplovzdušné ventilátory, klimatizátory, telesá na ohrev rôznych kúpeľov, sušičky, mikrovlnné rúry, bublinkové kúpele); zariadenia na chladenie, ľadničky, mraziace boxy; zariadenia na výrobu pary, sušenie, vetranie, na rozvod vody, sterilizačné zdravotnícke
prístroje, klimatizačne zariadenia, sušičky oblečenia, odvlhčovače, zvlhčovače, digestory a ventilačne systémy, súčiastky ku všetkým predchádzajúcim tovarom tejto triedy.
14 -Elektronické hodiny všetkých druhov.
15 - Elektronické hudobné nástroje.
21 - Strojčeky na zmrzlinu.
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35 - Služby elektronického obchodovania s tovarom, inzertná a reklamná činnosť pre tovary uvedených tried.
38 - Telekomunikačné služby, prenájom telekomunikačného a prenosového zariadenia, služby
komunikácie po internete a intranete.
42 - Služby počítačového programovania, licencie duševného vlastníctva.

(540)

(731) TESLA, a. s., Poděbradská 56/186, 180 66
Praha 9 - Hloubětín, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

2187-2000
26.7.2000
7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 21, 35, 38, 42
7 - Stroje všetkého druhu patriace do tejto triedy,
prevodovky a iné súkolesia, transmisie a iné pohony, transportéry, dopravníky, motory s výnimkou do pozemných vozidiel, piestne kriaky, karburátory, čerpadlá a filtre, čistiace stroje aj pre
vysokotlakové čistenie, ložiská, perá, ventily,
motory elektrické, elektromotory, elektrické generátory, rozdeľovače drôtov, navíjacie stojany,
káblové ťahače, stojany pre priemysel s mechanickou obsluhou, obrábacie stroje, strojové reťazové nástroje, frézky, nožnice, vŕtačky, nože,
sústruhy, skľučovadlá, strojové rezacie nástroje,
píly, dierovače, vrtáky, stroje na spracovanie kovu, plastických hmôt a dreva a odpadu z nich,
formy, šablóny, nástroje a iné pomôcky, stroje
brúsiace, brúsne kotúče, zarovnávacie nástroje,
zváracie stroje, zváračky, autogény, kotly, zariadenia a prostriedky na mechanizáciu, robotizáciu
a racionalizáciu technologických procesov, manipulátory, roboty, stavebné stroje, žeriavy, vyťahovacie mechanizmy, kladkostroje, rýpadlá,
zdvíhacie prístroje, zemné, geologické, poľnohospodárske, lesnícke a záhradnícke stroje, poľnohospodárske náradie, stroje na obalovú techniku, baliace stroje, etiketovacie stroje, farebné
značkovače, striekacie pištole, pneumatické dierovače a viazače, skartovacie stroje, textilné stroje, šijacie stroje, elektrónové litografy, tovary pre
priemysel a domácnosti obsahujúce elektrotechnické prvky, a to rotačné spotrebiče, ako sú univerzálne a špeciálne kuchynské spotrebiče (hlavne elektrické mlynčeky, šľahače, miešače cesta,
lisy a odstredivky ovocia, brúsky na nože, mixéry, rezačky mäsa, strúhače, škrabače zemiakov,
kuchynské roboty, prístroje na sekanie, krájače),
mangle; upratovacie spotrebiče (hlavne elektrické vysávače, leštičky parkiet, šampónovače, klepáče, leštičky nábytku a parkiet, automatické
práčky a žmýkačky, umývačky riadu); mechanické časti a dielce, kontrolné mechanizmy ku
strojom, motorom a strojom s vlastným pohonom, žeriavy, generátory prúdu, upínadlá vrtákov, hlavy vrtákov, polotovary a vložky nástrojov, filtrovacie stroje, prístroje na premenu paliva
pre motory s vnútorným spaľovaním, elektrické
motory iné ako na pozemné vozidlá, turbíny iné
ako na pozemné vozidlá, poháňacie mechanizmy
iné ako na pozemné vozidlá, čerpadlá (časti

strojov a motorov), ventily, štartéry pre motory
a stroje, turbíny (hydraulické), turbokompresory,
textilné stroje, súčiastky ku všetkým predchádzajúcim tovarom tejto triedy; jednoúčelové stroje
na výrobu elektronických a elektrických zariadení a ich súčastí.
8 - Elektrické strojčeky na strihanie vlasov, fúzov
a nechtov, kulmy, žehličky s výnimkou elektrických.
9 - Elektrochemické zdroje prúdu; zapaľovacie
sviečky, zapaľovacie cievky a prívodné káble,
pasívne súčiastky, hlavne rezistory, termistory,
potenciometre, kondenzátory, konektory, iné
spojovacie zariadenia, malé transformátory, tlmiče a iné induktory, informačné relé, spínače,
plošné spoje, istiace prvky, prerušovače prúdu,
dosky plošných spojov (elektrické a tlačené), obvody (elektrické, integrované a tlačené); elektrické žehličky, aktívne súčiastky, obrazovky, röntgenky, iné elektrónky, hlavne fotonásobiče, tlejivky, mikrovlnné elektrónky, diódy, tranzistory,
tyristory, vrátane diákov a triákov, iné diskrétne
polovodičové súčiastky, kryštálové jednotky,
piezokeramické zariadenia a súčiastky, vysokofrekvenčná keramika, elektrónky, snímacie elektrónky, vysielacie elektrónky, pamäťové elektrónky, mikrovlnné elektrónky, mikroelektrické
obvody, hlavne monolické integrované obvody,
hybridné integrované obvody, spínacie integrované obvody, pamäťové integrované obvody,
procesory (CPU); optoelektronické súčiastky
a zariadenia, hlavne fotoelektronické súčiastky,
displeje, elektroluminiscenčné panely, mikrovlnné prvky a obvody, magnetické a elektromagnetické súčiastky a zariadenia, feritové prvky, rôzne
elektrické prvky, hlavne filtre; ultramikrotómy,
mikroskopy vrátane elektrónových; zariadenie
pre teresteriálny, káblový a satelitný prenos informácií, zariadenie lokálnej a integrovanej telekomunikačnej siete, zariadenia na diaľkovú signalizáciu, ovládanie a meranie, mobilné telefónne prístroje a príslušenstvo využívajúce sieť
GSM, prístroje a zariadenia na prenos dát po optických vláknach, lasery a laserové telekomunikačné a meracie zariadenia, antény, prijímače
a dekodéry na satelitný prenos dát, vybavenie
a zariadenie na drôtovú informačnú techniku,
hlavne telefónne prístroje, ústredne, dispečerské
a konferenčné zariadenia, dorozumievacie zariadenia, videotelefóny, prístroje a zariadenia pre
rádiokomunikáciu a televíziu, hlavne rozhlasové
a televízne vysielače, prevádzače, antény a anténne sústavy, rádioreléové spoje, rádiostanice,
rádiové spojovacie a ovládacie zariadenia, priemyselná televízia, pozemné terminály pre družicové spoje, zariadenia na príjem a distribúciu televíznych a rozhlasových signálov, prístroje a zariadenia miestneho rozhlasu po drôte, televízne
a rozhlasové štúdiové zariadenia vrátane ozvučovacích a akustických zariadení, televízne prenosové a reportážne vozy, ovládacie pulty, hlásateľské a prekladateľské zariadenia, mixážne pulty
vrátane príslušenstva; magnetické karty, rádiolokačné a navigačné prístroje a pomôcky, radary,
dátové stanice, vybavenie priemyselnej elektroniky, hlavne elektronické a elektrické návestné,
zabezpečovacie a kontrolné prístroje a zariadenia
pre cestnú, železničnú, lodnú, leteckú a banskú
dopravu, vrátane zvukových a optických indi-
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kačných a signalizačných zariadení, elektronické
a elektrické zabezpečovacie zariadenia proti krádeži, požiaru a podobné bezpečnostné poplašné
zariadenia, stroje a zariadenia na automatizáciu,
reguláciu a riadenie priemyselnej výroby vrátane
zariadení ovládaných hlasom, snímače, senzory,
akčné jednotky, riadiace jednotky; špeciálne
elektronické zariadenia pre textilný priemysel,
hlavne snímače prietrhu vlákna, riadiace jednotky pre textilné stroje; elektronické a elektrické
prístroje, osciloskopy a oscilografy, analytické
prístroje, hlavne elektrické a elektronické registračné, indikačné, meracie, kontrolné a testovacie
prístroje a zariadenia vrátane prístrojov na meranie neelektrických veličín, telekomunikačné meracie prístroje; prístroje a zariadenia pre nukleárnu techniku, hlavne urýchľovače častíc, prístroje
na indikáciu, meranie a kontrolu rádioaktívneho
žiarenia, nukleárne rezonančné spektrometre;
meteorologické prístroje, ultrazvukové prístroje,
vedecké a laboratórne prístroje, generátory hodinových impulzov, hlavne elektronické metronómy, prístroje na váženie, vákuové zariadenia,
hlavne kanálikové násobiče elektrónov, vákuové
zhasínadlá, vákuové kondenzátory, prístroje na
vývin a meranie vákua, hmotné spektrometre, ultravysokovákuové zariadenia, lineárne urýchľovače, mikrovlnné oscilátory, generátory koherenčného zariadenia, mikroprocesory, zariadenia
spotrebnej elektroniky, a to rádiové a televízne
prijímače, monitory a displeje, videorekordéry,
diktafóny, gramofóny, cievkové a kazetové magnetofóny, videokamery, cievkové a kazetové
prehrávače, laserové digitálne prehrávače, tunery
a elektronické zosilňovače, kinematografické prístroje, fotoaparáty, kamery, fotoelektronické doplnky, televízne hry a hračky, príslušenstvo
a diely k prístrojom spotrebnej elektroniky, hlavne elektromechanické, elektromagnetické a elektroakustické meniče, mikrofóny, reproduktory,
slúchadlá a zosilňovače, CD a DVD prehrávače,
káble, záznamové médiá, hlavne dosky, pásky,
kazety, disky; stroje a zariadenia na zber, prenos,
spracovanie a uchovávanie dát a ich vzájomná
kombinácia, hlavne počítače, servery, počítačový
softvér a hardvér vrátane interaktívnych multimediálnych aplikácií, kalkulačky, modemy, terminály, tlačiarne, kopírky, skenery, faxy a iné
kancelárske prístroje, počítačové periférne zariadenia, zobrazovacie jednotky, disketové mechaniky, pamäťové karty, elektronické diáre, indikátory elektronickej pomôcky pre polytechnickú
výchovu a vyučovanie, vrátane mikropočítačov
a elektronických stavebníc a hier, interaktívne
set-top boxy na príjem a odosielanie dát, optické
káble a ich príslušenstvo; elektrotechnické výrobky pre priemysel a domácnosti patriace do tejto triedy, súčasti a diely všetkých uvedených tovarov tejto triedy.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubolekárske a zverolekárske, umelé údy, oči
a zuby, ortopedické pomôcky, materiály na šitie,
lekárske diagnostické zobrazovacie prístroje vrátane (okrem iného) röntgenových a rádiologických prístrojov, röntgenových trubíc a príslušenstva, lekárske elektronické prístroje a zariadenia
na účely vyšetrovania diagnostické a terapeutické, vrátane stimulačných prístrojov funkcií živých organizmov, vibračné masážne strojčeky,
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zariadenia počítačovej tomografie, magnetického
rezonančného zobrazovania a spektroskopických
prístrojov, ultrazvukových lekárskych prístrojov,
nukleárnych lekárskych prístrojov, prístrojov pozitrónovej emisnej tomografie, prístrojov radiačnej terapie, lekárskych intervenčných prístrojov
a lekárskeho diagnostického zobrazovania, terapeutického a intervenčného príslušenstva, súčiastky ku všetkým predchádzajúcim tovarom v
tejto triede.
11 - Elektrické zdroje svetla, hlavne žiarovky,
výbojky, žiarivky, osvetľovacie zariadenia, svietidlá a ich diely; rôzne tepelné spotrebiče na
princípe priameho a nepriameho vyhrievania
(hlavne elektrické a plynové variče, sporáky,
ohrievače vody, varné kanvice, teplomety, infražiariče, grily, sendvičovače, hriankovače, zváracie prístroje, fritézy, rúry na pečenie, ohrievače
vzduchu, elektrické kachle, teplovzdušné ventilátory, klimatizátory, telesá na ohrev rôznych kúpeľov, sušičky, mikrovlnné rúry, bublinkové kúpele); zariadenia na chladenie, ľadničky, mraziace boxy; zariadenia na výrobu pary, sušenie, vetranie, na rozvod vody, sterilizačné zdravotnícke
prístroje, klimatizačne zariadenia, sušičky oblečenia, odvlhčovače, zvlhčovače, digestory a ventilačne systémy, súčiastky ku všetkým predchádzajúcim tovarom tejto triedy.
14 - Elektronické hodiny všetkých druhov.
15 - Elektronické hudobné nástroje.
21 - Strojčeky na zmrzlinu.
35 - Služby elektronického obchodovania s tovarom, inzertná a reklamná činnosť pre tovary uvedených tried.
38 - Telekomunikačné služby, prenájom telekomunikačného a prenosového zariadenia, služby
komunikácie po internete a intranete.
42 - Služby počítačového programovania, licencie duševného vlastníctva.
(540) TESLA
(731) TESLA, a. s., Poděbradská 56/186, 180 66
Praha 9 - Hloubětín, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

3286-2001
8.11.2001
29, 30, 35
29 - Sušené, varené, zmrazené a kandizované
ovocie, zelenina, byliny a iné prírodné produkty,
napr. ovocné kôry a huby vrátane ich zmesí; želé,
marmelády, džemy, kompóty, pyré a drene; príchuti do potravín vo forme ovocných a rastlinných štiav a výťažkov; konzervované, zmrazené
a sušené mäso, hydina, zverina, ryby, strukoviny,
bôby, ovocie a zelenina vrátane potravinárskych
výrobkov z nich; konzervované, zmrazené a sušené polievky a omáčky; hotové jedlá na základe
uvedených potravín patriace do tejto triedy; spracované orechy, oriešky a jedlé plody vrátane ich
zmesí; vajcia vrátane sušených; jedlé oleje a tuky; mlieko a mliečne výrobky, napr. maslo, syry,
šľahačka a mliečne nápoje; mäso, ryby, hydina
a zverina, upravené na kuchynské a priemyselné
spracovanie vrátane údenín, paštét, nátierok
a pod.; potravinárske doplnky a výživné extrakty
obsiahnuté v tejto triede a používané na výživu
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alebo ako jej prísada, napr. mäsové, ovocné a zeleninové výťažky, želatína, proteín.
30 - Kukuričné a sójové výrobky a polotovary
vrátane ich zmesí, napr. extrudované cereálne
a sójové výrobky vrátane aromatizovaných; sójová náhradka mlieka; sójový syr; sójové potravinárske výrobky patriace do tejto triedy; müsli,
pudingy; extrakty z ovocia a iných prírodných
produktov, a to prírodné i aromatizované vrátane
s prídavkom vitamínov a minerálnych vlákien
a ochucovacích prípravkov, pochutiny a potravinárske príchuti (s výnimkou esencií, éterických
olejov, soli, horčice, octu a korenia), aromatické
prísady do potravín, napr. kečup, kypriaci prášok,
lepok.
35 - Sprostredkovanie predaja a nákupu výrobkov v odbore potravinárskych výrobkov; maloobchodná činnosť v odbore potravinárskych výrobkov; inzertná a propagačná činnosť vrátane
vydávania reklamných a náborových textov; distribúcia tovarov a propagačných tlačovín na reklamné účely; organizovanie, zabezpečovanie
a usporadúvanie propagačných a/alebo komerčných výstav a akcií vrátane prehliadok výrobkov
a služieb; obchodný marketing a podnikové
obchodné poradenstvo; priame riadenie obchodných a priemyselných podnikov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodné zastupovanie
tuzemských a zahraničných firiem; dovozná
a vývozová obchodná agentúra; správa obchodných záujmov tretích osôb; konzultačné a poradenské služby v daných odboroch, rozmnožovacie služby.

(540) DIAMOND
(731) SINGA, spol. s r. o., Konojedská 3232/28,
100 00 Praha 10, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

1245-2002
25.4.2002
1, 2, 5, 30, 32
1 - Chemikálie pre potravinársky priemysel;
chemické látky na konzervovanie potravín.
2 - Potravinárske farbivá.
5 - Farmaceutické výrobky; zverolekárske výrobky; dietetické látky na lekárske účely; potrava
pre dojčatá.
30 - Prírodné sladidlá; cukor; čaj, kakao; káva;
kávové náhradky; nápoje kávové, kakaové a čokoládové; múka a prípravky z obilnín, chlieb, pečivo; cukrovinky; bonbóny; zmrzlina; med; sirup; želé; žuvačky; potravinové doplnky obsahujúce vitamíny, minerály a stopové prvky.
32 - Minerálne vody; stolové vody; sóda; šumivé
nápoje a iné nealkoholické nápoje; iónové nápoje; nápoje a šťavy ovocné; mušty; ovocné džúsy;
nealkoholické výťažky z ovocia; nektár; sirupy
a iné prípravky na zhotovovanie nápojov.

(540) Süssina GOLD
(731) VITTO Tea, spol. s r. o., Nádražní 41, 741 01
Nový Jičín, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

1557-2002
24.5.2002
9, 16, 35, 37, 38, 42
9 - Elektrické, elektronické, optické, meracie,
signalizačné, kontrolné, vyučovacie prístroje
a zariadenia, vysielacie zariadenia, prístroje na
prenos a spracovanie zvuku, obrazu alebo dát,
koncové telekomunikačné zariadenia, počítače
a počítačové programy, mincové a kartové zariadenia, čítacie zariadenia, zabezpečovacie zariadenia.
16 - Tlačoviny; inštrukčný a výučbový materiál
s výnimkou prístrojov a zariadení.
35 - Služby spracovania báz dát, spracovanie dát,
sprostredkovanie obchodu s tovarom triedy 9,
reklama, predvádzanie služieb alebo výrobkov na
reklamné účely a podporu predaja, prieskum
trhu, výpisy z účtu a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vzťahy s verejnosťou, reklamná, propagačná a akvizičná činnosť.
37 - Údržba, opravy a inštalačné služby telekomunikačného vybavenia, výstavba telekomunikačného vybavenia, stavebná činnosť v oblasti
telekomunikácií.
38 - Telekomunikačné služby; prenájom telekomunikačných prístrojov, odborné poradenstvo
v oblasti telekomunikácií.
42 - Inštalácia počítačových programov; prevod
a konverzia počítačových programov a údajov
(mimo fyzickej konverzie); návrh počítačových
programov a systémov, zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod a konverzia údajov
a dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá.

(540)

(731) Slovak Telecom, a. s., Námestie slobody 6,
817 62 Bratislava, SK;

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

2080-2002
17.7.2002
32
32 - Nealkoholické nápoje sýtené i nesýtené vrátane nápojov minerálnych, šumivých, iónových a
energetických; koncentráty a iné prípravky na
prípravu nápojov s výnimkou limonádových sirupov; ovocné a zeleninové šťavy, mušty, ovocné
nektáre a nápoje z ovocných štiav; stolové a minerálne vody, diabetické a dietetické nápoje
neliečebné; práškové nealkoholické nápoje;
práškové prípravky a príchuti na výrobu nealkoholických nápojov a likérov; obohatené vitamínové nápoje a koncentráty, nealkoholické aperitívy.

(540) CITRO-COLA
(731) Nealko soft drinks CZ a. s., Holická 156/49,
772 00 Olomouc, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

2100-2002
17.7.2002
35, 41
35 - Reklamná a propagačná činnosť, televízna
a rozhlasová reklama, poskytovanie obchodného
alebo podnikateľského poradenstva, prieskum
trhu a jeho vyhodnotenie, prieskum verejnej
mienky, poradenstvo v oblasti verbálnej a neverbálnej komunikácie, poradenstvo v oblasti vzťahov medzi verejnosťou, oznamovacími prostriedkami a podnikateľskými subjektmi - public
relations.
41 - Organizovanie kurzov a seminárov, organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií.

(540) MÉDEIA
(731) Ján Lazar - Service 21, Wilsonova 2, 811 07 Bratislava, SK;

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

2782-2002
1.10.2002
2, 9, 16, 35, 37, 40, 41, 42
2 - Tonery, tonery pre fotokopírky.
9 - Kopírovacie stroje, premietacie prístroje na
obrazy, zariadenia a prístroje na zobrazovanie,
fotokopírky, skenery, stroje na záznam obrazov
elektrostatickými prostriedkami, fotografické
a optické prístroje, súčasti a príslušenstvá všetkých týchto druhov tovarov, softvér, počítače
a príslušenstvo k počítačom, tlačiarne a periférne
zariadenia k počítačom.
16 - Papier, papierové výrobky a lepenkové výrobky, lepenka, tlačoviny, noviny, periodické tlačoviny, materiál na inštruktáž a učenie (okrem
prístrojov), kancelárske potreby okrem nábytku),
papierové pásky na použitie pri zázname dát, indexové a záznamové karty a formuláre, typy
a klišé pre tlačiarov (stereotypy), litografie, litografické dosky, knihy, fotografie, papiernický tovar, lepidlá papiernické, potreby pre umelcov
(okrem farieb alebo lakov), maliarske štetce,
pásky na tlačenie, lístky, súpravy blán, podušky
na pečiatky, svorky na doklady, dosky na doklady, priehradky na doklady (pokiaľ nejde o nábytok), elektricky vodivé atramenty a ceruzky, pokiaľ sú papiernickým tovarom, nosiče na podávanie dokladov na kopírovanie do kopírovacieho
zariadenia a na vyberanie dokladov z kopírovacieho zariadenia, pokiaľ sú papiernickým tovarom, litografické zariadenie, datovacie a číslovacie stroje, duplikátory a dosky k nim, stroje na
skladanie papiera, stroje na skladanie a zasunovanie papiera na použitie v kancelárii.
35 - Kopírovacie, reprografické a skenovacie
služby, sprostredkovanie obchodu s tovarom,
rozmnožovanie dokumentov, prenájom kopírovacích strojov, prenájom kancelárskych strojov
a zariadenia, automatizované spracovanie dát,
sprostredkovanie služieb patriacich do tejto triedy, maloobchodné služby v oblasti kancelárskej,
výpočtovej a kopírovacej techniky a spotrebnej
elektroniky.
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37 - Údržba, inštalácie a servis kancelárskej
techniky, sprostredkovanie služieb patriacich do
tejto triedy.
40 - Tlač, tlačenie, digitálna tlač.
41 - Organizovanie a vykonávanie školení.
42 - Poradenstvo v oblasti softvéru, tvorba softvéru, prenájom softvéru, poskytovanie softvéru,
poradenstvo v oblasti kopírovacej, reprografickej
a skenovacej techniky a služieb.
(540) COPY & PRINT OFFICE
(731) COPY & PRINT OFFICE, s. r. o., Partizánska
cesta 30, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

2924-2002
14.10.2002
9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42
9 - Elektrické, elektronické, optické, meracie,
signalizačné, kontrolné, vyučovacie prístroje
a zariadenia, prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát,
koncové a ostatné telekomunikačné zariadenia,
vysielacie zariadenia, mincové a kartové zariadenia, čítacie zariadenia, zabezpečovacie zariadenia, počítače a počítačové programy.
16 - Tlačoviny; inštrukčný a výučbový materiál
s výnimkou prístrojov a zariadení.
35 - Služby spracovania báz dát, spracovanie dát,
sprostredkovanie obchodu s tovarom triedy 9,
poradenstvo v obchodnej činnosti súvisiacej
s telekomunikáciami, reklama, predvádzanie služieb alebo výrobkov na reklamné účely a podporu predaja, prieskum trhu, výpisy z účtu a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, vzťahy
s verejnosťou, reklamná, propagačná a akvizičná
činnosť.
36 - Správa a prenájom nehnuteľností.
37 - Montáž, údržba a opravy telekomunikačného vybavenia, výstavba telekomunikačných zariadení a sietí.
38 - Telekomunikačné služby, prenájom telekomunikačných zariadení, odborné poradenstvo
v oblasti telekomunikácií.
41 - Zverejňovanie a vydávanie textov (tlačovín s výnimkou reklamných alebo náborových).
42 - Návrh, vývoj a inštalácia počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (mimo fyzickej konverzie); návrh počítačových systémov, počítačové programovanie, zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá, kalibrácia, plánovanie a projektovanie telekomunikačných zariadení.

(540)

(731) Slovak Telecom, a. s., Námestie slobody 6,
817 62 Bratislava, SK;
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11 - Klimatizačné zariadenia, reflektory a žiarovky pre vozidlá, doplnkové svetlá, osvetľovacie prístroje, zariadenia na osvieženie vzduchu,
svetlá pre automobily.
12 - Automobily, ich súčasti, náhradné diely
a príslušenstvo patriace do tejto triedy, najmä
pneumatiky a ráfy kolies pre automobily, kolesá
pre automobily a kryty automobilových kolies,
ventily pneumatík pre automobily, bezpečnostné
sedačky a zariadenia pre deti a dospelých na použitie v automobiloch, brzdové obloženia, brzdové čeľuste a brzdové lamely pre automobily,
klaksóny pre automobily, kapoty, časti kapôt a
podbehy pre automobily, karosérie automobilov,
nárazníky automobilov, batožinové nosiče a boxy
pre automobily, nosiče na lyže a nosiče bicyklov
na automobily, opierky hlavy na sedadlá automobilov, pruženia automobilov, pružiny aj tlmiace, tlmiče pre automobily, výfuky, protišmykové
zariadenia pre automobily (napr. ABS atď.), protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov, napr. protišmykové (snehové) reťaze, vzduchové nafukovacie vankúše pre automobily
(napr. airbagy), sedadlá pre automobily, poťahy
na sedadlá automobilov, protioslňovacie zariadenia pre automobily a tienidlá a clony proti slnku
pre automobily, volanty pre automobily, signalizačné zariadenia automobilov pre jazdu dozadu,
automobilové sklá a stierače skiel, smerovky
a ukazovatele smeru pre automobily, spätné
zrkadlá pre automobily, ťažné zariadenia pre automobily, uzávery palivových nádrží pre automobily a veká palivových nádrží pre automobily,
zabezpečovacie
poplašné
zariadenia
(alarmy) do automobilov, zadné zdvíhacie dosky
a veká pre automobily, ochranné lišty pre automobily, napr. bočné a predné a zadné, estetické
doplnky pre vzhľad exteriéru a interiéru automobilov, napr. koncovky výfukov, vonkajšie a vnútorné kľučky dverí automobilov a kryty vonkajších aj vnútorných kľučiek dverí automobilov,
hlavice a tyče riadiacich pák, kožené manžety
a kožené doplnky interiéru automobilov, napr.
kožené poťahy volantov, sedadiel, riadiacich pák
a pák ručných bŕzd atď., doplnky interiéru automobilov z dreva a z imitácie dreva, napr. hlavice
radiacich pák a obloženie pák ručných bŕzd, doplnky palubných dosiek atď., priehradky pre oddelenie nákladového priestoru automobilov od
priestoru pre cestujúcich vrátane prestaviteľných
priehradok, ochranné rámy pre automobily (napr.
ochranné trubkové rámy podvozkov a/alebo
predkov automobilov), ochranné kryty pre automobily (napr. návleky), strešné okná pre automobily, výstražné zariadenia patriace do tejto
triedy, zariadenia na plnenie pneumatík vzduchom, najmä hustilky na pneumatiky vozidiel
mechanické a elektrické, remene klinové pre motory automobilov, mechanické zabezpečovacie
zariadenia pre automobily.

2940-2002
15.10.2002
30, 39, 43
30 - Výrobky studenej kuchyne obsahujúce tovary patriace do tejto triedy, najmä bagety, obložené chleby, chlebíčky, šaláty, aspiky, výrobky
z ciest a cestovín, chlieb, pečivo, žemle, rožky,
cukrárenské výrobky, hotové jedlá obsahujúce
tovary patriace do tejto triedy, polotovary obsahujúce tovary patriace do tejto triedy, múčne výrobky, výrobky a prípravky z obilnín.
39 - Rozvoz a distribúcia tovarov a výrobkov,
najmä potravín.
43 - Pohostinská a reštauračná činnosť, prevádzkovanie bufetov, stánkov a jedální rýchleho
občerstvenia.

(540) APETIT
(731) Holinka Stanislav, Na nivách 2, 783 51 Olomouc - Samotišky, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

2941-2002
15.10.2002
30, 39, 43
30 - Výrobky studenej kuchyne obsahujúce tovary patriace do tejto triedy, najmä bagety, obložené chleby, chlebíčky, šaláty, aspiky, výrobky
z ciest a cestovín, chlieb, pečivo, žemle, rožky,
cukrárenské výrobky, hotové jedlá obsahujúce
tovary patriace do tejto triedy, polotovary obsahujúce tovary patriace do tejto triedy, múčne výrobky, výrobky a prípravky z obilnín.
39 - Rozvoz a distribúcia tovarov a výrobkov,
najmä potravín.
43 - Pohostinská a reštauračná činnosť, prevádzkovanie bufetov, stánkov a jedální rýchleho občerstvenia.

(540)

(731) Holinka Stanislav, Na nivách 2, 783 51 Olomouc - Samotišky, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

3192-2002
7.11.2002
3, 5, 9, 11, 12
3 - Kozmetické prípravky pre autá a prípravky na
umývanie automobilov.
5 - Autolekárničky, prípravky na osvieženie
vzduchu.
9 - Automobilové elektrické poistky, vypínače,
elektrické kontrolné prístroje, meracie prístroje
pre automobily elektrické alebo mechanické,
ochranné prilby, najmä pre motocyklistov, automobilové audio- a audio - video systémy, najmä
autorádiá, reproduktory, prehrávače a nosiče
zvukových záznamov, navigačné systémy pre automobily, výstražné trojuholníky a výstražné
svetlá.

(540)

(731) Autoban, s. r. o., U Skládky 691, 407 22 Benešov
nad Ploučnicí, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

3313-2002
20.11.2002
9, 16, 25, 41
9 - Magnetické nosiče údajov, gramofónové
platne, kompaktné disky (CD, DVD, DVD plus,
mini disky), hudobné kazety, videokazety.
16 - Prenosné tlačiarne (kancelárska pomôcka),
písacie potreby, papier, knihársky materiál a fotografie vo forme programových balíkov, nástenky, plagáty, letáky, obálky, stolové písacie kalendáre, pozdravné pohľadnice, zarámované
a nezarámované fotografie, románové knihy
s krátkymi príbehmi, komixové knihy, obrázkové
knihy, odborné knihy, maľovanky, adresáre, poznámkové bloky, kresliace pravítka, lepidlá, plánovacie kalendáre, ceruzky, perá, plniace perá,
nemagnetické telefónne karty.
25 - Oblečenie, bejzbalové čapice, košele, nohavice, spodná bielizeň, opasky, klobúky, tričká,
kabáty, šortky, čelenky, ponožky, topánky, čižmy, svetre, vesty, pyžamá, večerné šaty, šaty,
sukne, kabáty, plavky, kravaty, šatky, rukavice,
nočné košele, papuče, župany.
41 - Služby nahrávacích štúdií, nahrávanie videokaziet, videodiskov, zvukových pások, kaziet,
audio CD-diskov, mini diskov, DVD-diskov
a DVD plus-diskov, on-line informácie v oblasti
hudby, divadla, televízie a videozábavy na globálnej komunikačnej sieti.

(540)

(731) BRENNER HOLDING GmbH, L 7,7 A, 681 61
Mannheim , DE;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

3569-2002
4.12.2002
16
16 - Kancelárske a písacie potreby.

(540) PIŠKVORKY
(731) RAVAN spol. s r. o., A. Hlinku 2247, 022 01
Čadca, SK;

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

3677-2002
16.12.2002
6, 12, 16, 25, 28, 35, 38, 39, 41
6 - Kovový materiál.
12 - Zariadenia na pohyb po zemi.
16 - Tlačoviny, knihárske výrobky, fotografie,
papiernický tovar.
25 - Odevy.
28 - Športové potreby patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná činnosť.
38 - Informačné kancelárie.
39 - Sprostredkovanie dopravy, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, turistické prehliadky.
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41 - Zabezpečovanie a prevádzka výcvikov lyžovania, kurzov, školení, športová a kultúrna činnosť, služby a prevádzka lyžiarskych vlekov.
(540)

(591) odtiene bledomodrej
(731) Fila Marek, Ing., Francisciho 9, 811 08 Bratislava, SK;

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

3733-2002
19.12.2002
5, 9, 16, 17
5 - Obväzy; lepiace pásky na lekárske použitie;
návnady a pásky na hmyz na báze feromónov
a chemických návnad; pesticídne pásy a fólie; lepiaca fólia na ochranu rastlín pred škodcami bez
obsahu pesticídov; lepiace náplasti na lekárske
použitie; obväzové materiály; chirurgické pásky;
feromónové pásky na reguláciu škodcov; mikrobiálne pesticídy; ručné antiseptické lepiace valce
na čistenie posteľovín; jednostranne a obojstranne pokryté adhézne filmy na lekárske použitie;
chladivá; zdravotné nápoje vyrobené zo ženšena.
9 - Dosky elektrických obvodov (pružné tlačené
obvody); optické filmy, fólie, tenké vrstvy na
obrazovky z tekutých kryštálov (LCD), panely
obrazoviek z tekutých kryštálov (LCD panely),
polarizačné filmy, fólie, tenké vrstvy na obrazovky z tekutých kryštálov (LCD), vodivé transparentné filmy, fólie, tenké vrstvy na dotykové
panely; polarizačné konverzné filmy, retardačné
filmy laminované polarizačnými filmami; pásky
do fotokopírovacích strojov a laserových tlačiarní; montážne podložky na počítačové čipy; nahrávací systém na výrobu polovodičov; tlačiarne
na tlačenie štítkov; softvér na tlačenie štítkov;
fluoroplastické filmy, fólie, tenké vrstvy na tepelné zváranie, lepenie;
16 - Lepiace pásky na papiernický tovar a na použitie v domácnosti; obojstranné lepiace pásky;
lepiace pásky na balenie; pásky na označovanie
a dekoračné účely; lepiace a nelepiace pásky
a filmy na použitie v kancelárii a domácnosti;
stroje na tlačenie štítkov; papierová vodiaca páska; štítky neobsahujúce silikón; štítky na tepelné
tlačenie; atramentové pásky do tlačiarní štítkov;
valček na čistenie obrazovky.
17 - Papierové lepiace pásky; teplom zlupovacia
fóliová páska; krycia páska; izolačná páska;
elektrické izolačné materiály; lepiace pásky na
izolačné účely; polovodičové zapuzdrovacie materiály na izolovanie; antikorózne materiály,
najmä páska; tesniace materiály, najmä injikovateľné penové, živicové a gélové tesniace činidlá;
ochranné materiály na kovové povrchy, najmä
páska; fluoroplastové výrobky vo forme rúry, fólie, tabule a tenkej vrstvy (filmu) na použitie v
elektrickom, elektronickom, automobilovom, potravinárskom, ropnom, petrochemickom, chemickom, stavebnom, papierenskom priemysle a v
priemysle presných zariadení; ohňovzdorná zvukotesná pena; lepiaca páska na priemyselné
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a obchodné použitie; plastová tenká vrstva na
priemyselné a obchodné použitie; baliace pásky
na priemyselné a obchodné použitie; tepelné peniace a spojovacie fólie; penová protizvuková
izolácia; plastová páska; petrolátová páska;
ochranný podkladový materiál a plnivo; syntetické gumové fólie proti korózii; označovacia páska
podzemného potrubia; priesvitná elektrická tenká
vrstva (film); priesvitná lepiaca páska s obojstranným povlakom; lepiaca páska s obojstranným povlakom; lepiaca páska bez silikónu; fluoroplastová lepiaca páska; spojovacia páska; polyetylénová lepiaca páska; tepelne uvoľňovaná
páska; polyesterová lepiaca páska; páska bez obsahu silikónu; teplom fixovateľný spevňujúci a
vibrácie tlmiaci fóliový a tabuľový materiál na
spevnenie a tlmenie vibrácií kovových fólií a tabúľ a iných anorganických fólií a tabúľ; vzduchopriepustné filtračné materiály obsahujúce fluoroplasty s prilepeným netkaným tkaninovým
substrátom, na použitie v širokej škále rôznych
druhov vodotesných a prachotesných obchodných a priemyselných výrobkov; lepiace a nelepiace pásky na tepelné tesnenie, všetky uvedené
lepiace pásky nie na lekárske ani kancelárske
účely, ani na použitie v domácnosti; izolácia na
vinutia elektrických strojov a elektrických káblov, baliace kontajnery, izolácia motorov, cievok
transformátorov, izolačné povlaky na pripájacie
káble, výstelky na potrubie a násypky, povrchy
trecích dopravníkov, vrstvová izolácia plôch,
klzné povrchy, materiály klzných častí, obaly na
presné prístroje, obaly na káble, zväzovanie pripájacích káblov, nánosy na kov, plasty, keramiku
a iné takéto materiály na klzné účely, bežiace pásy na výrobnej linke polyetylénových laminátov,
trecie povrchy registračných pásov, násypiek
a vodiacich koľajníc, vnútorné plynové potrubie
a tesnenie závitkových spojov v klimatizačnom
potrubí; lepiace a nelepiace tenké vrstvy (filmy)
na izoláciu vinutia elektrických strojov a elektrických káblov, vrecúška na uskladnenie krvi,
piezoelektrický tenkovrstvový kondenzátor, separátory vyžadujúce nepriliehavosť, teplovzdorná izolácia, neadhezívne pásové dopravníky pre
potravinársky priemysel, teplom utesniteľné vrecúška, vulkanizačný proces alebo proces vytvárania kovalentných väzieb (crosslinking) gumy
a plastov, tesniaca elektroluminiscencia, ochrana
solárnych článkov a monitorov; rúry z termoplastových živíc na elektronickú izoláciu, na transport chemikálií a kvapalín, vnútorné rúry zvlnených zásobných rúr lanoviek, teplovzdorná izolácia, terminálna izolácia a ochrana vykurovacích
telies; transparentný epoxid pre optické polovodiče; epoxidová živica na zapuzdrenie polovodičov; páska na viazanie spojovacích vodičov
do zväzku pre automobily; čistiace zlúčeniny, fólie a tabule na formy; plastová páska na ochranu
proti korózii; teplovzdorné ochranné materiály
proti korózii, vodovzdorné oplášťovacie materiály, teplom zmrštiteľný materiál vo forme rúr
a fólií; fólie odolné proti vlhkosti; gumový
tesniaci materiál; teplom zmrštiteľné obaly na
použitie na ochranu montážnych zvarových spojov oceľových potrubí obalených plastickou
hmotou proti korózii; postexpanzná lepiaca fólia;

zväzovacie a spojovacie materiály patriace do
triedy 17; spevňujúce materiály, zvukotesné materiály; vodotesný a vetrací materiál všetko patriace do triedy 17; materiál na tlmenie vibrácií.
(540) NITTO DENKO
(731) NITTO DENKO CORPORATION, 1-2, Shimohozumi 1-chome, Ibaraki-shi, Osaka, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

3755-2002
20.12.2002
29, 30
29 - Mlieko, práškové mlieko, zahustené, ochutené a šľahané mlieko; mliečne výrobky, najmä:
mliečne dezerty, jogurty, jogurtové nápoje, peny,
krémy, smotana, smotanové dezerty, čerstvá
smotana, maslo, syrové pasty, syry, vyzrievacie
syry, vyzrievacie syry s plesňou, čerstvé syry nevyzreté a syry v slanom náleve, tvaroh, čerstvé
syry predávané buď kvapalné, alebo pastovité,
neochutené alebo ochutené nápoje vyrobené prevažne z mlieka alebo mliečnych výrobkov,
mliečne nápoje vyrobené hlavne z mlieka, mliečne nápoje obsahujúce ovocie; fermentované neochutené alebo ochutené mliečne výrobky.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda; nápoje na báze
kávy, nápoje na báze kakaa, nápoje na báze čokolády; cukor, ryža, burizony, tapioka a múka,
torty a koláče (sladké alebo slané), pizza; obyčajné alebo ochutené, a/alebo plnené cestoviny,
výrobky z obilnín, raňajkové obilniny; hotové
jedlá obsahujúce hlavne cestoviny; hotové jedlá
vyrobené hlavne z koláčového cesta; chlieb, sucháre, sušienky, keksy, biskvity (sladké alebo
slané), oblátky, vafle, zákusky, koláčiky, jemné
pečivo, všetky uvedené tovary obyčajné a/alebo
natreté, poliate alebo posypané, a/alebo plnené,
a/alebo ochutené; sladké alebo slané predjedlá
obsahujúce chlieb, sušienky, jemné pečivo, cesto
alebo jemné šľahané cesto; cukrovinky; zmrzliny, zmrzliny vyrobené hlavne z jogurtu, smotanové zmrzliny, vodové zmrzliny, mrazené jogurty, mrazená ochutená voda; med; soľ; horčica;
ocot; omáčky ako chuťové prísady, sladké omáčky, omáčky na cestoviny; koreniny.

(540) GAZDOVSKÝ
(731) Danone, spol. s r. o., Ivana Krasku 31, 917 05
Trnava - Modranka, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

123-2003
24.1.2003
35, 41
35 - Služby sprostredkovateľní práce, poradenské
služby v oblasti zamestnania, informačné služby
súvisiace s pracovnými a profesijnými príležitosťami, reklamná a inzertná činnosť v oblasti zamestnania, služby personálneho poradenstva, nábor zamestnancov, psychologické testovanie na
výber zamestnancov, informačné a poradenské
služby súvisiace s týmito činnosťami.
41 - Poradenstvo v oblasti vzdelávania pri voľbe
povolania.
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(540)

(540)

(731) SELECT APPOINTMENTS (HOLDINGS) LIMITED, Ziggurat, Grosvenor Road, St Albans,
Herts AL1 3HW, GB;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;

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

421-2003
21.2.2003
9, 35, 37, 41, 42
9 - Periférne zariadenia a príslušenstvo pre počítače, napr. modemy akéhokoľvek druhu, monitory, tlačiarne, klávesnice, pamäte pre počítač, centrálne procesory, procesory základnej jednotky
počítačov, externé a interné CD-ROM; počítače;
magnetické a optické nosiče dát; dáta na magnetických a optických nosičoch; magnetické disky;
optické disky, napr. CD-WORM, CD-ROM; nahraté počítačové programy; prístroje na
spracovanie informácií.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; analýza a poradenstvo v oblasti riadenia podnikových procesov; účtovníctvo; obchodná administratíva; obchodné znalecké posudky; rozbory výrobných nákladov; vyhľadávanie a poskytovanie
obchodných informácií; poradenstvo pri obchodnom plánovaní; analýzy trhu; marketing; analýzy
rentability; konzultačná činnosť v oblasti
obchodnej činnosti; obchodný prieskum a odhady; vypracovanie analýz a posudkov vo vzťahu
k efektívnosti podnikov; ekonomické poradenstvo, spracovanie databáz, spracovanie dát.
37 - Údržba výpočtovej techniky.
41- Organizačné poradenstvo.
42 - Poradenstvo v oblasti informácií a výpočtových služieb; projektovanie, tvorba softvéru
a databázy dát; údržba softvéru; počítačové programovanie; programovanie v odbore automatizovaných systémov a výpočtovej techniky; tvorba
informačných systémov.

(540) QARIS
(731) Jašek Jiři, Ing., U stadionu 958, 664 34 Kuřim, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

443-2003
25.2.2003
9
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu a signálov, prístroje
a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské,
fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje
na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo
obrazu; magnetické nosiče údajov, záznamové
disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia
na spracovanie údajov a počítače, satelitné
a navigačné systémy, globálne polohovacie systémové jednotky, ručné a mobilné globálne polohovacie jednotky; hasiace prístroje.
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(731) Cobra Electronics Corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago, Illinois 60707, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

502-2003
28.2.2003
16, 35, 41, 42
16 - Tlačoviny, periodická a neperiodická tlač,
noviny, časopisy, knihy, papierové reklamné
predmety.
35 - Reklamná činnosť, vydávanie reklamných
alebo náborových materiálov a textov.
41 - Vydavateľské činnosti okrem vydávania reklamných alebo náborových materiálov a textov,
školiaca činnosť.
42 - Návrhy dizajnu výrobkov a reprografia.

(540)

(731) Beňo Peter, Ing. - BERISS repro & servis, Thurzova 16, 036 01 Martin, SK;

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

516-2003
3.3.2003
2, 9, 16
2 - Tlačiarenské farby (atrament), tonery pre fotokopírky, tonery, náplne do tlačiarní a kopírovacích prístrojov.
9 - Faxy, fotokopírky (fotografické, elektrostatické alebo termické), tlačiarne k počítačom, periférne zariadenia k počítačom.
16 - Farebné pásky, pásky do tlačiarní k počítačom, papier, obaly (papiernický tovar), obálky
(papiernický tovar), zoraďovače, šanóny (na
voľné listy), perá (kancelárske potreby).

(540) berolina
(731) Pucherová Erika, Hrobákova 7, 851 02 Bratislava, SK;

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

530-2003
4.3.2003
3, 5, 8, 21
3 - Parfumovaná voda, kozmetické prípravky,
prípravky na osobnú hygienu, prípravky pre starostlivosť o vlasy, vlasové vody, prípravky pre
starostlivosť o pleť, krémy, emulzie, mlieka, pleťové vody, prípravky na umývanie a do kúpeľa,
mydlá, šampóny, peny, gély, oleje, soli, prípravky pre starostlivosť o zuby a ústnu dutinu, zubné
pasty, ústne vody, dezodoranty pre osobnú potrebu, prípravky na holenie (pred i po holení), prípravky depilačné, prípravky na opaľovanie a po
opaľovaní, prípravky na masáž, prípravky na bielenie a prípravky na pranie, pracie prášky,
aviváže, voňavkárske výrobky, medicinálne
mydlá, krémy kozmetické, krémy na obuv, vata
na kozmetické účely; vatové tyčinky na kozmetické účely.
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5 - Prípravky repelentné, dezinfekčné prípravky
na hygienické účely, prípravky dezinfekčné, prípravky na osvieženie vzduchu; hygienické nohavičky, vložky; menštruačné nohavičky, vložky,
tampóny; obrúsky (hygienické); dezodoranty
s výnimkou dezodorantov pre 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) FIXI
(731) Mattes Slovakia spol. s r. o., A. Rudnaya 21,
010 01 Žilina, SK;

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

541-2003
6.3.2003
25, 35, 41
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy, propagácie, vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov.
41 - Organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie verejných, kultúrno-spoločenských podujatí a tlačových besied, vydávanie kníh.

42 - Programovanie počítačov; prenájom prístupových časov k databázam; služby prenájmu zariadenia na spracovanie dát a počítačov; služby
projektovania a plánovania vzťahujúce sa na telekomunikačné zariadenia.
(540) T-ISDN plus
(731) Deutsche Telekom AG, Friedrich - Ebert - Allee
140, 53113 Bonn, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

587-2003
10.3.2003
9, 41
9 - Videokazety.
41 - Filmová tvorba; nahrávanie videopások.

(540) VIDEOEROS
(731) Schoberová Hedviga, A. Hlinku 42, 900 84
Báhoň, SK;

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

(540)

625-2003
13.3.2003
36
36 - Obchodné a spotrebiteľské finančné služby
vrátane služieb prenájmu vybavenia a financovania, vedenia, projektového a štruktúrovaného financovania, obchodných úverových služieb, predajných finančných služieb, služieb financovania
kapitálu a poisťovacích služieb.

(540) CIT
(731) CIT Group Inc., a Delaware corporation, 1 CIT
Drive - 3251- 1, 07039 Livingston, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(731) OKLAMČÁK PRODUKTION, spol. s r. o.,
Bzovícka 4, 851 07 Bratislava, SK;

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

546-2003
6.3.2003
9, 16, 35, 38, 42
9 - Elektrické, elektronické, optické, meracie,
signalizačné a kontrolné prístroje a nástroje, prístroje a nástroje na vyučovanie (pokiaľ sú obsiahnuté v triede 9); prístroje na záznam, prevod,
spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo
dát; strojovo čitateľné nosiče na záznam dát; predajné automaty a mechanizmy pre prístroje na
mince; prístroje a spracovanie dát a počítače.
16 - Tlačiarenské výrobky, najmä potlačené
a/alebo razené karty z lepenky alebo plastu;
učebné a vyučovacie pomôcky (s výnimkou prístrojov); kancelárske potreby (s výnimkou nábytku).
35 - Reklama a vedenie podniku; zber a poskytovanie dát; prevádzka databázy.
38 - Telekomunikácie; prevádzka a prenájom telekomunikačných zariadení, najmä zariadení pre
rozhlas a televíziu.

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

701-2003
20.3.2003
16, 28, 30, 32, 33, 34, 41
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, pohľadnice, písacie potreby, výrobky z papiera patriace do triedy 16 ako sú akvarely, albumy, atlasy, baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožúry, vytlačené cestovné poriadky, cigarové pásky, drevitý papier, etikety s výnimkou textilných,
filtračný papier, papierové filtre na kávu, formuláre, fotografie, grafiky, hárky papiera, kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
predmety z kartónu, kartotékové lístky, katalógy,
knižné záložky, komiksy, lepenkové alebo papierové škatule, lístky, listový papier, mapy, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť,
lepiace štítky, noviny, obaly na doklady, papierové obaly na spisy, obrazy, papierové obrúsky
(papierové prestieranie), papierové obrusy,
obtlačky, ozdobné kvetináče z papiera, papier do
kopírovacích strojov, papiernický tovar, papierové pásky, papierové podložky pod poháre, pergamenový papier, plagáty, podložky na písanie,
poštové známky, poznámkové zošity, papierové
prikrývky na stôl, prospekty, publikácie, ročenky, papierové ručníky, samolepky pre domácnosť
a na kancelárske účely, papierové servítky, skicáre, tlačivá, toaletný papier, papierové utierky, papierové vlajky, papierové vreckovky, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, zošity.
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28 - Hracie karty.
30 - Cukrovinky, káva, čaj, sušienky, mrazené
krémy.
32 - Nealkoholické nápoje, pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabakové výrobky, fajčiarske potreby, zápalky.
41 - Organizovanie lotérií.
(540)

(731) GECO TABÁK, a. s., Pod Čimickým hájem
190/11, 181 00 Praha 8, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

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

702-2003
20.3.2003
16, 28, 30, 32, 33, 34, 41
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, pohľadnice, písacie potreby, výrobky z papiera patriace do triedy 16 ako sú akvarely, albumy, atlasy, baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožúry, vytlačené cestovné poriadky, cigarové pásky, drevitý papier, etikety s výnimkou textilných,
filtračný papier, papierové filtre na kávu, formuláre, fotografie, grafiky, hárky papiera, kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
predmety z kartónu, kartotékové lístky, katalógy,
knižné záložky, komiksy, lepenkové alebo papierové škatule, lístky, listový papier, mapy, nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť,
lepiace štítky, noviny, obaly na doklady, papierové obaly na spisy, obrazy, papierové obrúsky
(papierové prestieranie), papierové obrusy,
obtlačky, ozdobné kvetináče z papiera, papier do
kopírovacích strojov, papiernický tovar, papierové pásky, papierové podložky pod poháre, pergamenový papier, plagáty, podložky na písanie,
poštové známky, poznámkové zošity, papierové
prikrývky na stôl, prospekty, publikácie, ročenky, papierové ručníky, samolepky pre domácnosť
a na kancelárske účely, papierové servítky, skicáre, tlačivá, toaletný papier, papierové utierky, papierové vlajky, papierové vreckovky, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, zošity.
28 - Hracie karty.
30 - Cukrovinky, káva, čaj, sušienky, mrazené
krémy.
32 - Nealkoholické nápoje, pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabakové výrobky, fajčiarske potreby, zápalky.
41 - Organizovanie lotérií.

(540)

(731) GECO TABÁK, a. s., Pod Čimickým hájem
190/11, 181 00 Praha 8, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
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703-2003
20.3.2003
188041
29.1.2003
CZ
3, 5, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 41
(511) 3 - Amoniak (čistiaci prípravok), mydlá, antistatické prípravky na použitie v domácnosti, apretačné prípravky, farby na vlasy, odfarbovače,
bieliace prípravky, brusivá, brúsne plátna a papier, leštidlá, čistiace mlieko, toaletné a čistiace
prípravky, depilačné prípravky, dezodoranty na
osobnú potrebu, prípravky na holenie, kamenec
(antiseptický prípravok), kvapaliny do ostrekovačov okrem nemrznúcich, kolínska voda, kozmetické neceséry, kozmetické prípravky, kozmetické ceruzky, kúpeľové soli s výnimkou solí na
liečebné účely, pleťové masky, krém na obuv
a kožu, kozmetické krémy, krieda na čistenie,
parfumy, laky na vlasy, lepidlá na kozmetické
účely, leštiace prípravky, líčidlá, lúh sodný na
pranie, obtlačky na kozmetické účely, očné riasy,
prípravky na odstraňovanie líčidiel, vlasové prípravky, peroxid vodíka na kozmetické účely, politúry, pracie a namáčacie prostriedky, tyčinky na
farbenie perí, riasy, šampóny, toaletný terpentín,
toaletné prípravky, kozmetické potreby, ústne
vody, vlasové vody, vody po holení, voňavky,
vosky, zubné pasty.
5 - Absorpčné tampóny, absorpčná vata, vata na
lekárske účely, medicinálny alkohol, dezinfekčné
prípravky, hydrogén uhličitan sodný na farmaceutické účely, bielkovinová potrava na lekárske
účely, liečivé byliny, bylinné čaje na lekárske
použitie, cukrovinky s liečebnými prísadami,
diabetický chlieb, dietetické nápoje upravené na
lekárske účely, dietetické potraviny upravené na
lekárske účely, doplnky výživy na lekárske účely, farmaceutické prípravky, gáza na obväzovanie, glukóza na lekárske účely, repelenty, prípravky na chudnutie na lekárske použitie, hygienické nohavičky, obrúsky napustené farmaceutickými vodičkami, vložky, obväzy, sírové knôty,
liečivé prípravky do kúpeľov, prísady do krmív
na lekárske účely, liečivá na kurie oká, náplasti
na kurie oká, liečivá pre humánnu medicínu, liečivá pre veterinárnu medicínu, lekárničky, leukoplast, minerálne vody na lekárske účely, soli
do minerálnych kúpeľov, mlieko pre dojčatá,
prípravky proti moliam, muchám a ostatnému
hmyzu, mucholapky, ovínadlá, obväzy, prípravky
proti parazitom, potrava pre dojčatá, prípravky na
umývanie psov, prípravky na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely.
16 - Archy papiera, albumy, atlasy, baliaci papier, farbiace pásky do písacích strojov, farby
vodové, blahoprajné pohľadnice, bloky, brožúry,
fólie z regenerovanej celulózy na balenie, periodiká, tuš, paginovačky, dierovačky, spisové
obaly, jednorazové detské plienky z papiera alebo buničiny, listový papier, etikety s výnimkou
textilných, filtračný papier, fotografie, glóbusy,
reprodukcie, grafiky, gumy na gumovanie, modelovacia hmota, navlhčovacie hubky (kancelárske
pomôcky), atramenty, kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske spinky,
papierové vreckovky, kartóny, knihy, konfety,
ceruzky, verzatilky, krividlá, lepiace pásky na
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kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepidlá na kancelárske účely a pre domácnosť, lístky,
maliarske plátna, maliarske stojany, maliarske
štetce, mapy, pripináčiky, noviny, nože na papier, otvárače na listy, obálky, obaly (papiernický
tovar) obtlačky, orezávadlá, papier, toaletný papier, papiernický tovar, papierové obrúsky, papierové obrusy, plienkové nohavičky z papiera
alebo buničiny (jednorazové), pastelky, pečatné
vosky, plagáty, plány, pohľadnice, poštové
známky, potreby na písanie, zástavky, rysovacie
pravítka, pravítka (uholníky, príložníky), papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), písacie stroje, vrecká z papiera alebo plastických
materiálov, pečiatky, papierové uteráky, rysovacie potreby, zošity, zošívačky (kancelárske pomôcky), skicáre, školské potreby s výnimkou nábytku, štetce, ťažidlá, tlačoviny, vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení, fólie
na balenie z plastických hmôt, maliarske valčeky,
zápisníky, spevníky.
18 - Aktovky, batohy, cestovné tašky, cestovné
kufre, dáždniky, diplomatky, vychádzkové palice, chlebníky, kabelky, drobný kožený ozdobný
a spotrebný tovar zahrnutý v tejto triede, kožušiny, kufríky, nákupné tašky, náprsné tašky, cestovné puzdrá a obaly z vulkánofibru, obojky pre
zvieratá, peňaženky, kožené poťahy, plecniaky,
kožené remienky, sedlárske výrobky, slnečníky,
šnúrky kožené, tašky na kolieskach, vodidlá.
21 - Kanvy, cedidlá, cestovné fľaše, cukorničky,
čajníky, čajové súpravy, čistiace nástroje, dávkovače mydla, dávkovače papierových uterákov,
dávkovače toaletného papiera, demižóny, klietky
pre domáce zvieratá, drôtenky, džbániky, figúrky
z porcelánu, terakoty alebo skla, kuchynské formy a formičky na pečenie, formy na koláče, grily
(potreby na opekanie), handry na čistenie, hlboké
misy, umývacie huby, hrnce, hrnčiarsky tovar,
hrebene, chladiace fľaše, nádoby na ľad, dosky
a schránky na chlieb, kefy, zubné kefky, kastróly,
kávové súpravy, vedrá, kvetináče, kvetníky, koše
na odpadky, kotlíky, kuchynská riad, lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických, majolika, misy, ručné mixéry, ručné mlynčeky, mopy, naberačky, kuchynské naberačky, kuchynské
nádoby, nádoby na smeti, lieviky, dentálne nite,
nočníky, obaly na mydlo, otvárače na fľaše, panvice, špáradlá, pasce na hmyz a hlodavce, koreničky, lapačky na muchy, pracháče na koberce,
podnosy na použitie v domácnosti s výnimkou
podnosov z drahých kovov, porcelán, potreby pre
domácnosť s výnimkou potrieb z drahých kovov,
toaletné pomôcky, toaletné potreby patriace do
triedy 21 ako sú aerosólové dávkovače s výnimkou dávkovačov na lekárske účely, flakóny nie
z drahých kovov, kahance na parfumy a aromatické látky, kovové zásobníky na papierové uteráky a utierky, labutienky, pomôcky na odstraňovanie líčidiel s výnimkou elektrických, lieviky,
kefky na nechty, kefky na obočie, puzdrá na hrebene, puzdrá na mydlo, rozprašovače na voňavky, špongie na umývanie, toaletné kufríky, puzdrá na toaletné potreby, držiaky na toaletný papier, vodné irigátory na čistenie zubov a masáž
ďasien, záchodové kefy, elektrické zubné kefky;
kolíky na bielizeň, sušiaky na bielizeň, dosky na
žehlenie, schránky na jedlo, pudrenky s výnimkou z drahých kovov, kropiace zariadenia, roz-

strekovače, ražne kovové na použitie v kuchyni,
rukavice pre domácnosť, servisy, tabuľové sklo
(surovina), soľničky, zmetáky, stojany na holiace
štetky, stojany na vajíčka, stojany na žehličky,
strúhadlá, svietniky, šálky, džbery, šľahače ručné, mlynčeky ručné pre domácnosť s výnimkou
elektrických, kade, putne, papierové tácne, papierové taniere, taniere s výnimkou tanierov z drahých kovov, tepelnoizolačné nádoby (termosky),
tlakové hrnce s výnimkou elektrických, prachovky, váľky na cesto, vaničky, vedierka, vykrajovacie formičky na pečivo, výrobky z krištáľového skla, vývrtky, nádoby na pitie s objemom 0,41
litra (žajdlíky).
22 - Laná, povrazy, kúdeľ, látka na vypchávkové
materiály s výnimkou gumových a plastových,
lyko, markízy, motúzy, papierové motúzy, pásky
na balenie, plachty, textilné baliace vrecká, vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov, siete, stany.
24 -Bavlnené látky, barchet, brokát, cestovné
prikrývky, damask, flanel, flauš, hodváb, jutový
textil, stredná až hrubá hustá bavlnená tkanina
vhodná na podšívky a elektrotechnické a knihárske účely (kaliko), dvojnitková riedka bavlnená
tkanina vhodná na ručné výšivky aj na vyšívanie
gobelínov (kanava), textilné vreckovky, kartún,
krep, vlnené látky, posteľné pokrývky a prikrývky, posteľná bielizeň, lôžkoviny, menčestre, povlaky na matrace, moskytiery, nábytkové poťahy,
záclony, konopné plátno, plsť, textilné podšívky,
poťahy na nábytok, posteľná a stolová bielizeň,
plachty, obliečky, plédy, jutová tkanina, najmä
na výrobu vriec (vrecovina), textilné rolety,
utierky, uteráky, zamat, spacie vaky nahradzujúce prikrývky, hustá vlnená tkanina s hladkým
povrchom (súkno), sypkovina, taft, textílie, tkaniny, tyl, úplety, vlajky, záclonovina.
25 - Papuče, barety, topánky, bundy, čiapky, čapice, detské textilné plienky, galoše, čižmy, kabáty, plienkové nohavičky textilné, detské nohavičky, gamaše, kapucne, klobúky, kombinézy,
konfekcia, korzety, kostýmy, košele, kúpacie
plášte, kožušiny (oblečenie), kravaty, úzke priliehavé elastické nohavice podobné gamašiam
(legínsy), goliere, lyžiarske topánky, oblečenie,
obuv, športová obuv, odevy, odevy nepremokavé, športové odevy, opasky, plavky, pantofle,
pletený tovar, podprsenky, podväzky, ponožky,
spodná bielizeň, pulóvre, pančuchy, pyžamá, rukavice, saká, sandále, spodky, ľahké topánky
(črievice), sukne, svetre, šály, šatky, plecnice
(traky), tielka, uniformy, vesty, výbavičky pre
novorodencov, zástery, župany.
26 - Brmbolce, značky na bielizeň, kovové vyšívacie priadze (dracúny), filtre, galantérny tovar
s výnimkou priadzí, gumy do bielizne, štopkacie
hríbiky, ihelníky, ihlice na pletenie a háčkovanie,
ihly, stužky, garniere, volány, gombíky, škatule
na šijacie potreby, čipky, umelé kvety, ozdobné
ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby na klobúky
s výnimkou ozdôb z drahých kovov, ozdoby na
šaty, parochne, patentné gombíky, lemy, bordúry,
obruby (prámikársky tovar), pracky, sieťky na
vlasy, ozdobné spony, vlasové stuhy, stužky,
šnúrky, lacetky, vrkoče, pletené šnúry, šnúrky na
opásanie, pásy na uväzovanie (viazačky), výšivky, zipsy.
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27 - Podlahové krytiny, koberce, linoleum, podlahové krytiny vinylové, predložky, rohožky,
tapety papierové, tapety s výnimkou textilných,
gymnastické žinenky, umelé trávniky.
28 - autíčka, automobilové modely, bazény ako
objekty na hru a šport, biliardy, boby, topánky na
korčuľovanie s pripevnenými korčuľami, zariadenie na bowling, korčule, činky, stolové hry,
športové náradie, divadelné masky, šarkany, golfové vybavenie, gymnastické zariadenia, rybárske vybavenie, hokejky, hracie karty, športový
tovar zahrnutý v tejto triede ako sú bazény, chrániče na holene, nákolenice, sánky a pod., horolezecká výstroj, hojdačky, kolky, šachy, guľky na
hranie, hračky, hry s kockami, kolky (hra), zariadenia pre elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače, hrkálky, bicykle
na cvičenie stacionárne, kapsle, klzáky, kolieskové korčule, kolobežky, bábky, náradie na lukostreľbu, lyže, surfovanie a vodné lyže, maňušky,
lopty, rybárske náčinie, návnady, ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek, golfové palice, lyžiarske palice, bábiky, plutvy, puky, športové rukavice bejzbalové, boxerské, golfové, hracie, lyžiarske,
šermiarske, siete ako športové potreby, skejtbordy, spoločenské hry, stojany na vianočné stromčeky, vianočné stromčeky umelé, šachovnice,
šípky, terče, lyžiarske viazanie.
29 - Ančovičky, spracované arašidy, bielok, zemiakové lupienky, bujóny, byliny konzervované,
cibuľa konzervovaná, šošovica konzervovaná,
ďatle, droby, hydina, džemy, fazuľa konzervovaná, neživé garnáty, hrach konzervovaný, hranolčeky, hrozienka, huspeniny, pečienka, jedlé oleje
a tuky, jogurt, kandizované ovocie, kaviár, kefír,
klobásy, salámy, párky, kokosová múčka, konzervy mäsové, konzervy rybacie, konzervovaná
zelenina, kôrovce nie živé, krevety nie živé,
ovocné šupky, kyslá kapusta, langusty s výnimkou živých, konzervované hľuzovky, losos, spracované mandle, margarín, marmeláda, maslo,
mäso, mäsové extrakty, mäkkýše (neživé),
mliečne nápoje, mliečne výrobky, mlieko, mrazené ovocie, mušle (nie živé), nakladaná zelenina, nasolené potraviny, olivy konzervované,
oriešky spracované, konzervované ovocie, ovocné rôsoly, paštéty, raky s výnimkou živých, paradajkový pretlak, ryby, ovocné a zeleninové šaláty, sardinky, slede, slanina, smotana, sušené vajcia, srvátka, šľahačka, šunka, tofu, tuniak, údeniny, vajcia, zelenina konzervovaná, sušená a varená, divina, konzervované a sušené huby, želatína jedlá.
30 - Aníz, aromatické prípravky do potravín, badián, bonbóny, zemiaková múčka na ľudskú
spotrebu, cigória, cukor, cukríky, cukrovinky,
čaj, čokoláda, čokoládové nápoje, torty, droždie,
glukóza na ľudskú spotrebu, horčica, pečivo,
chlieb, chuťové prísady, jačmeň, jemné pečivo,
kakao, kakaové nápoje, kandis ako potrava, kapary, karí, ovsená kaša (mliečna), káva, kávoviny, kávové nápoje, keksy, koláče, koreniny,
krekry, krúpy na ľudskú spotrebu, krupica, kuchynská soľ, kukurica mletá, kukurica pražená,
kypriaci prášok, sladké drievka (cukrovinky), lepok, lístkové cesto, majonéza, maltóza, mäsové
pirohy, med, perníky, melasa, potravinárska múka, musli, muškátové orechy, nové korenie, ocot,
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sójová omáčka, oblátky, vločky, palacinky, paprika (korenie), pastilky (cukríky), čierne korenie,
pizza, škrobovité potraviny, pralinky, príchuti,
pudingy, ryža, ságo, sendviče, škorica, sucháre,
sušienky, šafrán (korenie), škrob ako potrava, tapioka, cestá, cestoviny, vanilín, vanilka, zákusky,
šalátové zálievky, zázvor, zmrzliny, želé, žemle,
žuvačky.
31 - Arašidy, bielkoviny pre zvieratá, borievky
(plody), zemiaky čerstvé, bylinky (čerstvé záhradné-), cibuľa čerstvá, citrusové ovocie, čakanka šalátová, čerstvé ovocie, surové drevo,
čerstvá fazuľa, hlávkový šalát, hospodárske zvieratá, čerstvé huby, čerstvý hrach, čerstvé hrozno,
lusky rohovníka, chmeľ, chovateľské a pestovateľské produkty zaradené v tejto triede, jačmeň,
ikry, čerstvé plody, čerstvé gaštany, kríky, kolové orechy, kôrovce (živé), koreň čakanky, krmivá, kŕmne zmesi, kukurica, prírodné kvety, kvety
sušené na ozdobu, langusty (živé), múčka pre
zvieratá, obilie, uhorky, olivy čerstvé, orechy,
otruby, ovos, ovocie čerstvé, krmivo, podstielka
pre zvieratá, podhubia, pokrutiny, pór, psie sucháre, pšenica, rašelina, rebarbora, vinič, rastliny,
ružové kríky, živé ryby, repa, semená rastlín, seno, sépiové kosti pre vtákov, sezam, slad na výrobu piva a liehovín, slama ako krmivo, slama
ako podstielka, stelivo, šrot, tekvica, vianočné
stromčeky, čerstvá zelenina, zrno (obilie), zrno
(semená), zrno na živočíšnu spotrebu, živé zvieratá domáce a hospodárske, žito.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové
šťavy, výťažky z ovocia, iónové nápoje, pivo,
prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti
a prípravky na nápoje, prípravky na výrobu likérov, sódová voda, minerálky, sirupy, sladové nápoje, stolové vody, srvátkové nápoje.
41 - Diskotéky (služby), služby v oblasti estrády,
filmová tvorba, požičiavanie filmov, audio- a videonahrávok, informácie o možnostiach zábavy
a rekreácie, výchovná a zábavná činnosť, nakladateľská činnosť, organizovanie kultúrnych
a vzdelávacích výstav, organizovanie súťaží
a verejných produkcií, praktický výcvik v oblasti
obchodu, školenia, telesná výchova, vzdelávanie
a zábava.
(540)

(731) AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a,
638 00 Brno, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

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

704-2003
20.3.2003
188042
29.1.2003
CZ
3, 5, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 41
(511) 3 - Amoniak (čistiaci prípravok), mydlá, antistatické prípravky na použitie v domácnosti, apretačné prípravky, farby na vlasy, odfarbovače,
bieliace prípravky, brusivá, brúsne plátna a papier, leštidlá, čistiace mlieko, toaletné a čistiace
prípravky, depilačné prípravky, dezodoranty na
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osobnú potrebu, prípravky na holenie, kamenec
(antiseptický prípravok), kvapaliny do ostrekovačov okrem nemrznúcich, kolínska voda, kozmetické neceséry, kozmetické prípravky, kozmetické ceruzky, kúpeľové soli s výnimkou solí na
liečebné účely, pleťové masky, krém na obuv
a kožu, kozmetické krémy, krieda na čistenie,
parfumy, laky na vlasy, lepidlá na kozmetické
účely, leštiace prípravky, líčidlá, lúh sodný na
pranie, obtlačky na kozmetické účely, očné riasy,
prípravky na odstraňovanie líčidiel, vlasové prípravky, peroxid vodíka na kozmetické účely, politúry, pracie a namáčacie prostriedky, tyčinky na
farbenie perí, riasy, šampóny, toaletný terpentín,
toaletné prípravky, kozmetické potreby, ústne
vody, vlasové vody, vody po holení, voňavky,
vosky, zubné pasty.
5 - Absorpčné tampóny, absorpčná vata, vata na
lekárske účely, medicinálny alkohol, dezinfekčné
prípravky, hydrogén uhličitan sodný na farmaceutické účely, bielkovinová potrava na lekárske
účely, liečivé byliny, bylinné čaje na lekárske
použitie, cukrovinky s liečebnými prísadami,
diabetický chlieb, dietetické nápoje upravené na
lekárske účely, dietetické potraviny upravené na
lekárske účely, doplnky výživy na lekárske účely, farmaceutické prípravky, gáza na obväzovanie, glukóza na lekárske účely, repelenty, prípravky na chudnutie na lekárske použitie, hygienické nohavičky, obrúsky napustené farmaceutickými vodičkami, vložky, obväzy, sírové knôty,
liečivé prípravky do kúpeľov, prísady do krmív
na lekárske účely, liečivá na kurie oká, náplasti
na kurie oká, liečivá pre humánnu medicínu, liečivá pre veterinárnu medicínu, lekárničky, leukoplast, minerálne vody na lekárske účely, soli
do minerálnych kúpeľov, mlieko pre dojčatá,
prípravky proti moliam, muchám a ostatnému
hmyzu, mucholapky, ovínadlá, obväzy, prípravky
proti parazitom, potrava pre dojčatá, prípravky na
umývanie psov, prípravky na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely.
16 - Archy papiera, albumy, atlasy, baliaci papier, farbiace pásky do písacích strojov, farby
vodové, blahoprajné pohľadnice, bloky, brožúry,
fólie z regenerovanej celulózy na balenie, periodiká, tuš, paginovačky, dierovačky, spisové
obaly, jednorazové detské plienky z papiera alebo buničiny, listový papier, etikety s výnimkou
textilných, filtračný papier, fotografie, glóbusy,
reprodukcie, grafiky, gumy na gumovanie, modelovacia hmota, navlhčovacie hubky (kancelárske
pomôcky), atramenty, kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske spinky,
papierové vreckovky, kartóny, knihy, konfety,
ceruzky, verzatilky, krividlá, lepiace pásky na
kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepidlá na kancelárske účely a pre domácnosť, lístky,
maliarske plátna, maliarske stojany, maliarske
štetce, mapy, pripináčiky, noviny, nože na papier, otvárače na listy, obálky, obaly (papiernický
tovar) obtlačky, orezávadlá, papier, toaletný papier, papiernický tovar, papierové obrúsky, papierové obrusy, plienkové nohavičky z papiera
alebo buničiny (jednorazové), pastelky, pečatné
vosky, plagáty, plány, pohľadnice, poštové
známky, potreby na písanie, zástavky, rysovacie

pravítka, pravítka (uholníky, príložníky), papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), písacie stroje, vrecká z papiera alebo plastických
materiálov, pečiatky, papierové uteráky, rysovacie potreby, zošity, zošívačky (kancelárske pomôcky), skicáre, školské potreby s výnimkou nábytku, štetce, ťažidlá, tlačoviny, vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení, fólie
na balenie z plastických hmôt, maliarske valčeky,
zápisníky, spevníky.
18 - Aktovky, batohy, cestovné tašky, cestovné
kufre, dáždniky, diplomatky, vychádzkové palice, chlebníky, kabelky, drobný kožený ozdobný
a spotrebný tovar zahrnutý v tejto triede, kožušiny, kufríky, nákupné tašky, náprsné tašky, cestovné puzdrá a obaly z vulkánofibru, obojky pre
zvieratá, peňaženky, kožené poťahy, plecniaky,
kožené remienky, sedlárske výrobky, slnečníky,
šnúrky kožené, tašky na kolieskach, vodidlá.
21 - Kanvy, cedidlá, cestovné fľaše, cukorničky,
čajníky, čajové súpravy, čistiace nástroje, dávkovače mydla, dávkovače papierových uterákov,
dávkovače toaletného papiera, demižóny, klietky
pre domáce zvieratá, drôtenky, džbániky, figúrky
z porcelánu, terakoty alebo skla, kuchynské formy a formičky na pečenie, formy na koláče, grily
(potreby na opekanie), handry na čistenie, hlboké
misy, umývacie huby, hrnce, hrnčiarsky tovar,
hrebene, chladiace fľaše, nádoby na ľad, dosky
a schránky na chlieb, kefy, zubné kefky, kastróly,
kávové súpravy, vedrá, kvetináče, kvetníky, koše
na odpadky, kotlíky, kuchynská riad, lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických, majolika, misy, ručné mixéry, ručné mlynčeky, mopy, naberačky, kuchynské naberačky, kuchynské
nádoby, nádoby na smeti, lieviky, dentálne nite,
nočníky, obaly na mydlo, otvárače na fľaše, panvice, špáradlá, pasce na hmyz a hlodavce, koreničky, lapačky na muchy, pracháče na koberce,
podnosy na použitie v domácnosti s výnimkou
podnosov z drahých kovov, porcelán, potreby pre
domácnosť s výnimkou potrieb z drahých kovov,
toaletné pomôcky, toaletné potreby patriace do
triedy 21 ako sú aerosólové dávkovače s výnimkou dávkovačov na lekárske účely, flakóny nie
z drahých kovov, kahance na parfumy a aromatické látky, kovové zásobníky na papierové uteráky a utierky, labutienky, pomôcky na odstraňovanie líčidiel s výnimkou elektrických, lieviky,
kefky na nechty, kefky na obočie, puzdrá na hrebene, puzdrá na mydlo, rozprašovače na voňavky, špongie na umývanie, toaletné kufríky, puzdrá na toaletné potreby, držiaky na toaletný papier, vodné irigátory na čistenie zubov a masáž
ďasien, záchodové kefy, elektrické zubné kefky;
kolíky na bielizeň, sušiaky na bielizeň, dosky na
žehlenie, schránky na jedlo, pudrenky s výnimkou z drahých kovov, kropiace zariadenia, rozstrekovače, ražne kovové na použitie v kuchyni,
rukavice pre domácnosť, servisy, tabuľové sklo
(surovina), soľničky, zmetáky, stojany na holiace
štetky, stojany na vajíčka, stojany na žehličky,
strúhadlá, svietniky, šálky, džbery, šľahače ručné, mlynčeky ručné pre domácnosť s výnimkou
elektrických, kade, putne, papierové tácne, papierové taniere, taniere s výnimkou tanierov z drahých kovov, tepelnoizolačné nádoby (termosky),
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tlakové hrnce s výnimkou elektrických, prachovky, váľky na cesto, vaničky, vedierka, vykrajovacie formičky na pečivo, výrobky z krištáľového skla, vývrtky, nádoby na pitie s objemom 0,41
litra (žajdlíky).
22 - Laná, povrazy, kúdeľ, látka na vypchávkové
materiály s výnimkou gumových a plastových,
lyko, markízy, motúzy, papierové motúzy, pásky
na balenie, plachty, textilné baliace vrecká, vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov, siete, stany.
24 -Bavlnené látky, barchet, brokát, cestovné
prikrývky, damask, flanel, flauš, hodváb, jutový
textil, stredná až hrubá hustá bavlnená tkanina
vhodná na podšívky a elektrotechnické a knihárske účely (kaliko), dvojnitková riedka bavlnená
tkanina vhodná na ručné výšivky aj na vyšívanie
gobelínov (kanava), textilné vreckovky, kartún,
krep, vlnené látky, posteľné pokrývky a prikrývky, posteľná bielizeň, lôžkoviny, menčestre, povlaky na matrace, moskytiery, nábytkové poťahy,
záclony, konopné plátno, plsť, textilné podšívky,
poťahy na nábytok, posteľná a stolová bielizeň,
plachty, obliečky, plédy, jutová tkanina, najmä
na výrobu vriec (vrecovina), textilné rolety,
utierky, uteráky, zamat, spacie vaky nahradzujúce prikrývky, hustá vlnená tkanina s hladkým
povrchom (súkno), sypkovina, taft, textílie, tkaniny, tyl, úplety, vlajky, záclonovina.
25 - Papuče, barety, topánky, bundy, čiapky, čapice, detské textilné plienky, galoše, čižmy, kabáty, plienkové nohavičky textilné, detské nohavičky, gamaše, kapucne, klobúky, kombinézy,
konfekcia, korzety, kostýmy, košele, kúpacie
plášte, kožušiny (oblečenie), kravaty, úzke priliehavé elastické nohavice podobné gamašiam
(legínsy), goliere, lyžiarske topánky, oblečenie,
obuv, športová obuv, odevy, odevy nepremokavé, športové odevy, opasky, plavky, pantofle,
pletený tovar, podprsenky, podväzky, ponožky,
spodná bielizeň, pulóvre, pančuchy, pyžamá, rukavice, saká, sandále, spodky, ľahké topánky
(črievice), sukne, svetre, šály, šatky, plecnice
(traky), tielka, uniformy, vesty, výbavičky pre
novorodencov, zástery, župany.
26 - Brmbolce, značky na bielizeň, kovové vyšívacie priadze (dracúny), filtre, galantérny tovar
s výnimkou priadzí, gumy do bielizne, štopkacie
hríbiky, ihelníky, ihlice na pletenie a háčkovanie,
ihly, stužky, garniere, volány, gombíky, škatule
na šijacie potreby, čipky, umelé kvety, ozdobné
ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby na klobúky
s výnimkou ozdôb z drahých kovov, ozdoby na
šaty, parochne, patentné gombíky, lemy, bordúry,
obruby (prámikársky tovar), pracky, sieťky na
vlasy, ozdobné spony, vlasové stuhy, stužky,
šnúrky, lacetky, vrkoče, pletené šnúry, šnúrky na
opásanie, pásy na uväzovanie (viazačky), výšivky, zipsy.
27 - Podlahové krytiny, koberce, linoleum, podlahové krytiny vinylové, predložky, rohožky,
tapety papierové, tapety s výnimkou textilných,
gymnastické žinenky, umelé trávniky.
28 - autíčka, automobilové modely, bazény ako
objekty na hru a šport, biliardy, boby, topánky na
korčuľovanie s pripevnenými korčuľami, zariadenie na bowling, korčule, činky, stolové hry,
športové náradie, divadelné masky, šarkany, golfové vybavenie, gymnastické zariadenia, rybár-
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ske vybavenie, hokejky, hracie karty, športový
tovar zahrnutý v tejto triede ako sú bazény, chrániče na holene, nákolenice, sánky a pod., horolezecká výstroj, hojdačky, kolky, šachy, guľky na
hranie, hračky, hry s kockami, kolky (hra), zariadenia pre elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače, hrkálky, bicykle
na cvičenie stacionárne, kapsle, klzáky, kolieskové korčule, kolobežky, bábky, náradie na lukostreľbu, lyže, surfovanie a vodné lyže, maňušky,
lopty, rybárske náčinie, návnady, ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek, golfové palice, lyžiarske palice, bábiky, plutvy, puky, športové rukavice bejzbalové, boxerské, golfové, hracie, lyžiarske,
šermiarske, siete ako športové potreby, skejtbordy, spoločenské hry, stojany na vianočné stromčeky, vianočné stromčeky umelé, šachovnice,
šípky, terče, lyžiarske viazanie.
29 - Ančovičky, spracované arašidy, bielok, zemiakové lupienky, bujóny, byliny konzervované,
cibuľa konzervovaná, šošovica konzervovaná,
ďatle, droby, hydina, džemy, fazuľa konzervovaná, neživé garnáty, hrach konzervovaný, hranolčeky, hrozienka, huspeniny, pečienka, jedlé oleje
a tuky, jogurt, kandizované ovocie, kaviár, kefír,
klobásy, salámy, párky, kokosová múčka, konzervy mäsové, konzervy rybacie, konzervovaná
zelenina, kôrovce nie živé, krevety nie živé,
ovocné šupky, kyslá kapusta, langusty s výnimkou živých, konzervované hľuzovky, losos, spracované mandle, margarín, marmeláda, maslo,
mäso, mäsové extrakty, mäkkýše (neživé),
mliečne nápoje, mliečne výrobky, mlieko, mrazené ovocie, mušle (nie živé), nakladaná zelenina, nasolené potraviny, olivy konzervované,
oriešky spracované, konzervované ovocie, ovocné rôsoly, paštéty, raky s výnimkou živých, paradajkový pretlak, ryby, ovocné a zeleninové šaláty, sardinky, slede, slanina, smotana, sušené vajcia, srvátka, šľahačka, šunka, tofu, tuniak, údeniny, vajcia, zelenina konzervovaná, sušená a varená, divina, konzervované a sušené huby, želatína jedlá.
30 - Aníz, aromatické prípravky do potravín, badián, bonbóny, zemiaková múčka na ľudskú
spotrebu, cigória, cukor, cukríky, cukrovinky,
čaj, čokoláda, čokoládové nápoje, torty, droždie,
glukóza na ľudskú spotrebu, horčica, pečivo,
chlieb, chuťové prísady, jačmeň, jemné pečivo,
kakao, kakaové nápoje, kandis ako potrava, kapary, karí, ovsená kaša (mliečna), káva, kávoviny, kávové nápoje, keksy, koláče, koreniny,
krekry, krúpy na ľudskú spotrebu, krupica, kuchynská soľ, kukurica mletá, kukurica pražená,
kypriaci prášok, sladké drievka (cukrovinky), lepok, lístkové cesto, majonéza, maltóza, mäsové
pirohy, med, perníky, melasa, potravinárska múka, musli, muškátové orechy, nové korenie, ocot,
sójová omáčka, oblátky, vločky, palacinky, paprika (korenie), pastilky (cukríky), čierne korenie,
pizza, škrobovité potraviny, pralinky, príchuti,
pudingy, ryža, ságo, sendviče, škorica, sucháre,
sušienky, šafrán (korenie), škrob ako potrava, tapioka, cestá, cestoviny, vanilín, vanilka, zákusky,
šalátové zálievky, zázvor, zmrzliny, želé, žemle,
žuvačky.
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31 - Arašidy, bielkoviny pre zvieratá, borievky
(plody), zemiaky čerstvé, bylinky (čerstvé záhradné-), cibuľa čerstvá, citrusové ovocie, čakanka šalátová, čerstvé ovocie, surové drevo,
čerstvá fazuľa, hlávkový šalát, hospodárske zvieratá, čerstvé huby, čerstvý hrach, čerstvé hrozno,
lusky rohovníka, chmeľ, chovateľské a pestovateľské produkty zaradené v tejto triede, jačmeň,
ikry, čerstvé plody, čerstvé gaštany, kríky, kolové orechy, kôrovce (živé), koreň čakanky, krmivá, kŕmne zmesi, kukurica, prírodné kvety, kvety
sušené na ozdobu, langusty (živé), múčka pre
zvieratá, obilie, uhorky, olivy čerstvé, orechy,
otruby, ovos, ovocie čerstvé, krmivo, podstielka
pre zvieratá, podhubia, pokrutiny, pór, psie sucháre, pšenica, rašelina, rebarbora, vinič, rastliny,
ružové kríky, živé ryby, repa, semená rastlín, seno, sépiové kosti pre vtákov, sezam, slad na výrobu piva a liehovín, slama ako krmivo, slama
ako podstielka, stelivo, šrot, tekvica, vianočné
stromčeky, čerstvá zelenina, zrno (obilie), zrno
(semená), zrno na živočíšnu spotrebu, živé zvieratá domáce a hospodárske, žito.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové
šťavy, výťažky z ovocia, iónové nápoje, pivo,
prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti
a prípravky na nápoje, prípravky na výrobu likérov, sódová voda, minerálky, sirupy, sladové nápoje, stolové vody, srvátkové nápoje.
41 - Diskotéky (služby), služby v oblasti estrády,
filmová tvorba, požičiavanie filmov, audio- a videonahrávok, informácie o možnostiach zábavy
a rekreácie, výchovná a zábavná činnosť, nakladateľská činnosť, organizovanie kultúrnych
a vzdelávacích výstav, organizovanie súťaží a verejných produkcií, praktický výcvik v oblasti
obchodu, školenia, telesná výchova, vzdelávanie
a zábava.

32 - Nápoje light, posilňujúce a povzbudzujúce
nápoje.
(540) GelActiv
(731) Renuto (Overseas) Limited, Demetri Liperti
Street 3, Kotsapas Building, 3rd floor, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

782-2003
27.3.2003
5, 29, 30, 32
5 - Výrobky dietetické pre deti a chorých, chemické prípravky na lekárske účely, liečebná
kozmetika na báze prírodných látok, liečebné
kúpeľné výrobky, liečebné prípravky do kúpeľa,
liečivé rastliny a výrobky z nich, vitamínové prípravky, vína medicinálne, multivitamíny, multiminerály, zmesi uvedených látok a prípravkov,
prísady do jedla dietetické, dietetické nápoje, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečivými
účinkami, energeticko-výživné požívatiny na liečebné účely.
29 - Želatíny na potravinárske účely.
30 - Potraviny vyrobené s cieľom doplniť bežnú
stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo
ovplyvniť zdravie konzumenta patriace do tejto
triedy, prípravky určené na ochranu a regeneráciu kĺbov a pohybového ústrojenstva.
32 - Nápoje light, posilňujúce a povzbudzujúce
nápoje.

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

(540)
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(731) AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a,
638 00 Brno, CZ;

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

781-2003
27.3.2003
5, 29, 30, 32
5 - Výrobky dietetické pre deti a chorých, chemické prípravky na lekárske účely, liečebná
kozmetika na báze prírodných látok, liečebné
kúpeľné výrobky, liečebné prípravky do kúpeľa,
liečivé rastliny a výrobky z nich, vitamínové prípravky, vína medicinálne, multivitamíny, multiminerály, zmesi uvedených látok a prípravkov,
prísady do jedla dietetické, dietetické nápoje, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečivými
účinkami, energeticko-výživné požívatiny na liečebné účely.
29 - Želatíny na potravinárske účely.
30 - Potraviny vyrobené s cieľom doplniť bežnú
stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo
ovplyvniť zdravie konzumenta patriace do tejto
triedy, prípravky určené na ochranu a regeneráciu kĺbov a pohybového ústrojenstva.

825-2003
2.4.2003
5, 29, 30, 32
5 - Výrobky dietetické pre deti a chorých, chemické prípravky na lekárske účely, liečebná
kozmetika na báze prírodných látok, liečebné
kúpeľné výrobky, liečebné prípravky do kúpeľa,
liečivé rastliny a výrobky z nich, vitamínové prípravky, vína medicinálne, multivitamíny, multiminerály, zmesi uvedených látok a prípravkov,
prísady do jedla dietetické, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečivými účinkami,
energeticko-výživné požívatiny na liečebné účely, dietetické nápoje.
29 - Želatíny na potravinárske účely.
30 - Posilňujúce a povzbudzujúce potraviny,
energeticko-výživné požívatiny a prísady do jedla s vysokým obsahom vitamínov a minerálov
vyrobené na doplnenie bežnej stravy konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta, patriace do tejto triedy.
32 - Nápoje light, posilňujúce a povzbudzujúce
nápoje.

(540) BodySlim
(731) Renuto (Overseas) Limited, Demetri Liperti
Street 3, Kotsapas Building, 3rd floor, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

830-2003
2.4.2003
1, 4, 21, 26, 31, 35, 40, 42, 44
1 - Prípravky na hnojenie, rašelinové kvetníky na
záhradnícke účely, prípravky na konzervovanie
kvetov, prípravky na ochranu kvetov, priemyselné hnojivá, prípravky obsahujúce stopové prvky
pre rastliny, záhradnícke chemikálie, zemina na
pestovanie.
4 - Sviečky, sviečky okrasné.
21 - Kvetináče, ozdobné črepníky, keramika na
použitie v domácnosti.
26 - Umelé kvety, umelé vence.
31 - Záhradné bylinky, kvetinové cibule, surové
drevo, kmene stromov, kôra (surovina), kríky,
kvety, prírodné kvety, kvety sušené na ozdobu,
vence z prírodných kvetov, palmy, rastlinné semená, rastliny, rastliny sušené ako dekorácia, rašelina ako postieľka, sadenice, seno, slama ako
materiál na prekrytie pôdy, stromy, prírodné
trávniky, vence zo živých kvetov, vianočné
stromčeky.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.
40 - Ničenie záhradného odpadu.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia.
44 - Aranžovanie kvetov, liečenie stromov, ničenie buriny, ničenie škodcov, rastlinné škôlky,
údržba trávnikov, výroba vencov, záhradkárske
služby, záhradná architektúra, údržba trávnikov.

44 - Aranžovanie kvetov, liečenie stromov, ničenie buriny, ničenie škodcov, rastlinné škôlky,
údržba trávnikov, výroba vencov, záhradkárske
služby, záhradná architektúra, údržba trávnikov.
(540) CUREL
(731) CUREL, spol. s r. o., Tomášikova 24, 821 01
Bratislava, SK;

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

(540)

(731) CUREL, spol. s r. o., Tomášikova 24, 821 01
Bratislava, SK;

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

831-2003
2.4.2003
1, 4, 21, 26, 31, 35, 40, 42, 44
1 - Prípravky na hnojenie, rašelinové kvetníky na
záhradnícke účely, prípravky na konzervovanie
kvetov, prípravky na ochranu kvetov, priemyselné hnojivá, prípravky obsahujúce stopové prvky
pre rastliny, záhradnícke chemikálie, zemina na
pestovanie.
4 - Sviečky, sviečky okrasné.
21 - Kvetináče, ozdobné črepníky, keramika na
použitie v domácnosti.
26 - Umelé kvety, umelé vence.
31 - Záhradné bylinky, kvetinové cibule, surové
drevo, kmene stromov, kôra (surovina), kríky,
kvety, prírodné kvety, kvety sušené na ozdobu,
vence z prírodných kvetov, palmy, rastlinné semená, rastliny, rastliny sušené ako dekorácia, rašelina ako postieľka, sadenice, seno, slama ako
materiál na prekrytie pôdy, stromy, prírodné
trávniky, vence zo živých kvetov, vianočné
stromčeky.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.
40 - Ničenie záhradného odpadu.
42 - Poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia.

125

856-2003
4.4.2003
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 s výnimkou mlieka, masla
a syra; polievky; prípravky na polievky; polievky
vo vrecku; konzervované hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne tovary patriace do tejto
triedy s výnimkou mlieka, masla, syra; mrazené
mäso; mäso a mäsové výrobky ako mäsové pasty, nátierky na chlieb, paštéty s výnimkou mlieka, masla a syru; ovocie a zelenina konzervovaná, sušená, mrazená a zaváraná; želatína; jedlá
želatína; ovocné rôsoly; džemy; kompóty; vajcia;
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 s výnimkou mlieka, masla a syra.
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 (zmrzliny);
obilninové lupienky a vločky; ovocné želé; 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.

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

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

861-2003
4.4.2003
9, 11, 12, 27, 28, 35, 36, 39
9 - Autorádiá, automobilové zapaľovače, automobilové výstražné trojuholníky, automatické
indikátory nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách.
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11 - Svetlá pre automobily, klimatizačné zariadenia pre automobily, vykurovacie telesá do automobilov, odmrazovače automobilov.
12 - Automobily, karosérie automobilov, bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov, autopoťahy, kolesá automobilov, automobilové
pneumatiky, podvozky automobilov, signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov,
automobilové reťaze, nárazníky automobilov,
tienidlá proti slnku do automobilov, opierky na
sedadlá automobilov, autosedadlá, automobilové
obývacie prívesy, bezpečnostné pásy na sedadlá
automobilov.
27 - Koberce, predložky do automobilov.
28 - Modely automobilov.
35 - Maloobchodné služby v oblasti automobilov, reklama, reklama (on-line) na počítačovej
komunikačnej sieti, organizovanie výstav pre obchodné a reklamné účely, sprostredkovanie
obchodu s automobilmi.
36 - Finančný lízing automobilov, sprostredkovanie poistenia.
39 - Prenájom automobilov, automobilová preprava, sprostredkovanie prenájmu automobilov.

(540) DRIVE
(731) Renault Slovensko, spol. s r. o., Dostojevského
rad 28, 811 09 Bratislava, SK;

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

896-2003
9.4.2003
30
30 - Káva, výťažky z kávy a prípravky z kávy;
náhradky kávy a výťažky z náhradiek kávy; čaj,
čajové výťažky a prípravky z čaju; kakao a prípravky z kakaa, čokoláda a čokoládové výrobky,
cukrovinky; cukor; cukríky, karamelky, žuvačky
nie na lekárske účely, prírodné sladidlá; pekárske
výrobky, chleba, kvasnice, pečivo; biskvity, koláče, sušienky, oblátky, zákusky, pudingy; zmrzlina, prášky na výrobu zmrzliny; med a náhradky
medu; obilné vločky, ryža, cestoviny, potraviny
z ryže, z múky alebo z obilnín, tiež vo forme hotových jedál; omáčky; koreniny, šalátové dresingy, majonézy.

(540) DAJ SI PAUZU, DAJ SI KIT KAT
(731) Société des Produits Nestlé S. A., Vevey, CH;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

898-2003
9.4.2003
35, 37, 38, 42
35 - Automatické spracovanie dát, reklama (online) na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné oznamy (rozširovanie), rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), poskytovanie informačného servisu na základe automatizovaného spracovania dát, poradenstvo v obchodnej činnosti,
sprostredkovanie obchodu s tovarom.
37 - Montáž a opravy telekomunikačných zariadení.
38 - Zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete, poskytovanie telekomunikačných služieb okrem verejnej telefónnej služby a v jej rámci: poskytovanie prenájmu

telekomunikačných okruhov pre poskytovateľov
verejných telekomunikačných služieb, poskytovanie prenájmu telekomunikačných okruhov pre
koncových užívateľov, poskytovanie prenosu dát
s prepojovaním okruhov a paketov na území SR,
ako aj mimo územia SR, prenájom nenasvietených optických vlákien, odborné poradenstvo
v oblasti telekomunikácií.
42 - Poskytovanie služby internet, a to tvorba
www stránok.
(540)

(591) červená, šedá
(731) Energotel, a. s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava, SK;

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

902-2003
9.4.2003
9, 12, 16, 35, 41
9 - Zvukové, obrazové, zvukovo-obrazové nosiče
všetkých druhov, softvér; disky magnetické,
optické a kompaktné.
12 - Automobily.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä časopisy,
katalógy, propagačné tlačoviny, periodiká.
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, diplomov a reklamných ocenení na
všetkých druhoch nosičov; reklamné texty; reklama; činnosť reklamnej agentúry, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; predvádzanie tovaru.
41 - Súťaže; organizovanie čitateľských vedomostných, športových a náučných súťaží; vydávanie s výnimkou reklamných materiálov; výchovná a zábavná činnosť; usporadúvanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.

(540) AUTO7bazár
(731) MK3, spol. s r. o., Prievozská 18, 824 51 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

903-2003
9.4.2003
9, 12, 16, 35, 41
9 - Zvukové, obrazové, zvukovo-obrazové nosiče
všetkých druhov, softvér; disky magnetické,
optické a kompaktné.
12 - Automobily.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä časopisy,
katalógy, propagačné tlačoviny, periodiká.
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, diplomov a reklamných ocenení na
všetkých druhoch nosičov; reklamné texty; reklama; činnosť reklamnej agentúry; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; prevádzanie tovaru.
41 - Súťaže; organizovanie čitateľských vedomostných, športových a náučných súťaží; vydávanie s výnimkou reklamných materiálov; výchovná a zábavná činnosť; usporadúvanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.
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(540) AUTO7aktuál
(731) MK3, spol. s r. o., Prievozská 18, 824 51 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

904-2003
9.4.2003
9, 12, 16, 35, 41
9 - Zvukové, obrazové, zvukovo-obrazové nosiče
všetkých druhov, softvér; disky magnetické,
optické a kompaktné.
12 - Automobily.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä časopisy,
katalógy, propagačné tlačoviny, periodiká.
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, diplomov a reklamných ocenení na
všetkých druhoch nosičov; reklamné texty; reklama; činnosť reklamnej agentúry; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; predvádzanie tovaru.
41 - Súťaže; organizovanie čitateľských vedomostných, športových a náučných súťaží; vydávanie s výnimkou reklamných materiálov; výchovná a zábavná činnosť; usporadúvanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.

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

(731) PEBEK, spol. s r. o., Hlavná 3629/94, 059 51
Poprad - Matejovce, SK;

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

(591) červená, biela, čierna
(731) MK3, spol. s r. o., Prievozská 18, 824 51 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

905-2003
9.4.2003
9, 12, 16, 35, 41
9 - Zvukové, obrazové, zvukovo-obrazové nosiče
všetkých druhov, softvér; disky magnetické,
optické a kompaktné.
12 - Automobily.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä časopisy,
katalógy, propagačné tlačoviny, periodiká.
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, diplomov a reklamných ocenení na
všetkých druhoch nosičov; reklamné texty; reklama; činnosť reklamnej agentúry; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; predvádzanie tovaru.
41 - Súťaže; organizovanie čitateľských vedomostných, športových a náučných súťaží; vydávanie s výnimkou reklamných materiálov; výchovná a zábavná činnosť; usporadúvanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.

(540)

(591) červená, biela, čierna
(731) MK3, spol. s r. o., Prievozská 18, 824 51 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

906-2003
9.4.2003
1, 19, 35, 37
1 - Zemina, hnojivá.
19 - Nekovové stavebné materiály.
35 - Maloobchodná činnosť so stavebným materiálom, sprostredkovanie obchodu so stavebným
materiálom.
37 - Stavebná činnosť, montáže.

(540)

(540)

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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913-2003
10.4.2003
36, 42, 44
36 - Bankové služby priamo k zákazníkom, bankovníctvo, burzové maklérstvo, vydávanie cenín,
úschova cenností, vydávanie cestovných šekov,
klíring, finančné informácie a analýzy, finančné
poradenstvo, finančné riadenie, finančné záruky,
služby v oblasti finančníctva, informácie o poistení, finančný lízing, poskytovanie pôžičiek,
investovanie kapitálu, finančné konzultačné služby, finančné oceňovanie, overovanie šekov, platenie na splátky, uzatváranie poistky, služby týkajúce sa úverových kariet, úverové karty (služby), úverové ústavy, platobné prevody vykonávané elektronicky, sprostredkovanie poistenia,
sprostredkovanie záruk, úschova cenností,
úschovné služby, vydávanie kreditných kariet,
vernostné programy pre užívateľov kreditných
kariet, cestovné šeky (služby).
42 - Služby cestujúcim vo forme poskytnutia
právnej pomoci, obnovy alebo náhrady stratených alebo ukradnutých cestovných dokumentov.
44 - Služby cestujúcim vo forme poskytnutia lekárskej pomoci.

(540) DINERS CLUB INTERNATIONAL
(731) Diners Club International Ltd. a New York Corporation, 8430 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

914-2003
10.4.2003
36, 42, 44
36 - Bankové služby priamo k zákazníkom, bankovníctvo, burzové maklérstvo, vydávanie cenín,
úschova cenností, vydávanie cestovných šekov,
klíring, finančné informácie a analýzy, finančné
poradenstvo, finančné riadenie, finančné záruky,
služby v oblasti finančníctva, informácie o poistení, finančný lízing, poskytovanie pôžičiek,
investovanie kapitálu, finančné konzultačné
služby, finančné oceňovanie, overovanie šekov,
platenie na splátky, uzatváranie poistky, služby
týkajúce sa úverových kariet, úverové karty
(služby), úverové ústavy, platobné prevody vy-
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konávané elektronicky, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie záruk, úschova cenností,
úschovné služby, vydávanie kreditných kariet,
vernostné programy pre užívateľov kreditných
kariet, cestovné šeky (služby).
42 - Služby cestujúcim vo forme poskytnutia
právnej pomoci, obnovy alebo náhrady stratených alebo ukradnutých cestovných dokumentov.
44 - Služby cestujúcim vo forme poskytnutia lekárskej pomoci.

(540) DINERS CLUB
(731) Diners Club International Ltd. a New York Corporation, 8430 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

915-2003
10.4.2003
36, 42, 44
36 - Bankové služby priamo k zákazníkom, bankovníctvo, burzové maklérstvo, vydávanie cenín,
úschova cenností, vydávanie cestovných šekov,
clearing, finančné informácie a analýzy, finančné
poradenstvo, finančné riadenie, finančné záruky,
služby v oblasti finančníctva, informácie o poistení, finančný lízing, poskytovanie pôžičiek,
investovanie kapitálu, finančné konzultačné
služby, finančné oceňovanie, overovanie šekov,
platenie na splátky, uzatváranie poistky, služby
týkajúce sa úverových kariet, úverové karty
(služby), úverové ústavy, platobné prevody vykonávané elektronicky, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie záruk, úschova cenností,
úschovné služby, vydávanie kreditných kariet,
vernostné programy pre užívateľov kreditných
kariet, cestovné šeky (služby).
42 - Služby cestujúcim vo forme poskytnutia
právnej pomoci, obnovy alebo náhrady stratených alebo ukradnutých cestovných dokumentov.
44 - Služby cestujúcim vo forme poskytnutia lekárskej pomoci.

(540)

(731) Diners Club International Ltd. a New York Corporation, 8430 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, Illinois 60631, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

926-2003
11.4.2003
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačné zariadenia; telefóny; faxové zariadenia; audiovizuálne a video nahrávacie
zariadenia; zariadenia a nástroje na videokonferencing; prístroje na záznam, prevod, reprodukciu alebo príjem zvuku, obrazu a/alebo dát; elektronické pamäťové karty; zakódované karty;
elektronické chytré karty (smart cards), úverové
karty, kreditné karty a debetné karty; platobné
karty; karty na ukladanie dát; elektronické chytré
karty; prístroje a nástroje na elektronické finanč-

né transakcie a elektronické obchodovanie; elektronické hry a konzoly fungujúce po pripojení na
televízne prijímače; CD-romy; disky, pásky, karty a vodiče, všetky ako elektronické, magnetické,
elektromagnetické, optické a/alebo elektrooptické nosiče dát; komunikačné a vysielacie prístroje
a nástroje; počítačový hardvér; počítačový softvér na spracovanie dát, na telekomunikačné zariadenia a služby a na počítačové siete; modemy;
káble a obvodové dosky a ich časti; počítačový
softvér na spracovanie dát; počítačové periférne
zariadenia; signalizačné zariadenia; elektrické
alebo elektronické prístroje na použitie v príjme
satelitného, pozemného a káblového vysielania;
prístroje a nástroje dátovej komunikácie.
16 - Tlačoviny; inštruktážne manuály.
35 - Manažment a prevádzkovanie telekomunikačných sietí a počítačových sietí pre iných;
obchodné informačné služby; služby reklamy,
marketingu a rozširovanie reklamných materiálov; poskytovanie priestoru na webových stránkach na reklamu tovarov a služieb; služby
obchodného poradenstva vzťahujúce sa na telekomunikačné siete, počítačové siete a obchodné
operácie; telemarketing; analýza a vyhľadávanie
informácií; služby elektronického obchodu; poskytovanie služieb umožňujúcich iným prehliadnuť a kúpiť si tovar prostredníctvom globálnej
počítačovej siete.
36 - Informačné služby vzťahujúce sa na financie
poskytované on-line z počítačovej databázy alebo prostredníctvom webových stránok na globálnej počítačovej sieti.
38 - Telekomunikačné služby; poskytovanie telekomunikačného prístupu a pripojenia na počítačové databázy a internet; prenos informácií
(vrátane webových stránok); vysielacie služby;
vysielanie a prenos dát, zvuku a obrazov; komunikačné služby poskytované pomocou satelitu,
televízie a/alebo rádia; prenájom, požičiavanie
a lízing komunikačných zariadení; služby elektronickej pošty; poskytovanie telekomunikačných pripojení na počítačové databázy a webové
stránky na internete; poskytovanie užívateľského
prístupu na internet; vysielanie a doručovanie
multimediálneho obsahu cez elektronické komunikačné siete; služby digitálneho vysielania; prevádzkovanie digitalizovanej mediálnej platformy
na výmenu správ a informácií; zber a doručovanie správ a všeobecných informácií; služby internetového portálu, tlačové kancelárie.
41 - Informačné a poradenské služby vzťahujúce
sa na vzdelávanie, šport, zábavu; informačné
služby o móde; informačné služby vzťahujúce sa
na fotografiu.
42 - Profesionálne služby vzťahujúce sa na komunikácie, počítačové služby, vývoj počítačového softvéru a internetu; kompilácia, analýza
a poskytovanie informácií on-line z počítačovej
databázy alebo z internetu; prenájom prístupového času na počítačové databázy (inak ako poskytovateľovi internetových služieb); prenájom, požičiavanie a lízing počítačového vybavenia
a zariadenie na spracovanie dát; programovanie
počítačov; služby počítačovej siete; inštalácia
a údržba počítačového softvéru; tvorba, vývoj,
aktualizácia a navrhovanie počítačového softvéru; služby plánovania a navrhovania vzťahujúce
sa na telekomunikačné siete, zariadenia a ná-
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stroje, na počítačové siete a na internet; služby
internetu a portálov; služby integrácie systémov;
navrhovanie, kreslenie a písanie na objednávku
s cieľom zostavovania webových stránok na internete; tvorba a údržba webových stránok; hosťovanie webových stránok pre iných, hosťovanie
softvérových aplikácií pre iných; informačné
služby vzťahujúce sa na právne služby, počasie
a astrológiu.
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40 - Zaobchádzanie s odpadmi (recyklácia, spracovanie, spaľovanie a likvidácia odpadu).
42 - Tvorba a vývoj softvéru, poradenstvo
v oblasti hardvéru a softvéru, správa sietí.
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania, rezervácie prechodného ubytovania.
(540)

(540)

(591) modrá, zelená, fialová, ružová, červená, žltá
(731) British Telecommunications public limited company, 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

941-2003
15.4.2003
4, 12, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, pohonné
hmoty.
12 - Motorové vozidlá a ich príslušenstvo (automobilové reťaze, slnečné clony na automobily,
bezpečnostné pásy na sedadlá vozidiel, automobilové bezpečnostné sedačky pre deti, čalúnenie
a poťahy vozidiel, húkačky na vozidlá, kryty na
automobilové kolesá, batožinové nosiče na vozidlá, nosiče na bicykle a lyže, opierky hlavy na
sedadlá vozidiel, pneumatiky, poplašné zabezpečovacie zariadenia na vozidlá, ťažné zariadenia
na vozidlá, stierače skiel, tlmiče perovania vozidiel, volanty vozidiel, zariadenia na signalizáciu
spätnej jazdy automobilov, spätné zrkadlá, karosérie automobilov a ich doplnky, autodoplnky).
34 - Tabakové výrobky, potreby pre fajčiarov.
35 - Reklamná činnosť a marketing, sprostredkovanie obchodu, vedenie účtovníctva, činnosť účtovných poradcov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, automatizované spracovanie dát, služby databánk (vyhľadávanie dát v počítačových súboroch pre tretie osoby, preklad informácií do počítačových
databáz, systematizácia informácií do počítačových databáz), administratívne služby, činnosť
autobazáru - sprostredkovanie obchodu s ojazdenými vozidlami.
36 - Zmenárenská činnosť, zastupovanie v colnom konaní, realitná činnosť, činnosť finančných
poradcov.
37 - Prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami
a mazivami, vykonávanie jednoduchých a drobných stavieb vrátane ich zmien a odmasťovania.
39 - Motorová doprava nákladná a osobná, vnútroštátna a medzinárodná, skladovanie palív
a mazív a ich doprava a preprava, medzinárodné
a vnútroštátne špeditérstvo, skladovanie tovaru
a manipulácia s nákladom, doprava a skladovanie
odpadu, činnosť technických poradcov v oblasti
dopravy a skladovania, prevádzka a prenájom garáží, prevádzka skladovacích a odstavných plôch
pre motorové vozidlá, prenájom motorových vozidiel, sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy
a skladovania tovaru.

(731) ČETRANS, a. s., Revoluční 3289/13, 400 95 Ústí nad Labem, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

942-2003
15.4.2003
4, 12, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, pohonné
hmoty.
12 - Motorové vozidlá a ich príslušenstvo (automobilové reťaze, slnečné clony na automobily,
bezpečnostné pásy na sedadlá vozidiel, automobilové bezpečnostné sedačky pre deti, čalúnenie
a poťahy vozidiel, húkačky na vozidlá, kryty na
automobilové kolesá, batožinové nosiče na vozidlá, nosiče na bicykle a lyže, opierky hlavy na
sedadlá vozidiel, pneumatiky, poplašné zabezpečovacie zariadenia na vozidlá, ťažné zariadenia
na vozidlá, stierače skiel, tlmiče perovania vozidiel, volanty vozidiel, zariadenia na signalizáciu
spätnej jazdy automobilov, spätné zrkadlá, karosérie automobilov a ich doplnky, autodoplnky).
34 - Tabakové výrobky, potreby pre fajčiarov.
35 - Reklamná činnosť a marketing, sprostredkovanie obchodu, vedenie účtovníctva, činnosť účtovných poradcov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, automatizované spracovanie dát, služby databánk (vyhľadávanie dát v počítačových súboroch pre tretie osoby, preklad informácií do počítačových
databáz, systematizácia informácií do počítačových databáz), administratívne služby, činnosť
autobazáru - sprostredkovanie obchodu s ojazdenými vozidlami.
36 - Zmenárenská činnosť, zastupovanie v colnom konaní, realitná činnosť, činnosť finančných
poradcov.
37 - Prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami
a mazivami, vykonávanie jednoduchých a drobných stavieb vrátane ich zmien a odmasťovania.
39 - Motorová doprava nákladná a osobná, vnútroštátna a medzinárodná, skladovanie palív
a mazív a ich doprava a preprava, medzinárodné
a vnútroštátne špeditérstvo, skladovanie tovaru
a manipulácia s nákladom, doprava a skladovanie
odpadu, činnosť technických poradcov v oblasti
dopravy a skladovania, prevádzka a prenájom garáží, prevádzka skladovacích a odstavných plôch
pre motorové vozidlá, prenájom motorových vozidiel, sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy
a skladovania tovaru.
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40 - Zaobchádzanie s odpadmi (recyklácia, spracovanie, spaľovanie a likvidácia odpadu).
42 - Tvorba a vývoj softvéru, poradenstvo
v oblasti hardvéru a softvéru, správa sietí.
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania, rezervácie prechodného ubytovania.

(540) ČETRANS
(731) ČETRANS, a. s., Revoluční 3289/13, 400 95 Ústí nad Labem, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(540)

(731) ČETRANS, a. s., Revoluční 3289/13, 400 95 Ústí nad Labem, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

40 - Zaobchádzanie s odpadmi (recyklácia, spracovanie, spaľovanie a likvidácia odpadu).
42 - Tvorba a vývoj softvéru, poradenstvo
v oblasti hardvéru a softvéru, správa sietí.
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania, rezervácie prechodného ubytovania.

943-2003
15.4.2003
4, 12, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, pohonné
hmoty.
12 - Motorové vozidlá a ich príslušenstvo (automobilové reťaze, slnečné clony na automobily,
bezpečnostné pásy na sedadlá vozidiel, automobilové bezpečnostné sedačky pre deti, čalúnenie
a poťahy vozidiel, húkačky na vozidlá, kryty na
automobilové kolesá, batožinové nosiče na vozidlá, nosiče na bicykle a lyže, opierky hlavy na
sedadlá vozidiel, pneumatiky, poplašné zabezpečovacie zariadenia na vozidlá, ťažné zariadenia
na vozidlá, stierače skiel, tlmiče perovania vozidiel, volanty vozidiel, zariadenia na signalizáciu
spätnej jazdy automobilov, spätné zrkadlá, karosérie automobilov a ich doplnky, autodoplnky).
34 - Tabakové výrobky, potreby pre fajčiarov.
35 - Reklamná činnosť a marketing, sprostredkovanie obchodu, vedenie účtovníctva, činnosť účtovných poradcov, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, automatizované spracovanie dát, služby databánk (vyhľadávanie dát v počítačových súboroch pre tretie osoby, preklad informácií do počítačových
databáz, systematizácia informácií do počítačových databáz), administratívne služby, činnosť
autobazáru - sprostredkovanie obchodu s ojazdenými vozidlami.
36 - Zmenárenská činnosť, zastupovanie v colnom konaní, realitná činnosť, činnosť finančných
poradcov.
37 - Prevádzkovanie čerpacích staníc s palivami
a mazivami, vykonávanie jednoduchých a drobných stavieb vrátane ich zmien a odmasťovania.
39 - Motorová doprava nákladná a osobná, vnútroštátna a medzinárodná, skladovanie palív
a mazív a ich doprava a preprava, medzinárodné
a vnútroštátne špeditérstvo, skladovanie tovaru
a manipulácia s nákladom, doprava a skladovanie
odpadu, činnosť technických poradcov v oblasti
dopravy a skladovania, prevádzka a prenájom garáží, prevádzka skladovacích a odstavných plôch
pre motorové vozidlá, prenájom motorových vozidiel, sprostredkovanie služieb v oblasti dopravy
a skladovania tovaru.

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

953-2003
16.4.2003
18, 25, 35, 36, 39, 40
18 - Kožená galantéria - výrobky z kože, kožené
poťahy.
25 - Odevy a oblečenie z kožušín a kože, rukavice, čiapky, papuče z kože a kožušín, velúrové
plášte a bundy, kožené bundy, saká, plášte a vesty.
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s kožušinovými, koženými a syntetickými výrobkami.
36 - Sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností.
39 - Dopravné služby, cestná nákladná doprava,
zasielateľstvo.
40 - Spracovanie kožušín a usne, úprava kožušín,
úprava odevov po zakúpení.

(540) Mipel
(731) MIPEL, akciová spoločnosť, 1. mája 705, 031 01
Liptovský Mikuláš, SK;

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

1127-2003
2.5.2003
25
25 - Odevy, pokrývky hlavy, bielizeň, bundy,
kabáty, košele, kostýmy, obleky, kravaty, nohavice, pančuchy, plavky, pánske spodky, pleteniny
(ako oblečenie), pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, spodničky, sukne, šatky, šály, tielka, tričká, vesty, zástery, závoje, župany.

(540) ÖN YILDIZ
(731) TATRÍN, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Vajanského 34, 917 00 Trnava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1128-2003
2.5.2003
25
25 - Odevy, pokrývky hlavy, bielizeň, bundy,
kabáty, košele, kostýmy, obleky, kravaty, nohavice, pančuchy, plavky, pánske spodky, pleteniny
(ako oblečenie), pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, spodničky, sukne, šatky, šály, tielka, tričká, vesty, zástery, závoje, župany.

(540) PAPATYA
(731) TATRÍN, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Vajanského 34, 917 00 Trnava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1129-2003
2.5.2003
25
25 - Odevy, pokrývky hlavy, bielizeň, bundy,
kabáty, košele, kostýmy, obleky, kravaty, nohavice, pančuchy, plavky, pánske spodky, pleteniny
(ako oblečenie), pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, spodničky, sukne, šatky, šály, tielka, tričká, vesty, zástery, závoje, župany.

(540) SENERA
(731) TATRÍN, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Vajanského 34, 917 00 Trnava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1130-2003
2.5.2003
25
25 - Odevy, pokrývky hlavy, bielizeň, bundy,
kabáty, košele, kostýmy, obleky, kravaty, nohavice, pančuchy, plavky, pánske spodky, pleteniny
(ako oblečenie), pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, spodničky, sukne, šatky, šály, tielka, tričká, vesty, zástery, závoje, župany.

(540) SEBOTEKS
(731) TATRÍN, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Vajanského 34, 917 00 Trnava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1131-2003
2.5.2003
25
25 - Odevy, pokrývky hlavy, bielizeň, bundy,
kabáty, košele, kostýmy, obleky, kravaty, nohavice, pančuchy, plavky, pánske spodky, pleteniny
(ako oblečenie), pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, spodničky, sukne, šatky, šály, tielka, tričká, vesty, zástery, závoje, župany.

(540) SEYKO
(731) TATRÍN, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Vajanského 34, 917 00 Trnava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1133-2003
2.5.2003
25
25 - Odevy, pokrývky hlavy, bielizeň, bundy,
kabáty, košele, kostýmy, obleky, kravaty, nohavice, pančuchy, plavky, pánske spodky, pleteniny
(ako oblečenie), pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, spodničky, sukne, šatky, šály, tielka, tričká, vesty, zástery, závoje, župany.

(540) ELMAS
(731) TATRÍN, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Vajanského 34, 917 00 Trnava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1134-2003
2.5.2003
25
25 - Odevy, pokrývky hlavy, bielizeň, bundy,
kabáty, košele, kostýmy, obleky, kravaty, nohavice, pančuchy, plavky, pánske spodky, pleteniny
(ako oblečenie), pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, spodničky, sukne, šatky, šály, tielka, tričká, vesty, zástery, závoje, župany.

(540) FAVORI
(731) TATRÍN, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Vajanského 34, 917 00 Trnava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1154-2003
5.5.2003
9, 38, 41
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné prístroje a nástroje; komunikačné
a telekomunikačné prístroje a zariadenia; elektrické a elektronické prístroje a zariadenia na
spracovanie, záznam, ukladanie, prenos, získavanie alebo príjem údajov, prístroje a zariadenia na
zaznamenávanie, prenos a reprodukciu zvuku,
obrazu alebo kódovaných údajov; televízne prístroje a zariadenia; hologramy; počítače; periférne zariadenia pre počítače; programované elektronické obvody nesúce údaje; počítačové programy; počítačový softvér; disky, pásky a káble
predstavujúce magnetické nosiče údajov; čisté
a nahraté magnetické karty; počítačový softvér
dodaný z internetu; počítačové hry a zariadenia
a prístroje pre počítačové hry; programy pre počítačové hry; softvér pre počítačové hry dodaný
z počítačovej databázy alebo z internetu; elektronické hry (ktoré sa môžu načítať) poskytované
on-line z počítačových databáz dát alebo z internetu; elektronické publikácie (ktoré sa môžu načítať) poskytované on-line z počítačových databáz alebo z internetu; počítačový softvér a telekomunikačné prístroje (vrátane modemov)
umožňujúce prístup spojenie s databázami a internetom; počítačový softvér umožňujúci prehľadávanie údajov; digitálna hudba (ktorá sa môže
načítať) poskytovaná z počítačových databáz
alebo z internetu; digitálna hudba (ktorá sa môže
načítať) poskytovaná z internetových stránok
MP3; prehrávače MP3; satelitné vysielače a prijímače; elektrické káble a drôty; odpory; elektródy; pagingové prístroje a nástroje; rádiové pagingové prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na
rádiovú telekomunikáciu; telefóny, mobilné telefóny a telefónne súpravy; adaptéry na používanie
spolu s telefónmi; nabíjače batérií na používanie
spolu s telefónmi; stolové jednotky alebo jednotky inštalovateľné do vozidiel obsahujúce reproduktor, aby sa umožnilo používanie telefónnej
súpravy bez pomoci rúk; vidlice do vozidiel pre
telefónne súpravy; brašne a obaly zvlášť prispôsobené na držanie alebo nosenie mobilných telefónov a telefónnych zariadení a príslušenstva;
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automatizované osobné organizéry; antény; batérie, mikroprocesory; klávesnice; modemy; systémy pre elektronické globálne navádzanie; elektronické navigačné a navádzacie prístroje
a zariadenia; monitorovacie (okrem monitoringu
naživo) prístroje a zariadenia; rádiové prístroje
a zariadenia; elektrické kontrolné, skúšobné
(okrem skúšok naživo), signalizačné, preverovacie (dozeracie) a vyučovacie prístroje a zariadenia; optické a elektrooptické prístroje a zariadenia; videofilmy; elektrické a elektronické príslušenstvo a periférne zariadenia navrhnuté a prispôsobené na ich používanie spoločne s počítačmi; audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry; časti a vybavenie pre
všetky uvedené položky.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefónne,
faxové a telexové služby, služby zberu a prenosu
správ, rádiové pagingové služby a služby elektronickej pošty; prenos a príjem údajov a informácií; služby doručovanie elektronických správ;
on-line informačné služby týkajúce sa telekomunikácií; služby výmeny údajov prostredníctvom
telekomunikácií; satelitné komunikačné služby;
vysielanie a prenos rádiových alebo televíznych
programov; videotext, teletext a služby prehliadania údajov; služby videospráv; videokonferenčné služby; videotelefónne služby; telekomunikačné služby pri prenose informácií (vrátane
internetových stránok), počítačových programov
a ľubovoľných iných údajov; poskytovanie prístupu užívateľom na internet; poskytovanie telekomunikačného spojenia internetu a databáz; poskytovanie prístupu na internetové stránky
s elektronickými hrami; poskytovanie prístupu
do databáz s elektronickými hrami prostredníctvom telekomunikačnej siete; poskytovanie prístupu na internetové stránky s digitálnou hudbou,
poskytovanie prístupu na internetové stránky
s MP3, poskytovanie digitálnej hudby prostredníctvom telekomunikácií; prevádzkovanie vyhľadávacích programov; služby telekomunikačného prístupu; automatizovaný prenos správ
a obrázkov; komunikácia prostredníctvom počítača; služby agentúrnych správ; prenos agentúrnych správ a aktuálnych informácií; prenájom,
nájom alebo požičiavanie prístrojov, nástrojov,
inštalácií alebo komponentov na ich využitie pri
poskytovaní uvedených služieb, poradenské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa uvedených položiek.
41 - Služby výchovy a vzdelávania; zábavné
služby; športové a kultúrne činnosti; informácie
týkajúce sa vzdelávacích, zábavných, športových
a kultúrnych podujatí poskytované on-line z počítačových databáz alebo z internetu alebo poskytované inými prostriedkami; služby elektronických hier poskytované z počítačových databáz
alebo z internetu; služby prenájmu video- alebo
audio-; rádiové a televízne zábavné služby; poskytovanie on-line elektronických publikácií; vydávanie elektronických kníh a novín on-line; vydávanie textov v elektronickom alebo inom formáte; výstavné služby; poskytovanie on-line prístupu k výstavám a výstavným službám; služby
programovania agentúrnych správ na ich prenos
cez internet; zabezpečovanie a vedenie konferencií, seminárov, sympózií, školení a kurzov; interaktívne kurzy a semináre a kurzy a semináre na

diaľku poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spoja alebo počítačovej siete,
alebo poskytované inými prostriedkami; služby
umeleckej galérie poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spoja; stávkové
služby; klubové služby; rezervácia lístkov a rezervačné služby zábavných, športových a kultúrnych podujatí; služby elektronickej knižnice na
dodávku elektronických informácií (vrátane
archívnych informácií) vo forme elektronických
textov, audio- a/alebo videoinformácií a údajov,
hry a zábavy; služby elektronických hier poskytované prostredníctvom internetu; poskytovanie
a prevádzka elektronických konferencií, diskusných skupín a besied pre tretie osoby; poskytovanie digitálnej hudby (ktorá sa nedá načítať)
z internetu, poskytovanie digitálnej hudby (ktorá
sa nedá načítať) z internetových stránok MP3;
poskytovanie informácií a poradenstva v súvislosti so všetkými uvedenými službami.
(540) ORANGE PANORAMA
(731) Orange Personal Communications Services Limited, St. James Court, Great Park Road,
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, GB;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

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

1155-2003
5.5.2003
9, 38, 41
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné prístroje a nástroje; komunikačné
a telekomunikačné prístroje a zariadenia; elektrické a elektronické prístroje a zariadenia na
spracovanie, záznam, ukladanie, prenos, získavanie alebo príjem údajov, prístroje a zariadenia na
zaznamenávanie, prenos a reprodukciu zvuku,
obrazu alebo kódovaných údajov; televízne prístroje a zariadenia; hologramy; počítače; periférne zariadenia pre počítače; programované elektronické obvody nesúce údaje; počítačové programy; počítačový softvér; disky, pásky a káble
predstavujúce magnetické nosiče údajov; čisté
a nahraté magnetické karty; počítačový softvér
dodaný z internetu; počítačové hry a zariadenia
a prístroje pre počítačové hry; programy pre počítačové hry; softvér pre počítačové hry dodaný
z počítačovej databázy alebo z internetu; elektronické hry (ktoré sa môžu načítať) poskytované
on-line z počítačových databáz dát alebo z internetu; elektronické publikácie (ktoré sa môžu načítať) poskytované on-line z počítačových databáz alebo z internetu; počítačový softvér a telekomunikačné prístroje (vrátane modemov)
umožňujúce prístup spojenie s databázami a internetom; počítačový softvér umožňujúci prehľadávanie údajov; digitálna hudba (ktorá sa môže
načítať) poskytovaná z počítačových databáz alebo z internetu; digitálna hudba (ktorá sa môže
načítať) poskytovaná z internetových stránok
MP3; prehrávače MP3; satelitné vysielače a prijímače; elektrické káble a drôty; odpory; elektródy; pagingové prístroje a nástroje; rádiové pagingové prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na
rádiovú telekomunikáciu; telefóny, mobilné telefóny a telefónne súpravy; adaptéry na používanie
spolu s telefónmi; nabíjače batérií na používanie
spolu s telefónmi; stolové jednotky alebo jednot-
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ky inštalovateľné do vozidiel obsahujúce reproduktor, aby sa umožnilo používanie telefónnej
súpravy bez pomoci rúk; vidlice do vozidiel pre
telefónne súpravy; brašne a obaly zvlášť prispôsobené na držanie alebo nosenie mobilných telefónov a telefónnych zariadení a príslušenstva; automatizované osobné organizéry; antény; batérie,
mikroprocesory; klávesnice; modemy; systémy
pre elektronické globálne navádzanie; elektronické navigačné a navádzacie prístroje
a zariadenia; monitorovacie (okrem monitoringu
naživo) prístroje a zariadenia; rádiové prístroje
a zariadenia; elektrické kontrolné, skúšobné (okrem skúšok naživo), signalizačné, preverovacie
(dozeracie) a vyučovacie prístroje a zariadenia;
optické a elektrooptické prístroje a zariadenia;
videofilmy; elektrické a elektronické príslušenstvo a periférne zariadenia navrhnuté a prispôsobené na ich používanie spoločne s počítačmi; audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na
elektronické hry; časti a vybavenie pre všetky
uvedené položky.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefónne,
faxové a telexové služby, služby zberu a prenosu
správ, rádiové pagingové služby a služby elektronickej pošty; prenos a príjem údajov a informácií; služby doručovanie elektronických správ;
on-line informačné služby týkajúce sa telekomunikácií; služby výmeny údajov prostredníctvom
telekomunikácií; satelitné komunikačné služby;
vysielanie a prenos rádiových alebo televíznych
programov; videotext, teletext a služby prehliadania údajov; služby videospráv; videokonferenčné služby; videotelefónne služby; telekomunikačné služby pri prenose informácií (vrátane
internetových stránok), počítačových programov
a ľubovoľných iných údajov; poskytovanie prístupu užívateľom na internet; poskytovanie telekomunikačného spojenia internetu a databáz; poskytovanie prístupu na internetové stránky
s elektronickými hrami; poskytovanie prístupu
do databáz s elektronickými hrami prostredníctvom telekomunikačnej siete; poskytovanie prístupu na internetové stránky s digitálnou hudbou,
poskytovanie prístupu na internetové stránky
s MP3, poskytovanie digitálnej hudby prostredníctvom telekomunikácií; prevádzkovanie vyhľadávacích programov; služby telekomunikačného prístupu; automatizovaný prenos správ
a obrázkov; komunikácia prostredníctvom počítača; služby agentúrnych správ; prenos agentúrnych správ a aktuálnych informácií; prenájom,
nájom alebo požičiavanie prístrojov, nástrojov,
inštalácií alebo komponentov na ich využitie pri
poskytovaní uvedených služieb, poradenské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa uvedených položiek.
41 - Služby výchovy a vzdelávania; zábavné
služby; športové a kultúrne činnosti; informácie
týkajúce sa vzdelávacích, zábavných, športových
a kultúrnych podujatí poskytované on-line z počítačových databáz alebo z internetu alebo poskytované inými prostriedkami; služby elektronických hier poskytované z počítačových databáz
alebo z internetu; služby prenájmu video- alebo
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audio-; rádiové a televízne zábavné služby; poskytovanie on-line elektronických publikácií; vydávanie elektronických kníh a novín on-line; vydávanie textov v elektronickom alebo inom formáte; výstavné služby; poskytovanie on-line prístupu k výstavám a výstavným službám; služby
programovania agentúrnych správ na ich prenos
cez internet; zabezpečovanie a vedenie konferencií, seminárov, sympózií, školení a kurzov; interaktívne kurzy a semináre a kurzy a semináre na
diaľku poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spoja alebo počítačovej siete,
alebo poskytované inými prostriedkami; služby
umeleckej galérie poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spoja; stávkové
služby; klubové služby; rezervácia lístkov a rezervačné služby zábavných, športových a kultúrnych podujatí; služby elektronickej knižnice na
dodávku elektronických informácií (vrátane
archívnych informácií) vo forme elektronických
textov, audio- a/alebo videoinformácií a údajov,
hry a zábavy; služby elektronických hier poskytované prostredníctvom internetu; poskytovanie
a prevádzka elektronických konferencií, diskusných skupín a besied pre tretie osoby; poskytovanie digitálnej hudby (ktorá sa nedá načítať)
z internetu, poskytovanie digitálnej hudby (ktorá
sa nedá načítať) z internetových stránok MP3;
poskytovanie informácií a poradenstva v súvislosti so všetkými uvedenými službami.
(540) ORANGE MENU
(731) Orange Personal Communications Services Limited, St. James Court, Great Park Road,
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, GB;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

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

1156-2003
5.5.2003
9, 38, 41
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné prístroje a nástroje; komunikačné
a telekomunikačné prístroje a zariadenia; elektrické a elektronické prístroje a zariadenia na
spracovanie, záznam, ukladanie, prenos, získavanie alebo príjem údajov, prístroje a zariadenia na
zaznamenávanie, prenos a reprodukciu zvuku,
obrazu alebo kódovaných údajov; televízne prístroje a zariadenia; hologramy; počítače; periférne zariadenia pre počítače; programované elektronické obvody nesúce údaje; počítačové programy; počítačový softvér; disky, pásky a káble
predstavujúce magnetické nosiče údajov; čisté
a nahraté magnetické karty; počítačový softvér
dodaný z internetu; počítačové hry a zariadenia
a prístroje pre počítačové hry; programy pre počítačové hry; softvér pre počítačové hry dodaný
z počítačovej databázy alebo z internetu; elektronické hry (ktoré sa môžu načítať) poskytované
on-line z počítačových databáz dát alebo z internetu; elektronické publikácie (ktoré sa môžu načítať) poskytované on-line z počítačových databáz alebo z internetu; počítačový softvér a telekomunikačné prístroje (vrátane modemov)
umožňujúce prístup spojenie s databázami a internetom; počítačový softvér umožňujúci prehľadávanie údajov; digitálna hudba (ktorá sa môže
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načítať) poskytovaná z počítačových databáz
alebo z internetu; digitálna hudba (ktorá sa môže
načítať) poskytovaná z internetových stránok
MP3; prehrávače MP3; satelitné vysielače a prijímače; elektrické káble a drôty; odpory; elektródy; pagingové prístroje a nástroje; rádiové pagingové prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na
rádiovú telekomunikáciu; telefóny, mobilné telefóny a telefónne súpravy; adaptéry na používanie
spolu s telefónmi; nabíjače batérií na používanie
spolu s telefónmi; stolové jednotky alebo jednotky inštalovateľné do vozidiel obsahujúce reproduktor, aby sa umožnilo používanie telefónnej
súpravy bez pomoci rúk; vidlice do vozidiel pre
telefónne súpravy; brašne a obaly zvlášť prispôsobené na držanie alebo nosenie mobilných telefónov a telefónnych zariadení a príslušenstva; automatizované osobné organizéry; antény; batérie,
mikroprocesory; klávesnice; modemy; systémy
pre elektronické globálne navádzanie; elektronické navigačné a navádzacie prístroje
a zariadenia; monitorovacie (okrem monitoringu
naživo) prístroje a zariadenia; rádiové prístroje a
zariadenia; elektrické kontrolné, skúšobné (okrem skúšok naživo), signalizačné, preverovacie
(dozeracie) a vyučovacie prístroje a zariadenia;
optické a elektrooptické prístroje a zariadenia;
videofilmy; elektrické a elektronické príslušenstvo a periférne zariadenia navrhnuté a prispôsobené na ich používanie spoločne s počítačmi;
audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na
elektronické hry; časti a vybavenie pre všetky
uvedené položky.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefónne,
faxové a telexové služby, služby zberu a prenosu
správ, rádiové pagingové služby a služby elektronickej pošty; prenos a príjem údajov a informácií; služby doručovanie elektronických správ;
on-line informačné služby týkajúce sa telekomunikácií; služby výmeny údajov prostredníctvom
telekomunikácií; satelitné komunikačné služby;
vysielanie a prenos rádiových alebo televíznych
programov; videotext, teletext a služby prehliadania údajov; služby videospráv; videokonferenčné služby; videotelefónne služby; telekomunikačné služby pri prenose informácií (vrátane
internetových stránok), počítačových programov
a ľubovoľných iných údajov; poskytovanie prístupu užívateľom na internet; poskytovanie telekomunikačného spojenia internetu a databáz; poskytovanie prístupu na internetové stránky
s elektronickými hrami; poskytovanie prístupu
do databáz s elektronickými hrami prostredníctvom telekomunikačnej siete; poskytovanie prístupu na internetové stránky s digitálnou hudbou,
poskytovanie prístupu na internetové stránky
s MP3, poskytovanie digitálnej hudby prostredníctvom telekomunikácií; prevádzkovanie vyhľadávacích programov; služby telekomunikačného prístupu; automatizovaný prenos správ
a obrázkov; komunikácia prostredníctvom počítača; služby agentúrnych správ; prenos agentúrnych správ a aktuálnych informácií; prenájom,
nájom alebo požičiavanie prístrojov, nástrojov,
inštalácií alebo komponentov na ich využitie pri
poskytovaní uvedených služieb, poradenské,
informačné a konzultačné služby týkajúce sa uvedených položiek.

41 - Služby výchovy a vzdelávania; zábavné
služby; športové a kultúrne činnosti; informácie
týkajúce sa vzdelávacích, zábavných, športových
a kultúrnych podujatí poskytované on-line z počítačových databáz alebo z internetu alebo poskytované inými prostriedkami; služby elektronických hier poskytované z počítačových databáz
alebo z internetu; služby prenájmu video- alebo
audio-; rádiové a televízne zábavné služby; poskytovanie on-line elektronických publikácií; vydávanie elektronických kníh a novín on-line; vydávanie textov v elektronickom alebo inom formáte; výstavné služby; poskytovanie on-line prístupu k výstavám a výstavným službám; služby
programovania agentúrnych správ na ich prenos
cez internet; zabezpečovanie a vedenie konferencií, seminárov, sympózií, školení a kurzov; interaktívne kurzy a semináre a kurzy a semináre na
diaľku poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spoja alebo počítačovej siete,
alebo poskytované inými prostriedkami; služby
umeleckej galérie poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spoja; stávkové
služby; klubové služby; rezervácia lístkov a rezervačné služby zábavných, športových a kultúrnych podujatí; služby elektronickej knižnice na
dodávku elektronických informácií (vrátane archívnych informácií) vo forme elektronických
textov, audio- a/alebo videoinformácií a údajov,
hry a zábavy; služby elektronických hier poskytované prostredníctvom internetu; poskytovanie a
prevádzka elektronických konferencií, diskusných skupín a besied pre tretie osoby; poskytovanie digitálnej hudby (ktorá sa nedá načítať)
z internetu, poskytovanie digitálnej hudby (ktorá
sa nedá načítať) z internetových stránok MP3;
poskytovanie informácií a poradenstva v súvislosti so všetkými uvedenými službami.
(540) ORANGE INFOCENTRUM
(731) Orange Personal Communications Services Limited, St. James Court, Great Park Road,
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, GB;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

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

1157-2003
5.5.2003
9, 38, 41
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné prístroje a nástroje; komunikačné
a telekomunikačné prístroje a zariadenia; elektrické a elektronické prístroje a zariadenia na
spracovanie, záznam, ukladanie, prenos, získavanie alebo príjem údajov, prístroje a zariadenia na
zaznamenávanie, prenos a reprodukciu zvuku,
obrazu alebo kódovaných údajov; televízne prístroje a zariadenia; hologramy; počítače; periférne zariadenia pre počítače; programované elektronické obvody nesúce údaje; počítačové programy; počítačový softvér; disky, pásky a káble
predstavujúce magnetické nosiče údajov; čisté
a nahraté magnetické karty; počítačový softvér
dodaný z internetu; počítačové hry a zariadenia
a prístroje pre počítačové hry; programy pre počítačové hry; softvér pre počítačové hry dodaný
z počítačovej databázy alebo z internetu; elektronické hry (ktoré sa môžu načítať) poskytované
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on-line z počítačových databáz dát alebo z internetu; elektronické publikácie (ktoré sa môžu načítať) poskytované on-line z počítačových databáz alebo z internetu; počítačový softvér a telekomunikačné prístroje (vrátane modemov)
umožňujúce prístup spojenie s databázami a internetom; počítačový softvér umožňujúci prehľadávanie údajov; digitálna hudba (ktorá sa môže
načítať) poskytovaná z počítačových databáz alebo z internetu; digitálna hudba (ktorá sa môže
načítať) poskytovaná z internetových stránok
MP3; prehrávače MP3; satelitné vysielače a prijímače; elektrické káble a drôty; odpory; elektródy; pagingové prístroje a nástroje; rádiové pagingové prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na
rádiovú telekomunikáciu; telefóny, mobilné telefóny a telefónne súpravy; adaptéry na používanie
spolu s telefónmi; nabíjače batérií na používanie
spolu s telefónmi; stolové jednotky alebo jednotky inštalovateľné do vozidiel obsahujúce reproduktor, aby sa umožnilo používanie telefónnej
súpravy bez pomoci rúk; vidlice do vozidiel pre
telefónne súpravy; brašne a obaly zvlášť prispôsobené na držanie alebo nosenie mobilných telefónov a telefónnych zariadení a príslušenstva; automatizované osobné organizéry; antény; batérie,
mikroprocesory; klávesnice; modemy; systémy
pre elektronické globálne navádzanie; elektronické navigačné a navádzacie prístroje
a zariadenia; monitorovacie (okrem monitoringu
naživo) prístroje a zariadenia; rádiové prístroje
a zariadenia; elektrické kontrolné, skúšobné
(okrem skúšok naživo), signalizačné, preverovacie (dozeracie) a vyučovacie prístroje a zariadenia; optické a elektrooptické prístroje a zariadenia; videofilmy; elektrické a elektronické príslušenstvo a periférne zariadenia navrhnuté a prispôsobené na ich používanie spoločne s počítačmi; audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry; časti a vybavenie pre
všetky uvedené položky.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefónne,
faxové a telexové služby, služby zberu a prenosu
správ, rádiové pagingové služby a služby elektronickej pošty; prenos a príjem údajov a informácií; služby doručovanie elektronických správ;
on-line informačné služby týkajúce sa telekomunikácií; služby výmeny údajov prostredníctvom
telekomunikácií; satelitné komunikačné služby;
vysielanie a prenos rádiových alebo televíznych
programov; videotext, teletext a služby prehliadania údajov; služby videospráv; videokonferenčné služby; videotelefónne služby; telekomunikačné služby pri prenose informácií (vrátane
internetových stránok), počítačových programov
a ľubovoľných iných údajov; poskytovanie prístupu užívateľom na internet; poskytovanie telekomunikačného spojenia internetu a databáz; poskytovanie prístupu na internetové stránky
s elektronickými hrami; poskytovanie prístupu
do databáz s elektronickými hrami prostredníctvom telekomunikačnej siete; poskytovanie prístupu na internetové stránky s digitálnou hudbou,
poskytovanie prístupu na internetové stránky
s MP3, poskytovanie digitálnej hudby prostredníctvom telekomunikácií; prevádzkovanie vyhľadávacích programov; služby telekomunikačného prístupu; automatizovaný prenos správ
a obrázkov; komunikácia prostredníctvom počí-
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tača; služby agentúrnych správ; prenos agentúrnych správ a aktuálnych informácií; prenájom,
nájom alebo požičiavanie prístrojov, nástrojov,
inštalácií alebo komponentov na ich využitie pri
poskytovaní uvedených služieb, poradenské, informačné a konzultačné služby týkajúce sa uvedených položiek.
41 - Služby výchovy a vzdelávania; zábavné
služby; športové a kultúrne činnosti; informácie
týkajúce sa vzdelávacích, zábavných, športových
a kultúrnych podujatí poskytované on-line z počítačových databáz alebo z internetu alebo poskytované inými prostriedkami; služby elektronických hier poskytované z počítačových databáz
alebo z internetu; služby prenájmu video- alebo
audio-; rádiové a televízne zábavné služby; poskytovanie on-line elektronických publikácií; vydávanie elektronických kníh a novín on-line; vydávanie textov v elektronickom alebo inom formáte; výstavné služby; poskytovanie on-line prístupu k výstavám a výstavným službám; služby
programovania agentúrnych správ na ich prenos
cez internet; zabezpečovanie a vedenie konferencií, seminárov, sympózií, školení a kurzov; interaktívne kurzy a semináre a kurzy a semináre na
diaľku poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spoja alebo počítačovej siete,
alebo poskytované inými prostriedkami; služby
umeleckej galérie poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spoja; stávkové
služby; klubové služby; rezervácia lístkov a rezervačné služby zábavných, športových a kultúrnych podujatí; služby elektronickej knižnice na
dodávku elektronických informácií (vrátane
archívnych informácií) vo forme elektronických
textov, audio- a/alebo videoinformácií a údajov,
hry a zábavy; služby elektronických hier poskytované prostredníctvom internetu; poskytovanie
a prevádzka elektronických konferencií, diskusných skupín a besied pre tretie osoby; poskytovanie digitálnej hudby (ktorá sa nedá načítať)
z internetu, poskytovanie digitálnej hudby (ktorá
sa nedá načítať) z internetových stránok MP3;
poskytovanie informácií a poradenstva v súvislosti so všetkými uvedenými službami.
(540) MÔJ ASISTENT
(731) Orange Personal Communications Services Limited, St. James Court, Great Park Road,
Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, GB;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

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

1178-2003
6.5.2003
29, 30
29 - Mrazené smotanové krémy, mrazené drene.
30 - Zmrzliny, nanuky, cukrovinky.

(540) PAJO
(731) Radoma, s. r. o., Prešov, Kapušany pri Prešove 534, 082 12 Kapušany pri Prešove, SK;
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8 (511)
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1179-2003
6.5.2003
29, 30
29 - Mrazené smotanové krémy, mrazené drene.
30 - Zmrzliny, nanuky, cukrovinky.

(540)

(540) IZI
(731) Radoma, s. r. o., Prešov, Kapušany pri Prešove 534, 082 12 Kapušany pri Prešove, SK;

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

1180-2003
6.5.2003
29, 30
29 - Mrazené smotanové krémy, mrazené drene.
30 - Zmrzliny, nanuky, cukrovinky.

(540) PAJKO
(731) Radoma, s. r. o., Prešov, Kapušany pri Prešove 534, 082 12 Kapušany pri Prešove, SK;

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

1181-2003
6.5.2003
29, 30
29 - Mrazené smotanové krémy, mrazené drene.
30 - Zmrzliny, nanuky, cukrovinky.

(540) TIGO
(731) Radoma, s. r. o., Prešov, Kapušany pri Prešove 534, 082 12 Kapušany pri Prešove, SK;

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

1182-2003
6.5.2003
29, 30
29 - Mrazené smotanové krémy, mrazené drene.
30 - Zmrzliny, nanuky, cukrovinky.

(540) BANANITO
(731) Radoma, s. r. o., Prešov, Kapušany pri Prešove 534, 082 12 Kapušany pri Prešove, SK;

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

1183-2003
6.5.2003
29, 30
29 - Mrazené smotanové krémy, mrazené drene.
30 - Zmrzliny, nanuky, cukrovinky.

(540) KAMO
(731) Radoma, s. r. o., Prešov, Kapušany pri Prešove 534, 082 12 Kapušany pri Prešove, SK;

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

1186-2003
7.5.2003
35, 36, 38
35 - Vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch pre zákazníkov.
36 - Finančný lízing - podávanie informácií prostredníctvom telefónu.
38 - Elektronická pošta, komunikácia (telefónna),
počítačová komunikácia.

(591) modrá
(731) Tatra - Leasing, spoločnosť s ručením obmedzeným, Továrenská 10, 811 09 Bratislava, SK;

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

1189-2003
7.5.2003
20, 28, 35
20 - Výrobky z plastických hmôt, výrobky
z plastov pre sanitárnu techniku, automobilový
a elektrotechnický priemysel, skrutky z plastu,
stavebné panely z plastických hmôt.
28 - Náradie na zimné športy z plastov, telocvičné náradie z plastov.
35 - Sprostredkovanie predaja tovaru.

(540)

(731) SAM HOLDING, a. s., Hlavná 108, 040 01 Košice, SK;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

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

1190-2003
7.5.2003
6, 7, 9, 12, 22, 37, 42
6 - Reťaze kovové, príslušenstvo k reťaziam,
najmä závesné oká, háky, spojky, skracovače, reťazové viazacie prostriedky kovové, oceľové laná, žeriavové laná, oceľové laná banské, ťažné
a vyrovnávacie, laná pre lanové dráhy a výťahy,
oceľové laná na všeobecné účely, oceľové laná
jednopramenné, viacpramenné, kruhové, trojboké, ploché, káblové, uzavreté nosné laná, laná
s okami a nalisovanými objímkami, nekonečné
lanové pásy.
7 - Kladkostroje ručné i elektrické, žeriavy, zdvíhacie zariadenia ručné aj s pohonom, hrebeňové
a lanové zdviháky, bubnové zdvíhadlá (vrtáky),
hydraulické a ručné zdviháky, príslušenstvo
zdvíhacích zariadení a žeriavov, ako napríklad
žeriavové vidly, žeriavové traverzy a iné prostriedky na uchopenie bremien a manipuláciu
s nimi pri zdvíhaní.
9 - Váhy technologické a obchodné všetkých
druhov.
12 - Ručné, hydraulické, elektrické a motorové
paletizačné vozíky a ostatné vozíky určené na
manipuláciu s tovarmi a s bremenami.
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22 - Pásy nekovové na manipuláciu s nákladom,
laná nekovové, povrazy, úväzy, popruhy, horolezecké laná, prostriedky na osobné zabezpečenie
pracovníkov vo výškach ako postroje, pásy, popruhy.
37 - Servis, opravy a údržba zdvíhacích zariadení
všetkých druhov.
42 - Revízie a skúšky prevádzkovej spôsobilosti
vyhradených zdvíhacích zariadení.

(540)

(540)

(591) modrá, žltá, biela
(731) MUDr. Mária Tóthová - MMT, Winterova 62,
921 01 Piešťany, SK;

(731) JNČ, s. r. o., Novohradská 35, 370 08 České Budějovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1191-2003
7.5.2003
5, 10, 16, 41, 44
5 - Lieky, liečivá, vakcíny, séra, farmaceutické
výrobky, vitamíny, minerály a stopové prvky,
výťažky z liečivých bylín, bylinné čaje, dietetické látky a potravinové doplnky s liečivými účinkami, balzamy, krémy a masti na lekárske účely,
liečivé oleje, liečivé soli a tinktúry na lekárske
účely, medicínske bahno, prípravky na substancie na liečebné účely, diagnostické prípravky,
dezinfekčné a antiseptické prípravky na lekárske
účely, liečebná kozmetika na báze prírodných látok a chemické prípravky pre lekárstvo, hygienu,
farmáciu, všetko patriace do triedy 5.
10 - Prístroje a nástroje lekárske vrátane prístrojov alebo zariadení na fyzikálnu terapiu; prístroje
a nástroje na použitie v liečebnej diagnostike;
masážne prístroje a ich kombinácie; mechanoterapeutické a ortopedické pomôcky; prístroje a zariadenia slúžiace na regeneráciu a rekondíciu
všetko patriace do triedy 10.
16 - Tlačoviny, knihy, časopisy, propagačné materiály patriace do triedy 16, týkajúce sa prevencie, zdravotnej starostlivosti, medicíny a životného štýlu.
41 - Výchova a vzdelávanie v oblasti zdravotnej
starostlivosti, prevencie, životného štýlu; organizovanie prednášok, seminárov, konferencií, kurzov zdravotnej starostlivosti a prevencie; publikačná, vydavateľská a sprostredkovateľská činnosť patriaca do triedy 41.
44 - Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odbore lekárstvo - neštátne zdravotnícke zariadenie,
diagnostika, plánovanie a riadenie liečby, konzultačné a konzikiárne služby v oblasti zdravotnej starostlivosti, vypracovávanie preventívnych
a terapeutických programov v oblasti zdravia, regenerácie, rekondície a kúpeľnej liečby, akupunktúra; reflexná a obstreková liečba, fyzioterapia;
výskum a vývoj; lekárske poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb; sprostredkovanie
služieb patriacich do triedy 44.

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

1192-2003
7.5.2003
25
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.

(731) Euroad CZ, s. r. o., Konopná 6, 617 00 Brno, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1193-2003
7.5.2003
25
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.

(731) Euroad CZ, s. r. o., Konopná 6, 617 00 Brno, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
s
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

1194-2003
7.5.2003
25
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.

(731) Euroad CZ, s. r. o., Konopná 6, 617 00 Brno, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1198-2003
9.5.2003
1, 2, 3, 4
1 - Chemické výrobky určené pre priemysel a do
automobilov, najmä nemrznúce chladiace kvapaliny, brzdové kvapaliny, odmrazovacie prostriedky.
2 - Ochranné prípravky proti korózii.
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3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie.
4 - Priemyselné oleje a tuky, palivá a mazadlá.

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

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

1199-2003
9.5.2003
5
5 - Farmaceutické, 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) HBVAXPRO
(731) MERCK & Co., Inc., One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

1213-2003
9.5.2003
3, 16, 21
3 - Čistiace, leštiace, odmasťovacie a brúsne prípravky; leštiace vosky, vosky na dlážku; mydlá;
detergenty s výnimkou detergentov na použitie
vo výrobnom procese a na lekárske účely.
16 - Jednorazové papierové utierky na upratovanie v domácnosti nenapustené chemikáliami alebo zlúčeninami.
21 - Mopy; jednorazové prachovky napustené
chemikáliami alebo zlúčeninami.

(540)

(731) Exxon Mobil Corporation, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu New Jersey, 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

1201-2003
9.5.2003
5
5 - Pesticídy, prípravky na ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy a insekticídy.

(540) TALENT
(731) DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis, Indiana 46268, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

1210-2003
9.5.2003
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 súčasti a závody, verejné vystúpenia a predvádzanie zbraní, modelov a replík
zbraní a vojenskej techniky, rekonštrukcie a verejné predvádzanie historických súbojov a bitiek,
súťaže s tematikou zbraní a vojenstva.

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

1200-2003
9.5.2003
36
36 - Služby týkajúce sa kreditných kariet spojené
s cenovým zvýhodnením pre zákazníkov čerpacích staníc, pohodlným nákupom a umývaním
áut.

(540)

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

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

1205-2003
9.5.2003
12
12 - Motorové vozidlá a ich časti zahrnuté do tejto triedy.

(540) RUBICON
(731) DaimlerChrysler Corporation, spoločnosť zriadená a existujúca podľa práva štátu Delaware,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan
48326, US;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

(731) S. C. JOHNSON & SON, INC., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

1215-2003
12.5.2003
189285
3.3.2003
CZ
30, 32
30 - Káva, čaj, kakao, kávové náhradky; zeleninové šťavy na varenie, cukrovinky, nálevy na
ochutenie , ľad na osvieženie, nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády, nápoje na báze čaju, prísady
do nápojov s výnimkou esencií, príchuti do nápojov s výnimkou éterických olejov, sirup melasový, šerbet, šťavy s výnimkou dresingov.
32 - Minerálne vody, šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy
a iné prípravky na prípravu nápojov.

(540) BAILA
(731) Kofola a. s., Za drahou 165/1, 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem, CZ;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1216-2003
12.5.2003
30, 32, 33
30 - Ľadový čaj, nápoje na báze čajov, čokoládové, kávové, kakaové nápoje, kakao, mliečne čokoládové a mliečne kávové nápoje.
32 - Nealkoholické, izotonické, šumivé nápoje,
limonády, pivo, nápojové koncentráty, sirupy,
emulzie a iné prípravky na výrobu nápojov, džúsy, minerálne, stolové, sódové, sýtené vody,
ovocné, zeleninové a nealkoholické šťavy a výťažky z ovocia, prášky na prípravu šumivých nápojov, nealkoholické koktaily a miešané nápoje.
33 - Alkoholické nápoje, likéry, koktaily, vermuty, vína, liehoviny, destilované nápoje, alkoholové extrakty, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie.

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1220-2003
12.5.2003
16, 35, 41
16 - Brožúry, časopisy periodické, publikácie neperiodické, papiernický tovar, kancelárske pomôcky.
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, činnosť reklamnej agentúry, obchodný
prieskum, spracovanie textov, vzťahy s verejnosťou.
41 - Fotografovanie, tvorba videofilmov, informácie o možnostiach zábavy, informácie o možnostiach rozptýlenia, služby nahrávacieho štúdia,
on-line vydávanie časopisov a kníh v elektronickej forme, vydávanie textov s výnimkou reklamných.

(540)

(540)

(731) Coffea Drinks, s. r. o., Koperníkova 15, 917 01
Trnava, SK;

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

1217-2003
12.5.2003
30
30 - Trvanlivé a polotrvanlivé pečivo; jemné pečivo; oblátky; sušienky; napolitánky; keksy; biskvity; perníky, medovníky; múčne potraviny;
jemné pečivo; výrobky z obilnín; koláče; dezerty;
zákusky; torty; trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové; piškóty; tortičky; výrobky v triede
30 obsahujúce kakao a/alebo kávu; trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové; kakaové, čokoládové, kávové, orieškové a ovocné náplne
a krémy; trubičky; sucháre, perníky, medovníky;
krekery (slané pečivo); pralinky; výrobky z kakaa; chuťové prísady; cukríky; cukrovinky; fondán; koláče s plnkou; karamelky; mandľové cukrovinky; kandis ako potrava; lupienky, vločky
(obilninové); čokoláda; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; bonbóny; lízanky; želé; komprimáty; mentolové cukríky; žuvačky; zmrzliny;
mandľová pasta; marcipán; jedlé ozdoby na torty; jedlé ozdoby na zákusky; keksy; lístkové cesto; maslové, tukové cesto; mandľové cukrovinky;
ovsená potrava; lupienky, vločky (obilninové);
vafle; tyčinky; čokoládové a kakaové polevy;
müsli; ovocné želé; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; kávové príchuti; marcipán;
chuťové prísady; cukríky; cukrovinky; karamelky; pastilky (cukríky).

(540) POPRADKY
(731) Pečivárne Liptovský Hrádok, s. r. o., Liptovská
Porúbka 347, 033 01 Liptovský Hrádok, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(731) LOGI & CA, s. r. o., Za Sokolovňou 1, 811 04
Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1231-2003
13.5.2003
18, 25, 35
18 - Usne.
25 - Obuv, odevy, ponožky, pokrývky hlavy.
35 - Obchodná správa, poskytovanie sprostredkovateľských obchodných služieb umožňujúcich
on-line nákup; obchodný manažment.

(540)

(591) červená, žltá
(731) Janitor Peter, Budimír 100, 044 43 Budimír, SK;
Šichula Peter, Humenská 6, 040 11 Košice, SK;

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

1233-2003
13.5.2003
12, 36, 37, 39
12 - Autobusy; autokary; automobilové obývacie
prívesy; automobilové pneumatiky; automobily;
autopoťahy; autosedadlá; autá; batožinové nosiče
na vozidlá; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bicykle; motocykle; bočné prívesné vozíky; dopravné prostriedky na pohyb po zemi,
vode, vzduchu a koľajniciach; golfové vozíky;
jachty; karavany (obytné prívesy); karosérie dopravných prostriedkov; kolesá vozidiel.
36 - Finančné poradenstvo; finančný lízing; prenájom nehnuteľnosti; sprostredkovanie nehnuteľnosti.
37 - Autoopravovne; autoservisy; umývanie dopravných prostriedkov; údržba automobilov.
39 - Dovoz, doprava; informácie o doprave; rezervácia dopravy.
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17 - Tepelné izolanty, izolačné materiály, izolačné tkaniny, izolačné rukavice, izotermická fólia,
podkladové materiály z gumy a plastov, guma,
kaučuk, umelé živice ako polotovary, umelohmotné fólie nie na balenie, plastické hmoty ako
polotovary, plastové výlisky ako polotovary pre
lekárničky a autolekárničky.

(540)

(731) AUTOCITY, s. r. o., Bratislavská 18, 949 01 Nitra, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1234-2003
14.5.2003
2
2 - Farby, laky, emaily (laky), fermeže, náterové
látky, riedidlá, sušidlá (sikatíva) a spojivá do náterových látok, farieb a lakov, zlatolaky, tmely na
vyrovnávanie nerovných povrchov pri povrchových úpravách (náterové tmely), farbivá, moridlá, ochranné prostriedky proti hrdzi a hnilobe
dreva, ohňovzdorné nátery, práškové náterové
látky, práškové farby, tlačiarenské farby,
impregnačné prostriedky na drevo a na betón vo
forme farieb, moridlá na drevo, elektroforézne
náterové látky, nástrekové hmoty na báze organických spojív a organických plnidiel ako náterové látky.

(540) BETONA
(731) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;

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

1236-2003
14.5.2003
5, 10, 17
5 - Lekárničky nie ako nábytok, naplnené lekárničky, prenosné plné lekárničky, autolekárničky,
obväzový materiál, zdravotnícke alebo chirurgické obväzy, tlakové obväzy, ovínadlá, ovínadla
škrtiace, hydrofilné alebo fixačné, trojrohá šatka
ako obväzový materiál, náramenné obväzy na lekárske účely, gáza na obväzovanie, tampóny
z gázy na lekárske účely, výrobky z gázy alebo
vaty pre zdravotníctvo, absorpčná vata, absorpčné tampóny, tampóny na lekárske účely, dezinfekčné prípravky, aseptická vlna, analgetiká, antiseptické prípravky, hemostatické tyčinky, hojivé náplasti, hygienické vložky, chirurgické
plachty, izotermické plachty pre chorých alebo
zranených, gumové alebo plastové podložky pod
chorých alebo zranených, chirurgické tkaniny,
jódová tinktúra, kapsle na lieky, náplasti, lepiace
náplasti na lekárske účely, leukoplast, liečivá na
ľudskú spotrebu, hygienické obrúsky, lepiace
pásky na lekárske účely, prípravky na ošetrenie
popálenín alebo omrzliny, prípravky na zastavenie krvácania.
10 - Podporné bandáže, podporné obväzy, ohrievacie vankúšiky pre prvú pomoc, resuscitačné
prístroje, resuscitačné rúška, rukavice na lekárske
účely, masážne rukavice, rúška pre nemocničný
personál, sadrové obväzy, sterilné lekárske
plachty, injekčné striekačky, teplomery na lekárske účely, lekárske tašky.

(540) PANACEA
(731) PANACEA, s. r. o., J. Kalinčiaka 93/16, 010 01
Žilina, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1243-2003
14.5.2003
29
29 - Mlieko; mliečne výrobky obsiahnuté v tejto
triede; mliečne nápoje; syry; nátierky z mliečnych výrobkov; jogurt; maslo; smotana; smotanové a tvarohové krémy; šľahačka; tvaroh; bryndza; kefír.

(540) HAJJI
(731) MILEX GALANTA, a. s., Školská 2, 924 19 Galanta, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

1247-2003
14.5.2003
43
43 - Reštauračné služby; poskytovanie a zabezpečovanie jedla a nápojov pripravených na konzumáciu v priestoroch alebo mimo priestorov.

(540)

(731) BIG BOY RESTAURANTS INTERNATIONAL
LLC, 4199 Marcy, Warren, Michigan 48091-1799, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

1248-2003
14.5.2003
3, 21
3 - Prípravky na bielenie a iné pracie prípravky;
prípravky na čistenie, leštenie a odmasťovanie
a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky; vonné
oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody; prípravky na starostlivosť o zuby, najmä zubné pasty a ústne vody.
21 - Zubné kefky, dentálne nite.

(540) COLGATE 360° CLEAN
(731) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware corporation, 300 Park Avenue, New York,
NY 10022, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1270-2003
19.5.2003
1, 17, 19
1 - Disperzné lepidlá na dlaždičky, lepidlá na báze epoxidovej živice; chemické prípravky na
priemyselné účely; chemické prípravky pre stavebníctvo (pokiaľ sú obsiahnuté v tejto triede);
lepidlá na priemyselné účely; lepidlá na kachličky a dlaždičky; lepidlá na izolačné dosky.
17 - Tesniace škárovacie tmely; tesniaci a izolačný materiál; izolačné prostriedky, najmä izolácia
na báze epoxidovej živice; tesniace hmoty; izolačná omietka; nekovové dosky na stavebné
účely, najmä izolačné dosky na fasády.
19 - Stavebné materiály nekovové; cement; tenkovrstvové a strednevrstvové malty; zmesi zo
sadry a/alebo piesku, a/alebo cementu, a/alebo
prísad, všetky uvedené zmesi na stavebné účely;
malta, škárovacie hmoty, najmä silikónový kaučuk na vyplnenie a elastické utesnenie dilatačných škár a stykových škár; betón, omietka
(omietacie prostriedky).

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1281-2003
19.5.2003
1
1 - Spojivá do betónov, chemické prípravky do
betónov, prísady do betónov, výrobky na konzervovanie cementov, prísady do mált, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese,
chemické prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, syntetické živice, pigmenty ako chemické
prípravky používané pri výrobe betónov, cementov a mált.

(540) BERAFLUID
(731) BetónRacio, s. r. o., Skladová 2, 917 00 Trnava, SK;

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

(540)

1282-2003
19.5.2003
1
1 - Spojivá do betónov, chemické prípravky do
betónov, prísady do betónov, výrobky na konzervovanie cementov, prísady do mált, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese,
chemické prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, syntetické živice, pigmenty ako chemické
prípravky používané pri výrobe betónov, cementov a mált.

(540) BR SYNTOMERPLAST
(731) BetónRacio, s. r. o., Skladová 2, 917 00 Trnava, SK;
(591) čierna, žltá
(731) SAKRETE, INC., P. O. Box 17087, St. Bernard,
Cincinnati, Ohio 45217, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

1271-2003
19.5.2003
1, 17, 19
1 - Disperzné lepidlá na dlaždičky, lepidlá na báze epoxidovej živice; chemické prípravky na
priemyselné účely; chemické prípravky pre stavebníctvo (pokiaľ sú obsiahnuté v tejto triede);
lepidlá na priemyselné účely; lepidlá na kachličky a dlaždičky; lepidlá na izolačné dosky.
17 - Tesniace škárovacie tmely; tesniaci a izolačný materiál; izolačné prostriedky, najmä izolácia
na báze epoxidovej živice; tesniace hmoty; izolačná omietka; nekovové dosky na stavebné
účely, najmä izolačné dosky na fasády.
19 - Stavebné materiály nekovové; cement; tenkovrstvové a strednevrstvové malty; zmesi zo
sadry a/alebo piesku, a/alebo cementu, a/alebo
prísad, všetky uvedené zmesi na stavebné účely;
malta, škárovacie hmoty, najmä silikónový kaučuk na vyplnenie a elastické utesnenie dilatačných škár a stykových škár; betón, omietka
(omietacie prostriedky).

(540) SAKRET
(731) SAKRETE, INC., P. O. Box 17087, St. Bernard,
Cincinnati, Ohio 45217, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

1283-2003
19.5.2003
1
1 - Spojivá do betónov, chemické prípravky do
betónov, prísady do betónov, výrobky na konzervovanie cementov, prísady do mált, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese,
chemické prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, syntetické živice, pigmenty ako chemické
prípravky používané pri výrobe betónov, cementov a mált.

(540) BERATARD
(731) BetónRacio, s. r. o., Skladová 2, 917 00 Trnava, SK;

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

1284-2003
19.5.2003
1
1 - Spojivá do betónov, chemické prípravky do
betónov, prísady do betónov, výrobky na konzervovanie cementov, prísady do mált, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese,
chemické prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, syntetické živice, pigmenty ako chemické
prípravky používané pri výrobe betónov, cementov a mált.

(540) BERAPOR
(731) BetónRacio, s. r. o., Skladová 2, 917 00 Trnava, SK;
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35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozširovanie
reklamných materiálov, komerčné informačné
kancelárie, informačné služby v oblasti propagácie, inzercie a marketingu; 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; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely
a podporu predaja; 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.
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom
informačných sietí; poskytovanie interaktívneho
elektronického, zvukového a obrazového spojenia; informačné služby zverejňovanie cez, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému; sprostredkovanie v uvedených
činnostiach.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných,
odborných a vzdelávacích tlačovín, publikácií,
správ a informácií vrátane ich expedície; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby všetkých druhov, najmä
tlačiarenské.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov, najmä vydávanie časopisov a iných periodických publikácií; organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií;
usporadúvanie kultúrnych výstav, usporadúvanie
módnych prehliadok a výberových konaní pre
modeling; umelecká módna agentúra; 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; usporadúvanie výstav s výnimkou reklamných
a obchodných; poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania; sprostredkovanie v uvedených činnostiach; fotografovanie a fotografické reportáže.
42 - Grafika; grafický dizajn; spravovanie autorských práv; poradenstvo v oblasti autorských
práv; odborné poradenstvo s výnimkou obchodného a podnikateľského; sprostredkovanie v uvedených činnostiach.

1285-2003
19.5.2003
1
1 - Spojivá do betónov, chemické prípravky do
betónov, prísady do betónov, výrobky na konzervovanie cementov, prísady do mált, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese,
chemické prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, syntetické živice, pigmenty ako chemické
prípravky používané pri výrobe betónov, cementov a mált.

(540) BERADUR
(731) BetónRacio, s. r. o., Skladová 2, 917 00 Trnava, SK;

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

1286-2003
19.5.2003
1
1 - Spojivá do betónov, chemické prípravky do
betónov, prísady do betónov, výrobky na konzervovanie cementov, prísady do mált, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese,
chemické prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, syntetické živice, pigmenty ako chemické
prípravky používané pri výrobe betónov, cementov a mált.

(540) BERALITH
(731) BetónRacio, s. r. o., Skladová 2, 917 00 Trnava, SK;

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

1287-2003
19.5.2003
1
1 - Spojivá do betónov, chemické prípravky do
betónov, prísady do betónov, výrobky na konzervovanie cementov, prísady do mált, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese,
chemické prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva, syntetické živice, pigmenty ako chemické
prípravky používané pri výrobe betónov, cementov a mált.

(540) BERAMENT
(731) BetónRacio, s. r. o., Skladová 2, 917 00 Trnava, SK;

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

1292-2003
20.5.2003
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 patriace do tejto triedy,
najmä brožúry, letáky, obtlačky, pexesá; obalový
materiál z papiera a plastických hmôt patriace do
tejto triedy; tlačiarske typy a štočky; ozdobné
predmety z papiera.

(540)

(731) Sluková Mária, PhDr., F. Kráľa 7, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1304-2003
21.5.2003
3, 5, 25
3 - Prípravky pracie a bieliace, čistiace, leštiace,
odmasťovacie, mydlo, výrobky kozmetické,
najmä krémy, telové mlieka, výrobky voňavkárske, najmä parfumy, toaletné vody, éterické oleje, vodičky a farby na vlasy, zubné pasty, ústne
vody a prášky na zuby, osobné a ústne dezodoranty, vlasové prípravky.
5 - Výrobky veterinárske, hygienické, výrobky
dietetické pre deti a chorých, výrobky chemické
na lekárske účely, multivitamínové prípravky a
nápoje na liečebné účely, potravinové doplnky na
liečebné účely, podporné dietetické prostriedky,
náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych
škodcov, antiparazitné látky.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň.

(591) biela, zelená, červená, oranžová, bordová
(731) MASPEX WADOWICE Sp. z o. o., Chopina 39,
34-100 Wadowice, PL;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540) GREENS
(731) PHARMA UNITED INC., 255 Keele St., Toronto, Ontario, M6P-2K1, CA;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

1310-2003
21.5.2003
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre
dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na
plombovanie zubov, zubné vosky; dezinfekčné
prípravky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540)

(731) HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC., 408,
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

1311-2003
22.5.2003
32
32 - Džúsy, ovocné džúsy, multiovocné džúsy,
zeleninové džúsy, nápoje, ovocné nápoje, multiovocné nápoje, minerálna voda, sirupy, nektáre,
nealkoholické nápoje.
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1312-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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
a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo
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
mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov;
obhospodarovanie cenných papierov klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť v oblasti
bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Investičný profil
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1313-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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;
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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
a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo
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
mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov;
obhospodarovanie cenných papierov klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť v oblasti
bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Konto Kompakt +
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540) ČSOB Konto Kompakt
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1314-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

1315-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Konto Kompakt plus
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1316-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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
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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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Sporiaci účet
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540) ČSOB Investičné menu
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1317-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.
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1318-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Senior
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1319-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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
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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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB JUNIOR PROGRAM
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540) ČSOB Študent program
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1320-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

1321-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Prima účet
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1322-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Multi Cash SKK
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540) ČSOB Prémiový účet
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1323-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.
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1324-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Vyvážený profil
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1325-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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
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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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Dynamický profil
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540) ČSOB Rastový profil
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1326-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

1327-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Konzervatívny profil
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1328-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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
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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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Rentový účet
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540) ČSOB Osobné konto plus
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1329-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí;
vedenie účtov; clearing; 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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára;
zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný
účet alebo 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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.
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1330-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; 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
a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo
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
mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov;
obhospodarovanie cenných papierov klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť v oblasti
bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Linka 24
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1331-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; 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;
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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 a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská
činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo 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
mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov;
obhospodarovanie cenných papierov klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť v oblasti
bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Osobné konto +
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540) ČSOB Investičné poradenstvo
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1332-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; 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
a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo
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
mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov;
obhospodarovanie cenných papierov klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť v oblasti
bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

1333-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; 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
a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo
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
mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov;
obhospodarovanie cenných papierov klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť v oblasti
bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB MultiCash 24
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1334-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; 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
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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
a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo
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
mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov;
obhospodarovanie cenných papierov klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť v oblasti
bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Edifact 24
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540) ČSOB Investičný účet
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1335-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; 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
a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo
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
mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov;
obhospodarovanie cenných papierov klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť v oblasti
bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

151

1336-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; 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
a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo
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
mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov;
obhospodarovanie cenných papierov klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť v oblasti
bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Internetbanking 24
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1337-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; 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;
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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
a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo
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
mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov;
obhospodarovanie cenných papierov klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť v oblasti
bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Junior konto
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540) ČSOB Študent konto
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1338-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; 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
a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo
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
mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov;
obhospodarovanie cenných papierov klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť v oblasti
bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

1339-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; 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
a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo
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 mincí; vykonávanie hypotekárnych
obchodov; obhospodarovanie cenných papierov
klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Mobil 24
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1340-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; 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
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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
a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo
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
mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov;
obhospodarovanie cenných papierov klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť v oblasti
bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

(540) ČSOB Podnikateľské konto
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1341-2003
22.5.2003
36
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; 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
a poskytovanie súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo
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 mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta
na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio management); sprostredkovateľská činnosť
v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca
s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením.

1342-2003
22.5.2003
12
12 - Mechanické zabezpečovacie zariadenie proti
odcudzeniu vozidla.

(540) N. O. V.
(731) DRAGAŠ SAŠA - DAMI, Clementisa 33/3,
971 01 Prievidza, SK;

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

(540) ČSOB Osobné konto
(731) Československá obchodní banka, a. s., Na Příkopě 854/14, 110 00 Praha 1 - Nové Město, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1343-2003
22.5.2003
11, 19, 20, 37
11 - Kúpeľňové obklady, sanitárne prístroje a zariadenia, pisoáre, umývadlá.
19 - Malta (stavebná), mozaiky pre stavebníctvo,
kameň stavebný, kameň umelý, obklady (v stavebníctve, nekovové), terakota, mozaikové sklo,
bazény plavecké, dlažba nekovová, kabíny kúpeľné, dlaždice na steny pre stavebníctvo (nekovové), dlaždice na podlahy (nekovové), dlaždice
(nekovové).
20 - Nábytok.
37 - Montáž kuchynských zariadení, stavby a opravy kúpeľní.

(540)

(591) červená, tmavá červená, čierna
(731) Budz Jaroslav, Hraničná 657/3, 058 01 Poprad, SK;

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

1344-2003
22.5.2003
9, 16, 35, 38, 41
9 - Nosiče zvukových a obrazových nahrávok,
audiokazety, videokazety, disky, videohry.
16 - Tlačoviny, publikácie, prospekty, noviny,
periodické časopisy, ročenky, brožúry, knihy.
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia,
organizovanie výstav na obchodné a reklamné
účely, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
vydávanie reklamných alebo náborových textov,
reklama, sprostredkovanie obchodu s potravinami, elektronikou, spotrebným tovarom, drobným
tovarom, domácimi potrebami, nábytkom, bytovými doplnkami, elektrickými prístrojmi pre domácnosť, motorovými vozidlami.
38 - Rozhlasové vysielanie.
41 - Produkcia rozhlasových programov a videofilmov, vydávanie slovných a hudobných diel na
zvukových a obrazových nosičoch, vydávanie
novín, časopisov a kníh, organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie
kultúrnych a vzdelávacích výstav, organizovanie
živých vystúpení, prenájom videokaziet.
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(540)

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

(591) červená, čierna
(731) A. W. G., spol. s r. o., Okružná 5, 917 01 Trnava, SK;

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

1348-2003
22.5.2003
44
44 - Architektonické poradenstvo a služby
v oblasti okrasného záhradníctva; návrh a realizácia okrasných záhrad; terénne úpravy; sadové
úpravy; návrh a realizácia okrasných jazierok
a jazierok na plávanie, záhradného osvetlenia,
zavlažovacích systémov; zakladanie nových
trávnikov a rekonštrukcie; chemické ošetrenie,
údržba záhrad.

(540) LANTANA
(731) LANTANA - záhrady, s. r. o., Železničná 14,
962 32 Sliač, SK;

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

1349-2003
22.5.2003
44
44 - Architektonické poradenstvo a služby
v oblasti okrasného záhradníctva; návrh a realizácia okrasných záhrad; terénne úpravy; sadové
úpravy; návrh a realizácia okrasných jazierok
a jazierok na plávanie, záhradného osvetlenia,
zavlažovacích systémov; zakladanie nových trávnikov a rekonštrukcie; chemické ošetrenie, údržba záhrad.

1386-2003
28.5.2003
16, 35, 37, 41, 42
16 - Tlačoviny; knihy; časopisy; periodiká, adresáre, diáre, kalendáre, tlačené publikácie; inštruktážny a učebný materiál s výnimkou prístrojov
a zariadení.
35 - Vedenie účtovníctva; príprava mzdy a výplatných listín; príprava a vyhotovenie daňového
priznania; analýza nákladov; poradenské služby
v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch pre zákazníkov; zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prenájom
kancelárskych strojov a zariadení; prieskum trhu;
marketingové štúdie.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov, konferencií, školení a vzdelávacích podujatí; poskytovanie on-line elektronických publikácií, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov online.
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov; hosťovanie počítačových stránok (webových stránok);
vytváranie a údržba registra doménových mien;
návrh, inštalácia, údržba a aktualizácia počítačového softvéru (vrátane softvérových systémov)
a počítačových programov; služby počítačového
programovania poskytované on-line, zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických
médií na elektronické médiá; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenia počítačových sietí on-line; služby elektronického
zaisťovania bezpečnosti a ochrany informácií
pred zneužitím.

(540)

(540)
(591) sivá, červená
(731) SYSKOS, s. r. o., Godrova 3, 811 06 Bratislava, SK;
(731) LANTANA - záhrady, s. r. o., Železničná 14,
962 32 Sliač, SK;

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

1350-2003
22.5.2003
20
20 - Kovový kancelársky nábytok; drevený kancelársky nábytok; stolíky pod TV, HIFI zariadenia a videá.

(540)

(591) červená, biela, čierna
(731) SMIPE SLOVAKIA, s. r. o., Hattalova 8, 831 03
Bratislava, SK;

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

1392-2003
29.5.2003
3
3 - Pleťové a telové kozmetické prípravky, vlasové kozmetické prípravky, čistiace prípravky,
pracie prípravky a iné prípravky na čistenie bielizne, toaletné a parfumové vody.

(540) UMY COUNTRY LAND
(731) HERBA DRUG, s. r. o., Mlynská 1335, 053 11
Smižany, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1393-2003
29.5.2003
3
3 - Pleťové a telové kozmetické prípravky, vlasové kozmetické prípravky, čistiace prípravky,
pracie prípravky a iné prípravky na čistenie bielizne, toaletné a parfumové vody.

(540) UMY HAPPY HOUSE
(731) HERBA DRUG, s. r. o., Mlynská 1335, 053 11
Smižany, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1394-2003
29.5.2003
3
3 - Pleťové a telové kozmetické prípravky, vlasové kozmetické prípravky, čistiace prípravky,
pracie prípravky a iné prípravky na čistenie bielizne, toaletné a parfumové vody.

(540) MILD & MILD
(731) HERBA DRUG, s. r. o., Mlynská 1335, 053 11
Smižany, SK;

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

1395-2003
29.5.2003
3
3 - Pleťové a telové kozmetické prípravky, vlasové kozmetické prípravky, čistiace prípravky,
pracie prípravky a iné prípravky na čistenie bielizne, toaletné a parfumové vody.

(540)

(731) Pecháč Norbert, Ing. - ZETAX, kpt. Jaroša 45,
927 01 Šaľa, SK;

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

(540) AVIVA SOFT
(731) HERBA DRUG, s. r. o., Mlynská 1335, 053 11
Smižany, SK;

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

1437-2003
2.6.2003
9, 37, 42
9 - Protipožiarne zariadenia patriace do triedy 9,
ako napríklad stabilné sprinklerové hasiace zariadenie.
37 - Inštalovanie a oprava stabilných a polostabilných hasiacich a drenčerových zariadení.
42 - Projektovanie a revízie stabilných a polostabilných hasiacich a drenčerových zariadení.
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1465-2003
3.6.2003
16, 36, 42
16 - Architektonické modely a makety.
36 - Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností.
42 - Poradenstvo a služby v architektúre, graficky, módny a umelecký dizajn, inžinierska činnosť, urbanistické plánovanie, výzdoba interiérov, projektovanie stavieb, štúdie projektov,
projekčná činnosť, sprostredkovanie a návrhy zariaďovania interiérov, posudky stavieb a projektov.

(540)

(540)

(591) červená
(731) TRASER, spol. s r. o., Priemyselná 12/828,
924 01 Galanta, SK;

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

1442-2003
2.6.2003
9, 16, 35
9 - Kalkulačky; magnetické a optické nosiče
údajov; optické a magnetické disky; videokazety;
videopásky; výpočtová a kancelárska technika;
počítacie (logaritmické) pravítko; pravítka, akumulátory, elektrické batérie.
16 - Farby ako školské pomôcky; gumy a lepidlá
na kancelárske potreby; kalendáre; kancelárske
potreby s výnimkou nábytku; výrobky z kartónu
a lepenky; knihy; knižné záložky a zarážky; lepiace pásky na kancelárske účely a použitie
v domácnosti; mapy; modelovacie materiály;
obaly ako papiernický tovar; papier a ostatné papiernické výrobky uvedené v tejto triede; písacie
a školské potreby uvedené v tejto triede; tlačoviny; toaletný papier.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi v triede 9 a 16.

(731) Šabík Viktor, Ing. Arch., Samova 4, 949 01
Nitra, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1499-2003
5.6.2003
30, 35
30 - Trvanlivé pečivo, jemné pečivo, sušienky,
sucháre, keksy, biskvity, vafle, tyčinky, piškóty,
cukrovinky, cukríky, karamelky, pralinky, oblátky, perníky, medovníky, zákusky, koláče, čokoládové a nečokoládové polevy, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné príchuti, náplne a krémy,
zmrzliny, prísady do zmrzliny.
35 - Akvizičná, marketingová, inzertná činnosť
pre uvedené tovary, reklamné informácie spojené
s uvedenými tovarmi.

(540) CHRUMKÁČIK
(731) Toma Anton - TOMA, Veľké Uherce 630,
958 41 Veľké Uherce, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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(220)
8 (511)
(511)
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1500-2003
5.6.2003
30, 35
30 - Trvanlivé pečivo, jemné pečivo, sušienky,
sucháre, keksy, biskvity, vafle, tyčinky, piškóty,
cukrovinky, cukríky, karamelky, pralinky, oblátky, perníky, medovníky, zákusky, koláče, čokoládové a nečokoládové polevy, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné príchuti, náplne a krémy,
zmrzliny, prísady do zmrzliny.
35 - Akvizičná, marketingová, inzertná činnosť
pre uvedené tovary, reklamné informácie spojené
s uvedenými tovarmi.

(540) BÁBIKA
(731) Toma Anton - TOMA, Veľké Uherce 630,
958 41 Veľké Uherce, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1501-2003
5.6.2003
30, 35
30 - Trvanlivé pečivo, jemné pečivo, sušienky,
sucháre, keksy, biskvity, vafle, tyčinky, piškóty,
cukrovinky, cukríky, karamelky, pralinky, oblátky, perníky, medovníky, zákusky, koláče, čokoládové a nečokoládové polevy, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné príchuti, náplne a krémy,
zmrzliny, prísady do zmrzliny.
35 - Akvizičná, marketingová, inzertná činnosť
pre uvedené tovary, reklamné informácie spojené
s uvedenými tovarmi.

(540) TRPAZLÍK
(731) Toma Anton - TOMA, Veľké Uherce 630,
958 41 Veľké Uherce, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1502-2003
5.6.2003
30, 35
30 - Trvanlivé pečivo, jemné pečivo, sušienky,
sucháre, keksy, biskvity, vafle, tyčinky, piškóty,
cukrovinky, cukríky, karamelky, pralinky, oblátky, perníky, medovníky, zákusky, koláče, čokoládové a nečokoládové polevy, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné príchuti, náplne a krémy,
zmrzliny, prísady do zmrzliny.
35 - Akvizičná, marketingová, inzertná činnosť
pre uvedené tovary, reklamné informácie spojené
s uvedenými tovarmi.

(540) SOŠKA
(731) Toma Anton - TOMA, Veľké Uherce 630,
958 41 Veľké Uherce, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1503-2003
5.6.2003
30, 35
30 - Trvanlivé pečivo, jemné pečivo, sušienky,
sucháre, keksy, biskvity, vafle, tyčinky, piškóty,
cukrovinky, cukríky, karamelky, pralinky, oblátky, perníky, medovníky, zákusky, koláče, čokoládové a nečokoládové polevy, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné príchuti, náplne a krémy,
zmrzliny, prísady do zmrzliny.

35 - Akvizičná, marketingová, inzertná činnosť
pre uvedené tovary, reklamné informácie spojené
s uvedenými tovarmi.
(540) BOBO
(731) Toma Anton - TOMA, Veľké Uherce 630,
958 41 Veľké Uherce, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1504-2003
5.6.2003
30, 35
30 - Trvanlivé pečivo, jemné pečivo, sušienky,
sucháre, keksy, biskvity, vafle, tyčinky, piškóty,
cukrovinky, cukríky, karamelky, pralinky, oblátky, perníky, medovníky, zákusky, koláče, čokoládové a nečokoládové polevy, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné príchuti, náplne a krémy,
zmrzliny, prísady do zmrzliny.
35 - Akvizičná, marketingová, inzertná činnosť
pre uvedené tovary, reklamné informácie spojené
s uvedenými tovarmi.

(540) DADA
(731) Toma Anton - TOMA, Veľké Uherce 630,
958 41 Veľké Uherce, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1505-2003
5.6.2003
30, 35
30 - Trvanlivé pečivo, jemné pečivo, sušienky,
sucháre, keksy, biskvity, vafle, tyčinky, piškóty,
cukrovinky, cukríky, karamelky, pralinky, oblátky, perníky, medovníky, zákusky, koláče, čokoládové a nečokoládové polevy, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné príchuti, náplne a krémy,
zmrzliny, prísady do zmrzliny.
35 - Akvizičná, marketingová, inzertná činnosť
pre uvedené tovary, reklamné informácie spojené
s uvedenými tovarmi.

(540) BARA
(731) Toma Anton - TOMA, Veľké Uherce 630,
958 41 Veľké Uherce, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1506-2003
5.6.2003
30, 35
30 - Trvanlivé pečivo, jemné pečivo, sušienky,
sucháre, keksy, biskvity, vafle, tyčinky, piškóty,
cukrovinky, cukríky, karamelky, pralinky, oblátky, perníky, medovníky, zákusky, koláče, čokoládové a nečokoládové polevy, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné príchuti, náplne a krémy,
zmrzliny, prísady do zmrzliny.
35 - Akvizičná, marketingová, inzertná činnosť
pre uvedené tovary, reklamné informácie spojené
s uvedenými tovarmi.

(540) EGYPTE
(731) Toma Anton - TOMA, Veľké Uherce 630,
958 41 Veľké Uherce, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1508-2003
5.6.2003
16, 25, 30
16 - Časopisy.
25 - Módna konfekcia.
30 - Cukrovinky.

(540)

(731) Ragáč Jozef, Ing., Perecká 2970/25, 934 01
Levice, SK;

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

1509-2003
6.6.2003
33
33 - Vína.

(540) ARBOLEDA
(731) Viña Caliterra S. A., Av. Nueva Tajamar 481,
Torre Sur Of. 503, Las Condes, Santiago, CL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

1510-2003
6.6.2003
33
33 - Vína.

(540) DON MAXIMIANO
(731) Viña Errazuriz S. A., Edif. World Trade Center,
Av. Nueva Tajamar No. 481, Of. No. 503, Torre
Sur, 5° Piso, Las Condes, Santiago, CL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

1511-2003
6.6.2003
33
33 - Vína.

(540) ERRAZURIZ
(731) Viña Errazuriz S. A., Edif. World Trade Center,
Av. Nueva Tajamar No. 481, Of. No. 503, Torre
Sur, 5° Piso, Las Condes, Santiago, CL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

1512-2003
6.6.2003
33
33 - Vína.

(540) SEÑA
(731) Viña Caliterra S. A., Av. Nueva Tajamar 481,
Torre Sur Of. 503, Las Condes, Santiago, CL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo, Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1513-2003
6.6.2003
33
33 - Vína.

(540) CALITERRA
(731) Viña Caliterra S. A., Av. Nueva Tajamar 481,
Torre Sur Of. 503, Las Condes, Santiago, CL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

1514-2003
6.6.2003
35
35 - Obchodné služby v oblasti programov partnerstva, aliancií, afilácií, riešenia vývojových
programov a programov zastupovania, najmä vývoj stratégií obchodných partnerov, určovanie
vhodných partnerských spoločností, s ktorými je
vhodné ísť na trh a vývoj stratégií aliancií.

(540) PARTNERONE
(731) HEWLETT - PACKARD DEVELOPMENT
COMPANY, L. P., Texas Limited Partnership,
20555 State Highway 249, Houston, Texas
77070, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

1515-2003
6.6.2003
23
23 - Nite a priadze a vlákna na textilné použitie.

(731) J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent Street,
Glasgow, Scotland, GB;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

1516-2003
6.6.2003
23
23 - Nite a priadze a vlákna na textilné použitie.

(731) J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent Street,
Glasgow, Scotland, GB;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

1517-2003
6.6.2003
23
23 - Nite a priadze a vlákna na textilné použitie.

(731) J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent Street,
Glasgow, Scotland, GB;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
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1518-2003
6.6.2003
23
23 - Nite a priadze a vlákna na textilné použitie.

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

1536-2003
9.6.2003
36
36 - Bankovníctvo.

(731) J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent Street,
Glasgow, Scotland, GB;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

1519-2003
6.6.2003
23
23 - Nite a priadze a vlákna na textilné použitie.

(591) modrá
(731) DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 11,
010 11 Žilina, SK;

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

(731) J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent Street,
Glasgow, Scotland, GB;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

1524-2003
6.6.2003
39
39 - Taxislužba osobná.

(540) AA - CITY TAXI
(731) Hrabovský Karol/Karol Hrabovský - AA - CITY - TAXI, Hečkova 36, 010 01 Žilina, SK;

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

1529-2003
9.6.2003
Z-259056
19.12.2002
PL
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) ARTROSAN
(731) VULM, a. s., Horná 36, 900 01 Modra, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

(540) BEDICORT G
(731) Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne "JELFA"
Spólka Akcyjna, ul. Wincentego Pola 21, Jelenia
Góra 58-500, PL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

1535-2003
9.6.2003
36
36 - Bankovníctvo.

(591) modrá
(731) DEXIA banka Slovensko a.s., Hodžova 11,
010 11 Žilina, SK;

1538-2003
9.6.2003
3, 5
3 - Kozmetické prípravky, kozmetické krémy.
5 - Chemické prípravky na farmaceutické a lekárske účely, dietetické a výživné prostriedky
a preparáty, farmaceutické prípravky, chemické
prípravky na lekárske a zverolekárske účely,
chemicko-farmaceutické prípravky, liečivá na
ľudskú spotrebu a zverolekárske účely, prípravky
s posilňujúcim a podporným účinkom, biologické
prípravky na lekárske účely, doplnky výživy na
lekárske účely.

1539-2003
9.6.2003
3, 5
3 - Kozmetické prípravky, kozmetické krémy.
5 - Chemické prípravky na farmaceutické a lekárske účely, dietetické a výživné prostriedky
a preparáty, farmaceutické prípravky, chemické
prípravky na lekárske a zverolekárske účely,
chemicko-farmaceutické prípravky, liečivá na
ľudskú spotrebu a zverolekárske účely, prípravky
s posilňujúcim a podporným účinkom, biologické
prípravky na lekárske účely, doplnky výživy na
lekárske účely.

(540) HEMOREX
(731) VULM, a. s., Horná 36, 900 01 Modra, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

1540-2003
9.6.2003
3, 5
3 - Kozmetické prípravky, kozmetické krémy.
5 - Chemické prípravky na farmaceutické a lekárske účely, dietetické a výživné prostriedky
a preparáty, farmaceutické prípravky, chemické
prípravky na lekárske a zverolekárske účely,
chemicko-farmaceutické prípravky, liečivá na
ľudskú spotrebu a zverolekárske účely, prípravky
s posilňujúcim a podporným účinkom, biologické
prípravky na lekárske účely, doplnky výživy na
lekárske účely.
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(540) VENOREX
(731) VULM, a. s., Horná 36, 900 01 Modra, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

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

1546-2003
9.6.2003
12
12 - Motorové vozidlá a ich súčasti v tejto triede,
motory do motorových vozidiel a ich súčasti
v tejto triede.

(540) HEMI
(731) DaimlerChrysler Corporation, 1000 Chrysler
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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1555-2003
10.6.2003
12, 35, 36, 41, 42
12 - Automobily.
35 - Maloobchodné služby v oblasti automobilov; reklama; on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; poradenské služby o spracovaní dát na elektronických
zariadeniach.
36 - Finančný lízing; lízing automobilov; predaj
automobilov na splátky.
41 - Organizovanie seminárov, kurzov a školení;
42 - Poradenské služby o elektronických zariadeniach na spracovanie dát.

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

1547-2003
10.6.2003
6, 11, 19, 37
6 - Kovové tlakové potrubie.
11 - Chladiarne, plynové bojlery, regulačné
a bezpečnostné príslušenstvo k plynovým potrubiam, kotly výhrevné.
19 - Tlakové potrubia nekovové.
37 - Čistenie a opravy kotlov.

(591) modrá, červená
(731) Q - CAR, a. s., Hlavné námestie 12, 060 01
Kežmarok, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(540)
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(731) ENERGOTEAM, s. r. o., P. Mudroňa 5, 010 01
Žilina, SK;

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

1548-2003
10.6.2003
25, 35
25 - Odevy vrátane športových, oblečenie vrátane športového, najmä nohavice, vesty, košele,
saká, sukne, tričká, bielizeň, kostýmy, šaty, obleky, kabáty, bundy, vetrovky, plášte, pulóvre,
svetre, mikiny, pyžamá, župany; plavky; pokrývky hlavy najmä klobúky, čiapky; šatky; šály;
kravaty; rukavice; ponožky; pančuchy; obuv;
športová obuv; papuče; opasky.
35 - Maloobchodné služby v oblasti odevov, pokrývok hlavy a obuvi, sprostredkovanie obchodu
s tovarmi, reklamná činnosť.

(540)

(591) červená, čierna, zlatá
(731) OKI, s. r. o., Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

1596-2003
13.6.2003
6, 19, 20, 21, 37
6 - Kovové žalúzie, kovové vodiace lišty, kovové
príchytky, klince, kovový spojovací materiál,
drobný železiarsky tovar, alobal, kovové brány,
dvere, dverové zárubne, okná, okenice, obalové
nádoby z kovu, drôt, drôtené pletivo, kovové popisné a identifikačné tabuľky a štítky, kovové
držadlá, rukoväti, kľučky, kovové dverové obloženie, kľúče, klopadlá, stenové kovové kolíky,
kovové rozperky, stavebné kovanie, pánty, závesy, kovanie na nábytok a okná, kovové lišty, laty,
polotovary z obyčajných kovov, kovový stavebný materiál, kovové podpery, podložky, platničky, kovové potrubia, kovové rošty, kovové sieťky proti hmyzu, kovové rámy na okná, kovové
rámy na siete a sieťky, kovové kolieska na nábytok, kovové neelektrické zámky, figuríny
z obyčajných kovov, umelecké diela z obyčajných kovov, kovové škatule, skrinky, nádoby,
kontajnery.
19 - Nekovové okná, okenné rámy, okenice, rámy, mriežky, predovšetkým okná, okenné rámy,
okenice, rámy, mriežky z plastu alebo dreva, parapetné dosky s výnimkou kovových, spracované
drevo, drevené obloženia, dvere s výnimkou kovových, dverové rámy, prahy, zárubne s výnimkou kovových, lišty s výnimkou kovových, laty
s výnimkou kovových, okenice, okrem kovových
a textilných, stavebné nekovové konštrukcie,
obkladový materiál, parkety, podlahové dosky,
preglejka, stavebné sklo, okenné sklo s výnimkou
okenného skla pre okná automobilov, stavebný
materiál s výnimkou kovového, nekovové stĺpy,
nekovové odkvapové rúry, schodiská s výnimkou
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kovových, vitráže, vitrážové okná, vonkajšie
plášte budov s výnimkou kovových, výplne dverí
s výnimkou kovových, brány s výnimkou kovových, sošky z kameňa, betónu a mramoru, žalúzie s výnimkou kovových.
20 - Nábytok, kuchynský nábytok, kancelársky
nábytok, školský nábytok, stoly, stoličky, kreslá,
sedadlá, skrine, skriňové zostavy, police, stojany,
príborníky, lavice, lavičky, kartotékové skrine,
knižnicové police, regály, zobrazovacie tabule,
stojany na kabáty, stojany na klobúky, pulty, taburetky, servírovacie stolíky, stolové dosky, podstavce, kostry, stojany pre počítače, kadernícke
kreslá, komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky, stojany na kvety, postele, posteľné matrace,
divány, pohovky, nekovové príslušenstvo k nábytku, nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok, nekovové čapy, pánty a závesy, nekovové
kovanie na okná a nábytok, dekoratívne nástenné
ozdoby, nie textilné, detské ohrádky, dosky na
krájanie, drevené alebo plastové nádoby
a schránky, drevené hrany a kostry na nábytok,
dverové obloženie, nie kovové, dvierka na nábytok, klietky pre zvieratá v domácnosti, krúžky,
háčiky a koľajnice na záclony a závesy, komody,
korok, prútené koše, latkové vnútrookenné rolety, plastové lišty na nábytok, plastové záklopky,
nekovové zátky, nekovové kolieska na nábytok,
nekovové stenové kolíky, nekovový spojovací
materiál, plastové káblové alebo rúrkové spojky,
príchytky, svorky, pútače z dreva alebo plastu,
rámy na obrazy, drevené rebríky, prútený tovar,
ratan, pletené predmety zo slamy, stolárske výrobky, tyče na záclony, sochy, umelecké diela,
busty a figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastov, vešiaky na odevy, zámky s výnimkou kovových a elektrických, zrkadlá, izbové žalúzie.
21 - Busty, figuríny, sochy z porcelánu, terakoty
alebo skla, cedidlá pre domácnosť, žehliace dosky, držiaky na kvety a rastliny, držiaky na sviece,
nie z drahých kovov, stojany na grily, hrnce, hrnčeky, keramika na použitie v domácnosti, koreničky, nie z drahých kovov, kuchynský a jedálenský riad, nie z drahých kovov, neelektrické
kuchynské potreby, kuchynské náradie a nádoby,
nie z drahých kovov, kvetináče, smetné nádoby,
odkladacie stojany na nože, podnosy, taniere, nie
z drahých kovov, porcelán, potreby pre domácnosť nie z drahých kovov, rukavice pre domácnosť a záhradu, sušiaky na bielizeň, úchytky na
obrúsky, nie z drahých kovov, vedierka na ľad,
nástroje na čistenie na ručný pohon, dávkovače
mydla, handry na čistenie, kefársky tovar, mopy,
sklené nádoby, poháre.
37 - Inštalácia, montáž, údržba, opravy, predovšetkým inštalácia, montáž, údržba a opravy nábytku, žalúzií, roliet, tieniacej techniky, sietí proti hmyzu, dverí, okien, vstavaných skríň, interiérových prvkov, bytových dekorácií, parkiet,
podláh, podlahových krytín, obkladov, tapetovanie, štukovanie, interiérové natieranie a maľovanie, stavebné informácie, informácie o údržbe
a opravách, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(731) LINEÁL družstvo pre výrobu a obchod, Talihof,
900 23 Pezinok - Talihof, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1597-2003
13.6.2003
5
5 - Prípravky na osvieženie vzduchu, izbové dezodoranty a textilné dezodoranty, všetko uvedené
na komerčné, priemyselné a inštitucionálne
použitie.

(540) GOOD SENSE
(731) JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177-0902, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

1598-2003
13.6.2003
3, 5
3 - Avivážne prípravky, bieliace prípravky, čistiace prípravky, namáčacie prípravky, predpieracie prípravky, pracie prípravky, prípravky na čistenie povrchov.
5 - Antibakteriálne dezinfekčné prípravky.

(540)

(591) modrá, biela, žltá, oranžová, červená, fialová, zelená
(731) Fosfa, akciová společnost, Hraniční 268, 691 41
Břeclav - Poštorná, CZ;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1599-2003
13.6.2003
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje a pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť v súvislosti s výrobou
alkoholických nápojov.
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(540)

(540)

(731) HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska ulica č. 137,
926 01 Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1600-2003
13.6.2003
1, 6, 7, 12, 20, 21
1 - Obrábacie prípravky na konečnú úpravu ocele, prípravky pre lejacie formy.
6 - Lejárske formy kovové.
7 - Náradie pre kovoobrábacie stroje.
12 - Prístroje a príslušenstvá hydraulických
a vzduchových bŕzd a diely na ovládanie spojky
vozidiel ako sú brzdové valce, ovládacie valce
bŕzd, vypínacie valce spojky, tlakovzdušné valce,
valce ovládania, hlavné spojkové valce, hlavné
tandemové valce, hlavné brzdové valce, brzdové
diely pre vozidlá.
20 - Plastové nádoby, plastové debny, nádoby
z plastov na balenie, plastové nádoby na skladovanie a prepravu, obalové nádoby z plastických
hmôt, prepravky na fľaše.
21 - Kvetináče.

(540)

(591) tmavomodrá, svetlomodrá
(731) FRAGOKOV Prešov, výrobné družstvo, Budovateľská 65, 080 01 Prešov, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1609-2003
16.6.2003
16, 35, 39, 42
16 - Periodická a neperiodická tlač obsahujúca
najmä inzertné, reklamné a obchodné informácie.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi; podpora predaja pre tretie osoby; reklama; vydávanie,
aktualizovanie a rozširovanie reklamných alebo
inzertných materiálov zákazníkom; uverejňovanie reklamných textov; inzertná činnosť; marketing; prieskum a analýza trhov; prieskum verejnej
mienky; obchodné alebo podnikateľské informácie; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; zbieranie a zoraďovanie údajov do centrálnej
databázy.
39 - Distribúcia a expedícia tlačovín.
42 - Automatizované spracovanie dát; aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; prenájom prístupového času k databázam; počítačové programovanie, tlač.

(591) biela, modrá, červená, žltá, čierna
(731) Spravodaj Nitra, spol. s r. o., Kmeťkova 10,
949 01 Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

1610-2003
16.6.2003
35
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz;
reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej
sieti.

(540)

(591) odtiene modrej na bielom pozadí
(731) Ruman Rastislav, Javorová 11, 052 01 Spišská
Nová Ves, SK;

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

1611-2003
16.6.2003
41
41 - Organizovanie lotérií a stávkových hier;
organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu.

(540)

(591) biela, modrá, červená
(731) TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

1612-2003
16.6.2003
41
41 - Organizovanie lotérií a stávkových hier;
organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu.

(540)

(591) červená, modrá, biela
(731) TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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1613-2003
16.6.2003
41
41 - Organizovanie lotérií a stávkových hier;
organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu.

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

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

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

1614-2003
16.6.2003
41
41 - Organizovanie lotérií a stávkových hier;
organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu.

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

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

1617-2003
16.6.2003
9, 35, 42
9 - Počítače, servery, počítačové príslušenstvo
ako sú monitory, klávesnice, myši, trackbally,
joysticky, tlačiarne, skenery, modemy, reproduktory, periférne zariadenia, meniče diskov do počítačov, filtre na monitory, magnetické nosiče
údajov, optické nosiče údajov, mikroprocesory,
pamäte, karty pamäťové a mikroprocesorové
v počítačoch, elektrické káble, vodiče a ich spojky a konektory, prepojenie počítačov, náhradné
diely k počítačom a periférnym zariadeniam,
obaly, puzdrá a boxy na dátové médiá, diskety,
audio- a videokazety, optické disky, elektrické
perá, tašky na notebooky, počítačový softvér, počítačové programy, snímače - zariadenia na spracovanie údajov.
35 - Reklamná činnosť, sprostredkovanie reklamy, prieskum trhu, sprostredkovanie obchodu
s tovarmi, podnikateľské poradenstvo.
42 - Tvorba a inštalácia softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, zhotovovanie kópií počítačových programov, návrh
počítačových systémov, servis počítačových
programov, poradenstvo a konzultácie v oblasti
informačných systémov, elektronických zariadení na spracovanie dát a programov na spracovanie dát, sprostredkovanie v uvedených službách,
automatizované spracovanie dát, prenájom informačných systémov.

(540)

(731) WALTEC, spol. s r. o., Miletičova 23, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

1618-2003
16.6.2003
9, 35, 42
9 - Počítače, servery, počítačové príslušenstvo
ako sú monitory, klávesnice, myši, trackbally,
joysticky, tlačiarne, skenery, modemy, reproduktory, periférne zariadenia, meniče diskov do počítačov, filtre na monitory, magnetické nosiče
údajov, optické nosiče údajov, mikroprocesory,
pamäte, karty pamäťové a mikroprocesorové
v počítačoch, elektrické káble, vodiče a ich spojky a konektory, prepojenie počítačov, náhradné
diely k počítačom a periférnym zariadeniam,
obaly, puzdrá a boxy na dátové médiá, diskety,
audio- a videokazety, optické disky, elektrické
perá, tašky na notebooky, počítačový softvér, počítačové programy, snímače - zariadenia na spracovanie údajov.
35 - Reklamná činnosť, sprostredkovanie reklamy, prieskum trhu, sprostredkovanie obchodu
s tovarmi, podnikateľské poradenstvo.
42 - Tvorba a inštalácia softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov, zhotovovanie kópií počítačových programov, návrh
počítačových systémov, servis počítačových
programov, poradenstvo a konzultácie v oblasti
informačných systémov, elektronických zariadení na spracovanie dát a programov na spracovanie dát, sprostredkovanie v uvedených službách,
automatizované spracovanie dát, prenájom informačných systémov.

(540)

(731) WASEC, s. r. o., Miletičova 23, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

1622-2003
17.6.2003
14
14 - Náramkové hodinky, hodiny, budíky, remienky, chronometrické prístroje, hodinárske potreby a náhradné diely k nim.

(540)

(731) TITAN, spol. s r. o., Skrýšovská 449, 393 01
Pelhřimov, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1626-2003
18.6.2003
19
19 - Stavebný nekovový materiál; nekovové pevné rúrky a potrubia na stavby; asfalt, decht a bitúmen; prenosné nekovové stavby; nekovové
monumenty; okná; okenné rámy; okenné sklo;
strešné okná, ich časti a príslušenstvo.

(540) SOLATUBE
(731) Solatube International, Inc., 2210 Oak Ridge
Way, Vista, California 92083, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1634-2003
18.6.2003
27
27 - Koberce a predložky.

(540) SHAW HOSPITALITY
(731) Shaw Industries Group, Inc., 616 East Walnut
Avenue, P. O. Drawer 2128, Dalton, Georgia
30722-2128, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

1635-2003
18.6.2003
27
27 - Koberce.

(540) SHAW TEK
(731) Shaw Industries Group, Inc., 616 East Walnut
Avenue, P. O. Drawer 2128, Dalton, Georgia
30722-2128, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

1638-2003
18.6.2003
9, 12, 25, 28
9 - Okuliare, prilby.
12 - Bicykle vrátane náhradných dielov a doplnkov zahrnutých v triede 12.
25 - Oblečenie, obuv, pokrývky hlavy.
28 - Statické bicykle, rotopedy.

(540)

(731) PROGRESS CYCLE, a. s., V náklích 7, 147 00
Praha 4, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

1639-2003
18.6.2003
43
43 - Služby zaisťujúce stravovanie a nápoje, pohostinská činnosť, prevádzkovanie reštaurácie,
kaviarne, vinárne a pod., služby zaisťujúce prechodné ubytovanie.
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(540)

(731) Hrádek Richard, Smetanovy sady 15, 301 37
Plzeň, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

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

1642-2003
18.6.2003
30
30 - Zmrzliny, smotanové zmrzliny, vodové
zmrzliny, mrazené cukrovinky, prípravky na prípravu uvedených tovarov, všetko patriace do
triedy 30.

(540) ESKYKO
(731) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1648-2003
19.6.2003
29
29 - Jogurty, mliečne nápoje, mlieko a mliečne
výrobky, ochutené mlieko, tvaroh.

(540) JOGOLINE
(731) Prievidzská mliekareň, a. s., J. I. Bajzu 14,
971 42 Prievidza, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1649-2003
19.6.2003
29
29 - Jogurty, mliečne nápoje, mlieko a mliečne
výrobky, ochutené mlieko, tvaroh.

(540) JOGOLÍNIA
(731) Prievidzská mliekareň, a. s., J. I. Bajzu 14,
971 42 Prievidza, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1650-2003
19.6.2003
29
29 - Jogurty, mliečne nápoje, mlieko a mliečne
výrobky, ochutené mlieko, tvaroh.

(540) JOGOLINEA
(731) Prievidzská mliekareň, a. s., J. I. Bajzu 14,
971 42 Prievidza, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1651-2003
19.6.2003
9, 35, 37
9 - Dotykové elektronické kľúče, elektrický zámok, elektrické zariadenia na otváranie dverí,
elektronický vrátnik, zabezpečovacie zariadenia
proti odcudzeniu, spínače, čipy, elektroinštalačný
materiál nezaradený v iných triedach, telekomunikačná a rádiokomunikačná technika a príslušenstvo.

164

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.
37 - Montáž, servis a oprava elektroinštalácií.

(540) RYS - BEZPEČNÉ BÝVANIE
(731) Peter Grečko - RYS, Martinčekova 3, 821 09
Bratislava 2, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1652-2003
19.6.2003
25
25 - Odevy: pánske a dámske tričká, tielka, mikiny, dámske blúzky, kostýmy, šaty, nohavice (aj
krátke nohavice), sukne, pánske košele, nohavice, krátke nohavice, dámske bundy jarné a zimné, pánske bundy jarné a zimné.

(540)

(540) ARTEZIA
(731) PALMA - TUMYS, a. s., Račianska 76, 836 04
Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1665-2003
20.6.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky a substancie, lieky.

(540) CARDACE
(731) Aventis Pharma Deutschland GmbH, Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1667-2003
20.6.2003
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.

(540) FBE
(731) FBE Bratislava, s. r. o., Lazaretská 29, 811 09
Bratislava, SK;
(591) biela, červená, čierna, zelená, modrá
(731) TRAN-QUANG-NINH, Slatinská 1333/4, 957 04
Bánovce nad Bebravou, SK;

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

1653-2003
19.6.2003
190457
8.4.2003
CZ
30
30 - Pekárske výrobky, jemné pečivo, trvanlivé
pečivo čokoládové a nečokoládové, cukrárske
výrobky, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné
plnky, krémy a polevy, cukrovinky, výrobky
z obilnín, cereálne výrobky, zmrzlina, mrazené
krémy.

(540)

(731) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha 3, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1662-2003
20.6.2003
32
32 - Stolové vody, minerálne vody, sýtené vody
a iné nealkoholické nápoje.

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

1669-2003
20.6.2003
29
29 - Mlieko; mliečne výrobky; mliečne nápoje;
syry; nátierky z mliečnych výrobkov; jogurt;
maslo; smotana; smotanové a tvarohové krémy;
šľahačka; tvaroh; bryndza; kefír.

(540) LEVANTALLER
(731) LEVICKÉ MLIEKÁRNE, a. s., Júrska cesta č. 2,
934 01 Levice, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1670-2003
20.6.2003
32
32 - Sirupy na výrobu malinoviek, sirupy na výrobu nápojov.

(540) OVOFIT
(731) Slovenské liehovary a likérky, a. s., Trnavská
cesta, 920 41 Leopoldov, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1676-2003
23.6.2003
11, 40
11 - Zariadenie na úpravu vody; zariadenie na filtrovanie vody.
40 - Voda (úprava).

(540) DUCI
(731) Kováč Štefan, Ing., Vojenská 84, 934 01 Levice, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1677-2003
23.6.2003
37, 38, 39, 40, 42
37 - Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení; montáž a opravy meracej a regulačnej techniky; odborné poradenstvo v oblasti uvedených
služieb.
38 - Prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom zariadení na prenos informácií; zriaďovanie
a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete, odborné poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
39 - Rozvod a tranzit elektrickej energie vrátane
poskytovania systémových služieb, podporných
služieb a činností operátora trhu s elektrickou
energiou (tzn. služieb týkajúcich sa zabezpečenia
vyrovnanej bilancie medzi spotrebou a výrobou)
v Slovenskej republike; odpad (doprava a skladovanie); odborné poradenstvo v oblasti uvedených služieb.
40 - Filtrácia, úprava a regenerácia transformátorových izolačných olejov.
42 - Chemické rozbory a skúšky transformátorových olejov; meranie stavov elektrických zariadení, metrologická kontrola elektrických zariadení; chemické expertízy, kalibrovanie, kontroly
kvality, materiál (skúšky); poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetických
zariadení; revízie (odborné prehliadky a skúšky)
elektrických zariadení; odborné poradenstvo
v oblasti uvedených služieb.

(540)

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1681-2003
23.6.2003
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540) SMIRNOFF ORANGE TWIST
(731) Diageo North America, Inc., 6 Landmark Square,
Stamford, Connecticut 06901, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1682-2003
23.6.2003
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

SMIRNOFF GREEN APPLE
TWIST

(731) Diageo North America, Inc., 6 Landmark Square,
Stamford, Connecticut 06901, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1683-2003
23.6.2003
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540) SMIRNOFF CITRUS TWIST
(731) Diageo North America, Inc., 6 Landmark Square,
Stamford, Connecticut 06901, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1684-2003
23.6.2003
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540) PARROT BAY
(731) Diageo United Kingdom Limited, 8 Henrietta
Place, London W1G 0NB, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(591) zelená, strieborná, biela
(731) Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,
Miletičova 5, 824 84 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

1679-2003
23.6.2003
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540) SMIRNOFF VANILLA TWIST
(731) Diageo North America, Inc., 6 Landmark Square,
Stamford, Connecticut 06901, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1680-2003
23.6.2003
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

SMIRNOFF RASPBERRY TWIST

Diageo North America, Inc., 6 Landmark Square,
Stamford, Connecticut 06901, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1685-2003
23.6.2003
6, 14, 16, 19, 20, 21, 41, 42
6 - Umelecké interiérové doplnky z kovu,
abstraktné skulptúry z kovu.
14 - Interiérové a exteriérové doplnky z drahých
kovov, sochy z drahých kovov.
16 - Nástenné plastiky, obrazy, nástenné maľby,
fresky, rytiny.
19 - Sochy a interiérové a exteriérové doplnky
z kameňa, betónu a mramoru.
20 - Sochy z dreva, vosku, sadry alebo plastov,
nábytok, stoly, umelecké stoly zo samorastov, interiérové a exteriérové doplnky z dreva, vosku,
sadry alebo plastov, dekoratívne nástenné ozdoby
s výnimkou textilných, figuríny z dreva, vosku,
sadry alebo plastu, príslušenstvo k nábytku s výnimkou kovového, stolárske umelecké výrobky,
umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov.
21 - Sochy z porcelánu, terakoty alebo skla, interiérové a exteriérové doplnky z porcelánu, terakoty alebo skla.
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41 - Organizovanie a vedenie výstav diel výtvarného a úžitkového umenia, umelecké agentúry,
sprostredkovateľské služby v oblasti výtvarných
diel.
42 - Umelecký dizajn, dizajnérske služby, interiérová výzdoba, projektová činnosť.

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

1689-2003
23.6.2003
16
16 - Tlačoviny, periodická a neperiodická tlač.

(540)

(731) Mgr. Maroš Brešťanský - Insign, Námestie sv.
Michala 23, 920 01 Hlohovec, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

1687-2003
23.6.2003
29
29 - Mlieko; mliečne nápoje; mliečne krémy
a dezerty; iné mliečne výrobky; jogurty; kefír;
smotana; šľahačka; maslo; tvaroh a výrobky
z tvarohu.

(540) Milli 0 %
(731) Friesland Slovensko, s. r. o., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

1688-2003
23.6.2003
34
34 - Absorpčný papier do fajok; zväzky cigaretových papierikov; byliny na fajčenie; cigaretové
filtre, cigaretové násadce a cigaretové násadky
s výnimkou násadcov a násadiek z drahých kovov; cigaretové náustky; cigaretový papier; cigarety; vreckové strojčeky na krútenie cigariet; cigarety obsahujúce cigaretové náhradky s výnimkou cigariet na lekárske účely; cigary; čistič na
fajky; držiaky na zápalky s výnimkou držiakov
z drahých kovov; fajky; cigaretové filtre; kazety
a tabatierky na cigarety a cigary s výnimkou kaziet a tabatierok z drahých kovov; krátke cigary;
kresadlá; náustky na cigaretové špičky; orezávače na cigarové špičky (kutery); popolníky s výnimkou popolníkov z drahých kovov; stojany na
fajky; škatuľka na cigary udržujúca vlhkosť;
šnupavý tabak; cigaretové špičky; tabak; dózy na
tabak s výnimkou dóz z drahých kovov; vrecúška
na tabak; zápalkové škatuľky s výnimkou škatuliek z drahých kovov; zápalky; zapaľovače pre
fajčiarov; zásobníky s plynom do zapaľovačov;
žuvací tabak.

(540) EASY
(731) EUROTABACCO, spol. s r. o., Mostná 6,
821 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(731) V. K. Konzulex, s. r. o., Miletičova 7, 821 08
Bratislava, SK;

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

1690-2003
24.6.2003
16, 35
16 - Kalendáre, kancelárske potreby okrem nábytku, grafické zobrazenie, grafiky, lepenka, kartón, papier, písacie potreby.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, obchodný a podnikateľský prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky,
reklama, reklama (on line) na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, reklamné materiály.

(540)

(591) modrá
(731) Valocka Milan, Šoltésovej 2139/26, 960 01 Zvolen, SK;

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

1691-2003
24.6.2003
9, 35, 42
9 - Programy obsluhujúce počítač (nahrané), počítače, počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete), počítačový softvér, počítačové
programy (nahrané).
35 - Reklama (on line) na počítačovej komunikačnej sieti, rozhlasová reklama, televízna reklama, reklama.
42 - Počítačové programy (aktualizovanie), inštalácia počítačových programov, servis počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, počítačové programovanie,
hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (Web) pre zákazníkov, prenájom
počítačového softvéru, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, návrh počítačových systémov, tvorba softvéru.
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(731) Shaw Industries Group, Inc., 616 East Walnut
Avenue, P. O. Drawer 2128, Dalton, Georgia
30722-2128, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(540)

(731) Marek Rehák - graphicator.com, Stummerova 371/54,
955 01 Topoľčany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1692-2003
24.6.2003
9, 37, 42
9 - Antény (satelitné a iné), tlačiarne k počítačom, karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch), meniče diskov (do počítačov), počítače, pamäte počítačov, monitory (počítačový hardvér), procesory (základné jednotky samočinného počítača), počítačový softvér, periférne zariadenia počítačov, počítačové klávesnice.
37 - Počítače (montáž, údržba a opravy), kancelárske stroje a zariadenia (montáž, údržba a opravy), stroje (montáž, údržba a opravy).
42 - Inštalácia počítačových programov, servis
počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, počítačové programovanie, prenájom počítačového softvéru, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, návrh počítačových systémov, tvorba softvéru, prenájom
počítačov.

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

1695-2003
24.6.2003
3
3 - Kozmetické výrobky.

(731) IREL, spol. s r. o., Brožíkova 19, 638 00 Brno, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

(540)

1696-2003
24.6.2003
1, 3, 29, 31, 44
1 - Chemické výrobky pre potravinársky a kozmetický priemysel.
3 - Kozmetické výrobky.
29 - Rastlinné a živočíšne oleje a tuky.
31 - Poľnohospodárske a záhradnícke produkty.
44 - Poľnohospodárske a záhradnícke služby.

(540)
(591) modrá, červená
(731) AB - COM, s. r. o., Gogoľova 1, 955 01 Topoľčany, SK;

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

1693-2003
24.6.2003
6, 19, 40
6 - Zámky (kovové) s výnimkou elektrických,
zámky na vozidlá (kovové), visacie zámky.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového,
okná s výnimkou kovových (plastové), krídlové
okná s výnimkou kovových.
40 - Zváranie.

(591) modrá, ružová, zelená, žltá, čierna, biela
(731) IREL, spol. s r. o., Brožíkova 19, 638 00 Brno,
CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(540)

(591) modrá, biela
(731) HERTOP, spol. s r. o., Pivovarnícka 4, 955 01
Topoľčany, SK;

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

1694-2003
24.6.2003
19
19 - Podkladové vrstvy pod podlahy.

ECOWORX

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

1697-2003
24.6.2003
78/197,769
24.12.2002
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečenie metabolických porúch.

(540) ENEXID
(731) Amylin Pharmaceuticals, Inc., 9373 Towne Centre Drive, San Diego, California 92121, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

168
(210)
(220)
8 (511)
(511)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
1698-2003
25.6.2003
30
30 - Káva, kávové výťažky, kávové náhradky na
báze rastlín, nepražená káva, kávové príchuti,
instantná káva, kávovinové náhradky, kávové
nápoje.

(540)

(591) zelená, modrá, žltá, červená, biela
(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)
(540)

1701-2003
25.6.2003
30
30 - Čaj.

(591) zlatá, čierna, červená, biela
(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)
(540)

1699-2003
25.6.2003
30
30 - Čaj.

(591) zelená, žltá, červená, biela
(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)
(540)

1702-2003
25.6.2003
30
30 - Čaj.

(591) zelená, oranžová, červená, biela
(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)
(540)

1700-2003
25.6.2003
30
30 - Čaj.

(591) zelená, fialová, červená, biela
(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)

1703-2003
25.6.2003
30
30 - Káva, kávové výťažky, kávové náhrady na
báze rastlín, nepražená káva, kávové príchuti,
instantná káva, kávovinové náhradky, kávové
nápoje.
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(540)

(540)
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ZLATÉ OPAVIA PATRIA
K DOMOVU

(731) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha 3, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(591) červená, žltá
(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)

1725-2003
27.6.2003
30, 35
30 - Káva, kávoviny.
35 - Maloobchodná činnosť s potravinami (instantnými nápojmi v prášku).

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

1716-2003
26.6.2003
1, 3, 4
1 - Brzdová kvapalina, chemické prípravky na
odmasťovanie, chemické prípravky na odstraňovanie vosku, chladiace prípravky (zmesi), chladiace zmesi do motorov vozidiel, chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov, detergentné
prísady do benzínu, okyslená voda do dobíjacích
akumulátorov, glykol, destilovaná voda.
3 - Čistiace prípravky, prípravky na čistenie za
sucha, leštiace prípravky, leštiace pasty, leštiace
vosky, vosk na leštenie.
4 - Mazacie oleje, mazacie tuky, mazadlá, motorové oleje, aditíva s výnimkou chemikálií do motorových palív.

(591) červená, žltá, modrá, zelená
(731) MUKATES, spol. s r. o., Továrenská štvrť 148,
059 51 Poprad - Matejovce, SK;

(540)

(591) čierna, strieborná
(731) Demín Dušan, Ing., Demín - Twin, Novozámocká 47, 942 01 Šurany, SK;

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

1723-2003
26.6.2003
30, 35, 41
30 - Pekárske výrobky, jemné pečivo, trvanlivé
pečivo sladké aj slané, cukrárske výrobky, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne, krémy
a polevy, cukrovinky, výrobky z obilnín, cereálne
výrobky, múka, cukor, káva, čaj, kakao, čokoláda,
kávové, kakaové a čokoládové nápoje, zmrzlina,
mrazené výrobky patriace do tejto triedy.
35 - Akvizičná, marketingová, reklamná a inzertná činnosť, propagačná činnosť v reklame
a v obchode, propagačná činnosť ako rozširovanie reklamných materiálov, poskytovanie
obchodných informácií, distribúcia tovarov na
reklamné účely, najmä v oblasti tovarov trvanlivého pečiva.
41 - Organizovanie a usporadúvanie súťaží na
podporu predaja výrobkov trvanlivého pečiva,
výchovná a vzdelávacia činnosť, školenia, usporadúvanie súťaží pre verejnosť, organizovanie
športových, zábavných alebo vzdelávacích súťaží, vzdelávanie ako výchovné služby, zábava,
pobavenie.

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

1728-2003
27.6.2003
7, 9, 11, 35, 36
7 - Umývačky riadu, práčky, vysávače, miešače
elektrické na použitie v domácnosti, kosačky na
trávnik, krájače na chlieb ako stroje, kuchynské
stroje - mixéry, elektrické mlynčeky pre domácnosť.
9 - Ďalekohľady, faxy, fotoaparáty, žehličky
elektrické, televízne prijímače, telefónne prístroje, počítače, rádiá, kamery, videorekordéry, notebooky, váhy, prijímače (audio-video).
11 - Plynové bojlery, fritézy, chladničky, mrazničky, kuchynské odsávače, hriankovače, sporáky, grily, klimatizačné zariadenia, lampy na svietenie, odparovače, sušiče na vlasy, mikrovlnné
rúry, ventilátory, elektrické kávovary, elektrické
kanvice.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov, činnosť podnikateľských,
organizačných a ekonomických poradcov, reklamná, inzertná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov.
36 - Poskytovanie spotrebiteľských úverov a platenie na splátky, lízing.

(540)

(591) červená, biela
(731) Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 22
Piešťany, SK;
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1740-2003
27.6.2003
29
29 - Salámy, údeniny.

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

(540) Javor saláma
(731) Hrádok mäsokombinát, spol. s r. o., Mikušovská
cesta 3022, 984 14 Lučenec, SK;
(740) Benko Milan, JUDr., Zvolen, SK;

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

1741-2003
27.6.2003
29
29 - Klobásy, údeniny.

(540) Bačovská klobása
(731) Hrádok mäsokombinát, spol. s r. o., Mikušovská
cesta 3022, 984 14 Lučenec, SK;
(740) Benko Milan, JUDr., Zvolen, SK;

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

1742-2003
27.6.2003
29
29 - Salámy, údeniny.

(540) Kriváň - trvanlivá saláma
(731) Hrádok mäsokombinát, spol. s r. o., Mikušovská
cesta 3022, 984 14 Lučenec, SK;
(740) Benko Milan, JUDr., Zvolen, SK;

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

1743-2003
27.6.2003
29
29 - Salámy, údeniny.

1748-2003
27.6.2003
35, 36, 42
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, reklama.
36 - Finančné poradenstvo, finančné konzultačné
a poradenské služby.
42 - Poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru, poradenstvo v oblasti priemyselných
práv, prieskumy (inžinierska činnosť), sledovacie
služby v oblasti duševného vlastníctva, expertízy
(inžinierske práce), licencie práv duševného
vlastníctva, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), poradenstvo v oblasti práv duševného vlastníctva, konzultačné služby
v oblasti práva duševného vlastníctva.

(540)

(731) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

1759-2003
27.6.2003
30, 35, 39
30 - Čaj pochádzajúci z Cejlónu, čajové výťažky
z čaju pochádzajúceho z Cejlónu, čajové príchuti
z čaju pochádzajúceho z Cejlónu, ochutený čaj
pochádzajúci z Cejlónu.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov - čajov pochádzajúcich z Cejlónu.

(540)

(540) Hrádok saláma
(731) Hrádok mäsokombinát, spol. s r. o., Mikušovská
cesta 3022, 984 14 Lučenec, SK;
(740) Benko Milan, JUDr., Zvolen, SK;

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

1744-2003
27.6.2003
29
29 - Salámy, údeniny.

(540) Plesnivec saláma
(731) Hrádok mäsokombinát, spol. s r. o., Mikušovská
cesta 3022, 984 14 Lučenec, SK;
(740) Benko Milan, JUDr., Zvolen, SK;

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

1745-2003
27.6.2003
29
29 - Salámy, údeniny.

(540) Prezident - trvanlivá saláma
(731) Hrádok mäsokombinát, spol. s r. o., Mikušovská
cesta 3022, 984 14 Lučenec, SK;
(740) Benko Milan, JUDr., Zvolen, SK;

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

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

1780-2003
30.6.2003
29, 30, 32, 33, 35
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, rôsoly a zaváraniny, vajcia, mlieko a iné
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, potraviny
v konzervách zaradené do tejto triedy.
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30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a obilninové prípravky,
chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo
a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy,
kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie,
ocot, chuťové omáčky, koreniny, ľad na chladenie.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, minerálne vody,
šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné
prípravky na prípravu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.
35 - Maloobchodné služby v oblasti potravín
a nápojov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti
obchodu s tovarmi a vykonávania obchodných
operácií zameraných najmä na export, reexport,
viazané a kompenzačné obchody súvisiace najmä
s uvedenými tovarmi, obchodné zastúpenie, marketing, poradenská a informačná činnosť v uvedených oblastiach.

(540)

(591) žltá, modrá, biela, červená, hnedá, zelená
(731) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha 3, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

(540) KOFT
(731) KOFT, s. r. o., Kaukazská ul. 2, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

1781-2003
30.6.2003
32, 35
32 - Minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické
nápoje, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov.
35 - Maloobchodné služby v oblasti nápojov,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
s tovarmi a vykonávania obchodných operácií
zameraných najmä na export, reexport, viazané
a kompenzačné obchody súvisiace najmä s uvedenými tovarmi, obchodné zastúpenie, marketing, poradenská a informačná činnosť v uvedených oblastiach.

(540)

(731) KOFT, s. r. o., Kaukazská ul. 2, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

1782-2003
1.7.2003
192584
10.6.2003
CZ
30
30 - Pekárske výrobky, jemné pečivo, trvanlivé
pečivo sladké aj slané, cukrárske výrobky, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne, krémy
a polevy, cukrovinky, výrobky z obilnín, cereálne výrobky, múka, cukor, kakao, čokoláda; kávové, kakaové a čokoládové nápoje, zmrzlina,
mrazené krémy.
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1783-2003
1.7.2003
192586
10.6.2003
CZ
30
30 - Pekárske výrobky, jemné pečivo, trvanlivé
pečivo sladké aj slané, cukrárske výrobky, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne, krémy
a polevy, cukrovinky, výrobky z obilnín, cereálne výrobky, múka, cukor, kakao, čokoláda; kávové, kakaové a čokoládové nápoje, zmrzlina,
mrazené krémy.

(540)

(591) žltá, modrá, biela, zelená, hnedá
(731) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha 3, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1784-2003
1.7.2003
192585
10.6.2003
CZ
30, 35, 41
30 - Pekárske výrobky, jemné pečivo, trvanlivé
pečivo sladké aj slané, cukrárske výrobky, kakaové, čokoládové, kávové a ovocné náplne, krémy
a polevy, cukrovinky, výrobky z obilnín, cereálne výrobky, múka, cukor, kakao, čokoláda; kávové, kakaové a čokoládové nápoje, zmrzlina,
mrazené krémy.
35 - Akvizičná, marketingová, reklamná a inzertná činnosť, propagačná činnosť v reklame
a v obchode, propagačná činnosť ako rozširovanie reklamných materiálov, poskytovanie
obchodných informácií, distribúcia tovarov na
reklamné účely najmä v oblasti výrobkov trvanlivého pečiva.
41 - Organizovanie a usporadúvanie súťaží na
podporu predaja výrobkov trvanlivého pečiva,
organizovanie športových, zábavných alebo
vzdelávacích súťaží, vzdelávanie ako výchovné
služby, zábava, pobavenie.
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retárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných
kníh.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov, kancelárskych strojov a zariadení; oprava, údržba,
obnovovanie, renovácia, regenerácia, uvádzanie
na opätovné využívanie a recyklácia atramentových náplní, tonerov, cartridge a náplní do faxov,
kopírovacích strojov, kopírovacích prístrojov, laserových tlačiarní a pások do elektrických písacích strojov; poradenstvo v oblasti opravy, údržby, obnovovania, renovácie, regenerácie, uvádzania na opätovné využívanie a recyklácie tonerov, cartridge a náplní do kopírovacích strojov
a prístrojov, laserových tlačiarní a atramentových
náplní.
39 - Balenie tovarov a uskladňovanie tovarov;
automobilová a kamiónová preprava, nákladná
doprava, osobná doprava, doručovanie tovaru,
kuriérske služby, sprostredkovanie prepravy.

(540)

(591) žltá, modrá, 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)

1786-2003
1.7.2003
3
3 - Mydlá, kozmetické prípravky, prísady do kúpeľa a prípravky na sprchovanie.

(540) ARCTIC COOL
(731) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253
Hamburg, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1793-2003
1.7.2003
7, 16, 35, 37, 39
7 - Polygrafické stroje, farbiace stroje, tlačiarenské stroje, riadiace mechanizmy pre stroje a motory; plniace stroje, stroje na recykláciu a renováciu kancelárskej techniky, tonerov, cartridge
a náplní.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá, filtračný papier,
farebné pásky, atramentové náplne, atramentové
tyčinky, korekčný atrament, čínsky tuš, kalamár,
nádobka na atrament, držiaky na písacie potreby,
knihársky materiál, lamínovačky, plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba, lepidlá na kancelárske účely, kopírovacie zariadenia, navaľovacie hárky na kopírovacie zariadenia, navaľovacie platne do kopírovacích zariadení, kancelárske potreby uvedené v tejto triede,
kancelárska technika a príslušenstvo kancelárskej
techniky uvedené v tejto triede.
35 - Maloobchodná činnosť s poľnohospodárskymi výrobkami, s priemyselným tovarom, papierenským tovarom, s potravinárskymi výrobkami, s motorovými vozidlami, s kancelárskou
technikou, s príslušenstvom kancelárskej techniky, s regenerovanými páskami do tlačiarní a písacích strojov, s tonermi, cartridgmi a náplňami
do kopírovacích strojov, faxov, kopírovacích prístrojov, laserových tlačiarní a atramentových tlačiarní, s farbiacimi kazetami a s farbiacimi materiálmi; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov a plôch,
prenájom reklamných materiálov, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
aranžovanie výkladov, analýzy nákladov, inzertné činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, obchodný
manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, sek-

(540)

(731) MUDr. Viliam DONIČ - TINTA - INK, Furčianska 69, 040 14 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

1794-2003
1.7.2003
16, 35, 37
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá, filtračný papier,
farebné pásky, atramentové náplne, atramentové
tyčinky, korekčný atrament, čínsky tuš, kalamár,
nádobka na atrament, držiaky na písacie potreby,
knihársky materiál, laminovačky, plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba, lepidlá na kancelárske účely, kopírovacie zariadenia, navaľovacie hárky na kopírovacie zariadenia, navaľovacie platne do kopírovacích zariadení, kancelárske potreby uvedené v tejto triede,
kancelárska technika a príslušenstvo kancelárskej
techniky uvedené v tejto triede.
35 - Maloobchodná činnosť s poľnohospodárskymi výrobkami, s priemyselným tovarom, papiernickým tovarom, s potravinárskymi výrobkami, s motorovými vozidlami, s kancelárskou
technikou, s príslušenstvom kancelárskej techniky, s regenerovanými páskami do tlačiarní a písacích strojov, s tonermi, cartridgmi a náplňami
do kopírovacích strojov, faxov, kopírovacích prístrojov, laserových tlačiarní a atramentových tlačiarní, s farbiacimi kazetami a s farbiacimi materiálmi; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov a plôch,
prenájom reklamných materiálov, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
aranžovanie výkladov, analýzy nákladov, inzertné činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, obchodný
manažment a podnikové poradenstvo, organizo-
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vanie výstav na obchodné a reklamné účely,
odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu,
sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov, kancelárskych strojov a zariadení; oprava, údržba,
obnovovanie, renovácia, regenerácia, uvádzanie
na opätovné využívanie a recyklácia atramentových náplní, tonerov, cartridge a náplní do faxov,
kopírovacích strojov, kopírovacích prístrojov, laserových tlačiarní a pások do elektrických písacích strojov; poradenstvo v oblasti opravy, údržby, obnovovania, renovácie, regenerácie, uvádzania na opätovné využívanie a recyklácie tonerov, cartridge a náplní do kopírovacích strojov
a prístrojov, laserových tlačiarní a atramentových
náplní.

na zákusky, med, perníky a medovníky, zákusky
a koláče, cukríky, karamelky, pastilky, mentolové cukríky, príchuti do koláčov a zákuskov s výnimkou éterických olejov, mrazené krémy, čokoláda, čokoládové nápoje, mliečne čokoládové
nápoje, káva, káva nepražená, mliečne kávové
nápoje, kakao, kakaové nápoje, mliečne kakaové
nápoje, cestá na koláče, lístkové cesto,
maslové, tukové cesto, slané pečivo krekery, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, cestoviny, ryža,
mrazené krémy.
32 - Nealkoholické nápoje a minerálne vody, sódová voda, ovocná voda, ovocné nápoje a ovocné
šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Maloobchodné služby v oblasti potravinárstva, poľnohospodárskych produktov,
alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov, ovocia, zeleniny, oblasti papiera a papiernických výrobkov, kancelárskych
potrieb, s potravinami rastlinného aj živočíšneho
pôvodu, so zeleninou a inými záhradnými produktmi, určenými na spotrebu alebo konzervovanie, s plodinami neupravenými nijakým spôsobom na priamu spotrebu, s prípravkami na čistenie, s toaletnými prípravkami; reklama, reklamné
agentúry, rozširovanie reklamných materiálov,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, predvádzanie tovaru, inzertné činnosti, distribúcia brožúr a prospektov na reklamné účely.

(540)

(731) EXIMPO, v.o.s., Furčianska 21, 040 14 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

1837-2003
7.7.2003
11
11 - Energeticky úsporná žiarivka - Set.

(591) svetlo modrá
(731) EneCon spol. s r. o., Jasuschova 14, 040 23 Košice, SK;

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

1839-2003
7.7.2003
29, 30, 32, 35
29 - Presladené ovocie, mrazené ovocie, kandizované ovocie, zavárané presladené
ovocie, konzervované ovocie a kompóty, ovocie
naložené v alkohole, sušené ovocie, mlieko, konzumné mlieko, mliečne výrobky, smotany,
mliečne nátierky, mliečne dezerty, mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka, syry, nasolené
potraviny, ryby s výnimkou živých, potraviny
z rýb, konzervy s rybami a rybie filé, hydina ale
nie živá, vajcia na konzumáciu, sušené vajcia,
mäso, mäsové konzervy, konzervované mäso,
mäsové šťavy alebo omáčky.
30 - Látky na zjemnenie mäsa pre domácnosť,
soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady,
korenie aromatické prípravky do potravín, škrob
ako potrava, pizza, chlieb, múčne potraviny, potravinárska múka, kvasnice, prášky do pečiva,
výrobky z obilia, pečivo, rožky, pekárske a cukrárske výrobky, jemné pečivo, krekery, slané pečivo a tyčinky, cukrovinky, sladké pečivo a tyčinky, cukor, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, arašidové a mandľové cukrovinky, torty, jedlé ozdoby na torty, jedlé ozdoby

173

(540) Finta
(731) ALFA - TREND, spol. s r. o., Južná trieda č. 48,
040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

1841-2003
7.7.2003
9, 16, 37, 38, 41, 42
9 - Zariadenia výpočtovej a kancelárskej techniky patriace do triedy 9.
16 - Zariadenia kancelárskej techniky patriace do
triedy 16.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov, inštalácia a servis výpočtovej techniky, inštalácia počítačových sietí.
38 - Poskytovanie telekomunikačného pripojenia
a užívateľského prístupu do svetovej počítačovej
siete, poskytovanie užívateľského prístupu do
svetovej počítačovej siete.
41 - Vzdelávanie.
42 - Tvorba a inštalácia počítačového softvéru,
poradenské a konzultačné služby vo výpočtovej
technike, vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok (Web), návrh počítačových systémov,
počítačové programovanie.

(540)

(591) modrá
(731) AXON PRO s.r.o., Pražská 1, 811 04 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1852-2003
7.7.2003
14, 21, 26
14 - Výrobky bižutérie (najmä vlasové) bez použitia drahých kovov, a to z kovov a ich náhradiek, plastických hmôt, dreva, skla a textílií, napríklad náušnice, retiazky, náhrdelníky, brošne,
náramky a pod.
21 - Výrobky drogériovej galantérie, napríklad
kefy, hrebene, mycie huby (špongie), zásobníky,
držiaky na mydlo; zásobníky, misky, schránky,
dózy, puzdrá a držiaky na toaletné potreby zo
skla, plastov, kovov a ich náhradiek.
26 - Módne bižutérne doplnky a ručné výrobky
(najmä do vlasov), napríklad spony, spinky, ihlice, štipce, čelenky, hrebene, pinety, vlásenky,
elastické stuhy, príčesky, sieťky do vlasov, natáčky do vlasov a podobné ozdoby do vlasov.

nie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov,
kolokvií, sympózií, organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav, fotografovanie, školenia, výcvik, vyučovanie, organizovanie plesov,
organizovanie živých vystúpení, informácie
o vzdelávaní, sprostredkovanie uvedených služieb.
(540) PORADCA weber
(731) Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r. o., Stará
Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

(540) JACQUELYN
(731) Píchal Stanislav, Revoluční 710, 798 41 Kostelec
na Hané, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

1860-2003
7.7.2003
16, 35, 37, 41
16 - Tlačoviny, brožúry, knihy, brožované knihy,
publikácie, príručky, časopisy, prospekty, periodiká, noviny, katalógy, zoraďovače, šanóny, kancelárske obaly, skicáre, knižné záložky, počítacie
tabuľky, architektonické modely, predmety z kartónu, pútače z papiera alebo lepenky, podložky
na písanie, albumy, atlasy, mapy, plagáty, nálepky, ceruzky, písacie potreby, tlačivá, formuláre,
fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, obrazy,
kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, lepenkové alebo papierové škatule, papiernický tovar, tlačené časové plány a harmonogramy, papierové vlajky, vrecká z papiera alebo
plastických materiálov, všetko predovšetkým vo
vzťahu k stavebníctvu, stavebným hmotám a postupom.
35 - Odborné obchodné poradenstvo, obchodné
alebo podnikateľské informácie, analýzy nákladov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, reklama, online reklama na počítačovej komunikačnej sieti,
organizovanie výstav na obchodné a reklamné
účely, rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, príručky, katalógy, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou, sprostredkovanie
uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu
s tovarom, maloobchodné služby v oblasti stavebného materiálu, náterových hmôt.
37 - Stavebníctvo, stavebné informácie, informácie o opravách, dozor nad stavbami, izolovanie
stavieb, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, štukovanie, sadrovanie, stierkovanie,
murovanie, prenájom stavebných strojov a zariadení, sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
časopisov, novín, vydávanie kníh a príručiek,
predovšetkým vo vzťahu k stavebníctvu a stavebným materiálom, vydávanie on-line kníh
a časopisov v elektronickej podobe, zverejňovanie textov s výnimkou reklamných, organizova-

1861-2003
7.7.2003
35, 38, 42
35 - Vykonávanie administratívnych prác pomocou výpočtovej techniky, riadenie informačných
súborov, reklama (on-line) na počítačovej sieti,
vyhľadávanie obchodných informácií v počítačových súboroch, reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
v oblasti výpočtovej techniky (hardvér a softvér),
automatizované spracovanie údajov, vyhľadávanie obchodných informácií v počítačových sieťach internetu pre zákazníkov, sprostredkovanie
nákupu a predaja tovaru, pomoc pri organizovaní
obchodných činností, sprostredkovanie nákupu
a predaja tovaru v počítačovej sieti internetu,
zbieranie údajov do počítačovej databázy.
38 - Prevádzkovanie internetového servera, prevádzkovanie internetového portálu, on-line komunikácia prostredníctvom počítačových sietí,
elektronická pošta, poskytnutie prístupov do počítačovej siete.
42 - Odborné poradenstvo v oblasti informačných technológií, vytváranie a užívanie počítačových stránok (Web) pre zákazníkov, návrh
a tvorba počítačových programov na aplikácie na
sprostredkovanie obchodu v sieti internetu, hosťovanie na počítačových stránkach (Web), prenájom a tvorba softvéru, služby v oblasti registrácie
Web domén, správa registračných databáz.

(540) www.u.nas.sk
(731) Krajňák Martin, Zd. Nejedlého 3, 052 01 Spišská
Nová Ves, SK;

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

1864-2003
7.7.2003
16, 35, 37, 41
16 - Tlačoviny, brožúry, knihy, brožované knihy,
publikácie, príručky, časopisy, prospekty, periodiká, noviny, katalógy, zoraďovače, šanóny, kancelárske obaly, skicáre, knižné záložky, počítacie
tabuľky, architektonické modely, predmety
z kartónu, pútače z papiera alebo lepenky, podložky na písanie, albumy, atlasy, mapy, plagáty,
nálepky, ceruzky, písacie potreby, tlačivá, formuláre, fotografie, grafické zobrazenia, grafiky, obrazy, kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou
nábytku, lepenkové alebo papierové škatule, papiernický tovar, tlačené časové plány a harmonogramy, papierové vlajky, vrecká z papiera alebo
plastických materiálov, všetko predovšetkým vo
vzťahu k stavebníctvu, stavebným hmotám
a postupom.
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35 - Odborné obchodné poradenstvo, obchodné
alebo podnikateľské informácie, analýzy nákladov, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, reklama,
on-line reklama na počítačovej komunikačnej
sieti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, rozširovanie reklamných materiálov
(letáky, prospekty, tlačivá, príručky, katalógy,
vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, vzťahy s verejnosťou, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie
obchodu s tovarom, maloobchodné služby
v oblasti stavebného materiálu, náterových hmôt.
37 - Stavebníctvo, stavebné informácie, informácie o opravách, dozor nad stavbami, izolovanie
stavieb, interiérové a exteriérové maľovanie
a natieranie, štukovanie, sadrovanie, stierkovanie, murovanie, prenájom stavebných strojov
a zariadení, sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
časopisov, novín, vydávanie kníh a príručiek,
predovšetkým vo vzťahu k stavebníctvu a stavebným materiálom, vydávanie on-line kníh
a časopisov v elektronickej podobe, zverejňovanie textov s výnimkou reklamných, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov,
kolokvií, sympózií, organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav, fotografovanie, školenia, výcvik, vyučovanie, organizovanie plesov,
organizovanie živých vystúpení, informácie
o vzdelávaní, sprostredkovanie uvedených služieb.

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1867-2003
8.7.2003
29
29 - Mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, najmä všetky druhy masla a kombinovaných
tukov, rastlinných tukov, olejov.

(540) OLMA OLIVIA
(731) OLMA, akciová společnost, Pavelkova 18,
772 11 Olomouc, CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

1868-2003
8.7.2003
35
35 - Maloobchodné služby v oblasti automobilov, strojov, zariadení, priemyselného tovaru;
sprostredkovanie obchodu s tovarmi.

(540) Liptel
(731) Vadovický Eugen, Ing., Liptel, Nová 318, 032 02
Závažná Poruba, SK;

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

(540)

1869-2003
8.7.2003
29, 30
29 - Mlieko a mliečne výrobky, najmä syry a tvarohy, tiež ochutené; srvátka, srvátkovo-mliečne
potraviny; šľahačka, maslo a iné jedlé tuky; vajcia.
30 - Výrobky z obilia na humánnu spotrebu,
obilné vločky; pekárenské a cukrárske výrobky;
sušienky, keksy; jogurty mrazené; mliečne nápoje kakaové, čokoládové a kávové; puding, zmrzlina.

(540) KARIČKA DUPLE SNACK
(731) ZEMPMILK, a. s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

(591) žltá, čierna, biela
(731) Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r. o., Stará
Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1866-2003
8.7.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky a substancie, lieky.

(540) BLEOCIN
(731) NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA,
11-2, Fujimi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1870-2003
8.7.2003
29, 30
29 - Mlieko a mliečne výrobky, najmä syry a tvarohy, tiež ochutené; srvátka, srvátkovo-mliečne
potraviny; šľahačka, maslo a iné jedlé tuky; vajcia.
30 - Výrobky z obilia na humánnu spotrebu,
obilné vločky; pekárenské a cukrárske výrobky;
sušienky, keksy; jogurty mrazené; mliečne nápoje kakaové, čokoládové a kávové; puding, zmrzlina.

(540) KARIČKA DUO-SNACK
(731) ZEMPMILK, a. s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
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1871-2003
8.7.2003
29, 30
29 - Mlieko a mliečne výrobky, najmä syry a tvarohy, tiež ochutené; srvátka, srvátkovo-mliečne
potraviny; šľahačka, maslo a iné jedlé tuky; vajcia.
30 - Výrobky z obilia na humánnu spotrebu,
obilné vločky; pekárenské a cukrárske výrobky;
sušienky, keksy; jogurty mrazené; mliečne nápoje kakaové, čokoládové a kávové; puding, zmrzlina.

(540) KARIČKA TWIN SNACK
(731) ZEMPMILK, a. s., Lastomírska 1, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

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

1878-2003
8.7.2003
32, 33, 35
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy
na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné šťavy.
33 - Víno, alkoholické nápoje, likéry, brandy,
koktaily alkoholické, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná a propagačná činnosť, maloobchodná
činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi.

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

(540) STEIN RADLER
(731) Pivovar Stein, štátny podnik, Blumentálska 19,
816 13 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

(540)

(591) bordová, žltá, žltohnedá, hnedá, biela, čierna
(731) Vitis trade, s. r. o., Sásovská cesta 41, 974 01
Banská Bystrica, SK;

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

1880-2003
8.7.2003
4, 29, 30
4 - Sviečky a knôty na svietenie.
29 - Mäso, ryby, najmä konzervované 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, pekárenské a cukrárske výrobky, zmrzliny; med, melasový sirup; kvasnice, prášky do
pečiva; soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové
prísady; korenie; ľad.

(540) COLONIA
(731) SLOVPOS a. s., Pradiareň 40, 060 01 Kežmarok,
SK;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

1885-2003
8.7.2003
32, 33
32 - Nealkoholické aperitívy, nealkoholické koktaily, citronády, nealkoholické nápoje, prípravky
na výrobu nápojov, nápoje z nealkoholických
štiav, pivo, príchuti na výrobu nápojov, sirupy
na výrobu nápojov, sladina, sladové pivo, zázvorové pivo, alkoholické nápoje z piva a limonády, alkoholické nápoje z piva a ovocných
štiav.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, liehoviny, alkoholické výťažky z ovocia.

1886-2003
9.7.2003
9, 16, 35, 41
9 - Počítačový softvér, prehrané audio- a videokazety na použitie v kombinácii so školiacimi
programami pre kariérové konzultácie, personálny manažment a odbornosť a technika na hľadanie práce.
16 - Tlačoviny, knihy, brožúry, prospekty, informačné bulletiny, propagačné letáky a fólie pre
spätné projektory na použitie v kombinácii so
školiacimi programami pre kariérové konzultácie, personálny manažment a odbornosť a technika na hľadanie práce.
35 - Manažment a konzultačné služby v oblasti
manažmentu ľudských zdrojov, prevodu zamestnancov do iného zamestnania a kariérové konzultácie, odbornosť a technika na hľadanie práce.
41 - Vedenie pracovných kurzov a iných diskusných skupín, ktoré budú školiť účastníkov
v princípoch a metódach na hľadanie práce.

(540) DBM
(731) Drake Beam Morin, Inc., 100 Park Avenue, New
York, New York 10017, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

1887-2003
9.7.2003
9, 16, 35, 41
9 - Počítačový softvér, prehrané audio- a videokazety na použitie v kombinácii so školiacimi
programami pre kariérové konzultácie, personálny manažment a odbornosť a technika na hľadanie práce.
16 - Tlačoviny, knihy, brožúry, prospekty, informačné bulletiny, propagačné letáky a fólie pre
spätné projektory na použitie v kombinácii so
školiacimi programami pre kariérové konzultácie, personálny manažment a odbornosť a technika na hľadanie práce.
35 - Manažment a konzultačné služby v oblasti
manažmentu ľudských zdrojov, prevodu zamestnancov do iného zamestnania a kariérové konzultácie, odbornosť a technika na hľadanie práce.
41 - Vedenie pracovných kurzov a iných diskusných skupín, ktoré budú školiť účastníkov
v princípoch a metódach na hľadanie práce.
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čistenie alebo úpravu vody alebo vzduchu, UV-lampy nie na lekárske účely, ventilátory (klimatizácia), výhrevné platne, ohrievače vzduchu, zapaľovače na zapaľovanie plynu, žiarovky, žiariče.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom, sprostredkovanie obchodu so zariadeniami, strojmi potrebami
a prístrojmi pre gastronómiu, obchodné alebo
podnikateľské informácie, služby kancelárie zaoberajúcej sa dovozom a vývozom, poradenstvo
v obchodnej činnosti, obchodný prieskum, maloobchodné služby v oblasti uvedených tovarov,
maloobchodné služby obchodných domov, reklama, sprostredkovanie uvedených služieb.
37 - Pranie alebo čistenie, chemické čistenie, čistenie šatstva, údržba, čistenie a opravy kožušín,
mangľovanie, prenájom čistiacich strojov, oprava
šatstva a odevov, pranie plienok, žehlenie bielizne, sprostredkovanie uvedených služieb.
40 - Apretovanie textílií, bielenie látok, čistenie
povrchov chemickými rozpúšťadlami, farbenie
látok, textilu, textílií, kožušín, informácie o úprave a spracovaní materiálov, opracovanie kože
a kožušín, ohňovzdorná alebo vodovzdorná úprava látok, leštenie kože a kožušín, nekrčivá úprava
šatstva, predzrážanie látok, protimoľová úprava
textílií a kožušín, sprostredkovanie uvedených
služieb.

(540) DRAKE BEAM MORIN
(731) Drake Beam Morin, Inc., 100 Park Avenue, New
York, New York 10017, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

1888-2003
9.7.2003
7, 11, 35, 37, 40
7 - Ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon, brúsky ako stroje, brúsne kamene ako časti
strojov, stroje na výrobu cestovín, nástroje ako
časti strojov, čepele ako časti strojov, drviče,
zdvíhacie vozne, kávové mlynčeky nie ručné,
stroje na výrobu salám, párkov a klobás, kompresory, krájače na chlieb ako stroje, elektrické kuchynské stroje patriace do triedy 7, lisy, lúpačky,
stroje na lúpanie, mlynčeky na mäso ako stroje,
stroje na miesenie, miešačky, mixéry ako stroje,
mlyny ako stroje, elektrické mlynčeky do kuchyne, elektromechanické stroje na výrobu nápojov,
elektrické nože, elektrické nožnice, odstopkovačky ako stroje, elektrické otvárače na konzervy, podstavce pod stroje, stojany, elektrickomechanické stroje na prípravu pokrmov, rezacie
stroje, sekáče na mäso ako stroje, strúhacie stroje
na potraviny, zariadenia na výrobu sýtených nápojov, elektrické šľahače, trepacie stroje, stroje
na varenie piva, vysávače, odstredivky ako stroje, žmýkačky, pláchacie stroje, pracie a premývacie zariadenia, pracie stroje, práčky, čerpadlá,
pumpy ako stroje, dopravníky ako stroje, vysokotlakové čistiace stroje, parné čistiace stroje, farbiace stroje, leštiace lisy, mangle, žehliace stroje,
šijacie stroje, umývačky riadu, stroje a prístroje
na elektrické čistenie.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie,
varenie, chladenie, sušenie, vetracie, vodárenské
a sanitárne zariadenia, parné, tepelné alebo výhrevné akumulátory, bojlery, ohrievače vody,
čistiace zariadenia na odpadovú vodu, dezinfekčné dávkovače na toalety, drezy, držiaky plynových horákov, elektrické lampy, filtračné alebo
extrakčné elektrické kávovary, elektrické kávové
filtre, filtre na pitnú vodu, ozdobné fontány,
elektrické fritézy, grily, horáky, horúce platne,
hriankovače, chladiace komory, chladiace prístroje a zariadenia, chladničky, mrazničky, nápojové chladničky, kachle, kamene z lávy na použite pri grilovaní, elektrické kanvice, klimatizačné
zariadenia, komínové rúry, dymovody, kuchynské odsávače, elektrické kuchynské potreby na
pečenie a varenie, kuchynské sporáky, stroje a
zariadenia na výrobu ľadu, lampy na čistenie
vzduchu od baktérií, lampy na svietenie, mikrovlnné rúry, elektrické formy na pečenie oblátok,
odparovače, ohrievacie fľaše, ohrievače, ohrievače tanierov, pražiče na ovocie, zariadenia na pasterizáciu, nakladače do pece, rošty na sporáky a
do pecí, roštnice, rošty na opekanie mäsa, pece,
sporáky, piecky, rúry na pečenie, potrubné kohútiky a kohúty, pražiace stroje, pražiče kávy, ražne, príslušenstvo na reguláciu vodných alebo
plynových zariadení a pre vodovodné alebo plynové potrubia, sanitárne, toaletné prístroje a zariadenia, vzduchové sušiče, teplovodné vykurovacie zariadenia, teplovzdušné rúry, elektrické
tlakové hrnce, umývadlá, zariadenia a stroje na
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(540)

(731) TOMAX s. r. o., Radvanská 2, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1889-2003
9.7.2003
3, 7, 37, 40
3 - Pracie prípravky, avivážne prípravky, bieliace
prípravky na čistenie bielizne, šatstva a kože, čistiace prípravky, prípravky na odstraňovanie farieb, leštiace prípravky na bielizeň, mydlá, namáčacie prípravky, predpieracie prípravky, odfarbovače, odmasťovacie prípravky nie na použitie vo výrobnom procese, prípravky na čistenie,
leštenie, brúsenie povrchov, škrob na bielizeň,
toaletné prípravky, voňavky, zmäkčovadlá na
bielizeň.
7 - Odstredivky ako stroje, žmýkačky, pláchacie
stroje, pracie a premývacie zariadenia, pracie
stroje, práčky, čerpadlá, pumpy ako stroje, vysokotlakové čistiace stroje, parné čistiace stroje,
farbiace stroje, leštiace lisy, mangle, žehliace
stroje, šijacie stroje, stroje a prístroje na elektronické čistenie, umývačky riadu.
37 - Pranie alebo čistenie, chemické čistenie, čistenie šatstva, údržba, čistenie a opravy kožušín,
mangľovanie, prenájom čistiacich strojov, oprava
šatstva a odevov, pranie plienok, žehlenie bielizne, sprostredkovanie uvedených služieb.
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40 - Apretovanie textílii, bielenie látok, čistenie
povrchov chemickými rozpúšťadlami, farbenie
látok, textilu, textílií, kožušín, informácie o úprave a spracovaní materiálov, opracovanie kože
a kožušín, ohňovzdorná alebo vodovzdorná
úprava látok, leštenie kože a kožušín, nekrčivá
úprava šatstva, predzrážanie látok, protimoľová
úprava textílií a kožušín, sprostredkovanie uvedených služieb.

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

1903-2003
10.7.2003
44
44 - Lekárske služby, najmä lekársky a vedecký
výskum, a to uskutočňovanie klinických skúšok
(pokusov), zverolekárske služby, starostlivosť
o hygienu a krásu osôb a zvierat, poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke služby.

(540)

(540)

(731) TOMAX s. r. o., Radvanská 2, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1901-2003
9.7.2003
17, 42
17 - Tepelno- a zvukovoizolačné výrobky zo
sklenených vlákien.
42 - Technické poradenstvo.

(540)

(731) UNION LESNÍ BRÁNA, a. s., Novosedlická
125, 417 03 Dubí 3, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

1902-2003
9.7.2003
31, 32, 33, 35, 43
31 - Hrozno.
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody; nápoje z nealkoholických štiav; ovocné šťavy; nealkoholické ovocné výťažky; sirupy; koncentráty
a iné prípravky na výrobu nápojov; stolové vody;
šumivé nealkoholické nápoje; miešané nealkoholické nápoje.
33 - Víno všetkých druhov vrátane šumivého vína; vodnár (víno); hroznový mušt alkoholický;
brandy; vínovica.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov; maloobchodné služby s nealkoholickými nápojmi, s vínom a s ostatnými
alkoholickými nápojmi.
43 - Reštauračné služby; jedálne; bufety; vinárne;
poskytovanie prechodného ubytovania.

(540)

(731) Soldán Vladimír, Sokolská 627, 900 89 Častá, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(591) modrá
(731) Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Pottery Road,
Dun Laoghaire Co., Dublin, IE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

1904-2003
10.7.2003
21
21 - Zubné kefky.

(540) COLGATE DESIGNER
(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)

1907-2003
10.7.2003
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 i po holení); 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.
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21 - Zubné kefky, dentálne nite; kefy, hrebene;
handry, drôtenky na čistenie; špongie na použitie
v domácnosti.
(540) MATEA
(731) Mattes Slovakia spol. s r. o., A. Rudnaya 21, 010 01
Žilina, SK;

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

1908-2003
10.7.2003
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 i po holení); 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) BALLA
(731) Mattes Slovakia spol. s r. o., A. Rudnaya 21, 010 01
Žilina, SK;

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

1910-2003
10.7.2003
30
30 - Cukor.

(591) modrá
(731) Eastern Sugar Slovensko, a. s., Bratislavská cesta
1246/9, 929 12 Dunajská Streda, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1911-2003
10.7.2003
33
33 - Liehoviny.

(540) ROCCATO VERMOUTH
(731) Slovenské liehovary a likérky, a. s., Trnavská
cesta, 920 41 Leopoldov, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

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

1915-2003
10.7.2003
16, 35, 36, 42
16 - Papierové nosiče informácií, najmä tlačoviny, letáky, propagačné materiály, plagáty, fotografie, písacie a kancelárske potreby, papiernický
tovar.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná
administratíva, kancelárske práce, marketing.
36 - Služby finančné, peňažné, služby súvisiace
s nehnuteľnosťami a poisťovacie služby, najmä
prijímanie vkladov od verejnosti, poskytovanie
úverov, investovanie do cenných papierov na
vlastný účet, finančný prenájom (lízing), platobný styk a zúčtovanie, vydávanie platobných prostriedkov ako sú platobné karty, cestovné šeky,
poskytovanie záruk, otváranie akreditívov, obstarávanie inkasa, obchodovanie s devízovými hodnotami v oblasti termínovaných obchodov
a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, a to na
vlastný účet alebo na účet klienta, obstarávanie
vydávania cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb, finančné maklérstvo, poskytovanie poradenstva 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, zmenárenská činnosť, poskytovanie bankových informácií, prenájom bezpečnostných schránok, prenájom nehnuteľností, vydávanie hypotekárnych záložných listov podľa osobitného zákona.
42 - Právne služby.

(540) KB LEASING
(731) Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33/969, 114 07
Praha 1, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

1916-2003
10.7.2003
187785
22.1.2003
CZ
16, 35, 36
16 - Papierové nosiče informácií, najmä tlačoviny, letáky, propagačné materiály, plagáty, fotografie, písacie a kancelárske potreby, papiernický
tovar.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť,
pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná
administratíva, kancelárske práce, marketing.
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36 - Služby finančné, peňažné, služby súvisiace
s nehnuteľnosťami a poisťovacie služby, najmä
prijímanie vkladov od verejnosti, poskytovanie
úverov, investovanie do cenných papierov na
vlastný účet, finančný prenájom (lízing), platobný styk a zúčtovanie, vydávanie platobných prostriedkov ako sú platobné karty, cestovné šeky,
poskytovanie záruk, otváranie akreditívov, obstarávanie inkasa, obchodovanie s devízovými hodnotami v oblasti termínovaných obchodov
a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, a to na
vlastný účet alebo na účet klienta, účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb, finančné maklérstvo, poskytovanie poradenstva 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, zmenárenská činnosť, poskytovanie bankových informácií, prenájom bezpečnostných schránok, vydávanie hypotekárnych záložných listov podľa osobitného zákona.

(540) KB FleetLease
(731) Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33/969, 114 07
Praha 1, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

1917-2003
10.7.2003
30
30 - Čokoládové cukrovinky, čokoláda.

(731) Kraft Foods Schweiz Holding AG, Bellerivestrasse 203, CH - 8008 Zürich, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1921-2003
10.7.2003
33
33 - Liehoviny.

(540) LEOPOLD
(731) Slovenské liehovary a likérky, a. s., Trnavská
cesta, 920 41 Leopoldov, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

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

1956-2003
11.7.2003
9
9 - Stereofónne prístroje vrátane stereofónnych
slúchadiel a stereofónnych náušných slúchadiel
a k nim súvisiaceho príslušenstva vrátane zástrčkových adaptérov, monofónnych adaptérov, monoaurálnych adaptérov, náhradných vankúšikových výplní, vinutých predlžovacích šnúr, prepínačov reproduktorov, predlžovacích káblov, kolíkových adaptérov (adaptéry s kolíkom a zdierkou), kolíkových predlžovacích šnúr, staníc na
diaľkové ovládanie počúvania - drôtových i bezdrôtových, spojovacích skriniek, adaptérov, monitorovacích adaptérov, príručných elektrických
ovládacích skriniek a priemyselných ochranných
slúchadiel a mikrofónov.

(540)

(731) KOSS CORPORATION, a Delaware corporation, 4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53212-1052, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

1958-2003
11.7.2003
9
9 - Stereofónne prístroje vrátane stereofónnych
slúchadiel a stereofónnych náušných slúchadiel
a k nim súvisiaceho príslušenstva vrátane zástrčkových adaptérov, monofónnych adaptérov, monoaurálnych adaptérov, náhradných vankúšikových výplní, vinutých predlžovacích šnúr, prepínačov reproduktorov, predlžovacích káblov, kolíkových adaptérov (adaptéry s kolíkom a zdierkou), kolíkových predlžovacích šnúr, staníc na
diaľkové ovládanie počúvania - drôtových i bezdrôtových, spojovacích skriniek, adaptérov, monitorovacích adaptérov, príručných elektrických
ovládacích skriniek a priemyselných ochranných
slúchadiel a mikrofónov.

(540)

(731) KOSS CORPORATION, a Delaware corporation, 4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee, Wisconsin 53212-1052, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

1959-2003
14.7.2003
3, 5, 21
3 - Prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu,
zubné gély, prípravky na čistenie zubov a starostlivosť o chrup, ústne vody a osviežovače dychu;
bieliace prípravky, prípravky na leštenie zubov,
prípravky na bielenie zubov a urýchľovače (akcelerátory), kozmetické prípravky na odstraňovanie škvŕn.
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5 - Prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu
s liečivým účinkom; prípravky na leštenie zubov
s liečivým účinkom; prípravky na bielenie zubov
s liečivým účinkom; ústne vody s liečivým účinkom; bieliace prípravky s liečivým účinkom.
21 - Zubné kefky; špáradlá; zubné nite; kefy
a špongie, ich držiaky a aplikátory.
(540) AQUAFRESH PURE WHITE
(731) Beecham Group p.l.c., 980 Great West Road,
Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1967-2003
14.7.2003
37, 45
37 - Čistiace a upratovacie práce.
45 - Bezpečnostné služby na ochranu osôb a majetku.

(540)

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

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

1968-2003
14.7.2003
16
16 - Detské hygienické plienky.

1985-2003
15.7.2003
37, 43
37 - Čistenie interiérov budov.
43 - Prevádzkovanie hotelového ubytovania; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu - catering; kaviarne; jedálne a závodné jedálne;
penzióny; hotelierske služby; reštaurácie (jedálne); reštaurácie (samoobslužné); bufety.

(540)

(591) čierna, červená
(731) Tommy's, s.r.o., Vodárenská 4608/98, 921 01
Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(591) oranžová, čierna
(731) D.I.SEVEN Bezpečnostné služby, spol. s.r.o.,
Tomášikova 14, 821 03 Bratislava, SK;
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2001-2003
16.7.2003
5, 30
5 - Liečivé čaje.
30 - Čaj; čaj ľadový; nápoje na báze čaju.

(540) PIGGY čierny čaj
(731) HERBEX, spol. s r. o., Vinica 53, 991 28 Vinica, SK;

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

2002-2003
16.7.2003
5, 30
5 - Liečivé čaje.
30 - Čaj; čaj ľadový; nápoje na báze čaju.

(540)

(731) CITY I, s. r. o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

1969-2003
14.7.2003
16
16 - Detské hygienické plienky.

(731) CITY I, s. r. o., Jánošíkova 264, 010 01 Žilina, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(731) HERBEX, spol. s r. o., Vinica 53, 991 28 Vinica, SK;

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

2003-2003
16.7.2003
5, 30
5 - Liečivé čaje.
30 - Čaj; čaj ľadový; nápoje na báze čaju.

(540)

(731) HERBEX, spol. s r. o., Vinica 53, 991 28 Vinica, SK;
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(220)
8 (511)
(511)
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uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, analýzy nákladov, inzertné činnosti,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie
výstav na obchodné a reklamné účely, odborné
obchodné poradenstvo, prieskum trhu, prieskum
verejnej mienky, sekretárske služby, účtovníctvo,
vedenie účtovných kníh, marketingové štúdie.
37 - Stavebné činnosti, stavebný dozor, murovanie, utesňovanie stavieb, izolovanie stavieb, demolácia budov, prenájom stavebných strojov
a zariadení, interiérové maľovanie a natieranie,
klampiarstvo a inštalatérstvo; montáž, inštalácia,
údržba a oprava plynových technických zariadení, vodovodných zariadení, kotlov, horákov, konštrukcií, tlakových nádob, meračov tepla, chladiarenských zariadení, osvetľovacích zariadení,
sanitárnych zariadení, tepelných zariadení, ventilačných a klimatizačných zariadení, strojných
a priemyselných zariadení, uzemňovacích zariadení, vodovodných a plynových zariadení; čistenie interiérov a exteriérov budov, čistenie automobilov, čistenie komínov, čistenie okien, čistenie ciest, chemické čistenie, prenájom čistiacich
strojov.
40 - Spracovanie dreva, hobľovanie, pílenie,
úprava a spracovanie kovov, zváranie, kováčstvo.
42 - Projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, projektovanie stavieb, projektovanie strojárenských výrobkov a vzduchotechnických zariadení, projektovanie elektrorozvodných
sietí, transformovní, rozvodní; revízia prevádzkových kotlov a plynových zariadení.
44 - Prenájom poľnohospodárskych nástrojov
a zariadení, záhradkárske služby, údržba trávnikov, služby v oblasti záhradnej architektúry.

2004-2003
16.7.2003
6, 7
6 - Brány; vonkajšie rolety a žalúzie kovové.
7 - Motory elektrické s výnimkou motorov do
pozemných vozidiel.

(540)

(591) červená, modrá, čierna
(731) Chowaniec Ján, Ing., eSPECT, s. r. o., Dolnočermánska 95, 949 01 Nitra, SK;

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

2009-2003
17.7.2003
16, 19, 35, 37, 40, 42, 44
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá, filtračný papier,
farebné pásky, atramentové náplne, atramentové
tyčinky, korekčný atrament, čínsky tuš, kalamár,
nádobka na atrament, držiaky na písacie potreby,
knihársky materiál, laminovačky, plastové obaľovače dokumentov ako kancelárske potreby, lepidlá na kancelárske účely, kopírovacie zariadenia, kancelárske potreby uvedené v tejto triede,
kancelárska technika a príslušenstvo kancelárskej
techniky uvedené v tejto triede.
19 - Nekovové stavebné materiály, betón, betónové koberce, betónové podpery, betónové dielce, betónové výrobky.
35 - Maloobchodná činnosť v stavebnej oblasti,
v strojárskej oblasti, v elektrotechnickej oblasti,
s drevom, s drevenými materiálmi, drevenými
polotovarmi, s motorovými vozidlami a ich príslušenstvom, so zariadeniami na pohyb po zemi,
vode alebo vo vzduchu, s priemyselnými olejmi
a tukmi, s mazacími olejmi, s pohonnými hmotami, s elektrickými a elektronickými strojmi,
prístrojmi a zariadeniami, s elektrickými materiálmi, s klimatizačnými zariadeniami, transportnými zariadeniami, v oblasti spotrebnej elektroniky, s výpočtovou technikou, s obuvou, s textilom a textilnými výrobkami, s odevmi, s kožou a
koženými výrobkami, koženkou a koženkovými
výrobkami, železným materiálom a železnými
výrobkami, hutným materiálom a hutnými výrobkami, nábytkom, keramikou, sklom, kryštálom, bižutériou, drogériovými výrobkami, parfumériou, kozmetickými výrobkami, drevom,
drevenými výrobkami, stavebným materiálom,
naftou, naftovými derivátmi, naftovými výrobkami, chemickými výrobkami, priemyselným tovarom, nealkoholickými nápojmi, alkoholickými
nápojmi, s nealkoholickými aj alkoholickými nápojmi, s tabakom, tabakovými výrobkami, drahými kameňmi, zlatom a zlatými výrobkami,
striebrom a striebornými výrobkami, platinou
a platinovými výrobkami, papierom a papierovými výrobkami, so strojmi a zariadeniami,
s farmaceutickými výrobkami; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov a plôch, prenájom reklamných materiálov, zásielkové reklamné služby,

(540)

(731) "BOBOR" - STAVEBNÁ, VÝROBNÁ, INŽINIERSKA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ, s. r. o.,
Čárskeho 7, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

2010-2003
17.7.2003
16, 35, 37, 44
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá, filtračný papier,
farebné pásky, atramentové náplne, atramentové
tyčinky, korekčný atrament, čínsky tuš, kalamár,
nádobka na atrament, držiaky na písacie potreby,
knihársky materiál, laminovačky, plastové obaľovače dokumentov ako kancelárske potreby, lepidlá na kancelárske účely, kopírovacie zariadenia, kancelárske potreby uvedené v tejto triede,
kancelárska technika a príslušenstvo kancelárskej
techniky uvedené v tejto triede.
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35 - Maloobchodná činnosť s jedmi a prostriedkami, prístrojmi a zariadeniami na ochrannú dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu, na hubenie
škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov, poľnohospodárskymi výrobkami, s priemyselným tovarom, papiernickým tovarom,
s kancelárskou technikou, s príslušenstvom kancelárskej techniky; činnosti reklamnej agentúry,
rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov a plôch, prenájom reklamných materiálov,
zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, analýzy
nákladov, inzertné činnosti, obchodný alebo
podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný manažment a podnikové
poradenstvo, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely, odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh.
37 - Čistenie interiérov a exteriérov budov, čistenie automobilov, čistenie komínov, čistenie
okien, čistenie ciest, chemické čistenie, prenájom
čistiacich strojov; deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia, ničenie škodcov (s výnimkou na poľnohospodárske účely); stavebný dozor, stavebné
informácie, stavebné činnosti, demolácia budov,
izolovanie stavieb, utesňovanie stavieb, prenájom
stavebných strojov a zariadení, murovanie, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie,
montovanie lešení.
44 - Ničenie buriny, ničenie škodcov v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve, záhradníctvo, prenájom poľnohospodárskych nástrojov
a zariadení.

keksy; lístkové cesto; maslové, tukové cesto;
mandľové cukrovinky; ovsená potrava; lupienky,
vločky (obilninové); čokoláda; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; bonbóny; lízanky; želé;
komprimáty; mentolové cukríky; žuvačky; zmrzliny; mandľová pasta; marcipán; jedlé ozdoby na
torty; jedlé ozdoby na zákusky; keksy; lístkové
cesto; maslové, tukové cesto; mandľové cukrovinky; ovsená potrava; lupienky, vločky (obilninové); vafle; tyčinky; čokoládové a kakaové polevy; müsli; ovocné želé; cukrovinky na zdobenie
vianočných stromčekov; kávové príchuti; marcipán; chuťové prísady; cukríky; cukrovinky; karamelky; pastilky (cukríky).
(540) CERESKY
(731) Pečivárne Liptovský Hrádok, s. r. o., Liptovská
Porúbka 347, 033 01 Liptovský Hrádok, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

(731) DANIEL REPKA - DERATEX-EKO, POKROKU
č. 16, 040 11 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

2011-2003
17.7.2003
30
30 - Trvanlivé a polotrvanlivé pečivo; jemné pečivo; oblátky; sušienky; napolitánky; keksy; biskvity; perníky, medovníky; múčne potraviny;
jemné pečivo; výrobky z obilnín; koláče; dezerty;
zákusky; torty; trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové; piškóty; tortičky; výrobky v tejto
triede obsahujúce kakao a/alebo kávu; trvanlivé
pečivo čokoládové a nečokoládové; kakaové, čokoládové, kávové, orieškové a ovocné náplne
a krémy; trubičky; sucháre, perníky, medovníky;
krekery (slané pečivo); pralinky; karamelky;
mandľové cukrovinky; kandis ako potrava; lupienky, vločky (obilninové); čokoláda; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; bonbóny; lízanky; želé; komprimáty; mentolové cukríky;
žuvačky; zmrzliny; mandľová pasta; marcipán;
jedlé ozdoby na torty; jedlé ozdoby na zákusky;
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2012-2003
17.7.2003
30
30 - Trvanlivé a polotrvanlivé pečivo; jemné pečivo; oblátky; sušienky; napolitánky; keksy; biskvity; perníky, medovníky; múčne potraviny;
jemné pečivo; výrobky z obilnín; koláče; dezerty;
zákusky; torty; trvanlivé pečivo čokoládové a nečokoládové; piškóty; tortičky; výrobky v tejto
triede obsahujúce kakao a/alebo kávu; trvanlivé
pečivo čokoládové a nečokoládové; kakaové, čokoládové, kávové, orieškové a ovocné náplne
a krémy; trubičky; sucháre, perníky, medovníky;
krekery (slané pečivo); pralinky; karamelky;
mandľové cukrovinky; kandis ako potrava; lupienky, vločky (obilninové); čokoláda; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; bonbóny; lízanky; želé; komprimáty; mentolové cukríky;
žuvačky; zmrzliny; mandľová pasta; marcipán;
jedlé ozdoby na torty; jedlé ozdoby na zákusky;
keksy; lístkové cesto; maslové, tukové cesto;
mandľové cukrovinky; ovsená potrava; lupienky,
vločky (obilninové); čokoláda; čokoládové a nečokoládové cukrovinky; bonbóny; lízanky; želé;
komprimáty; mentolové cukríky; žuvačky; zmrzliny; mandľová pasta; marcipán; jedlé ozdoby na
torty; jedlé ozdoby na zákusky; keksy; lístkové
cesto; maslové, tukové cesto; mandľové cukrovinky; ovsená potrava; lupienky, vločky (obilninové); vafle; tyčinky; čokoládové a kakaové polevy; müsli; ovocné želé; cukrovinky na zdobenie
vianočných stromčekov; kávové príchuti; marcipán; chuťové prísady; cukríky; cukrovinky; karamelky; pastilky (cukríky).

(540)

(731) Pečivárne Liptovský Hrádok, s. r. o., Liptovská
Porúbka 347, 033 01 Liptovský Hrádok, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)
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2018-2003
17.7.2003
2331384
7.5.2003
GB
5
5 - Farmaceutické a liečivé prípravky a substancie na humánne použitie.

(540) NARITHIA
(731) GLAXO GROUP LIMITED, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex
UB6 0NN, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2019-2003
17.7.2003
36
36 - Sprostredkovanie poistenia, penzijných, resp.
dôchodkových zmlúv, zmlúv o stavebnom sporení; majetkové, investičné a finančné poradenstvo,
poradenstvo v oblasti poistenia.

(540)

(591) zelená, žltá, hnedá
(731) EFCON INSURANCE AGENCY, Ges. m. b. H.,
Sturz Gasse 19, 1140 Wien, AT;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

2020-2003
17.7.2003
36
36 - Sprostredkovanie poistenia, penzijných,
resp. dôchodkových zmlúv, zmlúv o stavebnom
sporení; majetkové, investičné a finančné poradenstvo, poradenstvo v oblasti poistenia.

(540)

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

(731) SODEXHO ALLIANCE société anonyme, 3, avenue
Newton, 781 80 Montigny-le Bretonneux, FR;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;

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

2034-2003
18.7.2003
32
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy,
koncentráty a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540)

(591) zelená, červená, biela
(731) THE CONCENTRATE MANUFACTURING
COMPANY OF IRENLAND, 20 Reid Street, Williams House, Hamilton, HM-11, Bermuda, BM;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

2035-2003
18.7.2003
1 177 563
9.5.2003
CA
5
5 - Multivitamíny na intravenózne infúzie.

(540) CLINAVIT
(731) SABEX 2002 INC., 145, Jules Léger Street,
Boucherville, Quebec, J4B 7K8, CA;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

(591) zelená, žltá, hnedá
(731) EFCON INSURANCE AGENCY, Ges. m. b. H.,
Sturz Gasse 19, 1140 Wien, AT;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

2033-2003
18.7.2003
9
9 - Pamäťové karty, magnetické karty.

2036-2003
18.7.2003
33
33 - Vína.

(540) VILLA ATUEL
(731) VILLA ATUEL, S. A., Don Balbino, s/n - Villa
Atuel, 5500 San Rafael, Mendoza, AR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

2037-2003
18.7.2003
12
12 - Automobily, časti, diely a súčasti k nim (patriace do tejto triedy).

(540) LEXUS RX400h
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,
JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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(540) Betamatic
(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)

2040-2003
18.7.2003
4, 7
4 - Mazadlá a mazivá, mazacie oleje, mazacie tuky.
7 - Valivé ložiská pre stroje.

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

2038-2003
18.7.2003
34
34 - Tabak, tabakové výrobky, potreby pre fajčiarov; zápalky.

(540) MATRIX
(731) BRECKLAND TOBACCO INTERNATIONAL
LIMITED, 1220 N. Market, St. Suite 606 , Wilmington, Delaware, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

2039-2003
18.7.2003
1, 3, 4
1 - Priemyselné chemikálie, najmä tenzidy ako
chemické prísady do výrobkov; apretačné a bieliace prísady a prípravky na priemyselné účely;
biologické prísady a prípravky, enzýmy a enzymatické prípravky na priemyselné využitie; chemické prípravky na čistenie tekutín a zmäkčovanie vody; detergenty a škrob na priemyselné
účely; impregnačné látky a namáčacie prípravky
na farbenie textílií a kože; chemické prípravky na
výrobu pigmentov; chemické prostriedky na
konzervovanie potravín a krmív; umelé sladidlá;
hnojivá prírodné a umelé pre poľnohospodárstvo,
lesníctvo, záhradníctvo a záhradkárske účely;
živné soli a roztoky pre vonkajšie a izbové rastliny a kvety; chemické prísady do fungicídov; bakteriálne prípravky patriace do tejto triedy.
3 - Pracie, čistiace, leštiace a apretačné prostriedky a prípravky, najmä pracie prášky, tablety
a roztoky, namáčacie prostriedky, bieliace, avivážne a apretačné prípravky; prostriedky na
umývanie riadu a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; výrobky na osobnú
hygienu a výrobky kozmetické, najmä s obsahom
tenzidov, napr. mydlá toaletné, medicinálne, dezinfekčné a dezodorizačné kusové, práškové
a tekuté, sprchové gély, kúpeľové peny, oleje
a soli, stabilizujúce peny na kozmetické a hygienické účely, pleťové mlieka a pleťové vody, zubné pasty, prášky a ústne vody, ústne vody
a spreje, šampóny a vlasové vody vrátane farieb
a prelivov na vlasy, kozmetické prípravky pre
zvieratá.
4 - Priemyselné oleje, mazacie tuky a mazadlá,
napr. ako konzervačné prípravky na kožu a textílie; zmesi pohlcujúce prach vrátane jeho zavlažovania a viazania.

(731) Baloušek Martin, Hráského 769, 256 01 Benešov, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2047-2003
18.7.2003
16, 35, 41
16 - Knižné zarážky, časopisy (periodiká), noviny, nálepky na kancelárske použitie alebo pre
domácnosť, pohľadnice, publikácie, kalendáre,
trhacie kalendáre, periodiká, ročenky, brožúry.
35 - Vydávanie reklamných alebo náborových
textov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky),
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, zabezpečovanie novinového predplatného
(pre predplatiteľov).
41 - Vydávanie kníh, fotografovanie, vydávanie
textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie (on-line) kníh a časopisov
v elektronickej forme.

(540)

(731) Pergam, s. r. o., Sasinkova 11, 811 08 Bratislava, SK;

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

2103-2003
25.7.2003
20, 35
20 - Sektorový interiérový nábytok; obývacie nábytkové zostavy; skrine; kartotékové a nábytkové
skrinky; stolárske výrobky; stoly; stoličky a kreslá; sedacie súpravy; komody; zásuvkové kontajnery, bielizníky; šatníky; písacie, počítačové,
konferenčné, televízne a HiFi stolíky; postele;
váľandy; regály; nábytkové police a ich nadstavce; zrkadlá; vitríny; taburetky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, maloobchodné služby v oblasti nábytku a nábytkových dielov; reklamná činnosť.
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a výrobky z ryže; káva; kávové náhradky; čaje
vrátane ich zmesí, najmä sypané, porciované,
vrecúškové, lisované, instantné a čajové extrakty
z ovocia, bylín a iných prírodných produktov,
a to prírodné i aromatizované, vrátane s prídavkom vitamínov a minerálnych vlákien a ochucovacích prípravkov, čajové esencie prírodné
i ochutené; čokoláda a kakao a výrobky z nich;
cukrovinky a cukríky, napr. bonbóny, dropsy,
pastilky, marcipán a žuvačky; ovocné želé;
zmrazené a sušené omáčky; korenie a koreniny
všetkých druhov; pochutiny a potravinárske príchuti (s výnimkou esencií a éterických olejov),
chuťové omáčky a aromatické prísady do potravín, napr. ocot, horčica, kečup, kypriaci prášok,
lepok, sójová omáčka; kvasnice; soľ; cukor, med
a prírodné sladidlá všetkých druhov; majonézy;
zmrzliny a prášky na výrobu zmrzliny; škrob
a škrobové výrobky ako potrava; kávové, kakaové a čokoládové nápoje; obilniny určené na ľudskú spotrebu, napr. ovsené vločky a vločky
z iných obilnín; potravinové doplnky zahrnuté
v tejto triede obsahujúce vitamíny, minerály
a stopové prvky.
31 - Poľnohospodárske, lesné a záhradkárske
produkty a obilniny patriace do tejto triedy; živé
zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina; semená; rastliny; kvety; potrava pre zvieratá; slad na výrobu
piva a liehovín.
32 - Pivo; minerálne, stolové, sýtené a minerálne
vody; nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové
nápoje a šťavy, mušty; džúsy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Víno všetkých druhov; alkoholické nápoje,
liehoviny, likéry (s výnimkou piva).
35 - Maloobchodná činnosť v odbore potravinárskych výrobkov, nápojov; reklamná a inzertná
činnosť vrátane vydávania reklamných a náborových textov; distribúcia tovarov a propagačných
tlačovín na reklamné účely; prieskum trhu; konzultačná činnosť v oblasti obchodu; sprostredkovanie uvedených služieb; sprostredkovanie
obchodu s tovarmi.
36 - Prenájom nehnuteľností; lízing finančný;
sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Skladovanie tovaru; balenie tovaru; sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Vzdelávanie; organizovanie kurzov, školení
a seminárov; sprostredkovanie uvedených služieb.
44 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesnícke
služby patriace do tejto triedy.

(540) AMADEUS
(731) FABRYKI MEBLI "FORTE" S. A., Biala 1,
07 - 300 Ostrów Mazowiecka, PL;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

2104-2003
25.7.2003
20, 35
20 - Sektorový interiérový nábytok; obývacie nábytkové zostavy; skrine; kartotékové a nábytkové
skrinky; stolárske výrobky; stoly; stoličky a kreslá; sedacie súpravy; komody; zásuvkové kontajnery, bielizníky; šatníky; písacie, počítačové,
konferenčné, televízne a HiFi stolíky; postele;
váľandy; regály; nábytkové police a ich nadstavce; zrkadlá; vitríny; taburetky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s nábytkom, maloobchodné služby v oblasti nábytku a nábytkových dielov; reklamná činnosť.

(540) PORTOS
(731) FABRYKI MEBLI "FORTE" S. A., Biala 1,
07 - 300 Ostrów Mazowiecka, PL;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

2106-2003
28.7.2003
5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 41, 44
5 - Cukrovinky a žuvačky s liečivými účinkami;
potrava pre dojčatá; vitamínové, multivitamínové, multiminerálové prípravky; minerály; stopové prvky vo forme toboliek, tabliet, dražé, piluliek a práškov; liečivé čaje; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje a potraviny
upravené na lekárske účely.
29 - Sušené, varené, zavárané, zmrazené a kandizované ovocie, zelenina, byliny a iné prírodné
produkty, napr. ovocné kôry a huby vrátane ich
zmesí; marmelády, džemy, kompóty, pyré a drene; príchuti do potravín vo forme ovocných a rastlinných štiav a výťažkov; konzervované, zmrazené a sušené mäso, hydina, zverina, ryby, strukoviny, bôby, ovocie a zelenina vrátane potravinárskych výrobkov z nich; ovocné pretlaky; konzervované, zmrazené a sušené polievky; hotové
jedlá na základe uvedených potravín patriace do
tejto triedy; spracované orechy, oriešky a jedlé
plody vrátane ich zmesí; vajcia vrátane sušených;
jedlé oleje a tuky; mlieko a mliekarenské výrobky, napr. maslo, syry, jogurty, šľahačka, smotana
a mliečne nápoje; mäso, ryby, hydina a zverina,
upravené na kuchynské a priemyselné spracovanie, vrátane údenín, paštét, nátierok a ostatných
mäsových výrobkov; potravinárske doplnky
a výživné extrakty obsiahnuté v tejto triede a používané na výživu alebo ako jej prísada, napr.
mäsové, ovocné a zeleninové výťažky, želatína,
proteín; bujóny; tofu; zemiakové lupienky; potraviny solené; potraviny z rýb.
30 - Potraviny škrobovité; múka a výrobky
z obilia; chlieb; pekárske, cestovinové a cukrárske výrobky a polotovary, napr. cestá, cestoviny,
pečivo, sušienky, oplátky, keksy a piškóty; obilné kukuričné a sójové výrobky a polotovary patriace do tejto triedy vrátane ich zmesí, napr. extrudované cereálne a sójové výrobky, prírodné
alebo aromatizované, müsli; pizza; pudingy; ryža

(540)

(731) Mc Carter a. s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2108-2003
28.7.2003
33, 35
33 - Alkoholické nápoje, liehoviny s výnimkou
piva.
35 - Reklama, rozširovanie reklamných materiálov, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, maloobchodná činnosť v oblasti alkoholických nápojov.

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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2150-2003
1.8.2003
6, 40
6 - Lisované hliníkové profily, hliník; ťahané
hliníkové rúrky, rúry kovové.
40 - Povrchová úprava - anodická oxidácia, práškové nanášanie hmôt, úprava a spracovanie kovov.

(540)

(540) MORSKÝ VLK
(731) NASK, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký
Meder, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(731) ZSNP, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad
Hronom, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2109-2003
28.7.2003
33, 35
33 - Alkoholické nápoje, liehoviny s výnimkou
piva.
35 - Reklama, rozširovanie reklamných materiálov, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, maloobchodná činnosť v oblasti alkoholických nápojov.

(540) KAPITÁN HOOK
(731) NASK, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký
Meder, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

2110-2003
28.7.2003
33, 35
33 - Alkoholické nápoje, liehoviny s výnimkou
piva.
35 - Reklama, rozširovanie reklamných materiálov, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, maloobchodná činnosť v oblasti alkoholických nápojov.

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

2161-2003
4.8.2003
33
33 - Vína, liehoviny, likéry, koktaily; alkoholické
nápoje s výnimkou piva.

(540) SERKOVA
(731) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down,
Bristol Avon BS13 8AR, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

2188-2003
4.8.2003
29
29 - Syry.

(540) PRESBURG VODKA
(731) NASK, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký
Meder, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

2111-2003
28.7.2003
33, 35
33 - Alkoholické nápoje, liehoviny, likéry s výnimkou piva.
35 - Reklama, rozširovanie reklamných materiálov, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, maloobchodná činnosť v oblasti alkoholických nápojov.

(540) SHARLOTTE
(731) NASK, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký
Meder, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

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

2191-2003
4.8.2003
5
5 - Vakcíny na humánne použitie.

(540) POLIORIX
(731) GlaxoSmithKline Biologicals S. A., Rue de
l'Institut 89, B - 1330 Rixensart, BE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
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2193-2003
4.8.2003
12, 36, 37
12 - Autobusy, automobilové obývacie prívesy,
autá, invalidné vozíky, kamióny, nákladné vozidlá, kapoty pre vozidlá, karosérie dopravných prostriedkov, kolesá vozidiel, motory do pozemných
vozidiel, nápravy pre vozidlá, nárazníky na vozidlá, pneumatiky, smerovky pre dopravné prostriedky, spojovacie tyče pre pozemné vozidlá,
nie ako časti motorov, spriahadlá pre pozemné
vozidlá, spätné zrkadlá, stierače, súkolesia pre
pozemné vozidlá, tlmiče automobilov, traktory,
trojkolky, vlečné vozidlá ako ťahače, vojenské
vozidlá na dopravu, vozíky na batožinu, vozíky
na kufre, vozíky na manipuláciu s tovarom, vozíky na nákupy, zdvižné vozíky, čalúnenie automobilov, čelné sklá.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
nehnuteľností, správa nehnuteľností, poradenstvo
v oblasti nehnuteľnosti.
37 - Autoopravovne, autoservisy, informácie
o opravách, lakovanie a glazovanie, leštenie vozidiel, mazanie vozidiel, montáž, údržba a opravy strojov, oprava pneumatík vulkanizáciou,
ošetrovanie vozidiel antikorozívnymi nátermi,
protektorovanie pneumatík, protihrdzová úprava,
umývanie dopravných prostriedkov, údržba
a opravy motorových vozidiel, dozor nad stavbami, stavebné informácie, stavebná činnosť pozemných
a inžinierskych stavieb.

(540)

(731) I. M. I. AUTO, spol. s r. o., Cabajská cesta 10,
949 01 Nitra, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

2194-2003
4.8.2003
6, 17, 19, 37, 39
6 - Hliník, hliníkový drôt, stavebné kovania, kovové prenosné stavby, hliníková fólia, kovové
konštrukcie, kovové okná, kovové dvere, kovové
skleníky.
17 - Plastické hmoty, polotovary.
19 - Konštrukcie s výnimkou kovových, okná
a dvere s výnimkou kovových, stavebné krytiny
s výnimkou kovových, konštrukčné materiály
s výnimkou kovových, skleníky s výnimkou kovových.
37 - Dozor nad stavbami, izolovanie stavieb,
okien a dverí, čistenie exteriérov budov, prenájom strojov a zariadení, maľovanie a opravy reklamných tabúľ, stavebné informácie, stavebníctvo - stavebná činnosť.
39 - Automobilová preprava, dovoz, doprava, balenie a skladovanie tovarov, prenájom vozidiel,
prenájom skladísk, informácie o preprave
a uskladnení.

(540)

(731) ALUPLAST, s. r. o., Moštenická ulica 8, 971 31
Prievidza, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

2195-2003
4.8.2003
8, 17, 22
8 - Oceľové tesnenia.
17 - Tesnenia; upchávkové tesnenia; tesnenia
gumové alebo vulkanofíbrové; tesniace krúžky;
tesnenia dilatačných spojov; tesnenia potrubia;
tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy
alebo plastov; tesniace materiály; tesniace obloženia; tesniace tmely; izolačné farby; polospracované peny alebo plastické blany; izolačné materiály.
22 - Tesniace a upchávkové materiály iné ako
z gumy alebo vulkanofíbrové.

(540)

(591) zelená
(731) CHESTREAL, a. s., Mierové nám. 2, 903 01 Senec, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

2196-2003
4.8.2003
3
3 - Kozmetika.

(591) ružová, čierna
(731) Alphaduct, a. s., Na Příkopě 12, 110 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

2199-2003
5.8.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) AMION
(731) BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA d. d., Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

2200-2003
5.8.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky.

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

(540) TARGET
(731) BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA d. d., Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2201-2003
5.8.2003
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) RITMOPULS
(731) BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA d. d., Danica 5, 48 000 Koprivnica, HR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

3103-2003
24.10.2003
27
27 - Koberce vzorované a potlačované.

(731) Vantarix trade, s. r. o., Štefánikova 36, 900 28
Ivanka pri Dunaji, SK;

(591) zelená, zlatá, biela, čierna
(731) REVÚCKE KOBERCE SYNTETICKÉ, s. r. o.,
Priemyselná 306/9, 050 01 Revúca, SK;

3686-2003
17.12.2003
16, 25, 35, 42
16 - Ceruzky; trhacie kalendáre; predmety
z kartónu; obaly (papiernický tovar); puzdrá na
perá, peračníky; kancelárske potreby s výnimkou
nábytku; tlačoviny; časopisy; školské potreby;
lepiace pásky na kancelárske účely a použitie
v domácnosti; kalendáre; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na
fľaše; puzdrá na písacie potreby; písacie potreby.
25 - Čiapky; svetre; športové tričká a dresy; bundy; tričká.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom alebo
vývozom; reklamné materiály - vydávanie
a aktualizovanie; reklama; reklamné agentúry.
42 - Navrhovanie obalov, obalový dizajn; hosťovanie na počítačových stránkach.

(540)

(731) Vantarix trade, s. r. o., Štefánikova 36, 900 28
Ivanka pri Dunaji, SK;

3687-2003
17.12.2003
16, 25, 42
16 - Ceruzky; trhacie kalendáre; predmety z kartónu; obaly (papiernický tovar); puzdrá na perá,
peračníky; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; tlačoviny; časopisy; školské potreby; lepiace pásky na kancelárske účely a použitie
v domácnosti; kalendáre; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na
fľaše; puzdrá na písacie potreby; písacie potreby.
25 - Čiapky; svetre; športové tričká a dresy; bundy; tričká.
42 - Navrhovanie obalov, obalový dizajn; hosťovanie na počítačových stránkach.

(540)

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

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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91-2004
13.1.2004
6, 7, 8, 9, 11, 17, 20
6 - Kovové dýzy.
7 - Redukčné ventily, redukčné ventily (časti
strojov).
8 - Autogénne horáky, kyslíkové rezacie horáky
(stroje), horáky (ručné nástroje), zváracie horáky,
spájkovačky s výnimkou elektrických.
9 - Tlakomery na ventily.
11 - Dýzy, horáky, zapaľovače plynu, bezpečnostné zariadenia pre vodovodné alebo plynové
zariadenia a potrubia.
17 - Hadice s výnimkou kovových.
20 - Rukoväti nástrojov s výnimkou kovových.

(540)

(591) čierna, modrá
(731) KJELLBERG SLOVENSKO, s. r. o., Ul. ČSA 20,
036 01 Martin, SK;

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

157-2004
21.1.2004
16, 17, 20, 30, 32, 35, 39, 40
16 - Bublinové obaly z plastických materiálov
(na balenie); vrecia z papiera alebo plastických
materiálov; vrecká na odpadky z papiera alebo
plastických materiálov; vrecká z papiera alebo
plastických materiálov.
17 - Plastické hmoty (polotovary).
20 - Drevené alebo plastové debny; drevené alebo plastové nádoby; obalové nádoby z plastických hmôt; ozdoby na potraviny z plastov; prepravky na fľaše; škatule z dreva alebo plastu.
30 - Melasový sirup.
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32 - Arašidové mlieko (nealkoholický nápoj); citronády; jablkový džús (nealkoholický nápoj);
hroznový mušt (nekvasený); koktail (nealkoholický nápoj); prípravky na výrobu minerálnych
vôd; minerálne vody (nápoje); mušty; izotonické
nápoje; nealkoholické nápoje; nápoje z nealkoholických štiav; nealkoholické výťažky z ovocia;
ovocné šťavy; nealkoholické nápoje z ovocných
štiav; paradajková šťava (nápoj); prášky na prípravu šumivých nápojov; príchuti na výrobu nápojov; sirupy na výrobu malinoviek; sirupy na
výrobu nápojov; sóda; stolové vody; sýtená voda;
prípravky na výrobu sýtenej vody; šerbety (nápoje); zeleninové šťavy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; maloobchodné služby s potravinami a nápojmi.
39 - Balenie tovaru; dovoz, doprava; nákladná
doprava (kamiónová); osobná doprava; služby
v doprave a preprave.
40 - Mlynárstvo.

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

(540) AURA PLUS
(731) AURA PLUS, s. r. o., Orechová 1, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

829-2004
15.3.2004
29, 30, 35
29 - Dreň (ovocná-), hydina (nie živá), mrazené
ovocie, ovocné šaláty, potraviny z rýb, rybie
plátky, ryby s výnimkou živých, zelenina mrazená.
30 - Ľad na osvieženie, zmrzlina, mrazené krémy
a drene.
35 - Odborné obchodné poradenstvo, sprostredkovanie obchodu s uvedeným tovarom.

(540)

1278-2004
20.4.2004
16, 35, 40
16 - Baliaci papier; rozmnožovacie blany; bridlicové tabuľky; brožované knihy; brožúry; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie);
časopisy (periodiká); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; ceruzky; čínsky tuš; jednorazové
detské plienky z papiera alebo buničiny; drevitý
papier; etikety s výnimkou textilných; filtračných
materiál (papier); filtračný papier; fólie umelohmotné na balenie; umelohmotné fólie priľnavé
naťahovacie na paletizáciu; formuláre; grafiky;
papierové gule; hárky papiera; kalendáre; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; predmety z
kartónu; kartón, lepenka; kopírovacie zariadenia;
knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové
platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; lepidlá
kancelárske alebo pre domácnosť; lístky; listový
papier; mapy; nálepky, lepiace štítky; noviny;
obaly (papiernický tovar); obežníky; papier do
kopírovacích strojov; papier do registračných
strojov; papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); papier pre elektrokardiogramy;
papiernický tovar; papierová kaša (drvina); papierové pásky; papier; parafínový papier; pergamenový papier; pijavý papier; písacie potreby;
písacie stroje (elektrické aj neelektrické) plagáty;
plastické hmoty na modelovanie; poznámkové
zošity; priesvitný papier (pauzovací); reklamné
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; grafické
reprodukcie; rezačky na papier; rozmnožovacie
zariadenia a stroje; papierové ručníky; školské
potreby (papier, písacie potreby); skrinky na
kancelárske potreby; stolové prestieranie z papiera, prenosné tlačiarničky (kancelárska pomôcka);
toaletný papier; viskózové fólie na obaľovanie;
vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov; papierové vreckovky; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; zošity.
35 - Reklama.
40 - Spracovanie dreva; fototlač; ofsetová tlač;
spracovanie papiera; úprava papiera; tlač; tlačenie; tlačenie vzorov.

(540)
(731) VIREMA TRADE, s. r. o., Malá Mača 16,
925 21 Sládkovičovo, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

1031-2004
30.3.2004
41
41 - Cirkusy a varieté.

(540) HUMBERTO
(731) Kludský Bohumil, Krhanická 21, 142 00 Praha, CZ;
(740) Obertáš Július, Ing., Bratislava, SK;

(591) žltá, zelená, hnedá, červená, čierna, modrá
(731) Neusiedler SCP, a. s., Bystrická cesta 13, 034 17
Ružomberok, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

1307-2004
22.4.2004
1
1 - Absorbent vody (chemický prípravok).

(591) čierna, modrá
(731) PeWaS, spol. s r. o., Mlynské nivy 36, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

1322-2004
23.4.2004
19, 42
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä antibakteriálne, antimikrobiálne a protiplesňové cementy.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov.

(540)

(731) Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63
Ladce, SK;
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;

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

1347-2004
26.4.2004
6, 19, 20, 35, 36, 37, 39, 42
6 - Kovový stavebný materiál, kovové stavebné
obklady, kovové podpery, kovové vonkajšie rolety a žalúzie, kovové príchytky, klince, kovový
spojovací materiál, drobný železiarsky tovar, kovové brány, dvere, dverové zárubne, okná, okenice, písmena a číslovky z obyčajných kovov nie
ako tlačové znaky, kovové stavebné dielce, kovová dlažba, obalové nádoby z kovu, kovové palety, drôt, drôtové pletivo, kovové popisné
a identifikačné tabuľky a štítky, kovové držadlá,
rukoväti, kľučky, kovové dverové obloženie,
kľúče, klopadlá, kovové rozperky, stavebné kovanie, pánty, závesy, kovanie na nábytok a okná,
kovové lešenia, kovové lišty, laty, polotovary
z obyčajných kovov, predovšetkým kovové profily, tyče, rúrky, kovové potrubia, kovové rošty,
kovové sieťky proti hmyzu, kovové rámy na okná, kovové rámy na siete a sieťky, kovové kolieska na nábytok, kovové neelektrické zámky, domové zvončeky nie elektrické, figuríny z obyčajných kovov, umelecké diela z obyčajných kovov, kovové škatule, skrinky, nádoby, kontajnery.
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové konštrukcie, nekovové konštrukčné materiály, nekovové nosníky, nekovové lešenia, asfalt, bitúmen,
asfaltové alebo bitúmenové potery, povlaky, pokryvy na strechy, nekovové stavebné výrobky,
baraky, búdy, nekovové konštrukcie bazénov, betón, prefabrikáty z betónu, betónové podpery,
stĺpy, nekovové základné konštrukcie pre budovy, cement, cementové platne, cementové potery
a povlaky, nekovové debnenie, nekovová dlažba,
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nekovové dlaždice, obkladačky, parketové a drevené dlážky, dosky, laty, stavebné drevo, hranoly, drevo ako polotovar, strešné krokvy, nekovové rúry a drenážne rúry a ich klapky a ventily, figuríny, sochy, sošky z kameňa, betónu alebo
mramoru, nekovové sieťky proti hmyzu, kameň,
kamenárske výrobky, kameniny pre stavebníctvo,
nekovové komínové nadstavce, plášte, rúry, dymovody, stavebná malta, nekovový obkladový
materiál na budovy, nekovové obklady stien,
priečok, prekladov, sadra, nekovové odkvapové
rúry, rímsy, okenné sklo s výnimkou skla na okná automobilov, nekovové okná, okenice, dvere,
zárubne, vitrážové okná, omietky ako stavebný
materiál, vonkajšie rolety nekovové a netextilné,
nekovové schodiská, prenosné nekovové stavby,
nekovové stavebné krytiny, štrk, vápno, tehly,
nekovové stavebné tvárnice, murovacia malta,
murovacie nekovové tvárnice, nekovové vodovodné potrubia, nekovové odbočky, prípojky potrubia, nekovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo, nekovové vonkajšie plášte budov, lisovaný korok.
20 - Nábytok, kancelársky nábytok, školský nábytok, stoly, písacie stoly, stoličky, kreslá, sedadlá, skrine, skriňové zostavy, police, lavice, lavičky, kartotékové skrine, regály, zobrazovacie tabule, stojany na kabáty, stojany na klobúky, pulty, taburetky, servírovacie stolíky, stolové dosky,
kuchynský nábytok, kadernícke kreslá, komody,
zásuvkové kontajnery, postele, posteľné matrace,
divány, pohovky, nekovové príslušenstvo k nábytku, nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok, nekovové čapy, pánty a závesy, nekovové
kovanie na okná a nábytok, dekoratívne nástenné
ozdoby, nie textilné, drevené alebo plastové nádoby
a
schránky,
drevené
hrany
a kostry na nábytok, dverové obloženie, nie kovové, dvierka na nábytok, korkové pásy, korkové
zátky, latkové vnútrookenné rolety, plastové lišty
na nábytok, plastové záklopky, nekovové zátky,
nekovové kolieska na nábytok, nekovový spojovací materiál, plastové káblové alebo rúrkové
spojky, príchytky, svorky, pútače z dreva alebo
plastu, rámy na obrazy, prútený tovar, ratan, pletené predmety zo slamy, sochy, umelecké diela,
busty a figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastov, vešiaky na odevy, zámky s výnimkou kovových a elektrických, zrkadlá, izbové žalúzie.
35 - Administratívna správa hotelov, budov, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo
podnikateľské informácie, vydávanie reklamných
materiálov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, reklamné činnosti,
prenájom reklamných materiálov a priestorov,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných
kníh, účtovníctvo, zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach, služby pozostávajúce zo zaobstarania stavebných prác pre tretie
osoby, sprostredkovanie uvedených služieb, maloobchodné služby so stavebným materiálom,
sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu
nehnuteľností, realitné kancelárie, prenájom
obchodných priestorov, prenájom nehnuteľností,
správcovstvo, vyberanie nájomného, správa nehnuteľností, služby realitných kancelárií spojené
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so správou nehnuteľností, finančné služby vrátane faktoringu a forfaitingu, bankové služby, oceňovanie pre poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti, finančné analýzy, finančné informácie, finančný lízing, finančné záruky, finančné konzultačné služby, predaj na splátky, úverové financovanie predaja, služby finančného manažmentu a
účtovníckych sústav, poistenie, poradenstvo v
oblasti poistenia, sprostredkovanie uvedených
služieb.
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, budovanie
závodov a tovární, čistenie interiérov a exteriérov
budov, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, vŕtanie studní, montáž a opravy výťahov, montovanie lešení, murárstvo, pokrývačské práce, demolácia budov, dozor nad stavbami, kontrola stavebných činností, služby stavbyvedúceho, asfaltovanie, montážne služby, opravy a údržba, montáž, inštalácia, údržba a opravy strojov, prístrojov
a zariadení, predovšetkým vykurovacích, vodovodných, vodárenských, ventilačných, klimatizačných, protipožiarnych, zabezpečovacích,
osvetľovacích systémov a zariadení, plynových
zariadení, montáž interiérov a interiérových prvkov, klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia, čistenie kotlov, prenájom stavebných strojov
a zariadení, prenájom čistiacich strojov, stavebné
informácie, informácie o údržbe a opravách, odborné poradenstvo v stavebníctve, odborné poradenstvo v oblasti inštalácie a montáže interiérových prvkov, sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Prenájom garáži, prenájom chladiarenských
boxov, prenájom miesta na parkovanie, prenájom
skladísk, dovoz, doprava, prepravné služby, predovšetkým nákladná automobilová doprava,
osobná doprava, informácie o doprave, preprave
a uskladnení, prenájom automobilov, dopravných
prostriedkov, rezervácia dopravy, preprava nábytku, organizovanie ciest, poskytovanie pomoci
pri doprave, prenájom vozidiel, preprava turistov,
uskladnenie tovaru, sprostredkovanie uvedených
služieb.
42 - Projektovanie stavieb, urbanistické plánovanie, poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní interiérov, architektonické poradenstvo, expertízy a
prieskumy ako inžinierske práce, štúdie technických projektov, geodézia, interiérová výzdoba,
vypracovanie stavebných výkresov, kontrola
kvality, prenájom počítačov, projektová činnosť,
spravovanie autorských práv, zememeračstvo, inštalácia počítačových systémov, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540) HORNEX
(731) HORNEX, a. s., Agátová 1, 841 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1349-2004
26.4.2004
18, 25, 26, 42
18 - Výrobky z kože, koženky a imitácie kože
patriace do tejto triedy, najmä peňaženky, kufre,
cestovné tašky, dáždniky.

25 - Pánske, dámske a detské odevy a textilné
výrobky patriace do tejto triedy, najmä košele,
kravaty, kabáty, plášte, kostýmy, obleky, šaty,
nohavice, saká, vesty, bundy, vetrovky, svetre,
vrchné ošatenie, zvrchníky, šatky, šály, opasky,
pokrývky hlavy, ponožky, spodná bielizeň, športová obuv, športové oblečenie.
26 - Opaskové pracky, ozdobné spony, ozdoby
na obuv s výnimkou drahých kovov, ozdoby na
šaty, ozdoby textilných výrobkov (nažehľovacie), pracky (odevné doplnky), pracky na obuv,
šnúrky do topánok.
42 - Módne návrhárstvo.
(540)

(731) JAMEL FASHION, s. r. o., Ul. Štefánikova
č. 1067/74, 029 01 Námestovo, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1369-2004
27.4.2004
25, 28, 35, 39, 41, 43
25 - Odevy; obuv; pokrývky hlavy; športové
odevy; športová obuv.
28 - Športové potreby patriace do tejto triedy;
športové vaky patriace do tejto triedy; rukavice
na šport patriace do tejto triedy; chrániče na lakte
a kolená ako športové potreby.
35 - Spravovanie hotelov; sprostredkovanie
obchodu s tovarom; rozširovanie, vydávanie, aktualizovanie a zasielanie reklamných materiálov;
poradenstvo v oblasti obchodu; organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav.
39 - Služby turistických sprievodcov; turistické
kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich
rezerváciu hotelového ubytovania; turistické prehliadky; organizovanie exkurzií; organizovanie
ciest; organizovanie okružných výletov; prenájom vozidiel, bicyklov, koní, plavidiel, nosičov
na automobily; rezervácie miesteniek na cestovanie; nosenie batožín; autobusová doprava; informácie o doprave; služby parkovania automobilov; služby v doprave a preprave; sprostredkovanie prepravy; poradenstvo v oblasti cestovného
ruchu týkajúce sa dopravy a prepravy.
41 - Organizovanie kultúrnych, spoločenských,
vzdelávacích, odborných a športových podujatí;
prevádzkovanie športových zariadení, štadiónov,
tenisových kurtov, golfových ihrísk; prevádzkovanie golfových ihrísk; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie; prevádzkovanie klubov
zdravia v oblasti telesných cvičení; organizovanie výstav kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie a vedenie kongresov a seminárov;
organizovanie kurzov a školení; organizovanie
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
organizovanie športových súťaží; prenájom štadiónov, tenisových kurtov, golfových ihrísk; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; rezervácia vstupeniek; zábav-
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sielanie a odovzdávanie tovaru a balíkov, organizácia dopravy tovarov a balíkov, služba nájmu
lodí na dopravu tovaru, prenájom prepravných
vozidiel, služby triedenia a skladovania tovarov,
balenie výrobkov, balenie tovarov, uskladňovanie, skladovanie; zasielateľské služby; dodávanie, doručovanie, odosielanie zásielok; skladovanie, logistické služby v doprave a skladovaní, poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti dopravy
alebo skladovania, správa a organizácia dopravy,
dodávok, doručovania, triedenia, zasielania
a uskladňovania tovaru a balíkov.

né parky; služby pre oddych a rekreáciu; služby
poskytované fitnescentrami.
43 - Hotelierske služby; poskytovanie prechodného ubytovania; prevádzkovanie hotelového
ubytovania; penzióny; motelové služby; prenájom prednáškových sál; reštaurácie; jedálne; kaviarne; rezervácie prechodného ubytovania; prevádzkovanie barov a bufetov; poradenstvo
v oblasti hotelierskych služieb, prechodného
ubytovania a reštauračného stravovania; poradenstvo v oblasti cestovného ruchu s výnimkou
dopravy.
(540)

(540) MAGNET
(731) CAMIF - SLOVAKIA, s. r. o., Pribinova 25,
810 11 Bratislava, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(731) SPORT HOTELING, spol. s r. o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1402-2004
29.4.2004
16, 25, 35, 39
16 - Publikácie, katalógy, tlačoviny a tlačiarenské výrobky.
25 - Odevy (oblečenie), obuv (iná než ortopedická), klobučnícky tovar.
35 - Reklamné a inzertné služby, rozširovanie reklamných materiálov, komerčná informačná kancelária, sprostredkovateľské služby v oblasti
obchodu, obchodné poradenstvo; šírenie informácií reklamného, propagačného a komerčného
charakteru, rozhlasová a televízna reklama, príprava inzertných stĺpcov, rozširovanie reklamných alebo inzertných materiálov, aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vedenie obchodnej činnosti,
obchodná administratíva, marketingové štúdie
a prieskumy trhu; zbieranie a zaraďovanie údajov
do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači (riadenie súboru) a prenájom kartoték
v počítači, služby spracovania informácií; obchodná reklama pre tretie osoby; pomoc priemyselným alebo obchodným podnikom pri vedení
obchodnej činnosti, rozvoji spoločností (pomoc
pri riadení obchodnej činnosti); zhromažďovanie
(okrem dopravy) rôzneho tovaru pre tretie osoby,
umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar pohodlne prostredníctvom katalógu
korešpondenčného (zásielkového) predaja oblečenia, nábytku (bytového zariadenia) a dekorácie, elektrických spotrebičov pre domácnosť, hier
a hračiek, audiovýrobkov, hifi výrobkov, výrobkov informačnej techniky a posteľnej a stolovej
bielizne pre domácnosť; administratívne spracovanie nákupov na objednávku.
39 - Doručovanie tovaru ponúkaného v katalógoch korešpondenčného (zásielkového) predaja
alebo predaja na diaľku a na svetových telekomunikačných informačných sieťach nazývaných
internet, doručovanie (dodávka) katalógov korešpondenčného (zásielkového) predaja alebo
predaja na diaľku, doručovanie (dodávka), za-

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

1403-2004
29.4.2004
16, 35, 39
16 - Publikácie, katalógy, tlačoviny a tlačiarenské výrobky.
35 - Reklamné a inzertné služby, rozširovanie reklamných materiálov, komerčná informačná kancelária, sprostredkovateľské služby v oblasti
obchodu, obchodné poradenstvo; šírenie informácií reklamného, propagačného a komerčného
charakteru, rozhlasová a televízna reklama, príprava inzertných stĺpcov, rozširovanie reklamných alebo inzertných materiálov, aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vedenie obchodnej činnosti, obchodná administratíva, marketingové štúdie
a prieskumy trhu; zbieranie a zaraďovanie údajov
do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači (riadenie súboru) a prenájom kartoték
v počítači, služby spracovania informácií; obchodná reklama pre tretie osoby; pomoc priemyselným alebo obchodným podnikom pri vedení
obchodnej činnosti, rozvoji spoločností (pomoc
pri riadení obchodnej činnosti); zhromažďovanie
(okrem dopravy) rôzneho tovaru pre tretie osoby,
umožňujúce spotrebiteľom, aby si prezreli a zakúpili tovar pohodlne prostredníctvom katalógu
korešpondenčného (zásielkového) predaja oblečenia, nábytku (bytového zariadenia) a dekorácie, elektrických spotrebičov pre domácnosť, hier
a hračiek, audiovýrobkov, hifi výrobkov, výrobkov informačnej techniky a posteľnej a stolovej
bielizne pre domácnosť; administratívne spracovanie nákupov na objednávku.
39 - Doručovanie tovaru ponúkaného v katalógoch korešpondenčného (zásielkového) predaja
alebo predaja na diaľku a na svetových telekomunikačných informačných sieťach nazývaných
internet, doručovanie (dodávka) katalógov korešpondenčného (zásielkového) predaja alebo
predaja na diaľku, doručovanie (dodávka), zasielanie a odovzdávanie tovaru a balíkov, organizácia dopravy tovarov a balíkov, služba nájmu lodí
na dopravu tovaru, prenájom prepravných vozidiel, služby triedenia a skladovania tovarov, balenie výrobkov, balenie tovarov, uskladňovanie, skladovanie; zasielateľské služby; dodávanie, doručovanie, odosielanie zásielok; skladovanie, logistické služby v doprave a skladovaní, po-

194

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2004 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
radenstvo a sprostredkovanie v oblasti dopravy
alebo skladovania, správa a organizácia dopravy,
dodávok, doručovania, triedenia, zasielania
a uskladňovania tovaru a balíkov.

informácií pomocou počítača, sprostredkovanie
uvedených služieb.
41 - Vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on-line vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme, služby v oblasti estrád,
zábavy a kultúrnych podujatí, služby na verejnú
prezentáciu umeleckých a literárnych diel na
účely kultúrne alebo vzdelávacie, fotografovanie,
filmová a fotografická tvorba, vzdelávanie, školenia, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, služby nahrávacích štúdií, organizovanie
a vedenie kongresov, konferencií, seminárov,
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, plesov, športových
súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo televíznych programov,
zábava, pobavenie, sprostredkovanie uvedených
služieb.
42 - Návrh počítačových systémov, zhotovovanie
kópií počítačových programov, servis a aktualizovanie počítačových programov, počítačové
programovanie, prenájom počítačov a počítačového softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, grafický a priemyselný dizajn, hosťovanie na počítačových
stránkach, navrhovanie obalov, poradenstvo
v oblasti počítačového hardvéru a softvéru,
inštalácia počítačových programov, prevod
a konverzia údajov a dokumentov z fyzických
médií na elektronické médiá, sprostredkovanie
uvedených služieb.

(540) MAGNET BLANCHE PORTE
(731) CAMIF - SLOVAKIA, s. r. o., Pribinova 25,
810 11 Bratislava, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

1405-2004
29.4.2004
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Magnetické a optické nosiče údajov, záznamové disky, CD disky, videokazety, počítače,
počítačové súčasti a programy, periférne zariadenia k počítačom, počítačový softvér, počítačové
pamäte, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete, zariadenia a prístroje na prenos, záznam alebo reprodukciu zvuku, obrazu
alebo dát, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, prístroje a nástroje fotografické, kinematografické, optické,
signalizačné, kontrolné, záchranné.
16 - Knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá,
plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty,
fotografie, grafické reprodukcie, školské potreby,
papierové vlajky, pútače z papiera alebo lepenky,
pečiatky, pečate, pečatné vosky, písacie potreby,
nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby
s výnimkou nábytku, papiernický tovar, albumy,
atlasy, umelohmotné fólie na balenie, formuláre,
predmety z kartónu, maliarske plátna, stojany
a štetce, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na
kancelárske účely a použitie v domácnosti, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo
plastických materiálov.
35 - Reklama, reklamné činnosti, on-line reklama
na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie
a aktualizovanie reklamných alebo náborových
materiálov, prieskum trhu, prieskum vzťahov
s verejnosťou, sekretárske služby, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, prenájom kancelárskych strojov, zariadení, kopírovacích strojov,
predajných automatov, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, organizovanie výstav
na obchodné a reklamné účely, podpora predaja
pre tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení
obchodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, obchodné alebo podnikateľské informácie,
sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým
s uvedeným tovarom.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom zariadení na prenos informácií, poskytovanie
užívateľského prístupu do svetovej komunikačnej siete, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej komunikačnej siete, telekonferenčné služby, prenos správ a obrazových

(540)

(731) BEEL, s. r. o., Športová hala, 1. mája 1264/9,
020 01 Púchov, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

2454-98
2675-98
3532-2000
3842-2000
1225-2001
1306-2001
1767-2001
1795-2001
2245-2001
2246-2001
2510-2001
2597-2001
3060-2001
3074-2001
462-2002
463-2002
499-2002
500-2002
883-2002
897-2002
916-2002
924-2002
1267-2002
1316-2002
1317-2002
1415-2002
1441-2002
1535-2002
1687-2002
1725-2002
1727-2002
1728-2002
1729-2002
1730-2002
1731-2002
1733-2002
1734-2002
1749-2002
1972-2002
2071-2002
2072-2002
2197-2002
2198-2002
2199-2002
2370-2002
2395-2002
2747-2002
2788-2002
2816-2002
3038-2002
3165-2002
3266-2002
3303-2002
3328-2002
3337-2002
3354-2002
3380-2002
3387-2002
3393-2002
3401-2002
3428-2002
3431-2002

205941
205942
205945
205946
205947
205949
205833
205834
205835
205836
205957
205725
205837
205726
205838
205839
205840
205841
205727
205728
205842
205843
205844
205845
205846
205847
205848
205950
205952
205729
205730
205731
205732
205849
205850
205851
205852
205853
205854
205733
205734
205855
205856
205857
205858
205859
205860
205861
205862
205735
205736
205863
205864
205737
205865
205866
205867
205868
205738
205869
205870
205871

3432-2002
3433-2002
3435-2002
3437-2002
3438-2002
3439-2002
3440-2002
3441-2002
3445-2002
3446-2002
3450-2002
3451-2002
3517-2002
3519-2002
3520-2002
3521-2002
3593-2002
3686-2002
3687-2002
3688-2002
3689-2002
3690-2002
3691-2002
3695-2002
3696-2002
3698-2002
3706-2002
3708-2002
3709-2002
3710-2002
3712-2002
3714-2002
3716-2002
3717-2002
3720-2002
3724-2002
3726-2002
3727-2002
3728-2002
3729-2002
3737-2002
3738-2002
3739-2002
3740-2002
3741-2002
3742-2002
3743-2002
22-2003
23-2003
24-2003
25-2003
27-2003
28-2003
29-2003
31-2003
32-2003
42-2003
43-2003
45-2003
47-2003
52-2003
54-2003

205872
205873
205874
205875
205876
205877
205878
205879
205880
205739
205740
205741
205881
205742
205743
205744
205745
205746
205747
205748
205749
205750
205882
205751
205752
205753
205754
205755
205756
205757
205758
205759
205760
205761
205762
205763
205764
205765
205766
205767
205768
205769
205770
205771
205772
205773
205774
205883
205884
205885
205886
205887
205888
205889
205890
205775
205776
205777
205778
205779
205891
205892

56-2003
57-2003
58-2003
62-2003
66-2003
67-2003
74-2003
75-2003
119-2003
127-2003
134-2003
137-2003
138-2003
139-2003
141-2003
142-2003
143-2003
146-2003
147-2003
150-2003
151-2003
156-2003
165-2003
168-2003
169-2003
170-2003
171-2003
174-2003
184-2003
186-2003
187-2003
251-2003
252-2003
255-2003
257-2003
259-2003
261-2003
262-2003
263-2003
264-2003
265-2003
302-2003
303-2003
310-2003
313-2003
316-2003
317-2003
319-2003
320-2003
322-2003
352-2003
353-2003
356-2003
357-2003
361-2003
362-2003
364-2003
365-2003
366-2003
370-2003
371-2003
372-2003

205893
205780
205894
205895
205781
205782
205783
205896
205897
205898
205899
205900
205901
205902
205903
205904
205905
205906
205907
205784
205958
205908
205909
205910
205911
205912
205913
205914
205915
205916
205917
205785
205786
205787
205788
205789
205790
205791
205792
205793
205794
205918
205919
205920
205921
205795
205796
205797
205798
205799
205922
205923
205924
205925
205926
205927
205953
205928
205929
205930
205931
205932

373-2003
374-2003
377-2003
379-2003
380-2003
381-2003
382-2003
383-2003
384-2003
385-2003
386-2003
387-2003
388-2003
390-2003
391-2003
392-2003
393-2003
395-2003
399-2003
401-2003
402-2003
403-2003
404-2003
406-2003
413-2003
415-2003
416-2003
417-2003
418-2003
420-2003
423-2003
425-2003
426-2003
429-2003
445-2003
447-2003
448-2003
449-2003
450-2003
610-2003
628-2003
2421-2003
2876-2003
2928-2003
2929-2003
3143-2003
3186-2003
3187-2003
3188-2003
3214-2003
3259-2003
3275-2003
3316-2003
3383-2003
3384-2003
3385-2003
3386-2003
3432-2003
3433-2003
3454-2003
3455-2003

205933
205934
205935
205936
205937
205938
205800
205801
205802
205803
205804
205805
205806
205807
205808
205809
205810
205811
205812
205813
205814
205815
205816
205817
205818
205819
205820
205821
205822
205823
205824
205939
205825
205826
205827
205828
205829
205830
205831
205832
205940
205708
205704
205705
205706
205709
205710
205711
205712
205713
205714
205715
205716
205717
205718
205719
205720
205721
205722
205723
205724
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205704
8.4.2004
9.10.2013
2876-2003
9.10.2003
8.1.2004
ZEOCEM, a. s., Bystré č. 282, 094 34 Bystré, SK;

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

205705
8.4.2004
13.10.2013
2928-2003
13.10.2003
8.1.2004
Fabušová Michaela, Hospodárska 28, 917 00 Trnava, SK;

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

205706
8.4.2004
13.10.2013
2929-2003
13.10.2003
8.1.2004
Fabušová Michaela, Hospodárska 28, 917 00 Trnava, SK;

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

205708
14.4.2004
26.8.2013
2421-2003
26.8.2003
8.1.2004
AGROFARMA, spol. s r. o., 018 56 Červený
Kameň, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

205709
14.4.2004
28.10.2013
3143-2003
28.10.2003
8.1.2004
Brúder Rudolf, Chorvátska 8, 811 08 Bratislava,
SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

205710
14.4.2004
29.10.2013
3186-2003
29.10.2003
8.1.2004
Spordat, spol. s r. o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SK;

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

205711
14.4.2004
29.10.2013
3187-2003
29.10.2003

(442) 8.1.2004
(732) Spordat, spol. s r. o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SK;

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

205712
14.4.2004
29.10.2013
3188-2003
29.10.2003
8.1.2004
Spordat, spol. s r. o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava, SK;

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

205713
14.4.2004
31.10.2013
3214-2003
31.10.2003
8.1.2004
PROTHERM, s. r. o., Jurkovičova 45, 909 01
Skalica, SK;

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

205714
14.4.2004
6.11.2013
3259-2003
6.11.2003
8.1.2004
DDK Slovakia, spol. s r. o., Železničná 465,
905 01 Senica, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

205715
14.4.2004
7.11.2013
3275-2003
7.11.2003
8.1.2004
DDK Slovakia, spol. s r. o., Železničná 465,
905 01 Senica, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

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

205716
14.4.2004
13.11.2013
3316-2003
13.11.2003
8.1.2004
Zahatňanská Gabriela, Ing., Rajčianska 36,
010 01 Žilina, SK;

205717
14.4.2004
19.11.2013
3383-2003
19.11.2003
8.1.2004
DDK Slovakia, spol. s r. o., Železničná 465,
905 01 Senica, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205718
14.4.2004
19.11.2013
3384-2003
19.11.2003
8.1.2004
DDK Slovakia, spol. s r. o., Železničná 465,
905 01 Senica, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

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

205719
14.4.2004
19.11.2013
3385-2003
19.11.2003
8.1.2004
DDK Slovakia, spol. s r. o., Železničná 465,
905 01 Senica, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

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

205720
14.4.2004
19.11.2013
3386-2003
19.11.2003
8.1.2004
DDK Slovakia, spol. s r. o., Železničná 465,
905 01 Senica, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

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

205721
14.4.2004
25.11.2013
3432-2003
25.11.2003
8.1.2004
AGROFARMA, spol. s r. o., 018 56 Červený
Kameň, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

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

205722
14.4.2004
25.11.2013
3433-2003
25.11.2003
8.1.2004
AGROFARMA, spol. s r. o., 018 56 Červený
Kameň, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

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

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

205723
14.4.2004
26.11.2013
3454-2003
26.11.2003
8.1.2004
AGROFARMA, spol. s r. o., 018 56 Červený
Kameň, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
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205724
14.4.2004
26.11.2013
3455-2003
26.11.2003
8.1.2004
AGROFARMA, spol. s r. o., 018 56 Červený
Kameň, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

205725
15.4.2004
30.8.2011
2597-2001
30.8.2001
8.1.2004
Martinček Ladislav - STRECHA, Mojšova Lúčka č. 74, 010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

205726
15.4.2004
19.10.2011
3074-2001
19.10.2001
8.1.2004
Tatra Air, a. s., Nám. SNP 11, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

205727
15.4.2004
27.3.2012
883-2002
27.3.2002
8.1.2004
Donauchemie Aktiengesellschaft, Am Heumarkt
10, 1030 Wien, AT;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

205728
15.4.2004
28.3.2012
897-2002
28.3.2002
8.1.2004
Agentúra Závislosť, s. r. o., ul. L. Svobodu 17,
900 45 Malinovo, SK;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

205729
15.4.2004
7.6.2012
1725-2002
7.6.2002
8.1.2004
Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205730
15.4.2004
7.6.2012
1727-2002
7.6.2002
8.1.2004
Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;

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

205731
15.4.2004
7.6.2012
1728-2002
7.6.2002
8.1.2004
Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;

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

205732
15.4.2004
7.6.2012
1729-2002
7.6.2002
8.1.2004
Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

205733
15.4.2004
15.7.2012
2071-2002
15.7.2002
179627
7.5.2002
CZ
8.1.2004
WAKKENHAT CZECH s. r. o., Komárkova 23,
149 00 Praha 11 - Roztyly, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

205734
15.4.2004
15.7.2012
2072-2002
15.7.2002
179827
15.5.2002
CZ
8.1.2004
WAKKENHAT CZECH s. r. o., Komárkova 23,
149 00 Praha 11 - Roztyly, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

205735
15.4.2004
23.10.2012
3038-2002
23.10.2002
8.1.2004
GGP UK Limited, Bell Close, Newnham Industrial
Estate, Plympton, Plymouth PL7 4JH, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

205736
15.4.2004
4.11.2012
3165-2002
4.11.2002
8.1.2004
SELENA Co. S. A., ul. Powstańców Śl. 95,
53-332 Wroclaw, PL;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

205737
15.4.2004
21.11.2012
3328-2002
21.11.2002
8.1.2004
Warwick International Group Limited, Mostyn,
Holywell, Flintshire, CH8 9HE, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

205738
15.4.2004
25.11.2012
3393-2002
25.11.2002
8.1.2004
SKW - MBT Slovensko, s. r. o., 1. mája 4, 010 01
Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

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

205739
15.4.2004
28.11.2012
3446-2002
28.11.2002
8.1.2004
Štefan Dibdiak - KOVOTVAR, Charkovská
7/30, 036 08 Martin, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

205740
15.4.2004
28.11.2012
3450-2002
28.11.2002
8.1.2004
AXENT, s. r. o., Ružomberská 8, 821 05 Bratislava, SK;

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

205741
15.4.2004
28.11.2012
3451-2002
28.11.2002
8.1.2004
AZM s. r. o., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205742
15.4.2004
29.11.2012
3519-2002
29.11.2002
8.1.2004
WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

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

205743
15.4.2004
29.11.2012
3520-2002
29.11.2002
8.1.2004
WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

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

205744
15.4.2004
29.11.2012
3521-2002
29.11.2002
8.1.2004
WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(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)

205751
15.4.2004
17.12.2012
3695-2002
17.12.2002
8.1.2004
ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;

205746
15.4.2004
17.12.2012
3686-2002
17.12.2002
8.1.2004
DYNYBYL, spol. s r. o., Barákova 237, 251 01
Říčany u Prahy, CZ;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

205752
15.4.2004
17.12.2012
3696-2002
17.12.2002
8.1.2004
ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;

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

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

205745
15.4.2004
6.12.2012
3593-2002
6.12.2002
8.1.2004
Tále, a. s., Tále 100, 976 51 Horná Lehota, SK;

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

205747
15.4.2004
17.12.2012
3687-2002
17.12.2002
8.1.2004
Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas,
Texas 75379-9045, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

205748
15.4.2004
17.12.2012
3688-2002
17.12.2002
8.1.2004
Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas,
Texas 75379-9045, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

205749
15.4.2004
17.12.2012
3689-2002
17.12.2002
8.1.2004
Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas,
Texas 75379-9045, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

205750
15.4.2004
17.12.2012
3690-2002
17.12.2002
8.1.2004
Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas,
Texas 75379-9045, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

205753
15.4.2004
17.12.2012
3698-2002
17.12.2002
8.1.2004
STROJMONT, s. r. o., Košice, Krompašská 6,
040 11 Košice-Pereš, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205754
15.4.2004
17.12.2012
3706-2002
17.12.2002
8.1.2004
IMEX Pumpy, s. r. o., Radlinského 53, 920 01
Hlohovec, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

205755
15.4.2004
17.12.2012
3708-2002
17.12.2002
8.1.2004
CHAMPACA CO., LTD., 142/5 Soi Suksavittaya, North Sathorn Rd., Bangrak, Bangkok
10500, TH;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

205756
15.4.2004
17.12.2012
3709-2002
17.12.2002
8.1.2004
Bristol-Myers Squibb Company a Delaware Corporation, 345 Park Avenue, New York NY
10154, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

205757
15.4.2004
18.12.2012
3710-2002
18.12.2002
8.1.2004
Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation,
500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

205758
15.4.2004
18.12.2012
3712-2002
18.12.2002
8.1.2004
Zelenický Tibor, Ing., Arch., IN ANTIS, Kmeťkova č. 5, 949 01 Nitra, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

205759
15.4.2004
18.12.2012
3714-2002
18.12.2002
8.1.2004
HAMÉ, a. s., Babice č. 572, 687 03 Babice, CZ;
Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

205760
15.4.2004
18.12.2012
3716-2002
18.12.2002
8.1.2004
HAMÉ, a. s., Babice č. 572, 687 03 Babice, CZ;
Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

205761
15.4.2004
18.12.2012
3717-2002
18.12.2002
8.1.2004
HAMÉ, a. s., Babice č. 572, 687 03 Babice, CZ;
Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

205762
15.4.2004
18.12.2012
3720-2002
18.12.2002
8.1.2004
LUNACO, s. r. o., Vajanského 80, 984 01 Lučenec, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

205763
15.4.2004
18.12.2012
3724-2002
18.12.2002
8.1.2004
Demín Dušan, Ing., Demín - Twin, Novozámocká 47, 942 01 Šurany, SK;

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

205764
15.4.2004
18.12.2012
3726-2002
18.12.2002
8.1.2004
Red Bull Slovensko, s. r. o., Úprkova 4, 811 04
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

205765
15.4.2004
19.12.2012
3727-2002
19.12.2002
302 32963.3/09
4.7.2002
DE
8.1.2004
Intel Corporation, a Delaware Corporation, 2200
Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205766
15.4.2004
19.12.2012
3728-2002
19.12.2002
8.1.2004
Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Bušová Eva, 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)

205767
15.4.2004
19.12.2012
3729-2002
19.12.2002
8.1.2004
Dunajškrob Fatra a. s., Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, SK;

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

205768
15.4.2004
19.12.2012
3737-2002
19.12.2002
8.1.2004
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)

205769
15.4.2004
19.12.2012
3738-2002
19.12.2002
8.1.2004
HAGARA ĽUBOMÍR, HURBANOVA 1/52,
965 01 Žiar nad Hronom, SK;

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

205770
15.4.2004
19.12.2012
3739-2002
19.12.2002
8.1.2004
HAGARA ĽUBOMÍR, HURBANOVA 1/52,
965 01 Žiar nad Hronom, SK;

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

205771
15.4.2004
19.12.2012
3740-2002
19.12.2002
8.1.2004
HYPO-REAL, s. r. o., Martinengova 36, 811 02
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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205772
15.4.2004
19.12.2012
3741-2002
19.12.2002
8.1.2004
HYPO-REAL, s. r. o., Martinengova 36, 811 02
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

205773
15.4.2004
20.12.2012
3742-2002
20.12.2002
78/163,222
12.9.2002
US
8.1.2004
E.R.SQUIBB & SONS, L.L.C. spol. podľa zákonov št. Delaware, Lawrenceville-Princeton Road,
PRINCETON, NJ 08540, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

205774
15.4.2004
20.12.2012
3743-2002
20.12.2002
8.1.2004
VIACOM INTERNATIONAL Inc., 1515 Broadway, New York, NY, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

205775
15.4.2004
10.1.2013
32-2003
10.1.2003
8.1.2004
SOFTY, s. r. o., Jinačovice 37, 664 72 Jinačovice, CZ;
Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

205776
15.4.2004
14.1.2013
42-2003
14.1.2003
8.1.2004
Kimberly-Clark Worldwide, Inc., Neenah, Wisconsin 54956, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

205777
15.4.2004
15.1.2013
43-2003
15.1.2003
8.1.2004
Dammer Čestmír, Okružná 3, 974 01 Banská
Bystrica, SK;

202
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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205778
15.4.2004
15.1.2013
45-2003
15.1.2003
8.1.2004
Plechprofil, a. s., Jamník č. 278, 053 22 Odorín,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

205779
15.4.2004
15.1.2013
47-2003
15.1.2003
186775
13.12.2002
CZ
8.1.2004
AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a,
638 00 Brno, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

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

205780
15.4.2004
16.1.2013
57-2003
16.1.2003
8.1.2004
Donau Chemie Aktiengesellschaft, Am Heumarkt 10, 1030 Wien, AT;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

205781
15.4.2004
16.1.2013
66-2003
16.1.2003
8.1.2004
TDC, s. r. o., Vajanského 6, 010 01 Žilina, SK;

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

205782
15.4.2004
16.1.2013
67-2003
16.1.2003
8.1.2004
TDC, s. r. o., Vajanského 6, 010 01 Žilina, SK;

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

205783
15.4.2004
16.1.2013
74-2003
16.1.2003
8.1.2004
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)

205784
15.4.2004
27.1.2013
150-2003
27.1.2003
8.1.2004
Pavlína Bomsdorfová - Bostim plus, Kettnerova
2048/28, 155 00 Praha 5, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

205785
15.4.2004
4.2.2013
251-2003
4.2.2003
8.1.2004
INVESTCONSULT, s. r. o., Záhradnícka 16/3,
945 01 Komárno, SK;

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

205786
15.4.2004
4.2.2013
252-2003
4.2.2003
8.1.2004
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. (Matsushita Denki Sangyo Kabushiki Kaisha), 1006,
Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JP;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

205787
15.4.2004
5.2.2013
255-2003
5.2.2003
8.1.2004
Bohemia Sekt, Českomoravská vinařská akciová
společnost, Smetanova 220, 332 02 Starý Plzenec, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

205788
15.4.2004
5.2.2013
257-2003
5.2.2003
8.1.2004
Líšková Andrea, AGROFOX, Holubyho 44,
902 01 Pezinok, SK;

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

205789
15.4.2004
5.2.2013
259-2003
5.2.2003
6810/2002
5.8.2002
CH
8.1.2004
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(732) 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)

205790
15.4.2004
5.2.2013
261-2003
5.2.2003
8.1.2004
SLOVAKOFARMA a. s., Nitrianska 100, 920 27
Hlohovec, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

205791
15.4.2004
6.2.2013
262-2003
6.2.2003
8.1.2004
Černý František, Husova 316, 549 01 Nové Město nad Metují, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

205792
15.4.2004
4.2.2013
263-2003
4.2.2003
8.1.2004
Žitňanský Eduard, Gorkého 10, 811 01 Bratislava, SK;

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

205793
15.4.2004
6.2.2013
264-2003
6.2.2003
8.1.2004
RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, GB;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

205794
15.4.2004
6.2.2013
265-2003
6.2.2003
8.1.2004
Pharmacia Diagnostics AB, SE - 751 82 Uppsala,
SE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205795
15.4.2004
12.2.2013
316-2003
12.2.2003
8.1.2004
Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas,
Texas 75379-9045, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

205796
15.4.2004
12.2.2013
317-2003
12.2.2003
8.1.2004
Mary Kay Inc., 16251 Dallas Parkway, Dallas,
Texas 75379-9045, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

205797
15.4.2004
12.2.2013
319-2003
12.2.2003
8.1.2004
ISTROBANKA, a. s., Laurinská 1, 811 01 Bratislava, SK;

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

205798
15.4.2004
12.2.2013
320-2003
12.2.2003
8.1.2004
BANSKOBYSTRICKÁ POHREBNÁ A KVETINOVÁ SLUŽBA s. r. o., Námestie Ľ. Štúra
28, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

205799
15.4.2004
12.2.2013
322-2003
12.2.2003
8.1.2004
ULTRA BIOTECH LIMITED, 2nd Floor, Sixty
Circular Road, Douglas, Isle of Man, IM1, 1SA,
GB;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

205800
15.4.2004
18.2.2013
382-2003
18.2.2003
8.1.2004
Baláž Peter, Gessayova 10, 851 03 Bratislava,
SK; CELEBRITY SERVIS, s. r. o., Solivarská
23, 821 03 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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205801
15.4.2004
18.2.2013
383-2003
18.2.2003
8.1.2004
MEDIA BOX, s. r. o., Martinengova 4881/34,
811 02 Bratislava 1, SK;

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

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

205807
15.4.2004
19.2.2013
390-2003
19.2.2003
8.1.2004
LIBRA Sp. z o. o., ul. Pieszycka 3, 58-200
Dzierźoniów, PL;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

205802
15.4.2004
18.2.2013
384-2003
18.2.2003
8.1.2004
Attila Györy AQUARIUS, Radničné nám. 375/9,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

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

205803
15.4.2004
18.2.2013
385-2003
18.2.2003
8.1.2004
PHARMACIA CORPORATION,
Orchard Road, Skokie, Illinois, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

5200

Old

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

205804
15.4.2004
18.2.2013
386-2003
18.2.2003
8.1.2004
Inter-Continental Hotels Corporation, c/o Six
Continents Hotels, Inc., Three Ravinia Drive,
30346-2149 Altlanta, Georgia, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

205805
15.4.2004
18.2.2013
387-2003
18.2.2003
8.1.2004
SHAMIRA, s. r. o., Masarykova 16, 080 01 Prešov, SK;

205806
15.4.2004
18.2.2013
388-2003
18.2.2003
8.1.2004
DAEWOO ELECTRONICS CORPORATION,
686, Ahyeon-dong, Mapo-gu, Seoul, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

205808
15.4.2004
19.2.2013
391-2003
19.2.2003
8.1.2004
PETROVAJ JURAJ, ING. / JURO, Hurbanova
236, 069 01 Snina, SK;

205809
15.4.2004
19.2.2013
392-2003
19.2.2003
8.1.2004
BRYNDZIAREŇ A SYRÁREŇ, s. r. o., SNP 5,
962 01 Zvolenská Slatina, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

205810
15.4.2004
19.2.2013
393-2003
19.2.2003
8.1.2004
BRYNDZIAREŇ A SYRÁREŇ, s. r. o., SNP 5,
962 01 Zvolenská Slatina, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

205811
15.4.2004
19.2.2013
395-2003
19.2.2003
8.1.2004
PICCOLLO spol. s r. o., Na Podkovce 10, 140 00
Praha 2, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

205812
15.4.2004
20.2.2013
399-2003
20.2.2003
8.1.2004
FKH electronic, a. s., Bernolákova 1, 028 01 Trstená, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205813
15.4.2004
20.2.2013
401-2003
20.2.2003
8.1.2004
Biotika, a. s., Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča, SK;

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

205814
15.4.2004
20.2.2013
402-2003
20.2.2003
8.1.2004
DDK Slovakia, spol. s r. o., Železničná 465,
905 01 Senica, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

205815
15.4.2004
20.2.2013
403-2003
20.2.2003
8.1.2004
FROST, s. r. o. Prešov, Na Brehu 20/A, 080 05
Prešov, SK;

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

205816
15.4.2004
20.2.2013
404-2003
20.2.2003
8.1.2004
Karpatech s. r. o., Roveň 215, 033 01 Podtureň,
SK;

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

205817
15.4.2004
20.2.2013
406-2003
20.2.2003
8.1.2004
Karpatech s. r. o., Roveň 215, 033 01 Podtureň,
SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

205818
15.4.2004
20.2.2013
413-2003
20.2.2003
78/156662
22.8.2002
US
8.1.2004
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, a Delaware corporation, 300 Park Avenue, New York,
NY 10022, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

205

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

205819
15.4.2004
20.2.2013
415-2003
20.2.2003
8.1.2004
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)

205820
15.4.2004
20.2.2013
416-2003
20.2.2003
8.1.2004
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)

205821
15.4.2004
20.2.2013
417-2003
20.2.2003
8.1.2004
WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

205822
15.4.2004
20.2.2013
418-2003
20.2.2003
8.1.2004
WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

205823
15.4.2004
20.2.2013
420-2003
20.2.2003
8.1.2004
Bristol - Myers Squibb Company, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

205824
15.4.2004
21.2.2013
423-2003
21.2.2003
8.1.2004
LASALLE STEEL COMPANY, 1412 150TH
Street, Hammond, Indiana 46327, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

205825
15.4.2004
21.2.2013
426-2003
21.2.2003
78/190023
2.12.2002
US
8.1.2004
EASTMAN CHEMICAL COMPANY, 100 North
Eastman Road, Kingsport, Tennessee 37660, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

205826
15.4.2004
24.2.2013
429-2003
24.2.2003
8.1.2004
DCD IDEAL spol. s r. o., Dynín 88, 373 64 Dynín, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

205827
15.4.2004
25.2.2013
445-2003
25.2.2003
8.1.2004
AXENT, s. r. o., Ružomberská 8, 821 05 Bratislava, SK;

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

205828
15.4.2004
25.2.2013
447-2003
25.2.2003
8.1.2004
PAMAX plus spol. s r. o., Nemocničná 1945/27,
026 01 Dolný Kubín, SK;

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

205829
15.4.2004
26.2.2013
448-2003
26.2.2003
8.1.2004
SOHO, s. r. o., POLUS CITY CENTER-I-602,
Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

205830
15.4.2004
26.2.2013
449-2003
26.2.2003
8.1.2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

205831
15.4.2004
26.2.2013
450-2003
26.2.2003
8.1.2004
ACTION SPORTS, s. r. o., Rovniakova 13,
851 02 Bratislava, SK;

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

205832
15.4.2004
12.3.2013
610-2003
12.3.2003
8.1.2004
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice, SK;

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

205833
15.4.2004
8.6.2011
1767-2001
8.6.2001
8.1.2004
Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour
Street, Bradford, Pennsylvania 16701, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

205834
15.4.2004
11.6.2011
1795-2001
11.6.2001
8.1.2004
OLMA, a. s., Pavelkova 18, 772 11 Olomouc, CZ;
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

205835
15.4.2004
26.7.2011
2245-2001
26.7.2001
8.1.2004
VTECH HOLDINGS LIMITED (a Bermuda
Corporation), 23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, New Territories, HK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

205836
15.4.2004
26.7.2011
2246-2001
26.7.2001
8.1.2004
VTECH HOLDINGS LIMITED (a Bermuda
Corporation), 23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, New Territories, HK;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205837
15.4.2004
18.10.2011
3060-2001
18.10.2001
8.1.2004
Rittal GmbH & Co. KG, Auf dem Stützelberg,
Herborn, DE;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

205838
15.4.2004
18.2.2012
462-2002
18.2.2002
8.1.2004
McCain Foods Limited, 107 Main Street, Florenceville, New Brunswick E7L 1B2, CA;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

205839
15.4.2004
18.2.2012
463-2002
18.2.2002
8.1.2004
McCain Foods Limited, 107 Main Street, Florenceville, New Brunswick E7L 1B2, CA;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

205840
15.4.2004
21.2.2012
499-2002
21.2.2002
8.1.2004
KRÁTKÝ FILM PRAHA, a. s., Kříženeckého
nám. 1079/5b, 150 00 Praha 5, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

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

205841
15.4.2004
21.2.2012
500-2002
21.2.2002
8.1.2004
KRÁTKÝ FILM PRAHA, a. s., Kříženeckého
nám. 1079/5b, 150 00 Praha 5, CZ;
(740) Dudová Tatiana, Trenčín, SK;

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

205842
15.4.2004
2.4.2012
916-2002
2.4.2002
8.1.2004
I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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205843
15.4.2004
2.4.2012
924-2002
2.4.2002
8.1.2004
AGENTÚRA POHODA, s. r. o., Kúpeľná 7,
811 02 Bratislava, SK;

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

205844
15.4.2004
26.4.2012
1267-2002
26.4.2002
8.1.2004
Elka Angelova Koleva, J. Hanulu č. 1585/17,
052 01 Spišská Nová Ves, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

205845
15.4.2004
3.5.2012
1316-2002
3.5.2002
8.1.2004
Red Hat, Inc., spoločnosť podľa zákonov štátu
Delaware, 1801 Varsity Drive, Raleigh, North
Carolina 27606, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

205846
15.4.2004
3.5.2012
1317-2002
3.5.2002
8.1.2004
Red Hat, Inc., spoločnosť podľa zákonov štátu
Delaware, 1801 Varsity Drive, Raleigh, North
Carolina 27606, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

205847
15.4.2004
14.5.2012
1415-2002
14.5.2002
8.1.2004
Johns Manville International, Inc., 717 Seventeenth Street, Denver, CO 80202, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

205848
15.4.2004
16.5.2012
1441-2002
16.5.2002
8.1.2004
INTERNATIONAL DEVELOPMENT, s. r. o.,
Evropská 32, 160 00 Praha 6, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205849
15.4.2004
7.6.2012
1730-2002
7.6.2002
8.1.2004
Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;

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

205855
15.4.2004
26.7.2012
2197-2002
26.7.2002
8.1.2004
Zdeno Štefkovič - DENDESIGN, Kalinčiakova
15, 831 04 Bratislava, SK;

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

205850
15.4.2004
7.6.2012
1731-2002
7.6.2002
8.1.2004
Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;

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

205856
15.4.2004
26.7.2012
2198-2002
26.7.2002
8.1.2004
A3. boot Production s. r. o., Staré Grunty 53,
842 47 Bratislava, SK;

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

205851
15.4.2004
7.6.2012
1733-2002
7.6.2002
8.1.2004
Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;

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

205857
15.4.2004
26.7.2012
2199-2002
26.7.2002
8.1.2004
A3. boot Production s. r. o., Staré Grunty 53,
842 47 Bratislava, SK;

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

205852
15.4.2004
7.6.2012
1734-2002
7.6.2002
8.1.2004
Home Credit Slovakia, a. s., Winterova 7, 921 01
Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

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

205853
15.4.2004
10.6.2012
1749-2002
10.6.2002
8.1.2004
AB Pictura, Kanikenäsbanken 8, S-652 26 Karlstad, SE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

205854
15.4.2004
4.7.2012
1972-2002
4.7.2002
8.1.2004
AGENTÚRA SMER, s. r. o., Súmračná 27,
821 02 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

205858
15.4.2004
16.8.2012
2370-2002
16.8.2002
US 78/124457
26.4.2002
US
8.1.2004
Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

205859
15.4.2004
19.8.2012
2395-2002
19.8.2002
8.1.2004
HILJO B. V., Legmeerdijk 313, Aalsmeer, NL;
Mišľanová Mária, Košice, SK;

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

205860
15.4.2004
27.9.2012
2747-2002
27.9.2002
8.1.2004
Janček Miroslav, Ing., Jaselská 1708/20, 955 01
Topoľčany, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205861
15.4.2004
2.10.2012
2788-2002
2.10.2002
8.1.2004
TURDUS, s. r. o., Žitnoostrovská 1322/43,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

205867
15.4.2004
25.11.2012
3380-2002
25.11.2002
8.1.2004
ENVILAB, s. r. o., Palárikova 85, 022 01 Čadca, SK;
Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

205868
15.4.2004
25.11.2012
3387-2002
25.11.2002
8.1.2004
Talapka Cyril, Hečkova č. 100, 903 01 Senec, SK;
Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

205862
15.4.2004
4.10.2012
2816-2002
4.10.2002
8.1.2004
FAVAB, s. r. o., Jaskový rad 217, 831 01 Bratislava, SK;

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

205863
15.4.2004
14.11.2012
3266-2002
14.11.2002
8.1.2004
Oravské ferozliatinárske závody, a. s., "v konkurze", 027 53 Istebné, SK;

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

205864
15.4.2004
18.11.2012
3303-2002
18.11.2002
8.1.2004
TECHPROM, s. r. o., Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, SK;

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

205870
15.4.2004
27.11.2012
3428-2002
27.11.2002
8.1.2004
Ščambura Richard, CORONER, Antona Prídavku 12, 080 01 Prešov, SK;

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

205865
15.4.2004
21.11.2012
3337-2002
21.11.2002
8.1.2004
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 821 18 Bratislava, SK;

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

205871
15.4.2004
28.11.2012
3431-2002
28.11.2002
8.1.2004
AXENT, s. r. o., Ružomberská 8, 821 05 Bratislava, SK;

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

205872
15.4.2004
28.11.2012
3432-2002
28.11.2002
8.1.2004
AXENT, s. r. o., Ružomberská 8, 821 05 Bratislava, SK;

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

205866
15.4.2004
22.11.2012
3354-2002
22.11.2002
8.1.2004
Coogi Partners LLC, 112 Windsor Gate, Lake
Success, New York 11020, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

205869
15.4.2004
26.11.2012
3401-2002
26.11.2002
8.1.2004
Kotlant Jiří, Na Dubech 314, 503 41 Hradec Králové, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205873
15.4.2004
28.11.2012
3433-2002
28.11.2002
8.1.2004
Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;

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

205874
15.4.2004
28.11.2012
3435-2002
28.11.2002
8.1.2004
Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;

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

205875
15.4.2004
28.11.2012
3437-2002
28.11.2002
8.1.2004
Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;

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

205876
15.4.2004
28.11.2012
3438-2002
28.11.2002
8.1.2004
Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;

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

205877
15.4.2004
28.11.2012
3439-2002
28.11.2002
8.1.2004
Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;

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

205878
15.4.2004
28.11.2012
3440-2002
28.11.2002
8.1.2004
Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;

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

205879
15.4.2004
28.11.2012
3441-2002
28.11.2002
8.1.2004
Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, SK;

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

205880
15.4.2004
28.11.2012
3445-2002
28.11.2002
8.1.2004
Štefan Dibdiak - KOVOTVAR, Charkovská
7/30, 036 08 Martin, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

205881
15.4.2004
29.11.2012
3517-2002
29.11.2002
8.1.2004
Ed. Haas SK, s. r. o., Staničná 20, 908 51 Holíč, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)
(740)

205882
15.4.2004
17.12.2012
3691-2002
17.12.2002
181 569
3.7.2002
CZ
8.1.2004
Bilko Robert, Lyžbice č. 113, 739 61 Třinec, CZ;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

205883
15.4.2004
9.1.2013
22-2003
9.1.2003
76/433,232
23.7.2002
US
8.1.2004
Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

205884
15.4.2004
9.1.2013
23-2003
9.1.2003
76/433,230
23.7.2002
US
8.1.2004
Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205885
15.4.2004
9.1.2013
24-2003
9.1.2003
8.1.2004
LORIKA SLOVAKIA, s. r. o., Jilemnického 8,
036 01 Martin, SK;

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

205886
15.4.2004
9.1.2013
25-2003
9.1.2003
8.1.2004
AGRO CS, a. s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

205887
15.4.2004
10.1.2013
27-2003
10.1.2003
8.1.2004
Planet Earth Skateboards, Inc., 1916 Palomar
Oaks Way, Suite 150, Carlsbad, California
92008, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

205888
15.4.2004
10.1.2013
28-2003
10.1.2003
8.1.2004
Planet Earth Skateboards, Inc., 1916 Palomar
Oaks Way, Suite 150, Carlsbad, California
92008, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

205889
15.4.2004
10.1.2013
29-2003
10.1.2003
8.1.2004
Planet Earth Skateboards, Inc., 1916 Palomar
Oaks Way, Suite 150, Carlsbad, California
92008, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

205890
15.4.2004
7.1.2013
31-2003
7.1.2003
8.1.2004
INCHEBA, a. s., Viedenská cesta č. 3-7, 851 01
Bratislava, SK;

211

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

205891
15.4.2004
15.1.2013
52-2003
15.1.2003
76/431,347
15.7.2002
US
8.1.2004
General Re Corporation, a Delaware corporation,
695 East Main Street, Stamford, Connecticut
06904 - 2350, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

205892
15.4.2004
15.1.2013
54-2003
15.1.2003
76/431,349
15.7.2002
US
8.1.2004
General Re Corporation, a Delaware corporation,
695 East Main Street, Stamford, Connecticut
06904 - 2350, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

205893
15.4.2004
16.1.2013
56-2003
16.1.2003
8.1.2004
ASP CZECH s. r. o., Březová č. p. 155, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

205894
15.4.2004
16.1.2013
58-2003
16.1.2003
8.1.2004
Renuto (Overseas) Limited, Demetri Liperti
Street 3, Kotsapas Building, 3rd floor, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

205895
15.4.2004
16.1.2013
62-2003
16.1.2003
8.1.2004
Pavol Sivák - PONO PRESS, 8. mája 492/11,
089 01 Svidník, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205896
15.4.2004
16.1.2013
75-2003
16.1.2003
8.1.2004
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)

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

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

205897
15.4.2004
23.1.2013
119-2003
23.1.2003
8.1.2004
Škrabálek Peter, Šustekova 5, 851 04 Bratislava, SK;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

205898
15.4.2004
24.1.2013
127-2003
24.1.2003
8.1.2004
Intersnack Slovensko, a. s., Nozdrkovce 1798,
911 04 Trenčín, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

205899
15.4.2004
24.1.2013
134-2003
24.1.2003
8.1.2004
IMS Software Services Ltd., Pennsylvania Building, 110 South French Street, Suite 402, Wilmington, Delaware 19801, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

205900
15.4.2004
27.1.2013
137-2003
27.1.2003
8.1.2004
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút
SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

205901
15.4.2004
27.1.2013
138-2003
27.1.2003
8.1.2004
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút
SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

205902
15.4.2004
27.1.2013
139-2003
27.1.2003
8.1.2004
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút
SR, Račianska 71, 832 59 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

205903
15.4.2004
27.1.2013
141-2003
27.1.2003
8.1.2004
Creo/Young & Rubicam, spol. s r. o., Ďatelinová
6, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

205904
15.4.2004
27.1.2013
142-2003
27.1.2003
8.1.2004
Creo/Young & Rubicam, spol. s r. o., Ďatelinová
6, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

205905
15.4.2004
27.1.2013
143-2003
27.1.2003
8.1.2004
Creo/Young & Rubicam, spol. s r. o., Ďatelinová
6, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

205906
15.4.2004
27.1.2013
146-2003
27.1.2003
8.1.2004
Intersnack Slovensko, a. s., Nozdrkovce 1798,
911 04 Trenčín, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

205907
15.4.2004
27.1.2013
147-2003
27.1.2003
8.1.2004
Intersnack Slovensko, a. s., Nozdrkovce 1798,
911 04 Trenčín, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205908
15.4.2004
27.1.2013
156-2003
27.1.2003
8.1.2004
Informačné a poradenské centrum mladých Nitra,
občianske združenie, Štefánikova 63, 949 01 Nitra, SK;

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

205909
15.4.2004
28.1.2013
165-2003
28.1.2003
8.1.2004
Documentum, Inc., a Delaware Corporation,
6801 Koll Center Parkway, Pleasanton, California 94566-7047, US;
(740) Čechvalová Dagmar, 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)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

205910
15.4.2004
28.1.2013
168-2003
28.1.2003
8.1.2004
TBWA Bratislava, spol. s r. o., Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava 1, SK;

205911
15.4.2004
16.5.2013
169-2003
16.5.2003
8.1.2004
TBWA Bratislava, spol. s r. o., Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava 1, SK;

205912
15.4.2004
28.1.2013
170-2003
28.1.2003
8.1.2004
TBWA Bratislava, spol. s r. o., Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava 1, SK;

205913
15.4.2004
29.1.2013
171-2003
29.1.2003
76/435309
29.7.2002
US
8.1.2004
Ivax Research, Inc., 4400 Biscayne Boulevard,
Miami, Florida 33137, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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205914
15.4.2004
29.1.2013
174-2003
29.1.2003
8.1.2004
TRITHEM, a. s., Františkánske nám. 7, 811 01
Bratislava, SK;

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

205915
15.4.2004
30.1.2013
184-2003
30.1.2003
8.1.2004
Cukrovar Sládkovičovo, a. s., Cukrovarská 225,
925 21 Sládkovičovo, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

205916
15.4.2004
30.1.2013
186-2003
30.1.2003
8.1.2004
Okruhlicová Eva, Grácia Móda, Nešporová č. 13,
927 01 Šaľa, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

205917
15.4.2004
30.1.2013
187-2003
30.1.2003
8.1.2004
Velvana, a. s., 273 24 Velvary, CZ;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

205918
15.4.2004
10.2.2013
302-2003
10.2.2003
8.1.2004
Ing. Ľudovít Žofiak VÍNO LUDVIK, Tehelná
č. 11, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

205919
15.4.2004
10.2.2013
303-2003
10.2.2003
8.1.2004
BERTONI spol. s r. o., Jesenského 2, 929 01
Dunajská Streda, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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205920
15.4.2004
11.2.2013
310-2003
11.2.2003
8.1.2004
MIROSLAV MRÁZIK - MMS, Halalovka 54,
911 08 Trenčín, SK;

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

205921
15.4.2004
11.2.2013
313-2003
11.2.2003
8.1.2004
MAYA, s. r. o., Čajaková ulica č. 13, 811 05
Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

205922
15.4.2004
13.2.2013
352-2003
13.2.2003
8.1.2004
Slovenské centrum čistejšej produkcie, s. r. o.,
Pionierska 15, 831 02 Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

205923
15.4.2004
14.2.2013
353-2003
14.2.2003
8.1.2004
Vitis trade, s. r. o., Sásovská cesta 41, 974 01
Banská Bystrica, SK;

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

205924
15.4.2004
14.2.2013
356-2003
14.2.2003
8.1.2004
DELL COMPUTER CORPORATION, One Dell
Way, Round Rock, Texas 78682-2244, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

205925
15.4.2004
14.2.2013
357-2003
14.2.2003
8.1.2004
DELL COMPUTER CORPORATION, One Dell
Way, Round Rock, Texas 78682-2244, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

205926
15.4.2004
14.2.2013
361-2003
14.2.2003
8.1.2004
Wyeth Holdings Corporation, Five Giralda
Farms, Madison, New Jersey 07940, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

205927
15.4.2004
14.2.2013
362-2003
14.2.2003
8.1.2004
BASF Aktiengesellschaft, Carl-Bosch-Strasse
38, Ludwigshafen am Rhein, DE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205928
15.4.2004
14.2.2013
365-2003
14.2.2003
8.1.2004
Tropicana Products, Inc., 1001 13th Avenue
East, Bradenton, Florida 34208, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

205929
15.4.2004
14.2.2013
366-2003
14.2.2003
76/442,855
19.8.2002
US
8.1.2004
Columbia Laboratories, Inc., 354 Eisenhower
Parkway, Livingston, NJ 07039, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205930
15.4.2004
17.2.2013
370-2003
17.2.2003
8.1.2004
R.G.I., spol. s r. o., Masarykova 438, 284 00
Kutná Hora, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205931
15.4.2004
17.2.2013
371-2003
17.2.2003
8.1.2004
R.G.I., spol. s r. o., Masarykova 438, 284 00
Kutná Hora, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205932
15.4.2004
17.2.2013
372-2003
17.2.2003
8.1.2004
TRIAS Online, s. r. o., Jakubovo nám. 14, 811 09
Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

205933
15.4.2004
17.2.2013
373-2003
17.2.2003
8.1.2004
BRYNDZIAREŇ A SYRÁREŇ, s. r. o., SNP 5,
962 01 Zvolenská Slatina, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

205934
15.4.2004
17.2.2013
374-2003
17.2.2003
8.1.2004
V. O. D. S., a. s., Podnikateľská 2, 040 17 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

205935
15.4.2004
17.2.2013
377-2003
17.2.2003
8.1.2004
Skácel Miroslav, Želatovice 179, 751 16 Přerov, CZ;
Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

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

205936
15.4.2004
17.2.2013
379-2003
17.2.2003
8.1.2004
WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61 Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

205937
15.4.2004
17.2.2013
380-2003
17.2.2003
8.1.2004
WALMARK, a. s., Oldřichovice č. 44, 739 61
Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205938
15.4.2004
18.2.2013
381-2003
18.2.2003
8.1.2004
Bryndza Martin, Ing., Golianova 127, 949 01
Nitra, SK;

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

205939
15.4.2004
21.2.2013
425-2003
21.2.2003
8.1.2004
Luxor, a. s., Školská 226, 017 01 Považská Bystrica, SK;

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

205940
15.4.2004
13.3.2013
628-2003
13.3.2003
8.1.2004
Eva Poláková - Anna, Matičná 5, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

205941
19.4.2004
1.10.2008
2454-98
1.10.1998
12.6.2000
DSC POPRAD, spol. s r. o., Traktorová 10,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

205942
19.4.2004
26.10.2008
2675-98
26.10.1998
14.8.2000
DSC POPRAD, spol. s r. o., Traktorová 10,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

205945
19.4.2004
24.11.2010
3532-2000
24.11.2000
3.12.2001
Ticketmaster corporation, 3701 Wilshire Boulevard, 90010 Los Angeles, California, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

205946
19.4.2004
19.12.2010
3842-2000
19.12.2000
7.1.2002
Ticketmaster Corporation, 3701 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90010, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

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

205947
19.4.2004
20.4.2011
1225-2001
20.4.2001
9.5.2002
Mad Max Sportswear Company s. r. o., Podolská
50, 147 00 Praha 4, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

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

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

205949
19.4.2004
26.4.2011
1306-2001
26.4.2001
9.5.2002
ALFA BIO SLOVAKIA, s. r. o., Horná 39,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

205950
19.4.2004
22.5.2012
1535-2002
22.5.2002
2286177
22.11.2001
GB
3.6.2003
Pfizer Products Inc., a Connecticut corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

205952
19.4.2004
5.6.2012
1687-2002
5.6.2002
8.1.2004
The European Computer Driving Licence Foundation Limited, 107 The Windmill, Sir John
Rogerson's Quay, Dublin 2, IE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

205953
22.4.2004
14.2.2013
364-2003
14.2.2003
8.1.2004
PYROCO, s. r. o., Masarykova 752/111, 252 19
Rudná, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

205957
27.4.2004
22.8.2011
2510-2001
22.8.2001
6.8.2002
SLOVAKOFARMA, a. s., Nitrianska 100,
920 27 Hlohovec, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

205958
27.4.2004
27.1.2013
151-2003
27.1.2003
8.1.2004
Pavlína Bomsdorfová - Bostim plus, Kettnerova
2048/28, 155 00 Praha 5, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1436-98
2925-98

205956
205943

2517-2000
653-2001

205944
205954

1303-2001
2805-2002

205948
205955

309-2003
351-2003

205707
205951

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

205707
14.4.2004
11.2.2013
309-2003
11.2.2003
8.1.2004
30, 32, 33, 35
30 - Ľadový čaj, nápoje na báze čajov, čokoládové, kávové, kakaové nápoje, kakao, mliečne čokoládové a mliečne kávové nápoje, zmrzliny, korenie.
32 - Nealkoholické, izotonické šumivé nápoje,
limonády, pivo, nápojové koncentráty, sirupy,
emulzie a iné prípravky na výrobu nápojov, džúsy, minerálne, stolové, sódové sýtené vody,
ovocné, zeleninové a nealkoholické šťavy.
33 - Alkoholické nápoje, koktaily, likéry, vermuty, vína, liehoviny, destilované nápoje, alkoholové extrakty.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodovania s nápojmi a sirupmi, koncentrátmi.

(540) SIMEA
(732) COFFEA SK s. r. o., A. Trajana 4830/15, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

205943
19.4.2004
19.11.2008
2925-98
19.11.1998
16.5.2000
3, 5
3 - Čistiace prípravky s výnimkou čistiacich prípravkov určených na starostlivosť o ľudské telo,
vrátane prípravkov na čistenie zubov.
5 - Dezinfekčné prípravky.

(540) FRAGO
(732) Ing. Pavol Banák - Banchem, chemická výroba
a obchod, Rybný trh 332/9, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)

205944
19.4.2004
25.8.2010
2517-2000
25.8.2000
9.1.2003
9, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42

(511) 9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, elektrické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie, prístroje a nástroje na meranie a váženie; prístroje na nahrávanie, prenos
a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické
nosiče údajov, záznamové disky; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do
činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie
údajov a počítače; hasiace prístroje.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie;
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na
papier a na použitie v domácnosti; potreby pre
umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie
a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; hracie karty; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy.
35 - Obchodný manažment; organizačné a podnikové poradenstvo; prieskum a analýzy trhu;
marketingové a manažérske poradenstvo; obchodné riadenie; kancelárska činnosť; poradenstvo, navrhovanie, výskum a vývoj v oblasti obchodného manažmentu, elektronického obchodu,
manažmentu reťazového systému dodávok tovarov, manažmentu vzťahu k zákazníkom; zaisťovanie siete počítačov, serverov, databáz a výsledných aplikácií na on-line smenu výrobkov
a služieb; prenájom a údržba kancelárskych strojov a zariadení.
36 - Poisťovacie služby; finančné a monetárne
služby vrátane platobných služieb, prenájmových
a úverových služieb, činností spojených s kreditnými kartami, vydávanie kreditných kariet, kreditné poradenstvo a agentúry; realitné služby;
služby elektronického obchodu ako transakcie
uskutočňované prostredníctvom kreditných kariet
a debetných transakcií, prevodu fondov a uskutočňovanie platieb; finančné analýzy, služby
ohodnocovania, informačné služby, poradenské,
manažérske služby, prevodové a plánovacie
služby; investičné služby v oblasti realít; sprostredkovateľské investičné služby; poisťovacie
upisovacie služby; všetko pri využití globálnej
informačnej siete alebo poskytnuté elektronicky;
prenájom obchodných priestorov a nehnuteľností, sprostredkovanie pôžičiek na získanie kancelárií, apartmánov, bytov, budov, konštrukčných zariadení, obchodných priestorov a nehnuteľností;
blokový prenájom kombinovaný s pôžičkami
alebo projektovými plánmi pozemkov, budov,
zariadení a vybavenia hotelov, nemocníc, závodov a obchodov, pôžičky na prenájom a nákup;
uskutočňovanie finančných transakcií.
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37 - Stavebné konštrukcie, konštrukcie uskutočňované inžiniermi; služby prenájmu, opráv a inštalácie priemyselných závodov a strojov, konštrukčné vybavenie, infraštruktúra, životné prostredie a dopravné systémy; konštrukcia, inštalácia, údržba a oprava sieťových systémov s použitím globálnej informačnej siete.
38 - Telekomunikačné služby vrátane elektronického prenosu hlasu, faxového prenosu, prenosu
dát, videoprenosu a prenosu informácií; zaisťovanie telekomunikačných pripojení na celosvetovú počítačovú sieť, iné počítačové siete, on-line
služby a bulletinové stránky; počítačová komunikácia po počítačovej sieti, služby elektronickej
komunikácie a elektronického styku; zaisťovanie
súčasného prístupu viacerých užívateľov na globálnu počítačovú informačnú sieť; prenajímanie
a požičiavanie komunikačného vybavenia a počítačov, prístup na počítačovú sieť a s tým súvisiace administratívne a podporné služby; zaisťovanie súčasného prístupu viacerých užívateľov na
globálne počítačové informačné siete na prenos,
šírenie a výmenu širokej škály informácií
a dát.
39 - Doprava; balenie a skladovanie výrobkov;
organizácia cestovania; logistické služby; prenájom automobilov, prenájom skladíšť; poskytovanie informácií o cestovaní prostredníctvom globálnej počítačovej siete; organizovanie prevozu
a rozvozu tovarov.
41 - Vzdelávanie; zaisťovanie školení; zábava;
športové a kultúrne činnosti; výroba a distribúcia
zábavných a vzdelávacích programov určených
na šírenie prostredníctvom globálnej komunikačnej siete, počítačovej siete a televízneho, káblového a satelitného vysielania; publikovanie a vydávanie kníh, novín, časopisov a iných publikácií; sprostredkovanie informácií z oblasti vzdelávania, školenia, zábavy, športu a kultúry prostredníctvom globálnej počítačovej komunikačnej siete; prenájom a požičiavanie vybavenia na
vzdelávacie, školiace, zábavné, športové a kultúrne účely, prenájom fotografického, kinematografického, audio-video a osvetľovacieho vybavenia prístrojov, zaisťovanie prístupu k elektronickým bulletinovým stránkam zo širokej škály
odborov.
42 - Poskytovanie počítačových služieb pre iné
subjekty v oblasti elektronického obchodu; vývoj, návrh, modernizácia a údržba počítačového
hardvéru a softvéru na telekomunikačné siete;
vývoj a návrh monitorujúcich systémov a siete;
vývoj a návrh výrobkov v oblasti elektronických
informačných komunikačných systémov; navrhovanie a plánovanie telekomunikačného vybavenia; poskytovanie integračných služieb v oblasti počítačových sieťových systémov; databázové služby, prenájom prístupu na prístupový
čas, prevádzku databáz, zhromažďovanie a poskytovanie údajov; technická pomoc v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; výskum a vývoj
v oblasti elektronických peňazí, systémov úhrady
po sieti a bezpečnosti siete; výskum a vývoj
v oblasti sietí a systémov telekomunikačných a
informačných technológií; asistenčné služby pri
navrhovaní webových stránok; asistenčné služby
pri prevádzkovaní a údržbe sieťových počítačových systémov prostredníctvom údržby počítačových programov a ich poskytovanie iným sub-

jektom; ochrana bezpečnosti údajov prenášaných
po počítačových sieťach prostredníctvom overovania identity užívateľa a obsahu odkazu, overovanie neodmietnutia prenosov a kontroly prístupu; služby výmeny elektronických údajov pre
rôzne obchodné podniky, najmä poradenské
služby v oblasti poskytovania počítačových sieťových systémov a ich poskytovanie na odosielanie a prijímanie príkazov, výrobných odhadov,
výkresov, dokumentov a inventárnych zoznamov; poskytovanie elektronických prostriedkov
na zaisťovanie kvality výrobkov a výrobného postupu; poskytovanie prostriedkov na elektronické
notárske overovanie dokumentov a prenosov
údajov; tvorba, revízia a modernizácia počítačových programov na výmenu elektronických
údajov a telekomunikačných sietí pre iné subjekty; podporné služby vo vzťahu k počítačovým
sieťam, najmä ochrana bezpečnosti údajov prenášaných po počítačových sieťach prostredníctvom enkrypcie a kryptografie; architektonické
poradenstvo a projektovanie; inžinierske služby;
vedenie domácností; návrh a projekcia elektrární;
vývoj systémov Internet/Intranet/Extranet a systémov protipožiarnej ochrany, technická podpora
a poradenstvo v oblasti počítačov, Internetu/Intranetu a ostatných elektronických komunikačných systémov; služby chemikov, inžinierov
a fyzikov, technické poradenstvo a dohľad; logistické poradenské služby; vedecký a priemyselný
výskum; vývoj technológií čistenia pôdy
a podzemných zdrojov vody; vývoj stratégií
a trendov v oblasti životného prostredia
v ochrane životného prostredia; výskum v oblasti
ekonomickej a politickej stability, praktickej stratégie na riadenie obnovy a stratégie ľudských
zdrojov v období globalizácie; vývoj stratégie
v oblasti starostlivosti o seniorov; prenájom počítačových programov, prenájom domácich potrieb, hygienického vybavenia, lekárskych prístrojov, meracích prístrojov a nástrojov.
(540) CUBIUM
(732) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d. b. a. Hitachi, Ltd.), 6, Kanda-Surugadai
4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

205948
19.4.2004
26.4.2011
1303-2001
26.4.2001
9.5.2002
29, 30
29 - Extrudované výrobky zo strukovín.
30 - Extrudované výrobky z obilnín, müsli, obilninové vločky.

(540) KRISPINO
(732) ALFA BIO SLOVAKIA, s. r. o., Horná 39,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

205951
19.4.2004
13.2.2013
351-2003
13.2.2003
8.1.2004
20, 35, 42
20 - Drevený aj čalúnený nábytok, interiérové
prvky; barové pulty, barové stoličky, divány,
drevené ležadlá, drevené regály a zakladače, flotačné kontajnery, kancelársky nábytok, kartotékové skrine, kartotékové skrinky, komody, zásuvkové kontajnery, bielizníky, kovový nábytok,
kreslá drevené aj čalúnené, kuchynský nábytok,
lavice, pulty, lavičky, nábytok (sektorový, solitérový, zabudovaný, nábytkové zostavy, demontovateľný), nábytok pre domáce kino, písacie stoly,
pohovky, postele (všetky druhy), pracovné stoly,
rozkladacie ležadlá, sedačky čalúnené, servírovacie stolíky alebo vozíky, skrine a skrinky s dvierkami aj bez (policové, šatníkové, zásuvkové, presklené, plné), skrine slúžiace na prenájom pracovných odevov, skrinky na hračky, skrinky na
lieky, skrinky s umývadlom, stolárske umelecké
výrobky, stoličky, stolíky pod počítače, stolíky
pod televízory a hi-fi veže, stoly, školský nábytok, taburetky, toaletné stolíky, trojnožky, váľandy, záhradný nábytok; výrobky z dreva a časti
nábytku (výroba): dopravné palety, dosky na krájanie, drevené alebo plastové debny, drevené alebo plastové schránky, drevené hrany alebo kostry
na nábytok, drevené kolíky, drevené kostry na
postele, drevené lamely do postelí, drevené obaly
a prepravky na fľaše, drevené rámy a rošty do
postelí, drevené sudy na stáčanie vína, drevené
trámy, drevené obloženie, dvierka na nábytok,
figuríny z dreva alebo z plastu, knižničné police,
kolieska na nábytok (s výnimkou kovových),
krúžky na záclony, latkové debny, nábytkové
dielce, nádoby z dreva alebo z plastu, obloženie
alebo ozdoby na nábytok, obrazové rámy, poličky, police, príslušenstvo k nábytku, rámy na obrazy, rebríky, schodíky a schody z dreva
a z plastu, stojany (na kabáty, na dáždniky, na
klobúky, na kvety, na pušky, na počítače, na pílenie), stolové dosky, škatule z dreva alebo
z plastu, umelecké stolárske výrobky, vešiaky (na
kľúče, na odevy, na šaty).
35 - Služby pre zákazníkov v oblastiach: analýzy
nákladov a nákupných cien; hospodárske a ekonomické predpovede; komerčná informačná kancelária - činnosť; marketingové štúdie; mzdy
a výplatné listiny - spracovanie z podkladov od
zákazníkov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný prieskum; oceňovanie obchodných podnikov; odborné obchodné poradenstvo;
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; personálne poradenstvo pre manažment aj personál; písanie na stroji;
podnikateľské poradenstvo - profesionálne; podpora predaja pre tretie osoby (sales promotion);
pomoc pri riadení obchodnej činnosti; pomoc pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; pomoc pri riadení obchodu a podnikové poradenstvo; pomoc pri riadení obchodu v oblasti
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umenia; pomoc pri riadení projektov pre zákazníkov (project management); poradenské služby
v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodno-organizačnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; poskytovanie štatistických informácií; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; predvádzanie na reklamné účely
a podporu predaja - služby modeliek; predvádzanie tovaru; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím s verejnosťou; príprava a vyhotovenie daňových priznaní; príprava inzertných stĺpcov; psychologické testovanie na účely výberu; reklama - návrh,
tvorba a šírenie; reklama (on-line) na počítačovej
komunikačnej sieti; reklamná agentúra a vydavateľstvo - činnosť; reklamné plochy - prenájom;
reklamné zásielkové služby; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie vzoriek; sekretárske služby; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; spracovanie obchodných alebo podnikateľských informácií;
spracovanie textov; sprostredkovateľské práce sprostredkovanie obchodu a služieb pre zákazníkov; stenografické práce; televízna reklama - návrh spracovanie a šírenie; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovníctva a účtovných kníh; vydávanie a uverejňovanie reklamných textov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch - pre zákazníkov; vykonávanie podnikateľských
rešerší; vylepovanie plagátov; zbieranie údajov
do počítačových databáz; zoraďovanie údajov
v počítačových databázach; zostavovanie výpisov z účtov.
42 - Služby pre zákazníkov v oblastiach: aktualizovanie počítačových programov; grafický dizajn; hosťovanie na počítačových (Web) stránkach; inštalácia počítačových programov; interiérová výzdoba; inžinierske expertízy; konštrukčné práce v drevárskej oblasti; kontrola kvality - prieskum kvality pre zákazníkov; navrhovanie obalov a obalových dizajnov; navrhovanie
priemyselného dizajnu; navrhovanie softvéru a
softvérového dizajnu; počítačové programovanie;
prenájom počítačového softvéru; prieskum
v oblasti využitia počítačov; projektová činnosť
a štúdie technických projektov; servis počítačových programov; štúdie projektov - analýza, plánovanie a kontrola projektov pre zákazníkov; výskum a vývoj nových výrobkov a služieb pre zákazníkov; vytváranie a udržiavanie nových
(Web) stránok pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov; poradenstvo
v oblasti navrhovania nábytku a interiérov.
(540) EMERO
(732) Mišura Ernest, Ing., EMERO, Tulská 83, 974 04
Banská Bystrica 4, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
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(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)
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205954
22.4.2004
28.2.2011
653-2001
28.2.2001
5.2.2002
29, 30, 32
29 - Konzervované potraviny obsahujúce tovary
patriace do triedy 29; polievky; prípravky na polievky; konzervy so zeleninou; mäsové konzervy;
bielkoviny ako potrava; bujóny, vývary; kyslá
kapusta; koncentrované vývary; konzervovaná
zelenina; varená zelenina; sušená zelenina; mäso;
divina; tukové nátierky na chlieb; šunka; zeleninové polievky; prípravky na zeleninové polievky; zeleninové šťavy na varenie; mäsové výťažky; mäsové šťavy (omáčky); šošovica konzervovaná; pečeňová paštéta; cestovné občerstvenie
v konzervách; nátierky a paštéty v konzervách;
zelenina v štipľavom náleve; nakladaná a sterilizovaná zelenina; nálevy na šaláty; konzervovaný
hrach; klobásy, salámy, párky; prípravky na výrobu polievok; dochucovacie šťavy; paradajkový
pretlak; šaláty zeleninové; bravčová masť; paradajková šťava na varenie; držky; hydina nie živá;
pečienka; konzervované mäso; konzervované
držky, kombinované konzervované hotové jedlá
z mäsa (bravčového, hovädzieho, hydinového,
diviny), vnútorností a rastlinných bielkovín;
bravčové mäso; sušené hríby; zeleninové pretlaky; konzervované hotové jedlá z mäsa, konzervované hotové jedlá z vnútorností, konzervované
hotové jedlá z mäsa, vnútorností a rastlinných
bielkovín; kombinované konzervované hotové
jedlá z mäsa a výrobkov z neho so strukovinami;
konzervované ovocie, zelenina, hríby a zeleninové zmesi.
30 - Kečupy, paradajkové šťavy; jedlá z fazule,
koreniny.
32 - Ovocné a zeleninové džúsy, šťavy, nektáre
a nápoje.

(540) VEGA
(732) TATRAKON, spol. s r. o., Alžbetina 23, 058 01
Poprad, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)

205955
22.4.2004
3.10.2012
2805-2002
3.10.2002
8.1.2004
1, 2, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 21, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45
(511) 1 - Chemické produkty na fotografické, rozmnožovacie, kopírovacie a tlačiarenské účely; vývojky, fixatéry, fixačné činidlá s výnimkou činidiel
na lekárske a zverolekárske účely, fixačné roztoky, fotografické senzibilizátory; vývojkové materiály; fotografické filmy; fotografický papier; citlivý kopírovací papier; reprografické materiály
citlivé na svetlo, teplo a tlak; diazosenzitívny papier (listy, filmy, fólie); elektrostatický senzitívny papier (listy, filmy, fólie); ofsetový vzorový
papier (listy, filmy, fólie); filmy na jednofarebné

kopírovanie PPC (Plain paper copier) alebo
OHP; termochromické filmy; LCD panely; tekutý (stierací) toner obsahujúci aktívnu na povrch
pôsobiacu látku.
2 - Tonery, tlačiarenský atrament; zásobníky
s tonerom do kopírovacích, faxových, tlačiarenských strojov a tlačiarní; tlačiarenské farbivá, zásobníky s tonerom; atrament v zásobníkoch;
atrament vo valčekovej kazete.
7 - Tlačiarenské stroje, stroje na výrobu tlačových dosiek, triedičky, zakladače, zošívacie jednotky (ako stroje); prístroje na fotosadzbu; prístroje na hĺbkotlač; sádzacie stroje; triediace stroje; zakladacie stroje; zošívačky (ako stroje); časti
a príslušenstvo k uvedeným tovarom; vzduchové
kompresory; ekologické čistiace zariadenia.
9 - Elektrostatické, elektrofotografické, termofotografické kopírovacie prístroje; triedičky, zakladače, automatické dokumentové plniče a zošívacie jednotky; fotografické, kinematografické
a optické prístroje a nástroje; premietačky, filmové premietačky, panoramatické premietačky,
premietačky na diapozitívy; zväčšovacie prístroje; obaly a puzdrá na skôr uvedené prístroje; vymeniteľné šošovky a stojany; kamerové filtre,
kamerové spúšte, kamerové stojany, kamerové
teleobjektívy; mikrofilmové zariadenia; mikrofilmové kamery, snímače, snímačové tlačiarne,
rozmnožovače, tlačiarne, zväčšovače; prístroje na
zaznamenávanie a prehrávanie obrazu a zvuku;
digitálne kamery; zariadenia na spracovanie
údajov; jednotky na centrálne spracovanie, jednotky na kontrolu údajov, pamäťové jednotky,
terminály na vstup a výstup údajov; disková mechanika; diskové médium (magnetické a optické); faxové prístroje; diaľkové kopírovacie stroje, faxy a tlačiarne ovládané cez telefón; automatické dokumentové zásobníky a zošívacie jednotky; plynové alarmy; izbové plynové detekčné
a výstražné zariadenia; plynomery a vodomery;
elektrické biele panely; biele panely s tlačiarňou;
textové procesory, tlačiarne; listové plniče, zošívačky a tlačové kotúče; polovodičové výrobky;
integrované obvody vrátane monolitických
a hybridných integrovaných obvodov (IC),
a integrovaných obvodov s veľkou koncentráciou
integrácie (LSI) a veľmi vysokou koncentráciou
integrácie (VLSI); telefónne prístroje a telefónne
ústredne; TV konferenčné systémy; softvér, počítačový softvér, počítačové programy; fotokopírovacie stroje; filtre ako elektrické komponenty;
filmy; držiaky na filmy, filmové šošovky, filmové matrice; prístroje a nástroje na spracovanie
filmov; filmové premietačky; zariadenia na nahrávanie filmov; premietacie plátna, prehliadače
filmových pásov; pásky, počítače, prístroje a nástroje na spracovanie údajov; periférne prístroje,
všetko v spojitosti s počítačmi a zariadeniami na
spracovanie údajov; počítačové myši; modemy;
multifunkčné tlačiarenské, kopírovacie stroje
a stroje na prijímanie a/alebo odosielanie faxových správ; prístroje na zaznamenávanie a/alebo
reprodukciu zvuku; prístroje na zaznamenávanie
a/alebo reprodukciu obrazu; zariadenia na videohry; videomixéry ako stroje; videomixážne prístroje, videomonitory; multiplexné videozariadenia; prístroje na ladenie videa; elektrické a elektronické prístroje a nástroje, všetko na uchovanie,
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vyhľadávanie, vstup, výstup alebo prenos údajov;
alarmy; meracie prístroje; časti a príslušenstvo
k uvedeným tovarom patriace do triedy 9; digitálne tlačiarne; zapisovače (plotre); CAD/CAM
softvér; videotlačiarne; videokamery; obrazové
skenery; optické zoraďovače; skenery a snímače
čiarových kódov; recyklačné kopírky (stroje, ktoré opačným procesom, ako je kopírovací proces,
zotrú text alebo obraz z dokumentu odlúpnutím
toneru z dokumentu); TC filmové tlačiarne s riadeným prenosom; faxové poštové systémy; registračné pokladnice (počítajúce alebo triediace
mince); systémy magnetických kariet; znakové
a obrazové dátové súpravy; karaoke prehrávače;
senzory.
10 - Ústne čistiace prístroje vyžívajúce prúd vody na čistenie zubov a ďasien; chirurgické, lekárske, zubárske a veterinárne nástroje a prístroje,
najmä prístroje na ústnu hygienu.
11 - Klimatizačné zariadenia do vozidiel; klimatizačné prístroje; prístroje ochladzujúce vzduch,
prístroje na dezodoráciu vzduchu; sušiče vzduchu; filtračné inštalácie; prístroje a stroje na čistenie vzduchu; znovuohrievače; sterilizátory
vzduchu; kúpacie vane; kúpeľné nádrže; plynové
kondenzátory (iné ako časti strojov); klimatizačné inštalácie; dentálne pece; dezodoračné prístroje nie na osobné použitie; odsoľovacie agregáty;
sušičky; dezinfekčné prístroje; dezinfekčné dávkovače do WC; destilačné prístroje; destilačné
šachty; sušiace zariadenia a inštalácie; sušičky na
krmivo; ventilátory (klimatizačné); ventilátory
(časti klimatizačných inštalácií); zásobníky do
ohrievacích bojlerov; filtre (ako časti domácich
a priemyselných inštalácií); klimatizačné filtre;
filtre na pitnú vodu; regulačné a bezpečnostné
príslušenstvo plynových zariadení; plynové generátory (inštalácie); zariadenia na čistenie plynu
(časti plynovej inštalácie); prístroje na čistenie
plynu; sušiče vlasov; kúpeľňové sušiče rúk; závesné zariadenia na lampy; automobilové reflektory; kozuby; tepelné akumulátory; výmenníky
tepla (nie časti strojov); tepelné čerpadlá; tepelné
regenerátory; teplovzdušné prístroje; teplovzdušné kúpeľné armatúry; teplovzdušné rúry; varné
platne; ohrievacie fľaše; zvlhčovače na radiátory
ústredného
kúrenia;
hydranty;
lampy;
elektrické sušičky bielizne; bojlery do práčovní;
regulačné ventily do nádrží; rozptyľovače svetla;
nukleárne reaktory; ozdobné fontány; pasterizátory; benzínové horáky; polymerizačné inštalácie; tepelné regenerátory; regulačné prístroje
k vodným a plynovým prístrojom a potrubiu; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo k plynovým prístrojom, regulačné a bezpečnostné príslušenstvo k plynovému potrubiu; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo k vodným prístrojom;
vzdušné znovuohrievače; grily; bezpečnostné
príslušenstvo k vodným a plynovým prístrojom
a potrubiu; bezpečnostné lampy; sanitárne prístroje a inštalácie; sprchy; prístroje na zmäkčovanie vody; solárne kolektory (vyhrievacie); solárne pece; sterilizátory; soláriá (slnečné lôžka);
kohútiky (vodiace čapy, armatúry) na potrubie;
vodovodné armatúry; termostatické ventily (ako
časti tepelných inštalácií); ventilačné (klimatizačné) inštalácie a prístroje; ventilačné (klimatizačné) inštalácie do vozidiel; ventilačné ochranné kryty; ventilačné laboratórne príklopy; umý-
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vadlá; tesnenia pod kohútiky; medené umývadlá;
toalety; inštalácie vodných potrubí; rozvody vody; prístroje na filtráciu vody; inštalácie vodných
splachovačov; ohrievače vody; vodné odsávače;
inštalácie čističiek vody; prístroje a stroje na čistenie vody; prístroje na zmäkčovanie vody
a ich inštalácie; vodné sterilizátory; inštalácie
vodární; inštalácie automatických zavlažovačov;
vírivé zariadenia; alkalicko-ionizačné vodné
kondicionéry (na elektrolýzu vody vo vodovodných kohútikoch v domácnostiach); čističe vzduchu; dezodoračné stroje.
14 - Hodiny, hodinky, barometre, stopky; hodinárske a chronometrické nástroje; časti a príslušenstvo uvedených tovarov.
16 - Papier; výrobky z papiera; xerografický papier; rozmnožovacie stroje a ich príslušenstvo;
zásobníky na tlačiarenské pásky a termopapier;
čistý nevzorkovaný papier; písacie stroje; pásky
do písacích strojov; kopírovací atrament; kopírovací papier; papiernické výrobky; tlačoviny, noviny, časopisy; vzorové papiere na tlač z obrazovky (listy, filmy, fólie), cyklostylový papier
(listy, filmy, fólie); termopásky na tlačenie; filmy
do PPC (kopírovacích strojov), premietačiek
a projektorov; skartovacie stroje; tlačiarenská
termopáska; atrament.
21 - Elektrické zubné kefky.
35 - Poradenstvo pre obchodný manažment; obchodný prieskum; vonkajšia inzercia; agentúry
pre import a export; agentúry obchodných informácií; cenové analýzy; rozširovanie inzercie; fotokopírovanie; kopírovanie dokumentov pre
iných; vyhodnotenie pozícií; zamestnávateľské
agentúry; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; štatistické informácie; účtovníctvo; spracovanie účtovných zostáv; auditorstvo; konzultačné služby v súvislosti s obchodným manažmentom a organizáciou; poradenstvo pre personálny manažment; poradenstvo pre obchodný
manažment; príprava propagačných článkov; písanie na stroji; výstava tovarov; priama poštová
inzercia; poradenstvo pre obchodný a priemyselný manažment; reprodukcia dokumentov; obnovovanie inzerčných materiálov; distribúcia vzoriek; posudzovanie efektívnosti prevádzky; dražby; marketingové štúdie; obchodné oceňovanie;
obchodné odhady; lokalizácia vagónov pomocou
počítača; prenájom inzerčných materiálov; konzultácie v súvislosti s organizáciou obchodu;
publikovanie inzertných textov; inzercia; rozhlasová inzercia; rozhlasová reklama; obchodný
prieskum; styk s verejnosťou; stenografické
služby; TV reklama; prepisovanie; aranžovanie
výkladov; inzertné agentúry; poradenské služby
pre manažment; modelingové služby pre inzerciu
a podporu predaja; ocenenie vlny; marketingový
prieskum; počítačové spracovanie kartotéky;
konzultácie pre profesionálny obchod; ekonomické predpovede; organizácia výstav na komerčné a reklamné účely; obchodné informácie;
názorový prieskum; príprava výplatných listín;
personálny nábor; poradenstvo týkajúce sa presídlenia firiem; prenájom inzertného priestoru;
podpora predaja pre iných; sekretárske služby;
spracovanie daní; telefonické odkazové služby;
spracovanie textov; organizovanie novinových
predplatiteľských služieb (pre iných); zásielkové
reklamy; rozširovanie inzercie pre iných pros-
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tredníctvom on-line elektronickej komunikačnej
siete; obchodný manažment hotelov; obchodný
manažment umelcov; súhrn informácií do počítačovej databázy; systemizácia informácií v počítačovej databáze; organizácia veľtrhov na komerčné a reklamné účely; propagácia tovarov
a služieb iných pripravovaním a umiestňovaním
inzerátov v elektronických časopisoch prístupných prostredníctvom globálnej počítačovej siete; prenájom kopírovacích strojov; registrácia
doménových mien na identifikáciu užívateľov
globálnej počítačovej siete; odborné konzultácie
obchodného charakteru; prenájom predajných automatov; odborné poradenské služby týkajúce sa
uvedených služieb.
36 - Poisťovanie nehôd; splátkové pôžičky; poistno-technické služby; lízing nehnuteľností;
maklérske služby; kreditné kancelárie; realitné
agentúry; sprostredkovanie nehnuteľností; realitní agenti; agentúry na vymáhanie dlhov; sprostredkovanie poistenia; colné sprostredkovanie;
uzatváranie poistných zmlúv; bankovníctvo; oceňovanie nehnuteľností; získavanie peňazí do charitatívnych fondov; spoločné fondy; kapitálové
investície; investície do fondov; kaucie; garancie;
záručné služby; zmenárne; vystavovanie cestovných šekov; klíring (finančný); klíringové inštitúcie (finančné); trezorové depozitné služby; organizovanie zbierok; pôžičky (finančné); finančné odhady; finančné oceňovanie (v poisťovníctve, bankovníctve, nehnuteľnostiach); faktoring;
finančné krytie; správcovstvo; zverenectvo; finančné služby; finančný manažment; pôžičky so
zábezpekou; záložne; realitný manažment; manažment nájomných domov; protipožiarne poistenie; prenájom bytov; lízing fariem; uzatváranie
zdravotného poistenia; uzatváranie námorného
poistenia; hypotekárne bankovníctvo; sporiteľne;
financovanie lízingového predaja; sprostredkovanie predaja cenných papierov; burzové a akciové maklérstvo; uzatváranie životného poistenia; ubytovacie agentúry (byty); finančné analýzy; oceňovanie starožitností; oceňovanie umeleckých diel; overovanie šekov; finančné konzultácie; poistné konzultácie; služby v oblasti kreditných kariet; služby v oblasti debetných kariet;
prenos elektronických fondov; finančné informácie; informácie z oblasti poisťovníctva; oceňovanie šperkov; numizmatické oceňovanie; inkasovanie nájomného; oceňovanie známok; vydávanie tovarových poukážok, žetónov; depozit cenností; burzové ponuky; vydávanie kreditných kariet; prenájom kancelárií (nehnuteľnosti); služby
vyplácania dôchodkov; finančné sponzorovanie;
odborné poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
37 - Údržba nábytku; opravy fotografických prístrojov; inštalácia a oprava elektrických zariadení; inštalácia a oprava elevátorov; inštalácia
a oprava výťahov; asfaltovanie; oprava a údržba
motorových vozidiel; umývanie automobilov;
údržba a oprava lietadiel; čistenie budov (interiér); služby práčovne; čistenie a oprava kotlov;
údržba a oprava horákov; prenájom buldozérov;
inštalácia, údržba a oprava kancelárskych strojov
a zariadení; inštalácia a oprava požiarnych alarmov; inštalácia a oprava alarmov proti zlodejom;
čalúnnické opravy; údržba a oprava trezorov;
prenájom stavebného zariadenia a vybavenia;

stavba lodí; renovácia odevov; inštalácia a oprava vykurovacích zariadení; oprava obuvi; čistenie komínov; údržba a oprava sejfov; inštalácia
a oprava klimatizačných zariadení; výstavba;
podvodná výstavba; stavebný dozor; oprava odevov; údržba, čistenie a oprava kože; inštalácia
kuchynských zariadení; búranie budov; protikorózna ochrana; dezinfekcia; maľovanie a oprava
značení; výstavba skladov a ich opravy; ochrana
budov; valchovanie textílií; prenájom rýpadiel;
čistenie okien; údržba a oprava premietačiek; inštalácia a oprava pecí; údržba kožušín, ich čistenie a oprava; mazanie vozidiel (olejovanie); čistenie šatstva; oprava hodín a hodiniek; výstavba
tovární; inštalácia a oprava zavlažovacích zariadení; izolácia budov; umývanie vozidiel; pranie
bielizne; pranie; inštalácia strojov, ich údržba
a oprava; murárstvo; reštaurovanie nábytku; výstavba vlnolamov; mangľovanie; výstavba
a údržba potrubí; tapetovanie; oprava dáždnikov;
oprava slnečníkov; čalúnnictvo; maľovanie interiéru a exteriéru; brúsenie pemzou; štukovanie;
plombovanie; leštenie vozidiel; oprava čerpadiel;
výstavba prístavov; oprava odevov; hubenie potkanov; protektorovnie pneumatík; inštalácia
a oprava mraziarenských zariadení; žehlenie bielizne; pocínovanie, nitovanie; protikorózne ošetrenie vozidiel; autoservisy; inštalácia a oprava telefónov; údržba vozidiel; lakovanie; čistenie vozidiel; oprava vozidiel; prenájom čistiacich strojov; hubenie škodcov (iných ako poľnohospodárskych); výroba a oprava skríň; stavanie lešenia;
murovanie; čistenie plienok, chemické čistenie;
stavebné informácie; opravárenské informácie; brúsenie nožov; banská ťažba; povrchové
dobývanie; výstavba ciest; pieskovanie; podvodné opravy; čistenie budov (exteriér); vulkanizácia pneumatík (oprava); vŕtanie studní; výstavba veľtržných stánkov a obchodov; inštalácia,
údržba a oprava počítačového hardvéru; inštalácia, údržba a oprava kopírok; inštalácia,
údržba a oprava faxových prístrojov; inštalácia,
údržba a oprava tlačiarní; obmedzenie a potlačenie vzájomného rušenia elektrických zariadení;
renovácia opotrebovaných alebo čiastočne poškodených motorov; renovácia opotrebovaných
alebo čiastočne poškodených strojov; prenájom
žeriavov (stavebné zariadenia); prenájom počítačového hardvéru; prenájom tlačiarní; prenájom
strojov na zametenie ciest; pokrývačské služby;
služby na výrobu umelého snehu; čistenie ulíc;
čistenie povál; vypratávanie opotrebovaných vecí; čistenie podkroví; odborné poradenské služby
týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Posielanie telegramov; rozhlasové vysielanie; posielanie správ; posielania faxových správ;
televízne vysielanie; prenos telegramov; telegrafné služby; komunikácia prostredníctvom telegramov; telefónne služby; komunikácia prostredníctvom telefónov; telexové služby; spravodajské agentúry; vysielanie káblovej televízie;
komunikácia cez mobilný telefón; komunikácia
pomocou počítačových terminálov; prenos správ
a obrazov pomocou počítača; elektronická pošta;
prenos faxov; telekomunikačné informácie; pagingové služby (prostredníctvom rádiových vĺn,
telefónu alebo prostriedkami inej elektronickej
komunikácie); prenájom prístrojov na posielanie
správ; prenájom telekomunikačných zariadení
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(napr. telefónov, faxových prístrojov); komunikácia pomocou siete optických vlákien; sieťové
konferenčné služby; prenájom faxových prístrojov; prenájom modemov; prenájom telekomunikačných zariadení; prenájom telefónov; satelitný
prenos; poskytovanie prístupu ku globálnej počítačovej informačnej sieti viacerým užívateľom;
odborné poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
39 - Turistické kancelárie (okrem hotelových rezervácií); sprevádzanie cestovateľov; zásobovanie vodou; letecká doprava; preprava sanitkou;
ťahanie vozidiel; prenájom automobilov; automobilová doprava; autobusová doprava; preprava
výletnými loďami; prenájom lodí; lámanie ľadu;
vlečenie; záchrana lodí; preprava nákladnými
člnmi; doprava lichtermi; doprava vozmi; železničná doprava; prenájom koní; doručovanie balíkov; nosenie batožiny; balenie tovarov; sprostredkovanie lodnej dopravy; organizovanie
okružných plavieb; okružné turistické výlety;
vykládka tovaru; dodávka tovaru; skladovanie
tovaru; rozvod vody; rozvod elektriny; prevádzkovanie plavebných komôr; parkovanie vozidiel;
uskladnenie tovarov; skladovanie; prenájom
skladov; trajektová doprava; riečna doprava; preprava tovaru (lodná); nákladná doprava; prenájom garáží; preprava potrubím; prenájom parkovacích miest; prenájom chladničiek; prenájom
vozidiel; prenájom vozov, prenájom nákladných
áut; preprava nábytku; doprava; preprava člnmi;
organizovanie výletov; osobná doprava; pilotáž;
remorkáž; uvoľňovanie uviaznutých lodí; knihovanie cestovných miest; záchranárske služby; taxidoprava; doprava električkami; preprava tovaru; námorná doprava; eskortná doprava cenností;
doprava cestujúcich; preprava a skladovanie odpadu; preprava a skladovanie smetí; odpratávacie
služby; úschova a zimovanie lodí; sprostredkovanie nákladnej dopravy; sprostredkovanie dopravy; šoférske služby; kuriérske služby (doručovanie správ alebo tovaru); skladové informácie; dopravné informácie; prenájom potápačských zvonov; prenájom potápačských oblekov;
prenájom skladovacích kontajnerov; prenájom
strešných nosičov na vozidlá; záchranné práce (v
doprave); dopravné rezervácie; cestovné rezervácie; podvodné záchranné práce; balenie tovarov;
doručovanie správ; doručovanie novín; doručovanie objednaných tovarov poštou; rozvod energie; prenájom motorových pretekárskych áut;
prenájom invalidných vozíkov; odborné poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
40 - Brúsenie; spracovanie kinofilmov; čistenie
vzduchu; magnetizácia; povrchová úprava textílií; povrchová úprava papiera; postriebrenie; bielenie tkanín; spracovanie dreva; lemovanie odevov; letovanie; šitie odevov; pokovovanie kadmiom; nekrčivá úprava tkanín; hrnčiarske vypaľovanie; farbenie obuvi; pochrómovanie;
pokovovanie; farbenie kože; apretácia kožušín;
strihanie odevov; tlač vzorov; vyvolávanie filmov; pozlátenie; opracovanie vodou; elektrolytické pokovovanie; pocínovanie; zákazkové šitie
kožušín; kováčske práce; ošetrenie kožušín proti
moľom; frézovanie; lisovanie ovocia; údenie potravín; galvanizácia; gravírovanie; impregnácia
odevov proti vode; impregnácie tkanín proti vode; ohňovzdorná úprava odevov; nekrčivá úprava
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odevov; spracovanie vlny; laminovanie; drvenie;
spracovanie kovov; kalenie kovov; mletie múky;
poniklovanie; tkanie; garbiarstvo; leštenie brúsením; kníhviazačstvo; hobľovanie (píla); sedlárstvo; pílenie (píla); pánske krajčírstvo; farbenie;
preparovanie; farbiarske služby; farbenie textílií;
úprava odevov; úprava textílií proti moľom; farbenie odevov; úprava papiera; fúkanie skla; litografická tlač; tlač; prenájom pletacích strojov; ofsetová tlač; sieťotlač; služby v oblasti fotosadzby; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; odborné poradenské služby týkajúce sa
uvedených služieb.
41 - Cvičenie zvierat; prenájom filmových premietačiek a príslušenstva; filmové štúdiá; telesná
kultúra; prenájom predvádzacích kulís; prevádzkovanie rekreačných zariadení; rádiofonická zábava; publikovanie textov, nie reklamných textov; vyučovanie; prenájom zvukových nahrávok;
prenájom kinofilmov; prenájom filmov; tvorba
filmov; publikovanie libriet; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; tvorba rozhlasových a televíznych programov; divadelná produkcia; tvorba šouprogramov; televízna zábava;
prenájom javiskových kulís; zoologické záhrady;
detské jasle a škôlky; praktické cvičenia (ukážky); služby nahrávacích štúdií; informácie o rekreačných službách; prenájom zariadenia na
športové potápanie; prenájom športového vybavenia (okrem vozidiel); prenájom zariadení štadiónov; prenájom videorekordérov; prenájom videopásiek; organizovanie a vedenie seminárov;
služby športových kempov; organizovanie a vedenie sympózií; meranie času na športových
podujatiach; tvorba videofilmov; internátne školy; organizovanie a vedenie dielní (výcvik); postsynchronizácia; náboženské vyučovanie; prenájom audiozariadení; prenájom osvetľovacej techniky pre divadelné a televízne štúdiá; prenájom
tenisových dvorcov; prenájom videokamier, scenáristické služby; strihanie videopásiek; redigovanie optických diskov; poskytovanie počítačových hier pre široký okruh užívateľov siete; poskytovanie zariadení na výstavy; poradenstvo v
oblasti voľby povolania (poradenstvo v oblasti
vzdelávania); reportérske spravodajské služby;
preklady; tlmočenie do znakovej reči; videonahrávanie; nahrávanie na mikrofilmy; fotografovanie; redigovanie písaných textov; fotografické
reportáže; odborné poradenské služby týkajúce
sa uvedených služieb.
42 - Chemické analýzy; analýzy výťažnosti ropných polí; architektúra; spravovanie autorských
práv; bakteriológia; bakteriologický výskum; využívanie patentov; služby v oblasti chémie; chemický výskum; architektonické konzultácie; stavebné projektovanie; technický výskum; právne
služby; testovanie ropných veží; kozmetický výskum; interiérový dizajn; priemyselný dizajn;
testovanie materiálov; štúdie technických projektov; geologické prieskumy; prieskumy ropných
polí; inžinierstvo; vymeriavanie; genealogický
prieskum; technické kreslenie; predpovede počasia; právny výskum; pozemný prieskum; prenájom počítačov; informácie o móde; počítačové
programovanie; hľadanie ropy; fyzikálny výskum; strojársky výskum; testovanie textílií; geologické sondovanie; geologický výskum; overovanie umeleckých prác; kalibrácie (meranie);

224

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2004 - SK (zapísané ochranné známky)
tvorba počítačového softvéru; aktualizácia počítačového softvéru; konzultácie v oblasti počítačového hardvéru; odevný dizajn; grafický dizajn;
prenájom časového prístupu k počítačovej báze
dát; udeľovanie licenčných práv duševného
vlastníctva; kontrola kvality; prenájom počítačového softvéru; rozvoj a výskum (pre iných); styling (priemyselný dizajn); podmorský výskum;
konzultácie v oblasti duševného vlastníctva;
arbitrážne služby; obnova počítačových údajov;
údržba počítačového softvéru; analýzy počítačového systému; konzultácie v oblasti ochrany životného prostredia; prenájom časového prístupu
k počítačom na manipuláciu s počítačovými
údajmi; biologický výskum; urbanistické plánovanie; počítačové služby, najmä tvorba a údržba
webových stránok pre iných; počítačové služby,
najmä navrhovanie a realizácia sieťových webových stránok pre iných; počítačové služby, najmä
navrhovanie a realizácia webových stránok pre
iných; hosťovanie cudzích webových stránok na
počítačových serveroch na globálnu počítačovú
sieť; počítačové služby, najmä poskytovanie vyhľadávačov s cieľom získavať údaje z globálnej
počítačovej siete; obalový dizajn; programovanie
(plánovanie programov) v globálnej počítačovej
sieti; odborné poradenské služby týkajúce sa
uvedených služieb.
43 - Poskytovanie hotelového ubytovania; dodávanie stravy; domovy dôchodcov; kaviarenské
služby; prevádzkovanie kempových zariadení;
služby závodných jedální; prenájom prechodných
ubytovacích zariadení; penzióny; turistické ubytovne; hotely; denné opatrovateľské služby; reštaurácie; rezervácie penziónov; hotelové rezervácie; samoobslužné reštaurácie; snack bary; penzióny pre zvieratá; služby starostlivosti o deti;
služby denných barov; obsluhovacie služby;
služby prázdninových kempov (ubytovanie);
prenájom prenosných obytných zariadení; rezervácie prechodného ubytovania; motely; prenájom
stoličiek, stolov, stolových prikrývok a skla (riadu); prenájom konferenčných miestností; prenájom stanov; odborné poradenské služby týkajúce
sa uvedených služieb.
44 - Chov zvierat; záhradná architektúra; verejné
kúpele na hygienické účely; turecké kúpele; salóny krásy; lekárske kliniky; chiropraktické služby; kadernícke salóny; výroba vencov; zotavovne; domy oddychu; nemocnice; zdravotná starostlivosť; záhradníctvo; záhradkárstvo; prenájom poľnohospodárskeho zariadenia; masáže; lekárska pomoc; služby optika; pestovateľské
škôlky; fyzioterapia; psychologické testovanie;

sanatóriá; veterinárna pomoc; zubné lekárstvo;
opatrovateľské domovy; vzdušné a pozemné rozprašovanie hnojív a iných poľnohospodárskych
chemikálií; starostlivosť o výzor zvierat; služby
krvnej banky; aranžovanie kvetov; útulky; údržba trávnikov; manikúra; služby pôrodných asistentiek; opatrovanie (lekárske); farmaceutické
poradenstvo; plastická chirurgia; ošetrovanie
stromov; hubenie škodcov (v poľnohospodárstve); ničenie buriny; chov domácich zvieratiek;
starostlivosť o výzor domácich zvierat; implantácia vlasov; služby psychológa; prenájom sanitárnych zariadení; odborné poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
45 - Osobná ochrana osôb; ochranný sprievod;
detektívne agentúry; zoznamovacie služby; nočné stráženie; poručníctvo; otváranie bezpečnostných zámkov; písanie osobných listov; prenájom
večerných šiat; kremačné služby; pátranie po nezvestných osobách; pohreby; pohrebné služby;
prenájom odevov; prenájom šiat; prenájom uniforiem; civilná ochrana; manželské agentúry; vypracovanie horoskopov; hasičské služby; organizovanie náboženských stretnutí; bezpečnostné
konzultácie; odborné poradenské služby týkajúce
sa uvedených služieb.
(540)

(732) RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
7 (511)
(511)

205956
22.4.2004
3.6.2008
1436-98
3.6.1998
18.1.2000
30
30 - Slané a korenené pečivo a zákusky.

(540) Party Stars
(732) LORENZ BAHLSEN SNACK - WORLD HOLDING GmbH & Co. KG, Podbielskistrasse 289,
D-30655 Hannover, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

160
161
451
836
881
885
972
1013
1323
1331
1537
1543
1621
1679
1683
1703
1771
1799
1801
2032A
2140
2143
2702
2785
3078
3089
3090
3091
3092
3095
3097
3099
3104
3107
29298
30490
30812
31246
31261
31267
31282
31668
31712
31717
31718
31727
31734
47779
47817
47877
47882
47883
47927
47928
47929
47965
47998
47999
48016
48027
48055
48058
48106

114331
114332
113066
151381
100160
96791
100130
107653
93209
93859
151425
151431
90037
151435
151471
151439
103024
100216
100429
111115A
100230
100246
151576
152768
152678
152309
152680
152681
152310
152313
152682
152332
152336
152338
94103
155814
156012
155870
155878
155862
155838
155864
155940
157538
157539
155992
156048
162163
162184
162209
162818
162819
162282
162283
162284
162217
162384
162385
162386
162298
162427
162393
162551

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

53409
53589
53620
53633
53634
53638
53643
53661
53674
53676
53677
53704
53718
53727
1230-93
2123-93
2124-93
343-94
548-94
578-94
590-94
603-94
613-94
614-94
615-94
619-94
620-94
670-94
821-94
823-94
847-94
856-94
857-94
858-94
860-94
861-94
862-94
863-94
864-94
905-94
936-94
948-94
955-94
956-94
958-94
960-94
961-94
962-94
1015-94
1022-94
1024-94
1026-94
1028-94
1029-94
1036-94
1045-94
1053-94
1097-94
1110-94
1112-94
1117-94A
1119-94
1123-94

165609
165944
165914
165845
165893
166201
166056
165837
165918
165915
167064
165926
165775
165946
178945
177581
177582
178157
179224
178353
178334
180861
181366
181367
181368
180865
179232
181531
178048
178049
181276
180052
174787
174788
180053
180054
180055
174789
174790
178323
180590
180194
180197
180329
181538
180331
180332
180333
174610
179576
178929
179409
178745
178931
183608
178859
177559
180638
180451
181977
172987A
180830
180640

1136-94
1211-94
1252-94
1273-94
1274-94
1279-94
1280-94
1282-94
1283-94
1286-94
1327-94
1342-94
1357-94
1360-94
1371-94
1417-94
1430-94
1432-94
1438-94
1474-94
1480-94
1481-94
1482-94
1484-94
1485-94
1492-94
1503-94
1518-94
1524-94
1528-94
1566-94
1567-94
1583-94
1592-94
1593-94
1599-94
1607-94
1613-94
1617-94
1631-94
1639-94
1653-94
1657-94
1665-94
1703-94
1708-94
1711-94
1727-94
1730-94
1757-94
1782-94
1783-94
1784-94
1785-94
1786-94
1787-94
1788-94
1789-94
1790-94
1793-94
1796-94
1799-94
1801-94

179990
180692
180592
180833
180593
180346
180347
180227
180228
180231
186556
180239
180069
183611
180352
179330
179772
180241
179745
177627
179562
179563
179747
179497
179498
179748
180353
179838
179749
179062
179412
179414
179610
180355
180247
179613
179019
179572
180357
179554
179460
177502
177670
181553
180604
184052
180607
181986
180661
180362
173417
173418
173419
173420
173421
173422
179799
179800
179801
179804
180078
179807
179143

1803-94
1809-94
1837-94
1846-94
1882-94
1899-94
1900-94
1902-94
1903-94
1904-94
1905-94
1910-94
1912-94
1923-94
1924-94
1928-94
1938-94
1942-94
1944-94
1949-94
1955-94
1957-94
1963-94
1964-94
1970-94
1974-94
1980-94
1981-94
2063-94
2064-94
2065-94
2066-94
2067-94
2068-94
2069-94
2070-94
2071-94
2072-94
2073-94
2074-94
2075-94
2076-94
2077-94
2078-94
2079-94
2080-94
2081-94
2082-94
2083-94
2084-94
2085-94
2086-94
2088-94
2089-94
2090-94
2091-94
2092-94
2587-94
2830-94
94-95

177952
179060
178990
178381
178783
180364
180365
181990
179273
179274
179275
181564
180693
179845
179846
183615
181565
179626
179924
179857
179775
180870
179776
181567
180251
180140
186558
179759
177742
177743
177744
177745
177746
177747
179496
177748
177749
177750
177751
177752
177753
177754
177755
177756
177757
177758
177759
177760
177761
177762
177763
177764
177766
177767
177768
177769
177770
176886
188138
186564

226
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
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90037
16.6.1894
16.6.2004
16.6.2014
1621
16.6.1894
7, 9, 12
Železničné brzdiace prístroje, návestné železničné prístroje, pumpové stroje a všetky ostatné
stroje a súčiastky strojov, okrem hospodárskych
strojov.
(s prioritou od 16.06.1894)
Usmerňovače striedavého prúdu, fotoelektrické
články, elektrické prístroje na reguláciu prúdu
a napätia, mechanické a svetelné zariadenia, železničné návestia, svetelné signálne dosky, elektrické kontrolné prístroje, hydraulické brzdy do
iných vozidiel ako železničné, ich súčasti a príslušenstvo.
(s prioritou od 21.05.1954)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
7 (511)
(510)

94103
17.11.1923
17.11.2003
17.11.2013
29298
17.11.1923
438357
22.6.1923
GB
9
Prístroje, nástroje a zariadenia na prijímanie,
prenášanie a reprodukciu zvuku.

(540)

(540)
(732) HMV (IP) Limited, Shelley House, 2-4 York
Road, Maidenhead SL6 1SR, GB;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(732) WESTINGHOUSE BRAKE AND SIGNAL
HOLDINGS LIMITED, Londýn N.1., GB;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

93209
15.7.1924
15.7.2004
15.7.2014
1323
15.7.1924
21
Sklo.

(540) Pyrex
(732) Corning Incorporated, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu New York, Corning, New York,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

93859
23.4.1934
23.4.2004
23.4.2014
1331
23.4.1934
2
Farby, farbivá a pomocné prostriedky na farbenie.

(540) Ostacet
(732) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

96791
5.4.1944
5.4.2004
5.4.2014
885
5.4.1944
5
Lekárenské prípravky.

(540) Impulsin
(732) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

100130
4.4.1934
4.4.2004
4.4.2014
972
4.4.1934
5
Antipyreticky a analgeticky účinkujúci prostriedok.

(540) Pyrodin
(732) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

100160
5.4.1944
5.4.2004
5.4.2014
881
5.4.1944
5
Lekárenské prípravky.

(540) Trienzym
(732) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha 3, CZ;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

100216
30.6.1944
30.6.2004
30.6.2014
1799
30.6.1944
5
Lekárnické prípravky.

(540) Eronta
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

100230
10.7.1944
10.7.2004
10.7.2014
2140
10.7.1944
5
5 - Liečivá.

(540) Colentrin
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

100246
28.7.1944
28.7.2004
28.7.2014
2143
28.7.1944
5
5 - Lekárnické prípravky.

(540) Hydrovosk
(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu
a služby, Služeb 3, 100 00 Praha 10, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

100429
13.6.1944
13.6.2004
13.6.2014
1801
13.6.1944
1, 5
Liečivé a lekárnické prostriedky a prípravky, prípravky pre zubnú prax, drogy, chemické výrobky
na lekárske, priemyselné, vedecké, fotografické,
poľnohospodárske a lesnícke účely, dezinfekčné
prostriedky, dietetické a výživné prostriedky
a prípravky.

(540) Systogen
(732) INFUSIA, a. s., Hořátev 104, 289 12 Sadská, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

103024
4.5.1934
4.5.2004
4.5.2014
1771
4.5.1934
3
Vosky všetkých druhov a leštidlá.

107653
10.5.1944
10.5.2004
10.5.2014
1013
10.5.1944
5
5 - Liečivá, liečivé výrobky na liečebné účely
a starostlivosť o zdravie, farmaceutické drogy,
prostriedky na ničenie zvierat a rastlín, pasterizačné a ochranné prostriedky (dezinfekčné prostriedky).

(540) Kerolan
(732) AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno,
CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

(540) Mykoseptin
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

227

111115A
19.6.1944
19.6.2004
19.6.2014
2032A
19.6.1944
6, 7, 9, 12
6 - Vysokotlakové nádoby.
7 - Turbogenerátory, elektromotory všetkých
druhov, dynamá, valcovacie stolice, tlačky blokov, preťahovačky, navíjačky, zakružovačky, lisy všetkých druhov, parné turbíny, sústruhy, horizontky, frézovacie hlavy, závitorezné hlavy,
vyvŕtavacie hlavy, strojné súčasti najmä zalomené hriadele, ozubené kolesá, prevodové skrine.
9 - Transformátory všetkých druhov, vypínače,
odpojovače, rozvádzače.
12 - Lokomotívy všetkých druhov, trolejbusy.

(540)

(732) ŠKODA HOLDING a. s., Tylova 1/57, 316 00
Plzeň, okres Plzeň-město, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

113066
7.3.1934
7.3.2004
7.3.2014
451
7.3.1934
32
Pivo všetkých druhov vo fľašiach a v sudoch.

(540) Budvar - budějovické pivo
(732) Budějovický Budvar, národní podnik, Karoliny
Světlé 4, 370 21 České Budějovice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

228
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
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114331
22.2.1924
22.2.2004
22.2.2014
160
22.2.1924
32
32- Prírodná minerálna voda.

(540) Eau Mattoni
(732) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, Karlovy Vary, CZ;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

114332
22.2.1924
22.2.2004
22.2.2014
161
22.2.1924
32
32- Prírodná minerálna voda.

(540) Mattoni Water
(732) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, Karlovy Vary, CZ;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151381
23.3.1954
3.3.2004
3.3.2014
836
3.3.1954
12
Motorové vozidlá všetkých druhov na dopravu
pozemnú, vodnú a vzdušnú a ich súčiastky, šasi,
karosérie, motory a ich súčasti, železničné vozne
a ich súčasti, motorové vozidlá, autobusy, trolejbusy a ich súčasti.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151431
18.5.1954
9.4.2004
9.4.2014
1543
9.4.1954
5
Chemické výrobky a prostriedky na hubenie
škodcov.

(540) ORTHOSAN
(732) Enaspol a. s., Velvěty 33, 417 62 Rtyně nad Bílinou, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151435
20.5.1954
21.4.2004
21.4.2014
1679
21.4.1954
5, 32
Minerálne vody a minerálne soli z nich získané.

(540) CARLSBAD MÜHLBRUNN
(732) Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, Karlovy Vary, CZ;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

151439
10.5.1954
23.4.2004
23.4.2014
1703
23.4.1954
7
Pletacie stroje všetkých druhov.

(540)

(732) TATRA, a. s., 742 21 Kopřivnice, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151425
20.5.1954
9.4.2004
9.4.2014
1537
9.4.1954
1
Chemické výrobky a hnojivá.

(540) GRANAZOT
(732) Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová
společnost, Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(732) TRUSTFIN akciová společnost, Kodaňská
1441/46, 100 10 Praha 10, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)

151471
11.6.1954
21.4.2004
21.4.2014
1683
21.4.1954
8, 11, 21
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(510) Detské vaničky, príslušenstvo pre kachle ako
vedrá na uhlie, koksáky, lopatky na uhlie, príslušenstvo dymových rúr, lampy petrolejové, horáky do lámp, dojačky, kanvy na mlieko, rôzne kuchynské cedidlá a strúhadlá, rôzne formy a formičky na pečivo, plechy na pečenie, naberačky,
lopatky na múku, lopatky na smeti, schránky na
listy, okružovače na repu, šesťnožky, rôzne drôtené náradie do kuchyne ako šľahačky, metly,
mliaždiče, poklopy, sušičky, koše na príbory, pokrievky, vyťahovače, lyžice, spony na zaváracie
fľaše, otvárače korunkových uzáverov, termosové nádoby, uzávery na sódovkové fľaše.
(540) MARS
(732) MARS Svratka, a. s., Libušina ulice 194, 592 02
Svratka, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

151576
3.8.1954
14.7.2004
14.7.2014
2702
14.7.1954
7
Karburátory a benzínové dopravné čerpadlá do
automobilových motorov.

(540) JIKOV
(732) MOTOR JIKOV, a. s., Kněžskodvorská 26,
370 93 České Budějovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152309
6.9.1955
31.8.2004
31.8.2014
3089
31.8.1954
8, 9, 11, 21
Sklenené výrobky, najmä optické sklo, sklenené
náradie, sklenené prístroje, sklenené rúrky, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby,
sklenené lampy a sklá na lampy.

(540) Fiolax
(732) Schott Glas, Mainz, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152310
6.9.1955
31.8.2004
31.8.2014
3092
31.8.1954
8, 9, 11, 21
Sklenené výrobky, najmä optické sklo, sklenené
náradie, sklenené prístroje, sklenené rúrky, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby,
sklenené lampy a sklá na lampy.

(540) Durobax
(732) Schott Glas, Mainz, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
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152313
6.9.1955
31.8.2004
31.8.2014
3095
31.8.1954
8, 9, 11, 21
Sklenené výrobky, najmä optické sklo, sklenené
náradie, sklenené prístroje, sklenené rúrky, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby,
sklenené lampy a sklá na lampy.

(540) Maxos
(732) Schott Glas, Mainz, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152332
8.10.1955
31.8.2004
31.8.2014
3099
31.8.1954
8, 9, 11, 21
Sklenené výrobky, najmä optické sklo, sklenené
náradie, sklenené prístroje, sklenené rúrky, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby,
sklenené lampy a sklá na lampy.

(540) Schottglas
(732) Schott Glas, Mainz, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152336
10.10.1955
31.8.2004
31.8.2014
3104
31.8.1954
8, 9, 11, 21
Sklenené výrobky, najmä optické sklo, sklenené
náradie, sklenené prístroje, sklenené rúrky, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby,
sklenené lampy a sklá na lampy.

(540) Schott
(732) Schott Glas, Mainz, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152338
10.10.1955
31.8.2004
31.8.2014
3107
31.8.1954
8, 9, 11, 21
Sklenené výrobky, najmä optické sklo, sklenené
náradie, sklenené prístroje, sklenené rúrky, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby,
sklenené lampy a sklá na lampy.

(540) DURAN
(732) Schott Glas, Mainz, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

230
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2004 - SK (obnovené ochranné známky)
152678
4.7.1956
31.8.2004
31.8.2014
3078
31.8.1954
8, 9, 11, 21
Sklenené výrobky, najmä optické sklo, sklenené
náradie, sklenené prístroje, sklenené rúrky, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby,
sklenené lampy a sklá na lampy.

(540)

(732) Schott Glas, Mainz, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152680
4.7.1956
31.8.2004
31.8.2014
3090
31.8.1954
8, 9, 11, 21
Sklenené výrobky, najmä optické sklo, sklenené
náradie, sklenené prístroje, sklenené rúrky, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby,
sklenené lampy a sklá na lampy.

(540) Suprax
(732) Schott Glas, Mainz, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152681
4.7.1956
31.8.2004
31.8.2014
3091
31.8.1954
8, 9, 11, 21
Sklenený tovar, najmä optické sklo, sklenené náradie, sklenené prístroje, sklenené trubice, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby,
sklenené lampy a sklá na lampy.

(540) Supremax
(732) Schott Glas, Mainz, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)

152682
4.7.1956
31.8.2004
31.8.2014
3097
31.8.1954
8, 9, 11, 21

(510) Sklenené výrobky, najmä optické sklo, sklenené
náradie, sklenené prístroje, sklenené rúrky, sklenené tyče, sklenené dosky, sklenené nádoby,
sklenené lampy a sklá na lampy.
(540) Jenaer-Glas
(732) SCHOTT JENAer GLASS GmbH, Jena, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152768
3.10.1956
31.7.2004
31.7.2014
2785
31.7.1954
1
Syntetické elastomery (polymerizované zlúčeniny majúce elastické vlastnosti) k všeobecnému
použitiu v tých odvetviach priemyslu, kde je
možné použiť prírodný alebo syntetický kaučuk.

(540) HYPALON
(732) DuPont Dow Elastomers L. L. C., 300 Bellevue
Parkway, Wilmington DE 19809, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

155814
15.5.1964
19.12.2003
19.12.2013
30490
19.12.1963
5
Farmaceutické prípravky obsahujúce digoxín pre
ľudí.

(540) LANOXIN
(732) The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

155838
23.5.1964
8.5.2004
8.5.2014
31282
8.5.1964
1, 3, 5, 10, 32
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre
medicínu, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky
baktericídne, fungicídne insekticídne, dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky
konzervačné, prostriedky na ničenie škodcov
a ničenie rastlín, čistiace prostriedky, medicinálne mydlá, prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej,
zubné výplne a protézy, náplasti, obväzový a šicí
materiál pre chirurgiu, diagnostiká, jedy a minerálne vody s výnimkou prírodných vôd.

(540) ATARALGIN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

155862
16.6.1964
3.5.2004
3.5.2014
31267
3.5.1964
30
Žuvacia guma.

(591) červená, zelená, biela
(732) WM. Wrigley Jr. Company, spoločnosť organizovaná podľa zákonov štátu Delaware, 410 North
Michigan Avenue, Chicago 11, Illinois, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

155864
16.6.1964
2.6.2004
2.6.2014
31668
2.6.1964
8
Žiletky na holenie.

(540) PERSONNA
(732) American Safety Razor Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Verona,
Virginia, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

155870
22.6.1964
14.4.2004
14.4.2014
31246
14.4.1964
34
Tabak spracovaný i nespracovaný, fajčiarske potreby, zápalky, okrem pyroforických zapaľovačov.

(540)

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

155878
23.6.1964
24.4.2004
24.4.2014
31261
24.4.1964

231

7 (511) 2
(510) Organické farbivá, organické pigmenty a polotovary na výrobu organických farbív a pigmentov.
(540) VERSATIN
(732) ALIACHEM a. s., Kodaňská 46, 100 10 Praha 10, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

155940
11.9.1964
17.6.2004
17.6.2014
31712
17.6.1964
34
Cigarety a fajkový tabak.

(732) Philip Morris Products S. A., a Swiss corporation, Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel, CH;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

155992
19.10.1964
27.6.2004
27.6.2014
31727
27.6.1964
1, 3, 5, 10
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre
medicínu, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky
baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky konzervačné, prostriedky na ničenie
škodcov a ničenie rastlín, čistiace prostriedky,
medicinálne mydlá, prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky na ošetrovanie zubov a dutiny
ústnej, zubné výplne a protézy, náplasti, obväzový a šicí materiál pre chirurgiu, diagnostiká, jedy
a minerálne vody s výnimkou prírodných vôd.

(540) KETAZON H
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

156012
12.12.1964
15.2.2004
15.2.2014
30812
15.2.1964
1, 5
Chemické, farmaceutické a veterinárne prípravky.

(540) HEMA - COMBISTIX
(732) BAYER CORPORATION, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Indiana, 1884 Miles Avenue, Elkhart, Indiana 46515, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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156048
10.12.1964
2.7.2004
2.7.2014
31734
2.7.1964
5
Farmaceutické prípravky a látky na použitie v lekárstve a zverolekárstve, zdravotnícke látky
a dezinfekčné prostriedky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540) INDERAL
(732) AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope Gate,
London W1Y 6LN, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157538
25.8.1967
24.6.2004
24.6.2014
31717
24.6.1964
23
Priadze a nite.

(540) TORAYLON
(732) Toray Industries Inc., Tokio, JP;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157539
25.8.1967
24.6.2004
24.6.2014
31718
24.6.1964
24
Textilný kusový tovar (pletený, sieťovaný, tkaný
a netkaný).

(540) TETLEX
(732) Toray Industries Inc., Tokio, JP;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162163
19.11.1974
19.3.2004
19.3.2014
47779
19.3.1974
6, 7, 8, 12, 39
Hydraulické pracovné cylindre, hydropneumatické tlakové akumulátory, hydropneumatické perá,
kvapalinové perá, hydraulické tlakové prevody,
hydraulické skúšobné zariadenia, nástroje a pracovné náradie uvádzané do pohybu hydraulickou
cestou, hydraulické vedenia a ich spoje, hydraulické čerpadlá s výnimkou čerpadiel s axiálnym
piestom, kvapalinové ventily, zariadenia na zdvíhanie prevrhnutých koľajových vozidiel uvádzaných do činnosti hydraulickou cestou, ako aj ich
doprava a posadenie na správnu koľaj.

(540) LUKAS
(732) LUKAS Hydraulik GmbH & Co. KG, Weinstrasse 39, 91058 Erlangen, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

162184
20.1.1975
1.4.2004
1.4.2014
47817
1.4.1974
30
Káva, čaj, kakao,cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky, múka a obilné výrobky určené na
ľudskú výživu, napr.: sušené vločky a pod., nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády, chlieb, sucháre a sušienky, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy, kvasnice,
prášky do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot,
chuťové omáčky, korenia, ľad.

(540) WINTERMINTS
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 410
North Michigan Avenue, 60611 Chicago, Illinois, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162209
10.2.1975
6.5.2004
6.5.2014
47877
6.5.1974
10
Kremičito-gumové prostetické zariadenie a materiály na použitie v lekárstve, chirurgii a zubnom
lekárstve.

(540) SILASTIC
(732) Dow Corning Corporation, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Michigan, Midland, Michigan 48686-0994, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162217
13.2.1975
17.6.2004
17.6.2014
47965
17.6.1974
5
Menštruačné tampóny.

(540) o.b.
(732) Johnson & Johnson GmbH, Düsseldorf, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162282
20.3.1975
31.5.2004
31.5.2014
47927
31.5.1974
28
Telocvičné a športové náradie a potreby, rybárske náčinie, náradie na zimné športy.

(540) ABU
(732) Abu Aktiebolag, Karlshamn, SE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162283
20.3.1975
31.5.2004
31.5.2014
47928
31.5.1974
28
Telocvičné a športové náradie a potreby, rybárske náčinie, náradie na zimné športy.

(540) CARDINAL
(732) Abu Aktiebolag, Karlshamn, SE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162284
20.3.1975
31.5.2004
31.5.2014
47929
31.5.1974
28
Telocvičné a športové náradie a potreby, rybárske náčinie, náradie na zimné športy.

(540) AMBASSADEUR
(732) Abu Aktiebolag, Karlshamn, SE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162298
17.3.1975
4.7.2004
4.7.2014
48027
4.7.1974
1,4
Zmäkčovadlá, chemické prípravky na spájkovanie, priemyselné oleje a tuky (iné ako jedlé oleje
a tuky a éterické oleje), oleje a tekutiny na rezanie, chladenie a brúsenie, mastivá, svietivá, palivá (vrátane motorového benzínu).

(540) SHELL METALINA
(732) Shell International Petroleum Company Limited,
Shell Centre, London SE1 7NA, GB;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

162384
21.5.1975
26.6.2004
26.6.2014
47998
26.6.1974
25
Odevy, bielizeň, obuv, najmä topánky, ťapky.
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(732) JOCKEY INTERNATIONAL, INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Wisconsin, Kenosha, Wisconsin, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162385
21.5.1975
26.6.2004
26.6.2014
47999
26.6.1974
25
Odevy, bielizeň, obuv, najmä topánky, ťapky.

(540) Y - FRONT
(732) JOCKEY INTERNATIONAL, INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Wisconsin, Kenosha, Wisconsin, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162386
21.5.1975
2.7.2004
2.7.2014
48016
2.7.1974
9
Kondenzátory, doštičky s plošnými obvodmi, polovodičové prvky, odpory, zariadenia na zapojovanie a prerušovanie elektrických okruhov, batérie a suché články.

(540) ELNA
(732) ELNA KABUSHIKI KAISHA, 8-11, Shin Yokohama 3 chome, Kouhoku-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa-Ken, JP;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162393
23.5.1975
25.7.2004
25.7.2014
48058
25.7.1974
5
Vakcíny na liečenie alergie.

(540) POLLINEX
(732) Allergy Therapeutics Limited, 7 Devonshire Square, Cutlers Gardens, London EC2M 4YH, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

(540)

162427
18.6.1975
22.7.2004
22.7.2014
48055
22.7.1974
9
9- Mechanicky nahrávané fonografické záznamy,
kotúče magnetofónových pások a magnetofónové
kazety.

MCA

234
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(732) USI Entertainment Inc., 100 Universal City Plaza, Universal City, California 91608, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162551
20.10.1975
28.8.2004
28.8.2014
48106
28.8.1974
30
Sucháre, sušienky, sladké pečivo a cukrárske výrobky.

(540) McVITIE´S
(732) UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Hayes Park,
Hayes End Road, Hayes, Middlesex UB4 8EE, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162818
23.4.1976
8.5.2004
8.5.2014
47882
8.5.1974
6, 7, 12
Ložiskové kovy a ložiskové kovové zliatiny, surové a čiastočne opracované všeobecné kovy
a ich zliatiny, kovové časti mostov a budov, časti
mostov a budov vyrobené z kombinácie materiálov kovových a nekovových s prevažujúcou kovovou zložkou, nosníky na mosty, budovy, inžinierske stavby a priemyselné zariadenia, všetko
vyrobené z kovov alebo z kombinácie kovových
a nekovových materiálov s prevažujúcou kovovou zložkou, časti a príslušenstvá všetkých týchto druhov nosníkov; podpery, puzdrá a oporné
podložky, všetko ako časti strojov, ak patria do
triedy 7, časti strojov, ak patria do triedy 7
a sú vyrobené prevažne zo zmesí polytetrafluoretylénových umelých hmôt, práškový kov a grafit,
strojové ložiská, guľové kĺby na stroje, časti
a príslušenstvá všetkých uvedených výrobkov;
vozidlá pozemné a koľajové, plavidlá, lietadlá,
motory s vnútorným spaľovaním do cestných
a koľajových vozidiel, parné stroje na cestné vozidlá, súčasti podvozkov na cestné a koľajové
vozidlá, nosné rámy, puzdrá a oporné podložky
a časti nosných rámov, všetko na vozidlá pozemné, lietadlá a plavidlá, guľové kĺby na vozidlá,
časti a príslušenstvá všetkých uvedených výrobkov.

(540) DU
(732) Glacier Garlock Bearings, Inc., 700 Mid Atlantic
Parkway, Thorofare, New Jersey 08086, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)

162819
23.4.1976
12.5.2004
12.5.2014
47883
12.5.1974
6, 7, 12

(510) Ložiskové kovy a ložiskové kovové zliatiny, surové a čiastočne opracované všeobecné kovy
a ich zliatiny, kovové časti mostov a budov, časti
mostov a budov vyrobené z kombinácie materiálov kovových a nekovových s prevažujúcou kovovou zložkou, nosníky na mosty, budovy, inžinierske stavby a priemyselné zariadenia, všetko
vyrobené z kovov alebo z kombinácie kovových
a nekovových materiálov s prevažujúcou kovovou zložkou, časti a príslušenstvá všetkých týchto druhov nosníkov; podpery, puzdrá a oporné
podložky, všetko ako časti strojov, ak patria do
triedy 7, časti strojov, ak patria do triedy 7
a sú vyrobené prevažne zo zmesí polytetrafluoretylénových umelých hmôt, práškový kov a grafit,
strojové ložiská, guľové kĺby na stroje, časti
a príslušenstvá všetkých uvedených výrobkov;
vozidlá pozemné a koľajové, plavidlá, lietadlá,
motory s vnútorným spaľovaním do cestných
a koľajových vozidiel, parné stroje na cestné vozidlá, súčasti podvozkov na cestné a koľajové
vozidlá, nosné rámy, puzdrá a oporné podložky
a časti nosných rámov, všetko na vozidlá pozemné, lietadlá a plavidlá, guľové kĺby na vozidlá,
časti a príslušenstvá všetkých uvedených výrobkov.
(540) DX
(732) Glacier Garlock Bearings, Inc., 700 Mid Atlantic
Parkway, Thorofare, New Jersey 08086, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165609
6.3.1984
18.11.2003
18.11.2013
53409
18.11.1983
19
Nevýbušné maltovinové zmesi na rozpojovanie
tuhých sústav.

(540) CEVAMIT
(732) Calmit, spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165775
23.10.1984
11.7.2004
11.7.2014
53718
11.7.1984
1, 3, 5, 10, 31
Chemické výrobky pre zdravotnícky priemysel,
umelé a syntetické živice; chemické výrobky na
konzervovanie potravín; výrobky kozmetické,
éterické oleje, zdravotnícke mydlá; prostriedky
na čistenie zubov; výrobky farmaceutické, veterinárske a zdravotnícke; liečivá pre ľudí a zvieratá, medikované kŕmne prípravky, výrobky dietetické pre deti a chorých, náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dentálne výrobky; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie burín a škodlivých zvierat; medicinálne nápoje; sirupy na farmaceutické účely; umelé zuby; chemické prísady
do krmív.
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(540) SPOFAX
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165837
14.1.1985
22.5.2004
22.5.2014
53661
22.5.1984
1, 9, 12, 17, 21
Chemické výrobky pre priemysel a poľnohospodárstvo, diely z plastických hmôt, najmä diely
pre elektrotechnický, automobilový priemysel,
domáce náradie z plastických hmôt ako hrable
a lopatky, nádoby do domácnosti z plastických
hmôt ako koše a vedrá.

(540) TABOREN
(732) SILON a. s., 391 02 Planá nad Lužnicí, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

165845
14.1.1985
4.5.2004
4.5.2014
53633
4.5.1984
9
9 - Elektrické stroje a prístroje, elektrické oznamovacie stroje a prístroje, úžitkové elektronické
stroje a prístroje (s výnimkou lekárskych strojov
a prístrojov), elektrické materiály.

(540)

(732) MINOLTA KABUSHIKI KAISHA (MINOLTA
Co., LTD), Osaka Kokusai Building 3-13,
2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka, JP;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165893
15.3.1985
4.5.2004
4.5.2014
53634
4.5.1984
1, 9, 10
Fyzikálne a chemické prístroje a nástroje (s výnimkou úžitkových elektronických strojov a prístrojov), optické prístroje a nástroje (s výnimkou
úžitkových elektronických strojov a prístrojov),
fotografické prístroje a nástroje, kinematografické prístroje a nástroje, meracie prístroje a nástroje (s výnimkou úžitkových elektronických strojov a prístrojov a meracích prístrojov elektrických a magnetických), lekárske prístroje a nástroje, ich časti a príslušenstvo, fotografické materiály.
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(540)

(732) MINOLTA KABUSHIKI KAISHA (MINOLTA
Co., LTD), Osaka Kokusai Building 3-13,
2-Chome, Azuchi-Machi, Chuo-Ku, Osaka, JP;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

165914
18.4.1985
18.4.2004
18.4.2014
53620
18.4.1984
34
Spracovaný alebo nespracovaný tabak.

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165915
18.4.1985
6.6.2004
6.6.2014
53676
6.6.1984
34
Spracovaný alebo nespracovaný tabak.

(540) GOLD BOND
(732) GALLAHER LIMITED, Weybridge,Surrey, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165918
24.4.1985
5.6.2004
5.6.2014
53674
5.6.1984
42
Hotelové služby, poskytovanie ubytovania a reštauračné služby v hoteloch.
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(540)

(732) Six Continents Hotels, Inc., 3, Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165926
8.5.1985
20.6.2004
20.6.2014
53704
20.6.1984
5
Farmaceutické prípravky a látky.

(510) Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely; prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje
a nástroje určené k prenášaniu rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne používané na riadenie
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické
a prístroje a nástroje elektrické, nezačlenené do
iných tried; prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografické, kinematografické,
optické vrátane premietačov obrazov a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a
meranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane
signálnych píšťaliek; prístroje a nástroje určené
na kontrolné účely; prístroje a nástroje na účely
záchranné a učebné; automaty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo známky, prístroje na
záznam a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierovacích strojov; hasiace prístroje;
špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú
zaradené do tejto triedy.
(540)

(540) PROZAC
(732) Eli Lilly and Company, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Indiana, Indianapolis, Indiana, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165944
20.5.1985
3.4.2004
3.4.2014
53589
3.4.1984
3
Neliečivé toaletné prípravky, prípravky proti poteniu, dezodoranty na osobné použitie, zubné
pasty, vlasové prípravky, šampóny, voňavky.

(540) HEADLINES
(732) WELLA AG, Darmstadt, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

165946
20.5.1985
19.7.2004
19.7.2014
53727
19.7.1984
5
Farmaceutické a veterinárske výrobky.

(540) MINIPRESS - SR
(732) Pfizer Inc., 235 East, 42nd Street, New York,
New York 10017, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)

166056
18.9.1985
10.5.2004
10.5.2014
53643
10.5.1984
9

(732) Sharp Kabushiki Kaisha, 22-22, Nagaike-cho,
Abeno-ku, Osaka, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166201
9.4.1986
4.5.2004
4.5.2014
53638
4.5.1984
7, 8, 9, 11
Čerpadlá: odstredivé čerpadlá so špirálovou skriňou, axiálne čerpadlá, diagonálne čerpadlá, ponorné motorové čerpadlá, samonasávacie, čerpadlá, vákuové čerpadlá, čerpadlá použiteľné ako
hydromotor, podtlakové tepelné čerpadlá, zubové
čerpadlá, skrutkové čerpadlá, vysokotlakové sprchové čističe. Vodné turbíny: Francisove turbíny,
vrtuľové vodné turbíny, Kaplanove turbíny, Peltonove turbíny, reverzibilné turbíny. Pneumatické stroje: odstredivé dúchadlá, radiálne ventilátory, lopatkové ventilátory, niekoľkolopatkové
ventilátory, axiálne ventilátory, rotačné dúchadlá,
odstredivé kompresory, axiálne kompresory, rotačné plynomery, dezintegrátory, expandéry plynu, aerodynamické tunely, aerátory. Chladiace
stroje: odstredivé chladiace stroje, absorpčné
chladiace stroje, plynové chladiče, tepelné čerpadlá, chladiace jednotky, rúrkové jednotky
s ventilátorom, chladiace veže. Kotly: vodorúrové kotly, kotly na ohrievanie vody, balené kotly.
Strojové zariadenia: zariadenia na získavanie
plynu zo spaľovania odpadkov, kompostovacie
čistiace zariadenia, drviče, odsírovacie zariadenia, zberače prachu, dezodoračné zariadenia,
práčky na plyn, dopravníky na mestské odpadky,
spaľovacie pece, spaľovacie pece na odpadky,
sedimentačné zariadenia, rýchlofiltre, ionomeniče, automatické dávkovacie zariadenia pre proces
fermentácie splaškových kalov a odpadkov na
tvorbu kompostov, kompostovacie zariadenia,
cukrovary, solivary, odparky, kyslíkové bieliace
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zariadenia, vzduchové systémy pre papierenské
stroje, regeneračné zariadenia na výrobu polobuničiny polochemickým procesom, fermentačné
zariadenia, odstredivé zariadenia na odvodňovanie kalu, pneumatické dopravníky, selektívne
rozprašovacie triediče, tlmiče. Olejové hydraulické stroje: olejové hydraulické čerpadlá, olejové hydraulické motory, olejové hydraulické prevody, olejové hydraulické stroje všeobecne. Jadrové zariadenia: demineralizátory kondenzátu,
zariadenia na spracovanie rádioaktívnych tekutých odpadov (filtre, demineralizátory a odparovače), zariadenia na bituminizáciu rádioaktívnych odpadov, zariadenia na spracovanie rádioaktívnych plynných odpadov. Priemyslové stroje:
parné turbíny, hydraulické monitory, hydraulické
spojky, vodné fontánové prístroje vrátane potrubí, trysiek, čerpadiel, zariadení na čistenie vody,
svetelných a zvukových zdrojov, ozubené prevody, ventily, filtre, zariadenia na získavanie energie, automatické tyčové sitá. Elektrické prístroje:
prístrojové dosky, vstupné panely, riadiace ústredne, uzavreté rozvádzače, špeciálne motory,
prístrojové vybavenia, zariadenia na spracovanie
úžitkovej, odpadovej, priemyslovej a priemyslovej odpadovej vody, stroje, náradia a prístroje na
spracovanie úžitkovej, odpadovej, priemyslovej
a priemyslovej odpadovej vody, zariadenia na
spracovanie odpadkov a priemyselného odpadu,
manometre, špeciálne manometre, teplomery,
vlhkomery, regulátory, vibračné sitá, striasadlové
rotačné triediče, valcové stierače, triediče, zariadenia na odstraňovanie vody z mokrého piesku.
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melasa, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica,
ocot, omáčky (s výnimkou šalátových zálievok),
korenie, ľad.
(540) NUTRASWEET
(732) NUTRASWEET PROPERTY HOLDINGS,
INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu
Delaware, 200 World Trade Center, Merchandise
Mart, Chicago, Illinois, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

172987A
18.11.1994
11.5.2004
11.5.2014
1117-94A
11.5.1994
6.11.2001
30, 35, 40
30 - Múka a obilné prípravky, výrobky z múky
a semien, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukrovinky, zákusky, cestoviny, krupica, makaróny, žemle.
35 - Obchodné konzultácie a obchodná poradenská činnosť.
40 - Mlynárstvo.

(540)

(540)
(732) PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;

(732) Ebara Corporation, 11-1, Haneda Asahi-cho,
Ota-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167064
17.10.1988
6.6.2004
6.6.2014
53677
6.6.1984
1, 5, 30
Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,
nespracované umelé živice, nespracované plastické hmoty, hnojivá, hasiace zmesi, prípravky na
mäkčenie a spájanie, chemické prípravky na
konzervovanie potravín, prípravky na vypracovávanie koží, lepidlá pre priemyselné účely; prípravky farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke, dietetické prípravky pre lekárske účely, potraviny pre deti a dojčatá, náplaste, obväzový
materiál, materiál pre výplne zubov, zubný vosk,
dezinfekčné prípravky, prípravky na ničenie
hmyzu, prípravky fungicídne a herbicídne; káva,
čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, umelá káva, múka, prípravky vyrobené z obilnín, chlieb,
koláče a cukrárenské výrobky, zmrzliny, med,

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

173417
20.1.1995
8.8.2004
8.8.2014
1782-94
8.8.1994
12.4.1995
4
Motorové oleje.

(540) MADIT - SUPER
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

173418
20.1.1995
8.8.2004
8.8.2014
1783-94
8.8.1994
12.4.1995
4
Motorové oleje.

(540) MADIT - TURBO - TRUCK
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK
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(450)
7 (511)
(510)
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173419
20.1.1995
8.8.2004
8.8.2014
1784-94
8.8.1994
12.4.1995
4
Motorové oleje.

(540) MADIT- UNIOL
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

173420
20.1.1995
8.8.2004
8.8.2014
1785-94
8.8.1994
12.4.1995
4
Motorové oleje.

(540) MADIT-TURBO PLUS
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

173421
20.1.1995
8.8.2004
8.8.2014
1786-94
8.8.1994
12.4.1995
4
Motorové oleje.

(540) MADIT- SUPER 2000
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

173422
20.1.1995
8.8.2004
8.8.2014
1787-94
8.8.1994
12.4.1995
4
Motorové oleje.

(540) MADIT-AXOL
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

174610
23.5.1995
3.5.2004
3.5.2014
1015-94
3.5.1994
9.8.1995
16
16 - Výrobky z papiera, najmä: toaletný papier,
hygienické vreckovky, servítky, kuchynské
utierky.

(540)

(732) Tento Slovakia, a. s., Celulózka 3494, 010 01 Žilina, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

174787
7.6.1995
14.4.2004
14.4.2014
857-94
14.4.1994
14.9.1995
29
Tavený syr.

(540) Riki
(732) MILEX NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto nad Váhom, SK;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

174788
7.6.1995
14.4.2004
14.4.2014
858-94
14.4.1994
14.9.1995
29
Tavený syr.

(540) Deni
(732) MILEX NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto nad Váhom, SK;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

174789
7.6.1995
14.4.2004
14.4.2014
863-94
14.4.1994
14.9.1995
29
Tavený syr.

(540) Zajko
(732) MILEX NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto nad Váhom, SK;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

174790
7.6.1995
14.4.2004
14.4.2014
864-94
14.4.1994
14.9.1995
29
Tavený syr.

(540) Macík
(732) MILEX NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto nad Váhom, SK;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

176886
30.4.1996
31.10.2004
31.10.2014
2587-94
31.10.1994
7.8.1996
32, 33
Víno, alkoholické nápoje, nízkoalkoholické nápoje, nealkoholické nápoje.

(540) KARPATSKÁ PERLA
(732) Karpatská perla, s. r. o., Nádražná 57, 900 81
Šenkvice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177502
11.2.1997
21.7.2004
21.7.2014
1653-94
21.7.1994
7.5.1997
29, 30
Múka, obilniny a výrobky z nich určené na ľudskú výživu; ryža, ryža v balíčkoch na varenie,
predvarená alebo dehydratovaná ryža, cestoviny,
cestá na výrobu talianskych cestovín; nátierky,
hotové jedlá alebo polotovary, zákusky a malé
občerstvenia medzi hlavnými jedlami obsahujúce
najmä uvedené produkty, môžu tiež obsahovať
prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny, zeleniny,
syra; koreniny a sušené bylinky; hotové potraviny pripravené z proteínových substancií ako prísady do jedál vo forme kúskov, prášku alebo
v texturovanej forme; čaj, káva, kávové náhradky, kakao, čokoládové nápoje, uvedené výrobky
tiež v extrahovanej forme (tekutej alebo sušenej)
ako hotové nápoje, nápoje vo vrecúškach, ako aj
nápoje na predaj v automatoch, uvedené produkty tiež vo forme nátierok alebo plniek do pekárskych, cukrárskych výrobkov a cukroviniek,
všetko obsahujúce menované produkty v tuhom
stave; sirupy, sirup z melasy, cukor, med, omáčky (zahŕňajúce dressingy do šalátov); zmrzliny,
smotanové a ovocné zmrzlinové krémy, potravinársky ľad, zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky a cukrárske výrobky, chlieb, keksy, sušienky, torty, koláče, biskvity, pekárske a cukrárske výrobky, cukrovinky, pralinky, bonbóny, čokoláda, čokoládové výrobky, plnky do pekárskych a cukrárskych výrobkov z uvedených produktov, ako aj pochúťky a jedlá na občerstvenie
vyrobené z uvedených produktov.
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(540) FANFARE
(732) MARS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177559
13.2.1997
5.5.2004
5.5.2014
1053-94
5.5.1994
7.5.1997
25
Pánske, dámske a detské oblečenie a obuv, košele, tričká, spodná bielizeň, plavky, nohavice,
podprsenky, vesty, ponožky, topánky.

(540) VANS
(732) VANS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 15700 Shoemaker Avenue,
SANTA FE SPRINGS, California 90670, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177581
13.2.1997
22.11.2003
22.11.2013
2123-93
22.11.1993
7.5.1997
9
Prístroje a zariadenia na záznam, reprodukciu,
príjem a vysielanie zvuku a obrazu, televízne prístroje, rádiové a audiovizuálne prístroje a zariadenia, prístroje na prenos zvuku, videorekordéry
a reprodukčné prístroje a zariadenia, pásky a disky na zvukové záznamy a videozáznamy, kazety,
disky, CD platne, pásky, spojovacie drôty a káble, časti a súčasti uvedených prístrojov.

(540)

(732) HMV (IP) Limited, Shelley House, 2-4 York
Road, Maidenhead SL6 1SR, GB;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)

177582
13.2.1997
22.11.2003
22.11.2013
2124-93
22.11.1993
7.5.1997
9

240

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2004 - SK (obnovené ochranné známky)

(510) Prístroje a zariadenia na záznam, reprodukciu,
príjem a vysielanie zvuku a obrazu, televízne prístroje, rádiové a audiovizuálne prístroje a zariadenia, prístroje na prenos zvuku, videorekordéry
a reprodukčné prístroje a zariadenia, pásky a disky na zvukové záznamy a videozáznamy, kazety,
disky, CD platne, pásky, spojovacie drôty a káble, časti a súčasti uvedených prístrojov.
(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177742
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2063-94
13.9.1994
89863
26.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) KETADOL
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(732) HMV (IP) Limited, Shelley House, 2-4 York Road, Maidenhead SL6 1SR, GB;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177627
17.2.1997
27.6.2004
27.6.2014
1474-94
27.6.1994
7.5.1997
5
Farmaceutické prípravky a substancie.

(540) DIVINA
(732) Orion Corporation, Orionintie 1, F- 02200 Espoo, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177670
19.2.1997
22.7.2004
22.7.2014
1657-94
22.7.1994
7.5.1997
1,17
Chlórové polyvinylchloridové (plastové) prísady
na potrubie a príslušenstvo na rozvod teplej a studenej vody; chlórové polyvinylchloridové (plastové) potrubie a príslušenstvo na rozvod teplej
a studenej vody.

(540)

(591) žltá
(732) Noveon IP Holdings Corporation, 9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177743
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2064-94
13.9.1994
89864
26.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) MONDEPIN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177744
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2065-94
13.9.1994
89865
26.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) INTERDEPIN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177745
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2066-94
13.9.1994
89866
26.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) DEPIN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177746
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2067-94
13.9.1994
89867
26.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) SUPERDEPIN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177747
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2068-94
13.9.1994
90179
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) KARON
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)
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177748
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2070-94
13.9.1994
90181
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) FOMYLAN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177749
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2071-94
13.9.1994
90182
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) CARBOSAN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177750
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2072-94
13.9.1994
90183
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) OFLOXIN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
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(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)
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177751
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2073-94
13.9.1994
90184
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) MUCOSIN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177752
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2074-94
13.9.1994
90185
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) HELUR
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177753
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2075-94
13.9.1994
90186
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) LYPAZOL
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177754
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2076-94
13.9.1994
90187
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) AGMARIN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177755
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2077-94
13.9.1994
90188
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) AHERPIN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177756
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2078-94
13.9.1994
90189
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) OXAM
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177757
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2079-94
13.9.1994
90190
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) IBUSPAS
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177758
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2080-94
13.9.1994
90191
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) IBALGIN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177759
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2081-94
13.9.1994
90192
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) HEALIN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)
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177760
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2082-94
13.9.1994
90193
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) LECALOPUR
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177761
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2083-94
13.9.1994
90194
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) RILEPUR
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177762
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2084-94
13.9.1994
90195
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) OFLECIN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

244
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)
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177763
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2085-94
13.9.1994
90196
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) IBUDEN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177764
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2086-94
13.9.1994
90197
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) MODAFEN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177766
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2088-94
13.9.1994
90199
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) STOPVIRAL
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177767
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2089-94
13.9.1994
90200
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) PARADAN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177768
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2090-94
13.9.1994
90201
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) LYSOGAM
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177769
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2091-94
13.9.1994
90202
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) TAKAREN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(450)
7 (511)
(510)

177770
21.2.1997
13.9.2004
13.9.2014
2092-94
13.9.1994
90203
31.5.1994
CZ
7.5.1997
1, 3, 5
Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky baktericídne a fungicídne, kozmetické prípravky, liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, masti,
organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky
posilňujúce a dietetické, diagnostiká.

(540) RHINAL
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177952
14.2.1997
9.8.2004
9.8.2014
1803-94
9.8.1994
4.6.1997
3
Bieliace prípravky a iné látky na pranie; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie;
mydlá, voňavkárske výrobky, esenciálne oleje,
kozmetické prípravky a prípravky na vlasy
a ústnu dutinu.

(540)

(732) ARAMIS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 767 Fifth Avenue, New
York, NY 10153, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178048
9.9.1997
7.4.2004
7.4.2014
821-94
7.4.1994
4.6.1997
10.12.1997
2
2 - Riedidlá do náterových hmôt.

(540) ARSOL
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

245

178049
9.9.1997
7.4.2004
7.4.2014
823-94
7.4.1994
4.6.1997
10.12.1997
9
9 - Prístroje a zariadenia na záznam, prenos
a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu všetkých
druhov, telekomunikačné prístroje a zariadenia
všetkých druhov, televízne prístroje, prístroje
a zariadenia na satelitný televízny príjem a na
dekódovanie satelitného televízneho príjmu, telefónne prístroje, videotelefóny, modemy, zariadenia na spracovanie údajov, počítače a ich periférne vybavenie vrátane videomonitorov a diskových jednotiek, počítačové programy, časti a príslušenstvá všetkých uvedených výrobkov.

(540) PACE
(732) Pace Micro Technology plc, Victoria Road, Saltaire, West Yorkshire, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

178157
21.10.1997
9.2.2004
9.2.2014
343-94
9.2.1994
9.7.1997
14.1.1998
25
25 - Odevy a ich časti.

(732) UNIVERSITY OF MICHIGAN, 3014 Fleming
Administration Building, Ann Arbor, Michigan, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178323
24.10.1997
18.4.2004
18.4.2014
905-94
18.4.1994
9.7.1997
14.1.1998
5
5 - Farmaceutické výrobky a liečivé prípravky na
liečbu infekcií.

(540) AMPHOCIL
(732) ALZA CORPORATION, 1900 Charleston Road,
Mountain View, CA 94039-7210, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK
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(111)
(151)
(156)
(180)
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(511)
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178334
24.10.1997
11.3.2004
11.3.2014
590-94
11.3.1994
9.7.1997
14.1.1998
3
3 - Prípravky na farbenie vlasov, vlasové kondicionéry, vlasové prípravky s liečivými a spevňujúcimi účinkami.

(540) NATURAL INSTINCTS
(732) Procter & Gamble Hair Care LLC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178353
17.11.1997
9.3.2004
9.3.2014
578-94
9.3.1994
6.8.1997
4.2.1998
4
4 - Prísady do mazacích olejov, mazacie oleje,
mazacie tuky.

(540)

(732) N. C. N. SLOVAKIA s. r. o., Letná 3, 831 03
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178381
19.11.1997
16.8.2004
16.8.2014
1846-94
16.8.1994
6.8.1997
4.2.1998
3
3 - Prostriedky na starostlivosť o telo a krásu,
najmä prípravky na starostlivosť o pleť, pleťové
masky, rúže, kozmetické prípravky na obočie
a riasy, kozmetické opaľovacie prostriedky, masážne krémy a oleje, prostriedky na umývanie
vlasov, vlasové oleje, holiace krémy, dozodoranty na osobné použitie, vodičky na vlasy, parfumériové výrobky, éterické oleje, toaletné myd-lá,
prostriedky na čistenie zubov.

(540)

(732) Eurocos Cosmetic GmbH, Zeppelinallee 47,
D-60487 Frankfurt am Main, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178745
17.12.1997
3.5.2004
3.5.2014
1028-94
3.5.1994
10.9.1997
4.3.1998
5, 10
5 - Farmaceutické prípravky.
10 - Lekárske prístroje a nástroje.

(540) MIRENA
(732) SCHERING OY, Pansiontie 47, 20210 Turku, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178783
17.12.1997
16.8.2004
16.8.2014
1882-94
16.8.1994
10.9.1997
4.3.1998
5
5 - Vitamínové a minerálne doplnky k potravinám.

(540) NUTRIEDGE
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178859
18.12.1997
4.5.2004
4.5.2014
1045-94
4.5.1994
10.9.1997
4.3.1998
25
25 - Dámska a pánska spodná bielizeň, body,
plavky dámske a pánske.

(540)

(732) ANDREA, s. r. o., J. Zigmundíka 296/3, 922 03
Vrbové, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

178929
18.12.1997
3.5.2004
3.5.2014
1024-94
3.5.1994
10.9.1997
4.3.1998
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7 (511) 25
(511) 25 - Obuv, najmä čižmy, poltopánky, vysoká
športová obuv, športová obuv, letná obuv, sandále, papuče, obuv na futbal a americký futbal.
(540)

(732) HAKSAN CO., LTD., 744-9, Kwang An
4-Dong, Nam-Gu, Busan-Shi, KR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178931
18.12.1997
3.5.2004
3.5.2014
1029-94
3.5.1994
10.9.1997
4.3.1998
30
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a obilné výrobky, chlieb,
sucháre a sušienky, jemné pečivo a cukrovinky,
zmrzliny, med, sirup z melasy, kvasnice, prášky
do pečiva, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové
omáčky, čierne korenie, ľad.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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178990
18.12.1997
12.8.2004
12.8.2014
1837-94
12.8.1994
90306
6.6.1994
CZ
10.9.1997
4.3.1998
1, 12, 17, 19, 32, 42
1 - Výrobky organickej chémie - viskózový hodváb kordový, karboxymetylcelulóza, výrobky na
báze perlovej celulózy; tuhé priemyselné hnojivá - liadok amónny s vápencom, liadok vápenatý,
vápenec jemne mletý, kombinované hnojivá;
ďalšie výrobky anorganickej chémie-kvapalné
hnojivá, kyselina dusičná, síran sodný, prípravky
na výrobu zubných pást (1. stabilizovaný dikalciumdihydrát, 2. zrážaný uhličitan vápenatý);
destilovaná voda.
12 - Katalytické vložky na automobily.
17 - Fólie, vaky (vrecká).
19 - Keramické dlaždice s výnimkou kovových.
32 - Šumivé nápoje v prášku, sódová voda.
42 - Služby hotelové, zabezpečenie ochrany majetku (stráženie).

(540)

(540)

(732) Lovochemie a. s., Terezínská 147, 410 17 Lovosice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(732) Oy Karl Fazer Ab, 00941 Helsinki, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178945
18.12.1997
22.7.2003
22.7.2013
1230-93
22.7.1993
10.9.1997
4.3.1998
24, 25, 40
24 - Textílie, látky (vlnené).
25 - Odevy, sukne, šaty, nohavice, bielizeň, kabáty, klobúky, konfekcia, košele, kostýmy, obleky, kravaty, pleteniny, pulóvre, pyžamá, odevné
doplnky.
40 - Dámske a pánske krajčírstvo, úprava odevov, strihanie látok (strihová služba).

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179019
19.12.1997
18.7.2004
18.7.2014
1607-94
18.7.1994
89021
28.4.1994
CZ
10.9.1997
4.3.1998
7, 42
7 - Reťaze, prevody, nástroje mechanické, stroje
s mechanickým pohonom.
42 - Vývoj nových výrobkov, zámočníctvo.

(540)

(540)

(732) Králová Violeta, Pifflova 6, 851 01 Bratislava, SK;

(732) ČZ Řetězy, spol. s r.o., Tovární 202, 386 01
Strakonice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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extrahovanej forme (tekutej alebo sušenej), ako
hotové nápoje, nápoje vo vrecúškach, aj ako nápoje na predaj v automatoch, uvedené produkty
tiež vo forme nátierok alebo plniek do pekárskych, cukrárskych výrobkov a cukroviniek,
všetko obsahujúce menované produkty v tuhom
stave; sirupy, sirup z melasy, cukor, med, omáčky (zahŕňajúce dressingy do šalátov); zmrzliny,
smotanové a ovocné zmrzlinové krémy, potravinársky ľad, zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky a cukrárske výrobky, chlieb, keksy, sušienky, torty, koláče, biskvity, pekárske a cukrárske výrobky, cukrovinky, pralinky, bonbóny, čokoláda, čokoládové výrobky, plnky do pekárskych a cukrárskych výrobkov z uvedených produktov, ako aj pochúťky a jedlá na občerstvenie
vyrobené z uvedených produktov.

179060
5.1.1998
10.8.2004
10.8.2014
1809-94
10.8.1994
10.9.1997
4.3.1998
30
30 - Čokoláda, plnená čokoláda, cukríky, kakaový prášok, cukrárska poleva, fondánová hmota,
čokoládové nápoje, ovocné želé, cukrovinky arašidové, sójovo-kokosové, mliečne, kávové, mandľové, cukrovinky plnené krémom, cukrovinky
na zdobenie vianočných stromčekov a ostatné
cukrovinky.

(540)

(540) DOVE
(732) MARS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(732) S. A. Leonidas, Boulevard Jules Graindor 41,
1070 Brussels, BE;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179062
19.12.1997
4.7.2004
4.7.2014
1528-94
4.7.1994
10.9.1997
4.3.1998
29, 30
29 - Konzervovaná, mrazená, sušená, varená alebo upravená zelenina, ovocie a zemiaky; plnky
a zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce najmä
menované produkty; čerstvé, mrazené, sušené
alebo konzervované mäso, ryby, hydina, zverina,
morské jedlé produkty; plnky alebo zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce najmä menované
produkty; polievky; mlieko, mliečne výrobky,
najmä maslo, syry, smotany, jogurty, tvaroh,
cmar, kefír, mlieko zrážané syridlom; plnky alebo zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo
polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce najmä
menované produkty; nápoje obsahujúce mlieko;
marmelády, džemy, marinády, jedlé oleje a tuky;
plnky alebo zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá
alebo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce
najmä menované produkty.
30 - Múka, obilniny a výrobky z nich určené na
ľudskú výživu; ryža, ryža v balíčkoch na varenie,
predvarená alebo dehydratovaná ryža, cestoviny,
cestá na výrobu talianskych cestovín; nátierky,
hotové jedlá alebo polotovary, zákusky a malé
občerstvenia medzi hlavnými jedlami obsahujúce
najmä uvedené produkty, môžu tiež obsahovať
prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny, zeleniny,
syra; koreniny a sušené bylinky; hotové potraviny pripravené z proteínových substancií ako prísady do jedál vo forme kúskov, prášku alebo textúrovanej forme; čaj, káva, kávové náhradky, kakao, čokoládové nápoje, uvedené výrobky tiež v

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179143
19.12.1997
9.8.2004
9.8.2014
1801-94
9.8.1994
10.9.1997
4.3.1998
30
30 - Pečivo, cukrárske výrobky, biskvity.

(540) BAHLSEN HIT
(732) Bahlsen GmbH & Co. KG, Podbielskistrasse 11,
30163 Hannover, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179224
19.12.1997
7.3.2004
7.3.2014
548-94
7.3.1994
10.9.1997
4.3.1998
9, 11
9 - Kontrolné (riadiace) a analýzne zariadenie na
odpadové vody, súčiastky a príslušenstvo.
11 - Zariadenie a prístroje na spracovanie a úpravu odpadových vôd, napr. aerátory (prevzdušňovače) a difuzéry (rozptyľovače), ich súčiastky,
náhradné diely a príslušenstvo.

(540) NOPOL
(732) ABS Nopon Oy Ltd., Turvekuja 6, FIN-00700
Helsinki, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179232
7.1.1998
15.3.2004
15.3.2014
620-94
15.3.1994
6.8.1997
4.3.1998
17
17 - Vlákna z plastických hmôt.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) DIMAPOS
(732) ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, SK;
(740) Harvan Ladislav, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179273
16.1.1998
18.8.2004
18.8.2014
1903-94
18.8.1994
8.10.1997
8.4.1998
3
3 - Mydlá, parfumériové výrobky, olejové výťažky, kolínska voda, toaletné vody, vlasové
aktivátory a vody, prostriedky na čistenie zubov,
toaletné prípravky, dezodoranty, prostriedky proti poteniu, prípravky na starostlivosť o vlasy, parochne a príčesky, telové prípravky, šampóny,
peny do kúpeľa, sprchové gély, prípravky na
úpravu vlasov, kondicionéry, prípravky na tvarovanie vlasov, zásypy, púdre, prostriedky na čistenie, zvlhčovacie mlieka a krémy, prípravky na
skrášlenie pleti - mejkapy, holiace prípravky
a prípravky po holení, kozmetika.

(540) AVALON
(732) Avalon Natural Products, Inc., 1105 Industrial
Avenue, Petaluma, California 94952, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179274
16.1.1998
18.8.2004
18.8.2014
1904-94
18.8.1994
8.10.1997
8.4.1998
6, 9
6 - Uzatvoriteľné bezpečnostné boxy na automatické počítačmi riadené bankové stroje a na personálnu obsluhu takýchto zariadení; uzatvoriteľné puzdrá na depozity a automatizované bankové
záznamy, všetko vyrobené predovšetkým z kovu.
9 - Zákazníkom aktivované a obsluhou aktivované automatické počítačmi riadené bankové stroje
a predznačené počítačové programy na použitie
v automatizovanom bankovníctve.

(540) DIEBOLD
(732) Diebold, Incorporated, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, 5995 Mayfair Road,
North Canton, Ohio, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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179275
16.1.1998
18.8.2004
18.8.2014
1905-94
18.8.1994
8.10.1997
8.4.1998
6, 9
6 - Sejfy (trezory, bezpečnostné schránky) vrátane zariadenia na ukladanie, bezpečné proti ohňu
a vlámaniu; hlavné knihy; stolové sejfy a ich časti; dvere trezorov a ich časti; zámky a ich časti;
protipožiarne dvere; peňažné pokladnice vo forme pevných boxov a ich časti; kovové konštrukcie vo forme sejfov a ich časti; ochranné jednotky pre kontakt zákazníka s bankou; bankové
okienka pre privážajúcich sa zákazníkov; bankové priehradky pre prichádzajúcich a privážajúcich sa zákazníkov.
9 - Policajné alarmy.

(540)

(732) Diebold, Incorporated, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Ohio, 5995 Mayfair Road,
North Canton, Ohio, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179330
20.1.1998
17.6.2004
17.6.2014
1417-94
17.6.1994
8.10.1997
8.4.1998
6, 7
6 - Oceľové klady, svorníky, skrutky, matice,
otáčavé kolesá, pojazdné klady a kovové rázsochy upevnené na vystupovanie, na karosérie, na
klzké dvere a na záklopky (zásuvky), kolieska
pre dopravné zariadenia, prefabrikáty, hlavne
z kovu, na upevnenie, ako sú súčiastky s vyrezávaným závitom na skrutke, skrutky, matice, zátky, a krúžky s vyrezávaným závitom, elastické
skoby, upevňovacie prvky (telieska), objímky
s priťahovacími skrutkami, otočný čap do seba
zapadajúci, skoby, upevňovacie pásy (strmene)
a škrtiace telieska, všetky tie výrobky, ktoré sú
určené na dopravníky vybavené valčekmi a kolieskami, ako aj na dopravné zariadenia.
7 - Prípoje (spojnice) a hnacie remene pre dopravníky vybavené valčekmi a kolieskami, na
nepretržitý chod, pre zariadenia s dopravnými
pásmi, pre dopravníky s paletami a pre dopravníky v obehu, podávacie valce a brzdové valce dopravných zariadení, valce s napätím pre dopravné
pásy, valce a kolieska so spojkami, ktoré sú vedľa seba postavené alebo sú ich súčasťou, kladky,
kolesá a reťaze na dopravníky, ozubené kolesá a
reťaze na dopravníky v obehu a pre dopravné pásy, prvky ložiska, ako sú hladké ložiská, guľkové
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ložiská, pre valčeky a hroty, guľkové ložiská,
klietky (kryty) na ložiská, kryty na valce a na
hroty, podpery klady, všetky tie výrobky, ktoré
sú určené na dopravníky vybavené valčekmi a
kolieskami a na dopravné zariadenia.

(540)

(591) žltá, čierna, biela
(732) Interroll Holding AG, Zona Industriale, CH-6592
S. Antonino, CH;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179409
21.1.1998
3.5.2004
3.5.2014
1026-94
3.5.1994
8.10.1997
8.4.1998
3
3 - Kozmetické prostriedky a potreby, najmä pleťové mlieka, pleťové vody, pleťové krémy, kúpeľové a opaľovacie mlieka, opaľovacie krémy,
líčidlá pre film, divadlo, televíziu a na bežné použitie, mejkap, očné linky a tiene, prostriedky na
odstránenie líčidiel, sypké a kompaktné púdre.

(540)

(732) DERMACOL, a. s., Výtvarná 1023/10, 160 00
PRAHA 6, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179412
21.1.1998
11.7.2004
11.7.2014
1566-94
11.7.1994
8.10.1997
8.4.1998
3
3 - Detergenty; prípravky a substancie na použitie v práčovniach; prípravky na úpravu vlákien
a textílií; bieliace prípravky; prípravky na čistenie, leštenie a umývanie, abrazívne prípravky;
mydlá.

(540) OMO POWER
(732) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam,
NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179414
21.1.1998
11.7.2004
11.7.2014
1567-94
11.7.1994
8.10.1997
8.4.1998
18, 25, 28
18 - Tašky, vaky a batohy z kože a z imitácie kože.
25 - Sandále, obuv dámska, pánska a detská,
odevy pánske, dámske a detské.
28 - Športová obuv z kože a z imitácie kože, hry
a hračky, telocvičné a športové potreby, ozdoby
a dekorácie na vianočné stromčeky, športové oblečenie.

(540)

(732) ATHLETIC SPOLKA Z. O. O., ul. Drawska 21,
02-202 Warszawa, PL;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179460
22.1.1998
20.7.2004
20.7.2014
1639-94
20.7.1994
8.10.1997
8.4.1998
34
34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, potreby
pre fajčiarov, zapaľovače a zápalky.

(540)

(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)

179496
22.1.1998
13.9.2004
13.9.2014
2069-94
13.9.1994
90180
31.5.1994
CZ
8.10.1997
8.4.1998
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7 (511) 1, 3, 5
(511) 1 - Chemické výrobky pre vedu.
3 - Kozmetické prípravky.
5 - Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu,
farmáciu, prípravky baktericídne a fungicídne,
liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne
a veterinárne, masti, organopreparáty, séra a výrobky z krvi, prípravky posilňujúce a dietetické,
diagnostiká.
(540) LIBERON
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179497
22.1.1998
28.6.2004
28.6.2014
1484-94
28.6.1994
8.10.1997
8.4.1998
7
7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslušenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrábanie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie,
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslušenstvá.

(540) DO-GRIP
(732) ISCAR LTD., Israeli Company, 24959 Migdal
Tefen, IL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179498
22.1.1998
28.6.2004
28.6.2014
1485-94
28.6.1994
8.10.1997
8.4.1998
7
7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslušenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrábanie, rezanie, frézovannie, drážkovanie, vŕtanie,
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslušenstvá.

(540) HELIBALL
(732) ISCAR LTD., Israeli Company, 24959 Migdal
Tefen, IL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179554
22.1.1998
20.7.2004
20.7.2014
1631-94
20.7.1994
8.10.1997
8.4.1998
5, 30
5 - Liečivé cukrárske výrobky.
30 - Cukrárske výrobky.
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(540) HALLS CALMS
(732) Cadbury Ireland Ltd., an Ireland company, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, IE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179562
22.1.1998
28.6.2004
28.6.2014
1480-94
28.6.1994
8.10.1997
8.4.1998
7
7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslušenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrábanie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie,
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslušenstvá.

(540) SELF-GRIP
(732) ISCAR LTD., Israeli Company, 24959 Migdal
Tefen, IL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179563
22.1.1998
28.6.2004
28.6.2014
1481-94
28.6.1994
8.10.1997
8.4.1998
7
7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslušenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrábanie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie,
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslušenstvá.

(540) HELIGRIP
(732) ISCAR LTD., Israeli Company, 24959 Migdal
Tefen, IL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

179572
27.1.1998
19.7.2004
19.7.2014
1613-94
19.7.1994
8.10.1997
8.4.1998
1, 2, 19
1 - Kaolín.
2 - Maliarske nátery.
19 - Hlina pálená.
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(732) Sedlecký kaolin, a. s., Božičany, 362 26 Božičany, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179576
12.2.1998
3.5.2004
3.5.2014
1022-94
3.5.1994
5.11.1997
6.5.1998
6, 9, 17, 18, 19, 24, 27, 37, 39, 40, 42
6 - Lisovacie formy.
9 - Rozvádzače a elektrické zariadenia.
17 - Fólie polyesterové, tvrdé dosky, fólie, granuláty, obaloviny a ostatné technické výrobky
z PVC, termoplastov a polytetrafluóretylénu.
18 - Koženky, poromerické syntetické kože.
19 - Škvara.
24 - Obrusovina z plastických materiálov.
27 - Podlahovina z plastických materiálov.
37 - Montáž a údržba elektrických zariadení.
39 - Cestná doprava verejná nákladná a vnútroštátna i medzinárodná, verejná doprava osobná
hromadná nepravidelná vnútroštátna i medzinárodná, verejná doprava osobná nehromadná nepravidelná vnútroštátna, prenájom skladovacích
priestorov.
40 - Nanášanie PVC na rôzne materiály, čistenie
vody, výroba vody pitnej, úžitkovej a demineralizovanej, narábanie s odpadom, resp. recyklácia
odpadu.
42 - Laboratórne rozbory vody, uskutočňovanie
skúšok lisovacích foriem, požičiavanie lisovacích
foriem, narábanie s odpadom, resp. ekologická
likvidácia formou spaľovania, prenájom združeného závodného klubu, ubytovacia a hostinská
činnosť, stráženie majetku a osôb.

(540)

(732) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179610
12.2.1998
14.7.2004
14.7.2014
1583-94
14.7.1994
5.11.1997
6.5.1998
32
32 - Pivo, ležiak aj ľahké pivá, minerálne vody,
sódovky, nealkoholické nápoje, sirupy a prípravky na prípravu nealkoholických nápojov.

(540) MICHELOB
(732) ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED, One
Busch Place, St. Louis, Missouri, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179613
12.2.1998
15.7.2004
15.7.2014
1599-94
15.7.1994
5.11.1997
6.5.1998
5
5 - Lekárske a chirurgické bandáže a obväzy,
prostriedky na ošetrovanie a výplň rán, gáza.

(540) AQUACEL
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 1209
Orange Street, Wilmington, New Castle County,
Delaware 19801, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179626
12.2.1998
25.8.2004
25.8.2014
1942-94
25.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
5
5 - Ústna voda s antiseptickými účinkami.

(540) COOL MINT LISTERINE
(732) WARNER - LAMBERT COMPANY, 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)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179745
12.2.1998
21.6.2004
21.6.2014
1438-94
21.6.1994
5.11.1997
6.5.1998
30
30 - Cukrovinky.

(540) GRABS
(732) Cadbury Ireland Ltd., an Ireland company,
Malahide Road, Coolock, Dublin 5, IE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

179747
12.2.1998
28.6.2004
28.6.2014
1482-94
28.6.1994
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(442)
(450)
7 (511)
(511)

5.11.1997
6.5.1998
7
7 - Stroje a obrábacie stroje, ich súčasti a príslušenstvá, najmä presné nástroje, nástroje na obrábanie, rezanie, frézovanie, drážkovanie, vŕtanie,
sústruženie a oddeľovanie, ich súčasti a príslušenstvá.

(540)

(732) ISCAR LTD., Israeli Company, 24959 Migdal
Tefen, IL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179748
12.2.1998
29.6.2004
29.6.2014
1492-94
29.6.1994
5.11.1997
6.5.1998
22
22 - Staplové vlákna.

(540) TORAYLON
(732) TORAY INDUSTRIES, INC., of No. 2-1, 2-chome, Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179749
12.2.1998
1.7.2004
1.7.2014
1524-94
1.7.1994
5.11.1997
6.5.1998
25
25 - Odevy pre mužov, ženy a deti, obuv a pokrývky hlavy.

(540)

(732) FRUIT OF THE LOOM, INC., One Fruit of the
Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103,
US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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179759
12.2.1998
31.8.2004
31.8.2014
1981-94
31.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
17
17 - Tesniace výrobky, najmä tvrdé ploché tesnenia, vyrobené predovšetkým z kovovej strednej
časti vrátane nekovových pružných materiálov
mechanicky pripevnených na tejto stredovej časti, mäkké ploché tesnenia zhotovené predovšetkým z nekovových pružných tesniacich materiálov.

(540) VICTOR REINZ
(732) Dana Corporation, 4500 Dorr Street, Toledo,
Ohio 43615, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179772
12.2.1998
20.6.2004
20.6.2014
1430-94
20.6.1994
5.11.1997
6.5.1998
28, 41
28 - Hry.
41 - Prevádzkovanie kasín, prevádzkovanie hracích automatov.

(540) CARIBBEAN STUD
(732) PROGRESSIVE GAMES, Inc., 920 Pilot Road,
LAS VEGAS, NV 89119, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

179775
12.2.1998
30.8.2004
30.8.2014
1955-94
30.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
33
33 - Vína, liehoviny, likéry.

(732) Four Roses Distillery LLC, 1224 Bonds Mill
Road, Lawrenceburg, Kentucky 40342-9743, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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179776
12.2.1998
31.8.2004
31.8.2014
1963-94
31.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
1, 2, 19
1 - Kaolín.
2 - Maliarske nátery.
19 - Hlina pálená.

(540) KOLLOID
(732) KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179799
12.2.1998
8.8.2004
8.8.2014
1788-94
8.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
4
4 - Ekologický vykurovací olej.

(540) APOLLOTERM
(732) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179800
12.2.1998
8.8.2004
8.8.2014
1789-94
8.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
16, 25, 28, 41
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Odevy, pokrývky hlavy a obuv.
28 - Hračky a športové potreby.
41 - Výchovná a zábavná činnosť.

(540) VANCOUVER GRIZZLIES
(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building,
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022,
US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179801
12.2.1998
8.8.2004
8.8.2014
1790-94
8.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
16, 25, 28, 41
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Odevy, pokrývky hlavy a obuv.
28 - Hračky a športové potreby.
41 - Výchovná a zábavná činnosť.

(540)

(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building,
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022,
US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179804
12.2.1998
8.8.2004
8.8.2014
1793-94
8.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
16, 25, 28
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Odevy, pokrývky hlavy a obuv.
28 - Hračky a športové potreby.

(540)

(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building,
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022,
US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179807
12.2.1998
9.8.2004
9.8.2014
1799-94
9.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
18
18 - Batožiny.

(540) AMERICAN TOURISTER
(732) Samsonite Corporation, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 11200 East 45th
Avenue, Denver, Colorado 80239, US;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

179838
13.2.1998
1.7.2004
1.7.2014
1518-94
1.7.1994
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(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

88645
15.4.1994
CZ
5.11.1997
6.5.1998
9, 35, 37, 42
9 - Výpočtová technika vrátane príslušenstva.
35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadení.
37 - Montáž, údržba a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky, vykonávanie servisu počítačovej techniky, inštalácia obslužného softvéru.
42 - Poskytovanie služieb spojených s inštaláciou
a udržiavaním počítačových programov, tvorba a
dodávky počítačových programov, poradenské
služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru.

(540)

(732) CENTIS, spol. s r. o., Partyzánů 2174, 688 01
Uherský Brod, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179845
13.2.1998
23.8.2004
23.8.2014
1923-94
23.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
34
34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, potreby
pre fajčiarov, zapaľovače a zápalky.

(540) VISION
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS)
LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179846
13.2.1998
23.8.2004
23.8.2014
1924-94
23.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
9
9 - Audio-, video-, počítačové a laserové disky,
vopred nahraté audio- a videokazety, vopred nahraté audio- a videopásky, kompaktné disky, počítačové disky, počítačové riadiace programy,
počítačové programy a počítačové softvéry, videohry na páskach, videohry na kazetách, videohry na pásoch a videohry na diskoch.
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(540)

(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building,
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022,
US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179857
13.2.1998
26.8.2004
26.8.2014
1949-94
26.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
30
30 - Múka, obilniny a výrobky z nich určené na
ľudskú výživu, ryža, ryža v balíčkoch na varenie,
predvarená alebo dehydrovaná ryža, cestoviny,
cestá na výrobu talianskych cestovín; nátierky na
chlieb, hotové jedlá alebo polotovary, zákusky
a malé občerstvenia obsahujúce najmä uvedené
produkty, môžu tiež obsahovať prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny, zeleniny, korenín; čaj,
káva, kávové náhradky, kakao, čokoládové nápoje, uvedené výrobky tiež v extrahovanej forme
(tekutej alebo sušenej), ako hotové nápoje, nápoje vo vrecúškach, ako aj nápoje na predaj
v automatoch, uvedené produkty tiež vo forme
nátierok alebo plniek do pekárskych, cukrárskych
výrobkov a cukroviniek, všetko obsahujúce menované produkty; sirupy, sirup z melasy, cukor,
med, omáčky (zahŕňajúce dressingy do šalátov),
cukrovinky nie na liečivé účely; zmrzliny, smotanové a ovocné zmrzlinové krémy, potravinársky ľad, zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky a cukrárske výrobky, chlieb, keksy, sušienky,
torty, koláče, biskvity, pekárske a cukrárske výrobky, cukrovinky, pralinky, bonbóny, zákusky,
čokoláda, čokoládové výrobky, plnky do pekárskych a cukrárskych výrobkov z uvedených produktov, ako aj pochúťky a jedlá na občerstvenie
vyrobené z uvedených produktov.

(540) MINSTRELS
(732) MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
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179924
19.2.1998
25.8.2004
25.8.2014
1944-94
25.8.1994
5.11.1997
6.5.1998
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 42
(511) 1 - Chemické výrobky na priemyselné a vedecké
účely, pre fotografie, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; umelé živice, plasty v surovom stave; pôdne hnojivá prírodné a umelé;
prostriedky na hasenie, kalenie a zváranie; prostriedky na konzervovanie potravín; triesloviny;
priemyselné spojivá; impregnačné látky a látky
na vytvrdzovanie cementu, protipožiarne nátery;
prostriedky na čistenie sporákov; ortuť, antimón,
alkalické kovy a kovy alkalických zemín, bauxit.
2 - Farby, laky, nátery, fermeže na priemyselné
a umelecké použitie, textilné farby; prípravky na
farbenie potravín a nápojov; farbivá, antikorózne
a impregnačné nátery; farbiarenské prípravky,
moridlá, prírodné živice; kovové fólie a kovy
v prášku na účely maliarske a dekoratérske.
3 - Pracie a bieliace prípravky, čistiace prípravky, mydlá, leštiace prípravky, prášky, odmasťovacie prípravky, výrobky kozmetické a voňavkárske vrátane éterických olejov, vodičky na vlasy, zubné pasty a prášky; želatína na potravinárske účely; moridlá na bielizeň; farby na vlasy;
krajčírska smola.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá; prostriedky na viazanie prachu; palivá vrátane čierneho
a hnedého uhlia, lignitu a rašeliny, palivové drevo, oleje a pohonné látky, prostriedky na svietenie, sviečky, svietniky, nočné lampičky, knôty.
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske
a zdravotnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých; medicinálne čaje; chemické výrobky na lekárske účely; náplasti, obväzový materiál, hmoty
určené na plombovanie zubov vrátane amalgámov z drahých kovov a na odtlačky zubov; kultúry mikroorganizmov; lekárske pijavice; dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitické
látky.
6 - Všeobecné kovy v surovom a polospracovanom stave a ich zliatiny aj s nekovovými materiálmi; kotvy, nákovy a zvony; stavebný materiál
z valcovaného a liateho kovu, traverzy, koľajnice
a iný kovový materiál na železničné účely; nepohyblivé železničné zariadenia; reťaze, kovové
káble a drôty s výnimkou drôtov na elektrotechnické účely; zámočnícke výrobky, kovové rúry
a rúrky; nedobytné pokladnice, trezory a schránky; oceľové guľôčky; podkovy, klince a skrutky;
iné kovové výrobky neobsiahnuté v iných triedach; rudy.
7 - Stroje a obrábacie stroje s výnimkou tých,
ktoré sú v triedach 9 a 12; motory; súkolesia
a hnacie remene; poľnohospodárske stroje a liahne; maznice; elektromechanické zariadenia pre
domácnosť vrátane drvičov, mixérov a mlynčekov; nástroje poháňané elektrickým motorom
alebo iným mechanickým pohonom.

8 - Ručné nástroje zastávajúce funkciu náradia
v príslušných odboroch; nožiarske výrobky vrátane nožiarskych výrobkov z drahých kovov, vrátane britiev a elektrických holiacich strojčekov;
vidličky a lyžice vrátane z drahých kovov; zbrane sečné a bodné; strojčeky na strihanie vlasov,
srsti a vlny, špachtle a iné náčinie pre umelcov.
9 - Telekomunikačné a ďalšie slaboprúdové zariadenia a systémy vrátane počítačových sietí
a satelitných systémov; prístroje a nástroje na
vedecké a laboratórne účely; prístroje a nástroje
navigačné, t.j. na prenášanie rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne používané na riadenie
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické;
prístroje pre bezdrôtovú oznamovaciu techniku
vrátane telekomunikačných a ďalších slaboprúdových zariadení a systémov, počítačových sietí
a satelitných systémov; prístroje fotografické, kinematografické, optické vrátane premietačiek obrazu a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie; prístroje a nástroje signalizačné vrátane signálnych píšťaliek; prístroje a
nástroje na účely záchranné a vyučovacie; automaty uvádzané do činnosti mincou, známkou
alebo
inými
prostriedkami;
prístroje
a zariadenia na záznam a reprodukciu zvuku
a obrazu; zapisovacie pokladnice a výpočtová
technika akéhokoľvek druhu; hasiace prístroje,
špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje zaradené
v tejto triede; elektrotermické nástroje a prístroje
vrátane ručných elektrických zváračiek, elektrických žehličiek a pod., elektricky vyhrievané vankúše, odevy a odevné súčasti; elektrické ohrievače nôh; elektrické zapaľovače a podobné zariadenia nezaradené v iných triedach; elektromechanické zariadenia pre domácnosť určené na
čistenie vrátane vysávačov prachu a leštičiek
parkiet; bezpečnostné a záchranné odevy; dýchacie prístroje.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubolekárske a zverolekárske vrátane špeciálneho nábytku pre tieto odbory; zdravotnícke prístroje a pomôcky vrátane ortopedických bandáží,
zdravotníckych výrobkov z gumy, protéz; chirurgické nástroje nožiarskeho charakteru; inkubátory.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia, zariadenia na výrobu pary; zariadenia na varenie,
chladenie a vetranie vrátane klimatizačných zariadení alebo zariadení na úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody a zariadenia zdravotnícke, inde nezaradené.
12 - Pozemné vozidlá, motory pre pozemné vozidlá, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre
pozemné vozidlá; zariadenia na leteckú, lodnú a
pozemnú dopravu, prístroje pre pozemné vozidlá.
13 - Ohňostroje vrátane všetkých výrobkov pre
zábavnú pyrotechniku.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, predmety z drahých kovov, ich zliatin alebo dublovaných kovov; bižutéria z plastov a plastických hmôt; hodiny, kontrolné hodiny, hodinárske výrobky
a chronometrické zariadenia vrátane špeciálnych
puzdier; umelecké predmety z bronzu.
15 - Hudobné nástroje vrátane mechanických
klavírov a ich príslušenstva, struny na hudobné
nástroje, hudobné skrine.
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16 - Papier a výrobky z papiera; lepenka a kartonážne výrobky; spojivá pre papierenský priemysel; tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, knihárske výrobky, fotografie, písacie potreby vrátane
písacích potrieb z drahých kovov, kancelárske
lepidlá; nožiarske výrobky na kancelárske účely;
potreby pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; učebné
a školské potreby a pomôcky; hracie karty, tlačiarenské písmená; štočky.
17 - Gutaperča, guma, balata a náhradky týchto
hmôt, pokiaľ nepatria do iných tried; polotovary
z plastov v tvare fólií, dosiek, tyčiniek a podobne; penové materiály na báze gumy a plastov;
tesniace hmoty a tmely; tepelné, elektrické
a zvukové upchávky a izolácie; izolačné nátery;
azbest, sľuda a výrobky z azbestu a sľudy; hadice
s výnimkou kovových.
18 - Koža a náhradky kože, výrobky z kože a jej
náhradiek, pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach; surové kože a kožušiny; kufre a cestovné
tašky, dáždniky, slnečníky a palice; biče, konské
prikrývky a postroje, sedlárske výrobky.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného
reziva, trámy (hrady), dosky, drevené panely,
preglejka, kompozitné stavebné materiály na báze dreva a iných materiálov, tehly, sklenené tehly, tvárnice, dlaždice, obkladačky, preklady,
dechtová krycia lepenka; podlahové krytiny stavebného charakteru; prírodný a umelý kameň,
cement, vápno, malta, sadra, štrk, kameninové
a cementové rúry; stavebný materiál na stavbu
ciest akéhokoľvek druhu, asfalt, živica; prenosné
domy, kamenné pomníky, kozuby.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku, brúsené sklá a zrkadlá; rámy; výrobky
z dreva, korku, tŕstia, trstiny, vŕbového prútia,
rohoviny, kostí, slonoviny, kostíc, korytnačiny,
jantáru, perlete, morskej peny, buničiny, pokiaľ
nie sú zaradené v iných triedach; výrobky
z plastov, pokiaľ nie sú zaradené v iných triedach; posteľné potreby, matrace, žinenky, podhlavníky, vankúše a ďalšie.
21 - Drobné náradie a prenosné nádoby na domáce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá,
plechové misky a nádoby, misky a nádoby
z plastických a iných hmôt, ručne poháňané
strojčeky na mletie, sekanie, lisovanie, odstraňovanie prachu a nečistôt, leštenie parkiet a podobne; hrebene a umývacie huby, toaletné potreby,
kefy, kefársky materiál, pomôcky na upratovanie,
čistiace látky, drôtenky vrátane drôteniek z plastov; tovar sklenený vrátane okenného skla, výrobky z porcelánu a kameniny, nezaradené
v iných triedach.
22 - Povrazy a struny na technické účely, laná
a špagáty z prírodných, umelých alebo plastických látok; siete, stany vrátane stanov na táborenie, lodné plachty, vrecia; čalúnnický materiál,
ako konské vlásie (plsť), kapok, perie, morská
tráva a podobne; surové textilné vlákna.
23 - Nite.
24 - Tkaniny s výnimkou tkanín zaradených
v triedach 22 a 26; prikrývky vrátane cestovných
prikrývok, posteľná bielizeň, textilný tovar, nezaradené v iných triedach.
25 - Odevy, bielizeň, topánky, sandále, papuče
vrátane športovej obuvi.
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26 - Čipky, výšivky, stužky, šnúrky, gombíky
všetkých druhov, stláčacie gombíky, háčiky,
špendlíky, spony; zipsy; umelé kvetiny, sieťky na
vlasy, leonský tovar.
27 - Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové
krytiny; čalúny vrátane farebných papierových
tapiet, paravany, voskové plátno poťahové.
28 - Hry; hračky, telocvičné a športové náradie
vrátane sietí; športové potreby, nezaradené
v iných triedach; napr. rybárske potreby vrátane
návnad; náradie na zimné športy, náradie na
športové hry, tovar plážový a kúpací; šermiarske
sečné a bodné zbrane; ozdoby na vianočné
stromčeky.
29 - Mäso, hydina, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov, hydina, zverina; mäsové extrakty, konzervovaná, sušená a varená zelenina a ovocie; rôsoly, zaváraniny; vajcia, mlieko a iné mliečne
výrobky vrátane mliečnych nápojov, jedlé oleje
a tuky; konzervované potraviny; zelenina naložená v octe.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
čokoláda, kávové náhradky; múka a obilné výrobky určené na výživu ľudí, napr. ovsené vločky
a pod.; nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády;
chlieb, sucháre a sušienky, oblátky, koláče
a jemné pečivo, cukrovinky; vianočné cukrovinky a čokoládové výrobky; zmrzlina, med, sirup
z melasy, kvasnice, prášky do pečiva; soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky; koreniny,
ľad.
31 - Výrobky poľnohospodárske a záhradnícke
vrátane surových obilnín neupravených na ľudskú výživu a pod.; produkty lesnícke vrátane nespracovaného dreva; semená nezaradené do
iných tried; živé zvieratá vrátane rýb a hydiny
určených na chov; čerstvé ovocie a zelenina; sadenice, živé rastliny a prírodné kvety; krmivá pre
zvieratá vrátane krmív obilných; slad.
32 - Pivo, ľahké pivá aj ležiaky, minerálne vody,
šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné
prípravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy
a nápoje z ovocných štiav.
33 - Vína vrátane nealkoholických vín, liehoviny,
likéry.
34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky;
potreby pre fajčiarov; zápalky.
35 - Sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť súvisiaca s nákupom a predajom uvedených
tovarov.
37 - Komplexná montáž, výstavba, údržba a opravy telekomunikačných a ďalších slaboprúdových zariadení a systémov vrátane počítačových
sietí a satelitných systémov.
38 - Prevádzkovanie telekomunikačných a ďalších slaboprúdových zariadení a systémov vrátane počítačových sietí a satelitných systémov.
42 - Poradenská činnosť v uvedených odboroch;
projektovanie telekomunikačných a ďalších slaboprúdových zariadení a systémov vrátane počítačových sietí a satelitných systémov.
(540) SITEL
(732) SITEL, spol. s r. o., Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(220)
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(450)
7 (511)
(511)
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179990
17.3.1998
16.5.2004
16.5.2014
1136-94
16.5.1994
10.12.1997
3.6.1998
5
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých;
obväzový materiál, hmoty určené na plombovanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie rastlinných
a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.

(540) COXISTAC
(732) Pfizer Inc., 235 East, 42nd Street, New York,
New York 10017, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180052
17.3.1998
14.4.2004
14.4.2014
856-94
14.4.1994
10.12.1997
3.6.1998
29
29 - Tavený syr.

(540) Bambino
(732) MILEX, Nové Mesto nad Váhom, a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto nad Váhom, SK;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180053
17.3.1998
14.4.2004
14.4.2014
860-94
14.4.1994
10.12.1997
3.6.1998
29
29 - Tavený syr.

(540) Novum Čedar
(732) MILEX, Nové Mesto nad Váhom, a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto nad Váhom, SK;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180054
17.3.1998
14.4.2004
14.4.2014
861-94
14.4.1994
10.12.1997
3.6.1998
29
29 - Tavený syr.

(540) Novum Primátor
(732) MILEX, Nové Mesto nad Váhom, a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto nad Váhom, SK;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180055
17.3.1998
14.4.2004
14.4.2014
862-94
14.4.1994
10.12.1997
3.6.1998
29
29 - Tavený syr.

(540) Tematín
(732) MILEX, Nové Mesto nad Váhom, a. s., Piešťanská 31, 915 53 Nové Mesto nad Váhom, SK;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180069
17.3.1998
10.6.2004
10.6.2014
1357-94
10.6.1994
10.12.1997
3.6.1998
25
25 - Košele, blúzy, pulóvre, polokošele, tričká,
spodné tričká, svetre, bundy, kabáty, plášte, džínsy, nohavice, voľné nohavice, sukne, šaty, šály,
kravaty, vesty, rukavice, opasky, ponožky, klobúky, čapice a topánky.

(540) UNIONBAY
(732) Seattle Pacific Industries, Inc., spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Washington, 1633 Westlake Avenue N., Seattle,
Washington 98109, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180078
17.3.1998
9.8.2004
9.8.2014
1796-94
9.8.1994
10.12.1997
3.6.1998
9, 12, 16
9 - Signálne prístroje a zariadenia, alarmy (okrem
automobilových), detekčné prístroje, súčiastky
a príslušenstvá uvedeného tovaru, zariadenia proti krádežiam.
12 - Alarmy na všetky typy automobilov, ich súčiastky a príslušenstvá.
16 - Stolové a závesné zaraďovače, košíčky na
poštu, stolové kartotéky, obaly na spisy, lístkovnice, knižné kartotéky a lístkovnice, policové
a stolové zaraďovače, zásuvky na poštu, police
na časopisy, úžitkové puzdrá a kazety, kancelárske podložky na stoly.
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(540)

(540)

(732) SUPERIOR ELECTRONICS CORP., No. 10,
Lane 31, Chungten st., Taipei, TW;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(732) EYGN Limited, a company incorporated under
the laws of the Bahamas, One Montague Place,
East Bay Street, Nassau, BS;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180140
18.3.1998
31.8.2004
31.8.2014
1974-94
31.8.1994
10.12.1997
3.6.1998
1, 5, 31
1 - Chemické prípravky na priemyselné a vedecké účely, priemyselné hnojivá, priemyselné chemikálie, chemické látky na konzervovanie potravín, chemické prípravky na odmasťovanie.
5 - Lieky, drogy, farmaceutické prípravky na
humánne a veterinárne použitie, chemické prípravky na farmaceutické účely, farmaceutické a
zverolekárske prípravky, krmivá (prísady) do
kŕmnych zmesí na lekárske účely, chemické prípravky na zverolekárske účely, chemicko-farmaceutické prípravky, chemické prípravky na farmaceutické účely, organopreparáty, séra a krvné
deriváty, dezinfekčné prípravky na hygienické
účely, antimikrobiká, antiparazitiká, posilňujúce
a dietetické prípravky na lekárske použitie, dietetické prípravky pre deti a chorých, prípravky na
ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, medikované prípravky pre zvieratá, chemické prísady
do krmív na lekárske účely.
31 - Krmivá pre zvieratá, chemické prísady do
krmív (nie na lekárske použitie), fortifikačné
a stimulačné substancie na výživu zvierat.

(540) DEVOMIC
(732) BIOTIKA, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13
Slovenská Ľupča, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180194
20.4.1998
22.4.2004
22.4.2014
948-94
22.4.1994
14.1.1998
8.7.1998
35, 36, 42
35 - Poskytovanie obchodných informácií, poradenské služby z oblasti organizácie a riadenia
obchodu, účtovnícke a audítorské služby.
36 - Poskytovanie finančných informácií a služby
z oblasti riadenia financií.
42 - Odborné a poradenské služby týkajúce sa
počítačového hardvéru, nahrávania počítačového
softvéru, programovania počítačov, služby
v oblasti duševného vlastníctva, autorských práv,
prieskumy stavu a vývoja na úseku dodržiavania
zákonov a práv, projektové štúdie.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180197
20.4.1998
26.4.2004
26.4.2014
955-94
26.4.1994
14.1.1998
8.7.1998
29, 30, 31, 32
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné
mliečne výrobky, komponenty pre mliekarenský
a nápojový priemysel, jedlé oleje a tuky, potraviny v konzervách.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a obilné prípravky,
chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo
a cukrovinky, zmrzlina, med, kvasnice, prášky do
pečiva, soľ, horčica, čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie, ľad na chladenie.
31 - Čerstvé ovocie a zelenina.
32 - Komponenty pre nápojový priemysel, okrem
komponentov patriacich do triedy 29.

(540)

(732) FRUJO, a. s., 691 53 Tvrdonice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180227
20.4.1998
31.5.2004
31.5.2014
1282-94
31.5.1994
14.1.1998
8.7.1998
5, 30
5 - Cukrárske liečivé výrobky.
30 - Cukrárske výrobky.

(540) HALLS CENTERS
(732) Cadbury Ireland Ltd., an Ireland company, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, IE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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180228
20.4.1998
31.5.2004
31.5.2014
1283-94
31.5.1994
14.1.1998
8.7.1998
8
8 - Ručné rezné nástroje, držadlá, žiletky, držiaky
a príchytky žiletiek, škrabky na odstraňovanie
hrdze alebo škvŕn z kovových povrchov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

180241
20.4.1998
20.6.2004
20.6.2014
1432-94
20.6.1994
14.1.1998
8.7.1998
16, 35, 41
16 - Tlačoviny, noviny, časopisy, periodické
a neperiodické tlačoviny.
35 - Nakladateľstvo a vydávanie reklamných
a náborových tlačovín.
41 - Nakladateľstvo a vydávanie novín, časopisov, periodických a neperiodických tlačovín
s výnimkou reklamných a náborových tlačovín.

(540)
(732) OLFA CORPORATION, 11-8, Higashinakamoto
2-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180231
20.4.1998
31.5.2004
31.5.2014
1286-94
31.5.1994
14.1.1998
8.7.1998
12
12 - Motorové vozidlá, ich náhradné diely a príslušenstvá.

(540) TOYOTA RAV4
(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA,
No. 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) Ringier ČR, a. s., Domažlická 11, 130 00 Praha 3, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180239
20.4.1998
8.6.2004
8.6.2014
1342-94
8.6.1994
14.1.1998
8.7.1998
30
30 - Pečivo, predovšetkým hotové koláče, všetko
výrobky pochádzajúce z krajín anglicky hovoriaceho regiónu alebo určené na export do týchto
krajín.

(540)

180247
20.4.1998
15.7.2004
15.7.2014
1593-94
15.7.1994
14.1.1998
8.7.1998
1, 9, 11, 16, 37, 40, 41
1 - Svetlocitlivé fotografické materiály a chemické prípravky na ich spracovanie.
9 - Zariadenia a prístroje na zaznamenávanie
a reprodukciu obrazu a/alebo zvuku; optickomechanické prístroje a ich príslušenstvo; prístroje
pre fotografie, ďalekohľady, objektívy, medzikrúžky, filtre, slnečné clony; nosiče informácií
vrátane digitalizácie obrazu a jeho záznamu; meracia technika, expozimetre.
11 - Osvetľovacia technika; osvetľovacia technika na fotografovanie, reflektory, blesky.
16 - Nosiče informácií na báze papiera; fotografické albumy; obrazy, tlačoviny, plagáty, fotografie.
37 - Opravy fotografickej techniky a prístrojov.
40 - Vyvolávanie filmov, strihanie videopások,
leštenie optických skiel.
41 - Výchovno zábavné a vzdelávacie služby
v oblasti fotografovania; organizovanie výstav
fotografií, výroba videofilmov.

(540)

(732) Lady Cake-Feine Kuchen GmbH, Duingen, DE;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(732) TRADAG, spol. s r. o., Velká hradební 2316/90,
400 01 Ústí nad Labem, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

180251
20.4.1998
31.8.2004
31.8.2014
1970-94
31.8.1994
14.1.1998
8.7.1998
25
25 - Obuv.

(732) Calcados Azaléia S/A, rua. Dr. Legendre No. 34,
Parobé/RS, BR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180329
20.4.1998
26.4.2004
26.4.2014
956-94
26.4.1994
14.1.1998
8.7.1998
29, 32
29 - Marmelády, džemy, ovocné polevy.
32 - Nealkoholické nápoje, sirupy.

261

(540)

(732) Yara International ASA, Bygdoy Allé 2, N-0257
Oslo, NO;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180332
20.4.1998
27.4.2004
27.4.2014
961-94
27.4.1994
14.1.1998
8.7.1998
34
34 - Tabak, cigary, žuvací tabak, cigarety, cigaretové náustky, fajčiarske potreby, popolníky (nie
zo vzácnych kovov), puzdrá na cigarety (nie zo
vzácnych kovov), držiaky cigariet (nie zo vzácnych kovov), zapaľovače pre fajčiarov, puzdrá na
tabak, zápalky.

(540)

(540)

(732) FRUJO, a. s., 691 53 Tvrdonice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

180331
20.4.1998
27.4.2004
27.4.2014
960-94
27.4.1994
14.1.1998
8.7.1998
1
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo;
priemyselné hnojivá; umelé a syntetické živice
v nespracovanom stave, plastické hmoty v nespracovanom stave (vo forme častíc, práškov,
pást alebo tekutín); prírodné a umelé pôdne hnojivá na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve, lesníctve a priemysle; zmesi do hasiacich
prístrojov; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na konzervovanie potravín;
prírodné a umelé lepidlá a spojivá používané
v priemysle.

(732) Japan Tobacco Inc., 2-2-1 Toranomon, Minatoku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180333
20.4.1998
27.4.2004
27.4.2014
962-94
27.4.1994
14.1.1998
8.7.1998
34
34 - Tabak, cigary, žuvací tabak, cigarety, cigaretové náustky, fajčiarske potreby, popolníky (nie
zo vzácnych kovov), puzdrá na cigarety (nie zo
vzácnych kovov), držiaky cigariet (nie zo vzácnych kovov), zapaľovače pre fajčiarov, puzdrá na
tabak, zápalky.
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(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) Japan Tobacco Inc., 12-62, Higashi-Shinagawa
4-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180346
20.4.1998
31.5.2004
31.5.2014
1279-94
31.5.1994
14.1.1998
8.7.1998
4
4 - Priemyselné oleje, priemyselné tuky a mazadlá.

(540)

(540) VIVA
(732) VIVA Fernsehen GmbH, Mediapark 7, 50670
Köln, DE;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

(732) Bel-Ray Company, Inc., Farmingdale, New Jersey 07727, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180347
20.4.1998
31.5.2004
31.5.2014
1280-94
31.5.1994
14.1.1998
8.7.1998
4
4 - Priemyselné oleje, priemyselné tuky a mazadlá.

(540) BEL-RAY
(732) Bel-Ray Company, Inc., Farmingdale, New Jersey 07727, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

14.1.1998
8.7.1998
9, 14, 18, 25, 38, 41
9 - Zvukové a obrazové nahrávky, všetky vo
forme platní, pások, kompaktných diskov alebo
kaziet; filmy a televízne filmy.
14 - Klenoty, prívesky na kľúče, mince, hodiny
a hodinky.
18 - Príručné kabely, cestovné tašky, tašky na
športové potreby, príručné kabelky, školské tašky, športové turistické vaky, taštičky na kozmetické potreby, nákupné tašky, plážové tašky,
plecniaky, kufríky, kožené kufre, puzdrá na kľúče, puzdrá na hudobné nástroje, náprsné tašky,
peňaženky a dáždniky.
25 - Klobúky a čapice, krátke nohavice, saká, košele, mikiny, tričká, tielka, župany a kimoná, rukavice prstové a palčiaky, súpravy na voľný čas,
nohavice, džínsy, oblečenie do dažďa, plavky,
bielizeň, pyžamá, kostýmy, traky, papuče, papučové ponožky, textilná galantéria, prezuvky (iné
ako papuče), remene, sandále, topánky nízke
a vysoké, látkové pásy.
38 - Služby káblového a televízneho vysielania.
41 - Výroba televíznych programov, tanečných
a hudobných programov, udeľovania cien, zábavných programov, hier a športových udalostí,
živých koncertov, televíznych spravodajstiev;
organizovanie talentových súťaží a udeľovania
cien v oblasti televíznej a hudobnej tvorby.

180352
20.4.1998
14.6.2004
14.6.2014
1371-94
14.6.1994

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180353
20.4.1998
30.6.2004
30.6.2014
1503-94
30.6.1994
14.1.1998
8.7.1998
6, 7, 8, 9, 11, 12, 37, 39, 40
6 - Zámočnícke kovové tovary patriace do tejto
triedy, kovové oceľové haly a prístrešky, hutný
materiál a jeho súčasti (napr. skrutky, matice,
klince).
7 - Poľnohospodárske stroje patriace do tejto
triedy a ich príslušenstvo, motory elektrické
s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá.
8 - Ručné náradie a jeho príslušenstvo.
9 - Rozvádzače nízkeho napätia, elektromateriál
patriaci do tejto triedy.
11 - Zariadenia na chladenie a vetranie vrátane
klimatizačných zariadení na úpravu vzduchu.
12 - Manipulačná technika - vysokozdvižné vozíky, automobily vrátane náhradných dielov,
elektromotory pre vozidlá.
37 - Montáž, brúsenie a opravy uvedených tovarov, revízie elektrických zariadení, revízne skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení.
39 - Cestná motorová doprava.
40 - Frézovanie.
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(540)

(732) Kromexim, a. s., Hulínská 2383, 767 01 Kroměříž, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180355
20.4.1998
15.7.2004
15.7.2014
1592-94
15.7.1994
14.1.1998
8.7.1998
1, 9, 11, 16, 37, 40, 41
1 - Svetlocitlivé fotografické materiály a chemické prípravky na ich spracovanie.
9 - Zariadenia a prístroje na zaznamenávanie
a reprodukciu obrazu a/alebo zvuku; optickomechanické prístroje a ich príslušenstvo; prístroje
pre fotografie, ďalekohľady, objektívy, medzikrúžky, filtre, slnečné clony; nosiče informácií
vrátane digitalizácie obrazu a jeho záznamu; meracia technika, expozimetre.
11 - Osvetľovacia technika; osvetľovacia technika na fotografovanie, reflektory, blesky.
16 - Nosiče informácií na báze papiera; fotografické albumy; obrazy, tlačoviny, plagáty, fotografie.
37 - Opravy fotografickej techniky a prístrojov.
40 - Vyvolávanie filmov, strihanie videopások,
leštenie optických skiel.
41 - Výchovno-zábavné a vzdelávacie služby
v oblasti fotografovania; organizovanie výstav
fotografií, výroba videofilmov.

(540) TRADAG
(732) TRADAG, spol. s r. o., Velká hradební 2316/90,
400 01 Ústí nad Labem, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180357
20.4.1998
19.7.2004
19.7.2014
1617-94
19.7.1994
14.1.1998
8.7.1998
1, 2, 19
1 - Kaolín.
2 - Maliarske nátery.
19 - Hlina pálená.

(540) KAOLIN PREMIER
(732) KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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180362
20.4.1998
3.8.2004
3.8.2014
1757-94
3.8.1994
14.1.1998
8.7.1998
5
5 - Farmaceutické, zverolekárske a sanitárne prípravky a substancie, obväzy (chirurgické), obväzový materiál, potraviny pre deti a invalidov patriace do triedy 5, dezinfekčné prostriedky patriace do triedy 5.

(540)

(732) THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham
NG2 3AA, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180364
20.4.1998
18.8.2004
18.8.2014
1899-94
18.8.1994
14.1.1998
8.7.1998
3
3 - Prípravky na čistenie a leštenie podlahy.

(540) MOP & GLO
(732) Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate Center
lV, 399 Interpace Parkway, P. O. Box 225, Parsippany, NJ 07054-0225, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180365
20.4.1998
18.8.2004
18.8.2014
1900-94
18.8.1994
14.1.1998
8.7.1998
3
3 - Prípravky na čistenie kobercov, prikrývok
a čalúnenia.

(540) RESOLVE
(732) Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate Center
lV, 399 Interpace Parkway, P. O. Box 225, Parsippany, NJ 07054-0225, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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180451
23.4.1998
10.5.2004
10.5.2014
1110-94
10.5.1994
14.1.1998
8.7.1998
16, 41
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť.

(540)

(732) Ringier ČR, a. s., Domažlická 11, 130 00 Praha 3, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180590
14.5.1998
17.3.2004
17.3.2014
936-94
17.3.1994
4.2.1998
5.8.1998
7, 11, 42
7 - Potravinárske stroje, najmä: stroje na varenie
a výrobu piva, stroje na miesenie cesta pre pekárne, stroje na delenie cesta pre pekárne, pekárenské stroje na výrobu tyčiniek, okrem rúr na
pečenie, naplavovacie filtre na filtráciu piva, vína
a ovocných štiav, stabilizačné filtre na pivo a víno.
11 - Kúrenárska technika, najmä: plynové kotly
a ohrievače vody, čističky vzduchu (klimatizačné); rúry na pečenie.
42 - Projektová činnosť v uvedených oblastiach.

42 - Prenájom a lízing výpočtovej techniky, poradenské a konzultačné služby vo výpočtovej
technike.
(540)

(732) TRONET, a. s., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava
25, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) DESTILA, výrobní družstvo, Kaštanová 127,
658 96 Brno, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180592
14.5.1998
30.5.2004
30.5.2014
1252-94
30.5.1994
4.2.1998
5.8.1998
9, 35, 41, 42
9 - Zariadenia výpočtovej techniky a elektroniky,
programové produkty, prístroje a zariadenia kancelárskej techniky.
35 - Administratívne práce, prenájom a lízing
kancelárskej techniky.
41 - Vydavateľská činnosť, vydávanie neperiodickej tlače.

180593
14.5.1998
31.5.2004
31.5.2014
1274-94
31.5.1994
4.2.1998
5.8.1998
1, 7, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
1 - Plasty a syntetický kaučuk v primárnej podobe.
7 - Elektrické stroje a prístroje.
17 - Kaučuk, plasty.
19 - Transportný betón.
35 - Sprostredkovanie obchodu, reprografické
služby, služby a práce pomocou požiarnej techniky.
36 - Administratívne služby pre colné vybavenie.
37 - Inštalácie a opravy ústredného kúrenia, vetrania, elektrických strojov a prístrojov, montáž,
oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení, pranie a žehlenie bielizne, upratovacie
služby.
39 - Potrubná doprava ropovodom, skladovacie
služby, prevádzka železníc s výnimkou celoštátnych (vlečka), prenájom železničných vagónov,
prevádzka cestovnej kancelárie.
40 - Rafinérske spracovanie ropy.
41 - Školenie pre plynárov, kuričov, odbor elektro, zdvíhacie zariadenia, vnútropodnikovú dopravu, knihárske práce.
42 - Konštrukčná činnosť, softvér, investorská
a inžinierska činnosť, poradenské služby
v oblasti psychológie práce, hostinská činnosť,
ubytovacie služby.

(540)

(732) KAUČUK, a. s., 278 52 Kralupy nad Vltavou, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

180604
14.5.1998
28.7.2004
28.7.2014
1703-94
28.7.1994
4.2.1998
5.8.1998
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7 (511) 5
(511) 5 - Farmaceutické a chemické výrobky na zdravotnícku starostlivosť.
(540) YASMIN
(732) Schering Aktiengesellschaft, Müllerstrasse 178,
D-13353 Berlin, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180607
14.5.1998
1.8.2004
1.8.2014
1711-94
1.8.1994
4.2.1998
5.8.1998
3
3 - Saponátové, čistiace, leštiace prípravky, kozmetické výrobky.

(540)

(732) TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava,
Bulharská ul. 40, 917 02 Trnava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180638
14.5.1998
10.5.2004
10.5.2014
1097-94
10.5.1994
4.2.1998
5.8.1998
3
3 - Francovky, kolínske vody, prípravky pred
opaľovaním a po opaľovaní, prísady do kúpeľov,
masážne prípravky, pleťové mlieka, pleťové vody, vody po holení.

(540) ALPINA
(732) ALPA, s. r. o., Hornoměstská 378, 594 25 Velké
Meziříčí, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

180640
14.5.1998
11.5.2004
11.5.2014
1123-94
11.5.1994
4.2.1998
5.8.1998
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 41
(511) 1 - Chemické výrobky: na priemyselné a vedecké
účely, pre fotografie, poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; umelé živice, plastické
hmoty v surovom stave (prášok, pasty, tekutiny);
pôdne hnojivá prírodné a umelé; prostriedky: hasiace, na kalenie, zváranie, na konzervovanie potravín; triesloviny; priemyselné spojivá; pros-

265

triedky na čistenie sporákov; ortuť, antimón, alkalické kovy a kovy alkalických zemín; bauxit.
2 - Farby, laky, fermeže na priemyselné a umelecké textilné farby; prípravky na farbenie potravín a nápojov, farbivá, antikorózne a impregnačné nátery, farbiarske prípravky, moridlá, prírodné
živice; kovové fólie, kovy v prášku na účely maliarske a dekoratérske.
3 - Prípravky: pracie a bieliace, čistiace, leštiace,
odmasťovacie; mydlo; výrobky: kozmetické, voňavkárske vrátane éterických olejov; vodičky na
vlasy, zubné pasty, prášky; želatína na potravinárske účely; moridlá na bielizeň, farby na vlasy.
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prostriedky na viazanie prachu, palivo (čierne a hnedé uhlie), palivové drevo, oleje, pohonné hmoty, prostriedky na svietenie, sviečky, sviece, nočné
lampičky, knôty.
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske
a zdravotnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých, výrobky chemické na lekárske účely; náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na
plombovanie zubov a na zubné odtlačky, prostriedky: dezinfekčné, na ničenie rastlinných a
živočíšnych škodcov; antiparazitné látky.
6 - Obyčajné kovy v surovom a polospracovanom stave a ich zliatiny; kotvy, nákovy, zvony;
stavebný materiál z valcovaného a liateho kovu,
koľajnice a iný kovový materiál určený na železničné účely; reťaze; kovové káble a drôty (s výnimkou drôtov na elektrotechnické účely); zámočnícke výrobky, kovové rúry; nedobytné pokladnice a trezory, oceľové guľôčky; podkovy,
klince a skrutky; iné kovové výrobky, ktoré nie
sú obsiahnuté v iných triedach; rudy.
7 - Stroje a obrábacie stroje (s výnimkou tých,
ktoré sú zahrnuté v triedach 9 - 12 a 16), motory;
súkolesia a hnacie remene; poľnohospodárske
stroje a liahne, maznice; elektrotechnické zariadenia a prístroje pre domácnosť (drviče, mixéry,
mlynčeky, vysávače prachu).
8 - Ručné nástroje zastávajúce funkciu náradia
v príslušných odboroch; nožiarske výrobky vrátane nožiarskych výrobkov z drahých kovov, vrátane britiev a elektrických holiacich strojčekov;
vidličky a lyžice vrátane z drahých kovov;
zbrane sečné a bodné; strojčeky na strihanie vlasov.
9 - Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely; prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje
a nástroje určené na prenášanie rozkazov, na meranie a prístroje všeobecne používané na riadenie
lodí a lietadiel; prístroje a nástroje geodetické,
prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografické, kinematografické, optické
vrátane premietačiek obrazov a zväčšovacích prístrojov; prístroje a nástroje na váženie a meranie,
prístroje a nástroje signalizačné vrátane signálnych píšťal; prístroje a nástroje na účely záchranné a učebné; automaty uvádzané do činnosti
vhodením mince alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného slova; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierovacích strojov; hasiace prístroje;
špeciálne puzdrá na prístroje a nástroje, ktoré sú
zaradené do tejto triedy; elektrotermické nástroje,
ako sú ručné elektrické zváračky, elektrické žehličky a podobne, elektricky vyhrievané odevy,
súčasti odevov a ohrievače nôh; elektrické zapa-
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ľovače a podobné zariadenia nezaradené v iných
triedach; elektromechanické zariadenia na domáce účely určené na čistenie, ako sú leštičky parkiet a podobne, diskety, kazety, gramofónové
platne, CD, videokazety, nosiče dát, softvér
a programové produkty.
10 - Prístroje a nástroje: chirurgické, lekárske,
zubárske, zverolekárske vrátane špeciálneho nábytku pre tieto odbory a vrátane prístrojov
a zdravotníckych pomôcok ako sú: ortopedické
pomôcky, bandáže, zdravotnícke pomôcky, výrobky z gumy, protézy; prikrývky vyhrievané
elektricky, chirurgické nástroje nožiarskeho charakteru.
11 - Osvetľovacie a vykurovacie zariadenia na
výrobu pary; zariadenia na varenie, chladenie,
vetranie vrátane klimatizačných zariadení alebo
zariadení na úpravu vzduchu, zariadenia na rozvod vody a zariadenia zdravotnícke, kozuby,
elektricky vyhrievané vankúše.
12 - Pozemné vozidlá: motory pre pozemné vozidlá, poháňacie súkolesia a hnacie remene pre
pozemné vozidlá; zariadenia na leteckú, lodnú
a pozemnú dopravu.
13 - Ohňostroje, výrobky na pyrotechnické účely.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny; predmety z drahých kovov, ich zliatin alebo dublovaných kovov; bižutéria z plastov a z plastických hmôt; hodiny a chronometrické zariadenia vrátane špeciálnych puzdier, umelecké predmety z bronzu.
15 - Hudobné nástroje vrátane mechanických
klavírov a ich príslušenstva, hudobné skrine.
16 - Papier a výrobky z papiera, lepenky a kartonážne výrobky; tlačoviny, časopisy, periodiká,
knihy, knihárske výrobky, fotografie, písacie potreby patriace do tejto triedy, kancelárske lepidlá;
potreby pre umelcov, štetce, písacie stroje, kancelárske potreby okrem nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky; hracie karty, tlačiarenské
písmená, štočky, spojivá pre papierenský priemysel.
17 - Gutaperča, guma, balata, náhradky týchto
hmôt, polotovary z plastických hmôt (fólie, dosky, platne, tyče), tesniace hmoty; upchávky
a izolácie (tepelné, elektrické alebo zvukové);
azbest, sľuda a výrobky z azbestu a sľudy; nekovové hadice; izolačné nátery.
18 - Koža a náhradky kože, výrobky z kože a náhradiek, surové kože a kožušiny; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky, palice, biče, konské postroje a sedlárske výrobky.
19 - Stavebný materiál vrátane polospracovaného
reziva (trámy, hrady, dosky, drevené panely, preglejka, sklenené tehly, dlaždice a podobne); prírodný a umelý kameň, cement, vápno, malta,
sadra, štrk, kameninové a cementové rúry; stavebný materiál na stavbu ciest, asfalt, smola, živec, prenosné domy, kamenné pomníky.
20 - Nábytok vrátane kovového a kempingového
nábytku; brúsené sklá a zrkadlá; rámy; výrobky
z dreva, korku, tŕstia, trstiny, prútia, rohoviny,
kostí, slonoviny, korytnačiny, jantáru, perlete,
morskej peny, buničiny; výrobky z plastických
hmôt, posteľné potreby; matrace, žinenky, podhlavníky.
21- Drobné náradie a prenosné nádoby na domáce a kuchynské účely, ako kuchynský riad, vedrá,
plechové misky, misky z plastických hmôt alebo
iných hmôt, strojčeky na mletie, sekanie, lisova-

nie a podobne; hrebene a umývacie huby, toaletné potreby patriace do tejto triedy, kefy, kefársky
materiál, pomôcky na upratovanie, čistiace látky,
drôtenky, sklenený tovar vrátane okenného skla,
výrobky z porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zaradené v iných triedach.
22 - Povrazy, struny na technické účely, laná
a špagáty z prírodných, umelých alebo plastických látok; siete a stany vrátane stanov na táborenie, lodné plachty, vrecia; čalúnnický materiál
ako je vlásie, kapok, perie a morská tráva; surové
textilné vlákna.
23 - Nite.
24 - Tkaniny; prikrývky vrátane cestovných prikrývok.
25 - Odevy, bielizeň, topánky, sandále, papuče.
26 - Čipky, výšivky, stužky, šnúrky, patentné
gombíky, gombíky všetkých druhov, háčiky, zipsy; umelé kvety; leonský tovar patriaci do tejto
triedy.
27 - Koberce, rohože, linoleum a iné podlahové
krytiny; čalúny vrátane farebných papierových
tapiet; paravány, voskové poťahové plátno.
28 - Hry; hračky, telocvičné a športové náradie
a náčinie, rybárske potreby; náradie na zimné
športy a športové hry, plážový a kúpací tovar;
ozdoby na vianočný stromček.
29 - Mäso, ryby vrátane mäkkýšov a kôrovcov,
hydina, zverina; mäsové extrakty; zelenina
a ovocie: konzervované, sušené, varené; rôsoly,
zaváraniny; vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky
vrátane mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky;
konzervované potraviny; zelenina naložená
v octe.
30 - Káva, čaj, kakao, ryža, tapioka, ságo, kávové
náhradky; múka a obilné výrobky určené na ľudskú výživu, nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády;
chlieb, sucháre, sušienky, koláče a jemné pečivo,
cukrovinky; zmrzlina, med, sirup z melasy,
kvasnice, prášky do pečiva; soľ, korenie, ocot,
chuťové omáčky; koreniny, ľad.
31 - Výrobky poľnohospodárske a záhradnícke;
produkty lesnícke vrátane nespracovaného dreva;
semená; čerstvé ovocie a zelenina; sadenice, živé
rastliny a prírodné kvety; krmivá pre zvieratá;
slad.
32 - Pivo, ľahké pivá aj ležiaky, minerálne vody,
šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné
prípravky na prípravu nápojov; ovocné šťavy
a nápoje z ovocných štiav, nealkoholické vína.
33 - Vína, liehoviny, likéry.
34 - Tabak v surovom stave, tabakové výrobky;
potreby pre fajčiarov; zápalky.
41 - Vydávanie neperiodických publikácií.
(540) FRAGMENT
(732) Eisler Jan, Humpolecká 1503, 580 01 Havlíčkův
Brod, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

180661
14.5.1998
2.8.2004
2.8.2014
1730-94
2.8.1994
4.2.1998
5.8.1998

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2004 - SK (obnovené ochranné známky)
7 (511) 5
(511) 5 - Farmaceutické prípravky a substancie, najmä
prípravky s antiangínovými a antihypertenzivnými vlastnosťami.
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(540)

(540) ZOREM
(732) Pfizer Inc., 235 East, 42nd Street, New York,
New York 10017, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180692
14.5.1998
25.5.2004
25.5.2014
1211-94
25.5.1994
4.2.1998
5.8.1998
9, 11, 12
9 - Rýchlomery, tachometre a počítadlá na bicykle.
11 - Bicyklové svietidlá a svetlá.
12 - Bicykle a ich konštrukčné časti a súčiastky;
príslušenstvo na bicykle; najmä stojany na bicykle; bicyklové ťahadlá riadenia; bicyklové blatníky; bicyklové pumpy; bicyklové zvončeky; smerovky na bicykle; bicyklové vaky a tašky; nosiče
fľašiek na tekutiny; ochranné siete na dámske bicykle; nosiče; spätné zrkadlá; výsuvné tyčky
upevnené na volantoch; poťahy na sedadlá bicyklov; detské sedačky; bicyklové pneumatiky; duše
na bicykle; galusky na bicykle; adhézne záplaty
na opravy duší; náradie na opravu duší.

(732) MARS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, McLean, Virginia, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180830
11.6.1998
11.5.2004
11.5.2014
1119-94
11.5.1994
4.3.1998
9.9.1998
3, 8, 21
3 - Kozmetika, umelé nechty.
8 - Výrobky na manikúru, napríklad nožnice na
nechty, pilníky na nechty, pinzety na obočie,
klieštiky na nechty, pilníky na kožtičku pod
nechtom.
21 - Štetce a kefky.

(540)

(540)

(732) MING CYCLE INDUSTRIAL CO., LTD., 6-10,
Guang Shing Road, Guang Long Tsun, Taiping
Hsiang, Taichung Hsien, TW;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180693
14.5.1998
22.8.2004
22.8.2014
1912-94
22.8.1994
4.2.1998
5.8.1998
31
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty a výrobky, najmä osivá, semená a iné kultivačné materiály, obilniny v prírodnom stave;
živé zvieratá; krmivá pre zvieratá, vtáctvo a ryby,
tiež zahŕňajúce biskvity a pochúťky pre zvieratá,
vtáctvo a ryby; sépiové kosti (pre vtáctvo chované v klietkach), jedlé kosti a tyčinky pre domáce
zvieratá; stelivo a hniezda pre zvieratá; čerstvé
ovocie a zelenina, zemiaky, ako aj prípravky
z týchto produktov používané ako prísady do
krmív.

(732) Badgequo Limited, Airedale Business Park,
Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180833
11.6.1998
31.5.2004
31.5.2014
1273-94
31.5.1994
4.3.1998
9.9.1998
12
12 - Automobily, ich súčiastky a príslušenstvo.

(540) PICCOLO
(732) HYUNDAI MOTOR COMPANY, 140-2, Kedong, Jongro-ku, Seoul, KR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

180861
11.6.1998
14.3.2004
14.3.2014
603-94
14.3.1994
4.3.1998
9.9.1998
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7 (511) 7
(511) 7 - Prístroje na čistenie povrchov vymieňajúcich
teplo v kotloch a iných zariadeniach na výmenu
tepla.
(540) DIAMOND POWER
(732) Diamond Power International Inc., 2600 East
Main Street, Lancaster, Ohio 43130-0415, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180865
11.6.1998
15.3.2004
15.3.2014
619-94
15.3.1994
4.3.1998
9.9.1998
2
2 - Farebné koncentráty - organické a anorganické pigmenty.

(540) KODILEN
(732) ISTROCHEM, a. s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, SK;
(740) Harvan Ladislav, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180870
11.6.1998
31.8.2004
31.8.2014
1957-94
31.8.1994
4.3.1998
9.9.1998
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 17
1 - Chemické prípravky na zváranie kovov.
3 - Prípravky na čistenie, leštenie a odmasťovanie.
4 - Priemyselné oleje a tuky.
6 - Kovové klince a skrutky.
7 - Obrábacie stroje, poľnohospodárske stroje,
stroje na stlačený vzduch, stroje na spriadanie,
stroje na rezanie skrutiek.
8 - Ručné náradie a nástroje.
9 - Prístroje a nástroje elektrické, optické a meracie.
17-Tesniace, upchávkové a izolačné hmoty, hadice s výnimkou kovových.

7 (511) 11, 35
(511) 11 - Zariadenia na filtráciu pitnej a úžitkovej vody, ovocných štiav, vína, piva, cukrových roztokov, zariadenia na filtráciu vzduchu a plynov, zariadenia a príslušenstvo na filtráciu tekutín pre
potravinársky, chemický a farmaceutický priemysel.
35 - Sprostredkovanie obchodu (s tovarmi).
(540)

(591) čierna, zelená, modrá
(732) EARTH RESOURCES, s. r. o., Sabinovská 10,
821 02 Bratislava, SK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181366
20.7.1998
15.3.2004
15.3.2014
613-94
15.3.1994
8.4.1998
7.10.1998
3
3 - Kozmetické a voňavkárske výrobky vrátane
antiperspirantných dezodorantov.

(540) MUM SENSITIVE
(732) Bristol-Myers Squibb Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 345
Park Avenue, New York, New York 10154, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181367
20.7.1998
15.3.2004
15.3.2014
614-94
15.3.1994
8.4.1998
7.10.1998
3
3 - Kozmetické a voňavkárske výrobky vrátane
antiperspirantných dezodorantov.

(540) MUM CLEAR
(732) Bristol-Myers Squibb Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 345
Park Avenue, New York, New York 10154, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(540)

(732) TTI, s. r. o., Údolní 40, 602 00 Brno, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

181276
16.7.1998
11.4.2004
11.4.2014
847-94
11.4.1994
8.4.1998
7.10.1998

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181368
20.7.1998
15.3.2004
15.3.2014
615-94
15.3.1994
8.4.1998
7.10.1998
3
3 - Kozmetické a voňavkárske výrobky vrátane
antiperspirantných dezodorantov.
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(540) MUM SENSITIVE TOUCH
(732) Bristol-Myers Squibb Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 345
Park Avenue, New York, New York 10154, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181531
13.8.1998
24.3.2004
24.3.2014
670-94
24.3.1994
6.5.1998
4.11.1998
3, 5
3 - Kozmetické prípravky, esencie, depilačné
prípravky, dezinfekčné mydlá, dezodoranty na
osobnú spotrebu, kolínske vody, oleje do parfumov a vôní, kozmetické opaľovacie prípravky,
kozmetické potreby, šampóny, voňavkárske výrobky, voňavky, vody na kozmetické účely, vlasové vody, éterické oleje.
5 - Liečivá na ľudskú spotrebu, liečivá na zverolekárske potreby, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, chemické prípravky na
farmaceutické, lekárske, zverolekárske a hygienické účely, chemicko-farmaceutické prípravky,
prípravky posilňujúce a dietetické, analgetiká,
anestetiká, chemické antikoncepčné prípravky,
dezinfekčné prípravky, antiuriká, bakteriologické
prípravky na lekárske a zverolekárske účely,
bielkovinové prípravky na lekárske účely, čistiace prípravky, dentifikačné prípravky, detergenty
na lekárske účely, dezodoranty, diagnostické prípravky na lekárske účely, enzymatické prípravky
a enzýmy na lekárske účely, fermenty na farmaceutické účely, prípravky proti hemoroidom, hemostatické tyčinky, hormóny na lekárske účely,
infúzie, izotopy na lekárske účely, liečivé prípravky do kúpeľov, kyseliny na farmaceutické
účely, lekárničky, leukoplast, náplasti, masti na
lekárske účely, masti proti popáleninám, materiály na zubné odtlačky, narkotiká, obväzy, oleje na
lekárske účely, opiáty, opoterapické prípravky,
prípravky proti parazitom, preháňadlá, prípravky
na omrzliny, prípravky na upokojenie, sedatíva,
séra, sirupy na farmaceutické účely, vakcíny, vitamínové
a
minerálne
prípravky,
omamné a psychotropné látky.

(442)
(450)
7 (511)
(511)
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6.5.1998
4.11.1998
18, 29
18 - Surová koža.
29 - Mäso, mäsové výrobky a polotovary, údeniny, hydina, hydinové výrobky, zverina, ryby, rybie výrobky, prísady patriace do triedy 29.

(540)

(591) Modrá, biela, červená
(732) VESTIS - SK, s. r. o., V. Clementisa 13, 917 01
Trnava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181553
13.8.1998
25.7.2004
25.7.2014
1665-94
25.7.1994
6.5.1998
4.11.1998
16, 36
16 - Papier a výrobky z papiera; lepenka a kartonážne výrobky; tlač, časopisy, periodiká, knihy,
knihárske výrobky, fotografie, písacie potreby,
kancelárske lepidlá; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; učebné
a školské potreby a pomôcky; hracie karty, tlačené písmená; štočky.
36 - Poisťovníctvo; služby v odbore financovania.

(540)

(732) MasterCard International Incorporated, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
2000 Purchase Street, Purchase, New York
10577-2509, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(540)

(732) INFORAMA, a. s., Poloreckého 3, 851 04 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

181538
13.8.1998
27.4.2004
27.4.2014
958-94
27.4.1994

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181564
13.8.1998
19.8.2004
19.8.2014
1910-94
19.8.1994
6.5.1998
4.11.1998
36
36 - Finančné, peňažné a poisťovacie služby.

(540) PLUS
(732) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, Foster City, California, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

270
(111)
(151)
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(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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181565
13.8.1998
24.8.2004
24.8.2014
1938-94
24.8.1994
6.5.1998
4.11.1998
9
9 - Počítačový hardvér a softvér, počítačové periférne zariadenia.

(540) SOLARIS
(732) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181567
13.8.1998
31.8.2004
31.8.2014
1964-94
31.8.1994
6.5.1998
4.11.1998
1, 2, 19
1 - Kaolín.
2 - Maliarske nátery.
19 - Pálená hlina.

(540) KAOLÍN OT
(732) KSB, spol. s r. o., 362 26 Božíčany, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181977
17.9.1998
10.5.2004
10.5.2014
1112-94
10.5.1994
3.6.1998
2.12.1998
16, 41
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť.

(540)

(732) Ringier ČR, a. s., Domažlická 11, 130 00 Praha
3, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

181986
17.9.1998
2.8.2004
2.8.2014
1727-94
2.8.1994
3.6.1998
2.12.1998

7 (511) 5
(511) 5 - Farmaceutické, veterinárne a sanitárne substancie, obväzový materiál, chirurgické obväzy,
potraviny pre deti a invalidov, dezinfekčné prostriedky.
(540)

(732) The Boots Company PLC, Nottingham NG2
3AA, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181990
17.9.1998
18.8.2004
18.8.2014
1902-94
18.8.1994
3.6.1998
2.12.1998
3
3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky,
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie.

(540) LYSOL
(732) Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate Center
lV, 399 Interpace Parkway, P. O. Box 225, Parsippany, NJ 07054-0225, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

183608
20.1.1999
3.5.2004
3.5.2014
1036-94
3.5.1994
7.10.1998
13.4.1999
6
6 - Drôtené kamenné systémy, drôtené štrkové
systémy spojené do blokov, kaziet a košov na
budovanie oporných múrov, zárubných múrov
a protihlukových stien.

(540) BLOCK-SK
(732) COMPAG SK, s. r. o., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava 2, SK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

183611
21.1.1999
13.6.2004
13.6.2014
1360-94
13.6.1994
7.10.1998
13.4.1999

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 7 - 2004 - SK (obnovené ochranné známky)
7 (511) 1, 3, 5, 10, 16, 17
(511) 1 - Chemické prípravky na priemyselné účely
patriace do triedy 1, lepidlá používané v priemysle.
3 - Mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje,
čistiace prípravky, kozmetické prípravky, prípravky určené na starostlivosť o telo, prípravky
určené na starostlivosť o vlasy a skrášlenie vlasov, dezodoranty na osobnú potrebu.
5 - Farmaceutické prípravky a látky, prípravky
určené na starostlivosť o zdravie, náplasti, obväzový materiál, dezinfekčné prípravky, obväzy
a pásy na zdravotné použitie (bandáže).
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubárske a zverolekárske; umelé údy.
16 - Lepiace pásky a pásy, lepiaci papier a lepiace filmy na kancelárske, domáce a hracie účely,
samolepiace štítky.
17 - Lepiace pásy a pásky, lepiaci papier a lepiace filmy na technické účely.
(540)
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(540) DOSIA
(732) Reckitt Benckiser N. V., De Fruittuinen 2-12,
2132 NZ Hoofddorp, NL;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186556
13.8.1999
7.6.2004
7.6.2014
1327-94
7.6.1994
7.5.1999
8.11.1999
34
34 - Spracovaný a nespracovaný tabak; tabakové
výrobky; substancie na fajčenie predávané samostatne alebo v zmesi s tabakom, nie na liečivé
a hojivé účinky; fajčiarske potreby a zápalky.

(540)

(732) Beiersdorf AG, Hamburg, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

183615
21.1.1999
24.8.2004
24.8.2014
1928-94
24.8.1994
7.10.1998
13.4.1999
34
34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky.

(732) Dunhill Tobacco of London Limited, 1a St.
James's Street, London SW1A 1EF, GB;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184052
27.1.1999
29.7.2004
29.7.2014
1708-94
29.7.1994
6.5.1998
13.4.1999
3
3 - Pracie prostriedky a prostriedky na plákanie
bielizne (avivážne prostriedky); prostriedky na
čistenie, odstraňovanie škvŕn a oplachovanie riadu; prostriedky na zmäkčovanie vody.

(732) John Player & Sons Limited, South Circular
Road, Dublin 8, IE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186558
13.8.1999
31.8.2004
31.8.2014
1980-94
31.8.1994
7.5.1999
8.11.1999
35, 37, 39, 41, 42
35 - Sprostredkovanie obchodných operácií týkajúcich sa nákupu a predaja.
37 - Oprava opotrebovaných alebo poškodených
motorov a motorových vozidiel, umývanie automobilov, montáž, údržba a opravy strojov, výstavba a opravy skladov, prenájom stavebných
strojov a zariadení.
39 - Automobilová preprava kusových zásielok,
nákladná kamiónová doprava a preprava, distribúcia tovaru na dobierku, doručovanie tovaru
priamo do domu, preprava cenností, sťahovanie,
rezervácia dopravy, doručovacie služby, kuriérske služby, skladovanie tovaru, informácie
o uskladnení, informácie o doprave, služby v doprave a preprave, poskytovanie pomoci pri doprave, prenájom skladísk, prenájom skladovacích
kontajnerov, prenájom vozidiel, sprostredkovanie
prepravy.
41 - Školenie, výcvik, vyučovanie a vzdelávanie.
42 - Odborné poradenstvo v oblasti dopravy
a colnej deklarácie s výnimkou obchodného; prenájom prenosných stavieb.
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(540)

(551) kolektívna
(732) ZDRUŽENIE ZBERNÁ SLUŽBA - TRANSPORTEXPRES, Rožňavská 2, 826 48 Bratislava, SK;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
8 (511)
(511)

186564
13.8.1999
16.1.2005
16.1.2015
94-95
16.1.1995
7.5.1999
8.11.1999
1, 6, 7, 35, 36, 37, 40, 41, 42
1 - Technologické prípravky na popúšťanie, kalenie, žíhanie a podobné technologické operácie
pri spracovávaní kovov.
6 - Stavebné kovania, montážne kľúče, obalové
nádoby z kovu, kovové konštrukcie a ich časti,
stavebný materiál kovový, drobný železiarsky
tovar, zámočnícke výrobky, iné výrobky z kovov
patriace do tejto triedy, najmä odliatky strojových súčastí, kovové výlisky.
7 - Stroje a technologické zariadenia prednostne
pre gumárenský priemysel, pre priemysel spracovania plastických hmôt, pre chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel, jednoúčelové
stroje a technologické zariadenia ako laboratórne
linky, rotorové linky, mechanizované technologické zariadenia, najmä na modernizáciu, mechanizáciu a automatizáciu výroby, komplexné
technologické linky na univerzálne a jednoúčelové použitie, prototypy a prototypové prvky unikátnych strojov a zariadení, najmä špeciálne nadstavby na kolesové a pásové podvozky, účelové
stroje a zariadenia na potreby zbrojárskej techniky, ako aj časti uvedených strojov a zariadení
a príslušenstvo k nim, nástroje a náradie s výnimkou ručného.
35 - Reklamná činnosť, sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrobkami.
36 - Prenájom nehnuteľností, prenájom nebytových priestorov.
37 - Technologická montáž, opravy, údržba, repasáž strojov a zariadení.
40 - Povrchové úpravy, pokovovanie, kovoobrábacie práce.
41 - Vzdelávacia činnosť.
42 - Technická pomoc, projektová činnosť, odborná konzultačná činnosť, výskum strojársky,
výskum a vývoj nových výrobkov.

(540)

(732) Konštrukta - Industry, a. s., K výstavisku 13,
912 50 Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(554)

188138
14.12.1999
24.11.2004
24.11.2014
2830-94
24.11.1994
10.9.1999
13.3.2000
32
32 - Pivo.

(732) Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, 304 97
Plzeň, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 88672
(210) 5473
(732) Schülke & Mayr GmbH & Co.KG, Norderstedt,
DE;
(770) Schülke & Mayr GmbH., Robert-Koch-Strasse 2,
Norderstedt 2, DE;
(580) 23.4.2004

(111) 88672
(210) 5473
(732) Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate Center
lV, 399 Interpace Parkway, P. O. Box 225, Parsippany, NJ 07054-0225, US;
(770) Reckitt & Colman Sagrotan GmbH & Co. KG,
Theodor-Heuss-Anlage 12, 68165 Mannheim,
DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.12.2003
(580) 23.4.2004

(111) 88741
(210) 4607
(732) HMV (IP) Limited, Shelley House, 2-4 York
Road, Maidenhead SL6 1SR, GB;
(770) EMI RECORDS LIMITED, EMI House,
43 Brook Green, London W6 7EF, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.11.2003
(580) 19.5.2004

(111) 94100
(210) 19513
(732) HMV (IP) Limited, Shelley House, 2-4 York
Road, Maidenhead SL6 1SR, GB;
(770) EMI RECORDS LIMITED, EMI House,
43 Brook Green, London W6 7EF, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.11.2003
(580) 19.5.2004

(111) 94101
(210) 19514
(732) HMV (IP) Limited, Shelley House, 2-4 York
Road, Maidenhead SL6 1SR, GB;
(770) EMI RECORDS LIMITED, EMI House,
43 Brook Green, London W6 7EF, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.11.2003
(580) 19.5.2004

(111) 94103
(210) 29298
(732) HMV (IP) Limited, Shelley House, 2-4 York
Road, Maidenhead SL6 1SR, GB;
(770) EMI RECORDS LIMITED, EMI House,
43 Brook Green, London W6 7EF, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.11.2003
(580) 19.5.2004

(111) 94970
(210) 21224
(732) HMV (IP) Limited, Shelley House, 2-4 York
Road, Maidenhead SL6 1SR, GB;
(770) EMI RECORDS LIMITED, EMI House,
43 Brook Green, London W6 7EF, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.11.2003
(580) 19.5.2004

(111) 96109
(210) 9491
(732) HMV (IP) Limited, Shelley House, 2-4 York
Road, Maidenhead SL6 1SR, GB;
(770) EMI RECORDS LIMITED, EMI House,
43 Brook Green, London W6 7EF, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.11.2003
(580) 19.5.2004

(111) 96945
(210) 8892
(732) Philips-Van Heusen Corporation, 200 Madison
Avenue, New York, New York 10016, US;
(770) The British Van Heusen Company Limited,
Third Floor, 2 Foubert's Place, London W1F
7PA, GB;
(580) 13.5.2004

(111) 101767
(210) 15842
(732) HMV (IP) Limited, Shelley House, 2-4 York
Road, Maidenhead SL6 1SR, GB;
(770) EMI RECORDS LIMITED, EMI House,
43 Brook Green, London, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.11.2003
(580) 19.5.2004

(111) 103598
(210) 10163
(732) LASSELSBERGER, a. s., Adélova 1, 320 00
Plzeň, CZ;
(770) Keramika Horní Bříza a. s., Tovární 77, 330 12
Horní Bříza, CZ;
(580) 21.4.2004

(111) 152955
(210) 9065
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland
KG, Industriepark Höchst, 659 26 Frankfurt am
Main, DE;
(770) Syngenta Limited, Syngenta European Regional
Centre, Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YH, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.3.2004
(580) 17.5.2004
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(111) 153398
(210) 15625
(732) DyStar Textilfarben GmbH & Co. Deutschland
KG, Industriepark Höchst, 659 26 Frankfurt am
Main, DE;
(770) Syngenta Limited, Syngenta European Regional
Centre, Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YH, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.3.2004
(580) 17.5.2004

(111) 153924
(210) 19765
(732) Bohemia Regent, a. s., Trocnovské nám. 124,
Třeboň, CZ;
(770) BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a. s.,
Lidická 458/51, 370 01 České Budějovice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 10.2.2004
(580) 19.5.2004

(111) 162427
(210) 48055
(732) USI Entertainment Inc., 100 Universal City Plaza, Universal City, California 91608, US;
(770) Universal Studios, Inc., Universal City, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.2.2004
(580) 6.4.2004

(111) 163583
(210) 49837
(732) BAYER CORPORATION, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Indiana, 100 Bayer Road,
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, US;
(770) CALGON CORPORATION, Ondeo Nalco Center, Napervill, IL 60563, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 9.1.2004
(580) 3.5.2004

(111) 163583
(210) 49837
(732) BAYER CHEMICALS CORPORATION, spol.
zriadená podľa zákonov štátu Delaware,
100 Bayer Road, Pittsburgh, PA 15205, US;
(770) BAYER CORPORATION, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Indiana, 100 Bayer Road,
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.1.2004
(580) 3.5.2004

(111) 165609
(210) 53409
(732) Calmit, spol. s r. o., Gaštanová 15, 811 04 Bratislava, SK;
(770) Vápenka Margecany, s. r. o., 055 40 Margecany,
SK;
(580) 30.4.2004

(111) 165754
(210) 53424
(732) Philips-Van Heusen Corporation, 200 Madison
Avenue, New York, New York 10016, US;
(770) The British Van Heusen Company Limited,
Third Floor, 2 Foubert's Place, London W1F
7PA, GB;
(580) 13.5.2004

(111) 167290
(210) 55220
(732) COMPAQ TRADEMARK B. V., Startbaan 16,
1187 XR Amstelveen, NL;
(770) COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES
GROUP, L. P. spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Texas, 20555 State Highway 249,
Houston, Texas 77070, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 16.1.2004
(580) 28.4.2004

(111)
(210)
(732)
(770)

168872
58448
L´Oreal S. A., 14, rue Royale, 75008 Paris, FR;
Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 300 Park
Avenue, New York, NY 10022 - 7499, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.1.2004
(580) 14.5.2004

(111)
(210)
(732)
(770)

168873
58449
L´Oreal S. A., 14, rue Royale, 75008 Paris, FR;
Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 300 Park
Avenue, New York, NY 10022 - 7499, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.1.2004
(580) 14.5.2004

(111) 170578
(210) 58358
(732) NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta
13, 940 43 Nové Zámky, SK;
(770) JAMA 67, s. r. o., 1. máje 67, 686 01 Uherské
Hradište - Mařatice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.10.2002
(580) 21.5.2004

(111) 172531
(210) 67764
(732) Nealko soft drinks CZ a. s., Holická 156/49,
772 00 Olomouc, CZ;
(770) Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 42 Olomouc, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.3.2004
(580) 21.5.2004
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(111) 172534
(210) 74125
(732) Nealko soft drinks CZ a. s., Holická 156/49,
772 00 Olomouc, CZ;
(770) Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 42 Olomouc, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.3.2004
(580) 21.5.2004

(111) 174485
(210) 73301
(732) CHIVAS BROTHERS LIMITED, 111/113 Renfrew Road, Paisley, Scotland PA3 4DY, GB;
(770) P R Newco 5 Limited, 8-10 Lampton Road,
Hounslow, Middlesex TW13 1JL, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.12.2003
(580) 23.4.2004

(111) 172885
(210) 65298
(732) Heinrich von Gimborn GmbH, Albert-Einstein-Strasse 6, D-46446 Emmerich, DE;
(770) Süd - Chemie AG, München, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.3.2004
(580) 28.4.2004

(111) 174545
(210) 69394
(732) RADEG, spol. s r. o., Nádražní 7, 602 00 Brno,
CZ;
(770) GUMOTEX, a. s., Mládežnická 3, 690 75 Břeclav, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.12.2003
(580) 13.5.2004

(111) 173119
(210) 1134-94
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 176886
(210) 2587-94
(732) Karpatská perla, s. r. o., Nádražná 57, 900 81
Šenkvice, SK;
(770) Vitis trade, s. r. o., Sásovská cesta 41, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 19.5.2004

(111) 173431
(210) 2469-94
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 177163
(210) 72409
(732) Vinska klet "Goriška Brda" zadruga, kmetijstvo,
proizvodnja vina in trgovine z. o. o., Dobrovo,
Zadružna c. 9, 5212 Dobrovo, SI;
(770) SLOVENIJAVINO, podjetje za proizvodnjo in
trgovino z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, d. d., Ljubljana, SI;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.1.2003
(580) 3.5.2004

(111) 173432
(210) 2475-94
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 173433
(210) 2476-94
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 173575
(210) 69017
(732) Nealko soft drinks CZ a. s., Holická 156/49,
772 00 Olomouc, CZ;
(770) Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 42 Olomouc, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.3.2004
(580) 21.5.2004

(111) 177254
(210) 1831-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004
(111) 177345
(210) 2495-96
(732) Pivovar Stein a. s., Blumentálska 19, 816 13 Bratislava, SK;
(770) ESPERIA, a. s., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.2.2004
(580) 20.4.2004
(111) 177350
(210) 1834-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004
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(111) 177351
(210) 1835-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 179184
(210) 1534-94
(732) Dům Medicíny, s. r. o., Španělská 10, 120 00
Praha 2, CZ;
(770) Fond pro sociální a terapeutickou pomoc, Nad
Vodovodem 14, 100 00 Praha 10, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.2.1999
(580) 19.5.2004

(111) 177581
(210) 2123-93
(732) HMV (IP) Limited, Shelley House, 2-4 York
Road, Maidenhead SL6 1SR, GB;
(770) EMI RECORDS LIMITED, EMI House,
43 Brook Green, London W6 7EF, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.11.2003
(580) 19.5.2004

(111) 179184
(210) 1534-94
(732) MUCOS Pharma CZ, s. r. o., Uhříněveská 448,
252 43 Průhonice, CZ;
(770) WALD Press, s. r. o., Španělská 10, 120 00 Praha 2, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.12.2002
(580) 19.5.2004

(111) 177582
(210) 2124-93
(732) HMV (IP) Limited, Shelley House, 2-4 York
Road, Maidenhead SL6 1SR, GB;
(770) EMI RECORDS LIMITED, EMI House,
43 Brook Green, London W6 7EF, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.11.2003
(580) 19.5.2004

(111) 179576
(210) 1022-94
(732) SYNTHESIA a. s., 532 17 Pardubice - Semtín,
CZ;
(770) TECHNOPLAST, akciová společnost, Komenského, 768 11 Chropyně, CZ;
(580) 14.5.2004

(111) 178011
(210) 494-95
(732) JAS-EXPORT-SNINA, spol. s r. o., Budovateľská 2710, 069 81 Snina, SK;
(770) JAS, a.s. Bardejov, Dukelská 14, 085 01 Bardejov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.3.2004
(580) 26.4.2004

(111) 178150
(210) 361-94
(732) Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive Center
Drive, Boca Raton, Florida, US;
(770) Signature Brands, Inc., 7005 Cochran Road,
Glenwillow, Ohio 44139-4312, US;
(580) 27.4.2004

(111) 178150
(210) 361-94
(732) PELSTAR, LLC, 7400 W. 100th Place, Bridgeview, IL 60455, US;
(770) Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive Center
Drive, Boca Raton, Florida, US;
(580) 27.4.2004

(111) 178618
(210) 2268-93
(732) EKOTRADING-INKFLOW, a. s., Magnetová
11, 831 04 Bratislava, SK;
(770) EKOTRADING, spol. s r. o., Oravská 13, 821 09
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.2.2004
(580) 11.5.2004

(111) 180331
(210) 960-94
(732) Yara International ASA, Bygdoy Allé 2, N-0257
Oslo, NO;
(770) NORSK HYDRO ASA, 0240 Oslo, NO;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.4.2004
(580) 30.4.2004

(111) 180815
(210) 23-94
(732) COMPAQ TRADEMARK B. V., Startbaan 16,
1187 XR Amstelveen, NL;
(770) COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES
GROUP, L. P. spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Texas, 20555 State Highway 249,
Houston, Texas 77070, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 16.1.2004
(580) 28.4.2004

(111)
(210)
(732)
(770)

180847
2143-93
FIZA, a. s., Hrozňatova 3, 615 00 Brno, CZ;
Ficbauer Jiří, Ing., CSc., Nová č. 442, 683 35 Letonice, okr. Vyškov, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.1.2004
(580) 22.4.2004
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(111) 180859
(210) 26-94
(732) COMPAQ TRADEMARK B. V., Startbaan 16,
1187 XR Amstelveen, NL;
(770) COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES
GROUP, L. P. spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Texas, 20555 State Highway 249,
Houston, Texas 77070, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 16.1.2004
(580) 28.4.2004

(111) 181143
(210) 373-95
(732) Pivovar Stein a. s., Blumentálska 19, 816 13 Bratislava, SK;
(770) ESPERIA, a. s., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.2.2004
(580) 20.4.2004

(111) 181162
(210) 374-95
(732) Pivovar Stein a. s., Blumentálska 19, 816 13 Bratislava, SK;
(770) ESPERIA, a. s., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.2.2004
(580) 20.4.2004

(111) 181163
(210) 375-95
(732) Pivovar Stein a. s., Blumentálska 19, 816 13 Bratislava, SK;
(770) ESPERIA, a. s., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.2.2004
(580) 20.4.2004

(111) 181378
(210) 1706-94
(732) TRISIGNUM, s. r. o., Stummerova 385, 955 01
Topoľčany, SK;
(770) Krajčík Július, D. Jurkoviča 2366/14, 955 01 Topoľčany, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.4.2004
(580) 14.5.2004

(111) 181413
(210) 787-95
(732) AT Computers, a. s., Uhlířská 413/3, 710 00
Ostrava - Slezská Ostrava, CZ;
(770) AutoCont, a. s., Nemocniční 12, 702 00 Moravská Ostrava, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.11.2003
(580) 27.4.2004
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(111) 181425
(210) 1812-95
(732) Tunová Mária, Mgr., Nábr. Mládeže 15, 949 01
Nitra, SK;
(770) NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozámocká
226, 949 01 Nitra, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.3.2004
(580) 28.4.2004
(111) 181435
(210) 1837-95
(732) Tunová Mária, Mgr., Nábr. Mládeže 15, 949 01
Nitra, SK;
(770) NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozámocká
226, 949 01 Nitra, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.3.2004
(580) 28.4.2004
(111) 182181
(210) 2334-95
(732) ICN Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13-1103/15, 110 00 Praha 1, CZ;
(770) ICN Czech Republic, a. s., Vltavská 53, 252 63
Roztoky, CZ;
(580) 5.5.2004
(111) 183542
(210) 889-96
(732) Coors Worldwide, Inc., 311, 10th Street, Golden,
Colorado 80401, US;
(770) BRANDBREW S. A., rue Carlo Hemmer, 4,
L-1734 Luxembourg, LU;
Dátum uzavretia zmluvy: 2.2.2002
(580) 30.4.2004
(111) 184848
(210) 2295-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004
(111) 185177
(210) 2306-96
(732) Coors Worldwide, Inc., 311, 10th Street, Golden,
Colorado 80401, US;
(770) BRANDBREW S. A., rue Carlo Hemmer, 4,
L-1734 Luxembourg, LU;
Dátum uzavretia zmluvy: 2.2.2002
(580) 30.4.2004
(111) 186221
(210) 566-97
(732) WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, CZ;
(770) Esarom Essenzenfabrik Gesellschaft m.b.H., Esaromstrasse 51, A-2105 Oberrohrbach b. Wien,
AT;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.3.2004
(580) 27.4.2004
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(111) 186802
(210) 915-97
(732) Pivovar Stein a. s., Blumentálska 19, 816 13 Bratislava, SK;
(770) ESPERIA, a. s., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.2.2004
(580) 20.4.2004

(111) 188182
(210) 1311-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 186803
(210) 916-97
(732) Pivovar Stein a. s., Blumentálska 19, 816 13 Bratislava, SK;
(770) ESPERIA, a. s., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.2.2004
(580) 20.4.2004

(111) 188183
(210) 1312-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 186969
(210) 2294-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188184
(210) 1313-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 186970
(210) 2296-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188185
(210) 1314-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 187973
(210) 2263-97
(732) Coors Worldwide, Inc., 311, 10th Street, Golden,
Colorado 80401, US;
(770) BASS HOLDINGS LIMITED, 137 High Street,
Burton-on-Trent, DE14 1JZ, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.12.2001
(580) 30.4.2004

(111) 188186
(210) 1315-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188118
(210) 3190-96
(732) Rexall Sundown, Inc., 6111 Broken Sound Parkway, Boca Raton, Florida, US;
(770) RS OLDCO, Inc., 6111 Broken Sound Parkway
NW, Boca Raton, Florida 33487, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.1.2003
(580) 5.5.2004

(111) 188187
(210) 1318-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188181
(210) 1310-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 188188
(210) 1319-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004
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(111) 188189
(210) 1320-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188196
(210) 1327-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188190
(210) 1321-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188557
(210) 3221-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 188191
(210) 1322-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004
(111) 188192
(210) 1323-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004
(111) 188193
(210) 1324-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004
(111) 188194
(210) 1325-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004
(111) 188195
(210) 1326-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004

(111)
(210)
(732)
(770)

189021
3054-97
SYNTHESIA a. s., 532 17 Pardubice - Semtín, CZ;
FATRA, akciová společnost, T. Bati, 763 61 Napajedla, CZ;
(580) 27.4.2004

(111) 189270
(210) 1316-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 189364
(210) 1843-97
(732) Nealko soft drinks CZ a. s., Holická 156/49,
772 00 Olomouc, CZ;
(770) Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 42 Olomouc, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.3.2004
(580) 21.5.2004

(111) 189428
(210) 3125-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 189429
(210) 3126-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004
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(111) 189430
(210) 3127-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004
(111) 189431
(210) 3128-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004
(111) 189432
(210) 3129-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004
(111) 189433
(210) 3130-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004
(111) 189434
(210) 3132-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004
(111) 189435
(210) 3133-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004
(111) 189655
(210) 1317-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 190019
(210) 861-98
(732) BURGAZLI TEKSTiL SAN. ve TiC. LTD. ŞTi,
Merkez Mah. Ardiç Sok. No: 15 Kat: 2-3-4-5,
Kagithane-Istanbul, TR;
(770) ADALI TEKSTiL SANAYi VE TiCARET LTD.
ŞTi, Sular Idaresi Söyler Cad. No. 4, KagithaneIstanbul, TR;
Dátum uzavretia zmluvy: 9.4.2004
(580) 14.5.2004
(111) 190241
(210) 343-98
(732) Nealko soft drinks CZ a. s., Holická 156/49,
772 00 Olomouc, CZ;
(770) Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 00 Olomouc, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.3.2004
(580) 21.5.2004
(111) 190341
(210) 891-98
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004
(111) 190342
(210) 892-98
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004
(111) 190343
(210) 893-98
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004
(111) 190344
(210) 894-98
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004
(111) 190604
(210) 2499-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004
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(111) 190612
(210) 3189-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191300
(210) 2549-98
(732) Tunová Mária, Mgr., Nábr. Mládeže 15, 949 01
Nitra, SK;
(770) NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozámocká
226, 949 01 Nitra, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.3.2004
(580) 28.4.2004

(111) 190613
(210) 3190-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191365
(210) 1382-98
(732) Nealko soft drinks CZ a. s., Holická 156/49,
772 00 Olomouc, CZ;
(770) Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 42 Olomouc, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.3.2004
(580) 21.5.2004

(111) 190614
(210) 3191-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191610
(210) 1983-98
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 190615
(210) 3192-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191735
(210) 757-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 190616
(210) 3193-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191736
(210) 758-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 190617
(210) 3194-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191737
(210) 759-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 190618
(210) 3195-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191738
(210) 760-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004
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(111) 191739
(210) 761-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191740
(210) 762-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191741
(210) 763-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191742
(210) 766-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191743
(210) 767-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 7.5.2004

(111)
(210)
(732)
(770)

193508
1038-99
TRINOM, a. s., Jána Mrvu 4, 949 01 Nitra, SK;
MOIRA, spol. s r. o., Jána Mrvu 4, 949 01 Nitra,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 2.3.2004
(580) 28.4.2004

(111) 194585
(210) 2332-99
(732) Pivovar Stein a. s., Blumentálska 19, 816 13 Bratislava, SK;
(770) ESPERIA, a. s., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.2.2004
(580) 20.4.2004

(111) 194590
(210) 2343-99
(732) COMPAQ TRADEMARK B. V., Startbaan 16,
1187 XR Amstelveen, NL;
(770) COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES
GROUP, L. P. spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Texas, 20555 State Highway 249,
Houston, Texas 77070, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 16.1.2004
(580) 28.4.2004

(111) 195113
(210) 427-2000
(732) NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta
13, 940 43 Nové Zámky, SK;
(770) JAMA 67, s. r. o., 1. máje 67, 686 01 Uherské
Hradište - Mařatice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.10.2002
(580) 21.5.2004

(111) 195169
(210) 3264-99
(732) Tunová Mária, Mgr., Nábr. Mládeže 15, 949 01
Nitra, SK;
(770) NITRAFROST TRADE, s. r. o., Novozámocká
226, 949 01 Nitra, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.3.2004
(580) 28.4.2004

(111) 195345
(210) 1101-98
(732) ISTROENERGO GROUP, a. s., Rozmarínová 4,
934 01 Levice, SK;
(770) ISTROENERGO, a. s., Rozmarínová 4, 934 01
Levice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 16.4.2004
(580) 14.5.2004

(111) 195685
(210) 2958-2000
(732) Petit Press, a. s., Námestie SNP 30, 811 01 Bratislava, SK;
(770) DK - Trade, s. r. o., Popradská 56, 040 01 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 8.1.2003
(580) 12.5.2004

(111) 196178
(210) 2310-99
(732) Harok Dušan, AD - Net, Fr. Červeného 165,
107 00 Praha 10, CZ;
(770) AD-Net, spol. s r. o., Opletalova 19/1441, 110 00
Praha 1, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 16.12.2003
(580) 26.4.2004
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(111) 196382
(210) 1020-2000
(732) Dunajškrob Fatra, a. s., Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, SK;
(770) DUNAJ ŠKROB, a. s., Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.2.2004
(580) 20.4.2004

(111) 196805
(210) 1556-2001
(732) Gemco Trading and Exploitation S. A., 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg, LU;
(770) HB REAVIS GROUP, a. s., Horná 65, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.11.2003
(580) 4.5.2004

(111) 196384
(210) 1022-2000
(732) Dunajškrob Fatra, a. s., Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, SK;
(770) DUNAJ ŠKROB, a. s., Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.2.2004
(580) 20.4.2004

(111) 196805
(210) 1556-2001
(732) Cobari Holding B. V., Naritaweg Telestone 8,
1043 BW Amsterdam, NL;
(770) Gemco Trading and Exploitation S. A., 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg, LU;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.11.2003
(580) 4.5.2004

(111) 196608
(210) 1455-2000
(732) Dunajškrob Fatra, a. s., Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, SK;
(770) DUNAJ ŠKROB, a. s., Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.2.2004
(580) 20.4.2004

(111) 197128
(210) 1779-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(770) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 196609
(210) 1457-2000
(732) Dunajškrob Fatra, a. s., Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, SK;
(770) DUNAJ ŠKROB, a. s., Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.2.2004
(580) 20.4.2004

(111) 197192
(210) 2409-2000
(732) ICN Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13-1103/15, 110 00 Praha 1, CZ;
(770) ICN Czech Republic, a. s., Vltavská 53, 252 63
Roztoky, CZ;
(580) 5.5.2004

(111) 196769
(210) 1414-2000
(732) Pivovar Stein a. s., Blumentálska 19, 816 13 Bratislava, SK;
(770) ESPERIA, a. s., Pri Kalvárii 17, 917 01 Trnava,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.2.2004
(580) 20.4.2004

(111) 196790
(210) 2538-2000
(732) Gemco Trading and Exploitation S. A., 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg, LU;
(770) HB REAVIS GROUP, a. s., Horná 65, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.11.2003
(580) 4.5.2004

(111) 196790
(210) 2538-2000
(732) Cobari Holding B. V., Naritaweg Telestone 8,
1043 BW Amsterdam, NL;
(770) Gemco Trading and Exploitation S. A., 9, rue
Schiller, L-2519 Luxembourg, LU;
(580) 4.5.2004

(111) 197500
(210) 774-2000
(732) COMPAQ TRADEMARK B. V., Startbaan 16,
1187 XR Amstelveen, NL;
(770) COMPAQ INFORMATION TECHNOLOGIES
GROUP, L. P. (A Texas Limited Partnership),
20555 State Highway 249, Houston, Texas
77070, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 16.1.2004
(580) 28.4.2004

(111) 197867
(210) 1458-2000
(732) Dunajškrob Fatra, a. s., Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, SK;
(770) DUNAJ ŠKROB, a. s., Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.2.2004
(580) 20.4.2004
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(111) 197908
(210) 2347-2000
(732) K-Swiss Inc, 31248 Oak Crest Drive, Westlake
Village CA 91361-4643, US;
(770) Royal Management Pty Limited, 19 O'Riordan
Street, Alexandria, AU;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2001
(580) 27.4.2004

(111) 200727
(210) 1292-2001
(732) Vargová Ingrid, Mandľová 43, 851 10 Bratislava,
SK;
(770) MADEL - Drogérie, spol. s r. o., Mandľová 43,
851 10 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.3.2004
(580) 22.4.2004

(111) 197909
(210) 2348-2000
(732) K-Swiss Inc, 31248 Oak Crest Drive, Westlake
Village CA 91361-4643, US;
(770) Royal Management Pty Limited, 19 O'Riordan
Street, Alexandria, AU;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2001
(580) 27.4.2004

(111) 202189
(210) 102-2002
(732) VALTECH TORS Slovensko, s. r. o., Športová
1592/5, 908 51 Holíč, SK;
(770) VALTECH TORS, v. o. s., Dolní Bojanovice
852, 696 17 Dolní Bojanovice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2004
(580) 26.4.2004

(111) 198572
(210) 2869-2000
(732) SAECO STRATEGIC SERVICES LTD., Unit
1E, Block 71, Parkwest Business Park Nangor
Road, Dublin, IE;
(770) SAECO INTERNATIONAL GROUP S. P. A.,
Via Panigali 39, 40041 Gaggio Montano, Bologna, IT;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.7.2003
(580) 4.5.2004

(111) 202282
(210) 3835-2001
(732) VALTECH TORS Slovensko, s. r. o., Športová
1592/5, 908 51 Holíč, SK;
(770) VALTECH TORS, v. o. s., Dolní Bojanovice
852, 696 17 Dolní Bojanovice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.4.2004
(580) 26.4.2004

(111) 199194
(210) 137-2001
(732) UNITEAM, a. s., Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri
Dunaji, SK;
(770) UNITEAM trade, spol. s r. o., Nádražná 28,
900 28 Ivanka pri Dunaji, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.4.2004
(580) 3.5.2004
(111) 199778
(210) 3240-2000
(732) SOFT - tronik Trenčín s. r. o., Jilemnického 2,
911 01 Trenčín, SK;
(770) SOFT - tronik a. s., Jilemnického 2, 911 01
Trenčín, SK;
(580) 14.5.2004
(111) 200169
(210) 1120-2001
(732) SUMINISTROS KELONIK, S. A., Badajoz,
159 bis, Barcelona, ES;
(770) Teska Tomáš, Rožmberská 26, 190 00 Praha 9,
CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 9.3.2004
(580) 26.4.2004
(111) 200267
(210) 1951-2001
(732) EDUARD RADA, a. s., Pivovar Steiger 24,
966 02 Vyhne, SK;
(770) Eduard RADA, s. r. o., Pivovar STEIGER č. 24,
966 02 Vyhne, SK;
(580) 18.5.2004

(111) 202544
(210) 3736-2001
(732) Rexall Sundown, Inc., 6111 Broken Sound Parkway, Boca Raton, Florida, US;
(770) RS OLDCO, Inc., 6111 Broken Sound Parkway
NW, Boca Raton, Florida 33487, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.1.2003
(580) 5.5.2004
(111) 203602
(210) 1188-2002
(732) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta
9, 852 32 Bratislava, SK;
(770) MEDIA MAGAZÍN, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 10.2.2004
(580) 4.5.2004
(111) 204197
(210) 1847-2002
(732) COOPER Establishment, Am Schrägen Weg 14,
Postafach 1618, FL - 9490 Vaduz, LI;
(770) SWISSPORT SLOVAKIA s. r. o., Horná 20,
927 00 Šaľa, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.4.2004
(580) 26.4.2004
(111) 204198
(210) 1848-2002
(732) COOPER Establishment, Am Schrägen Weg 14,
Postafach 1618, FL - 9490 Vaduz, LI;
(770) SWISSPORT SLOVAKIA s. r. o., Horná 20,
927 00 Šaľa, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.4.2004
(580) 26.4.2004
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(111) 204199
(210) 1849-2002
(732) COOPER Establishment, Am Schrägen Weg 14,
Postafach 1618, FL - 9490 Vaduz, LI;
(770) SWISSPORT SLOVAKIA s. r. o., Horná 20,
927 00 Šaľa, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.4.2004
(580) 26.4.2004

(111) 204929
(210) 2471-2002
(732) Nealko soft drinks CZ a. s., Holická 156/49,
772 00 Olomouc, CZ;
(770) Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 00 Olomouc, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.3.2004
(580) 21.5.2004

(111) 204200
(210) 1850-2002
(732) COOPER Establishment, Am Schrägen Weg 14,
Postafach 1618, FL - 9490 Vaduz, LI;
(770) SWISSPORT SLOVAKIA s. r. o., Horná 20,
927 00 Šaľa, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.4.2004
(580) 26.4.2004

(111) 205005
(210) 2445-2002
(732) Nealko soft drinks CZ a. s., Holická 156/49,
772 00 Olomouc, CZ;
(770) Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 00 Olomouc, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.3.2004
(580) 21.5.2004

(111) 204233
(210) 1582-2003
(732) COOPER Establishment, Am Schrägen Weg 14,
Postafach 1618, FL - 9490 Vaduz, LI;
(770) SWISSPORT SLOVAKIA s. r. o., Horná 20,
927 00 Šaľa, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.4.2004
(580) 18.5.2004

(111) 205424
(210) 3191-2002
(732) Nealko soft drinks CZ a. s., Holická 156/49,
772 00 Olomouc, CZ;
(770) Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 00 Olomouc, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.3.2004
(580) 21.5.2004

(111) 204234
(210) 1583-2003
(732) COOPER Establishment, Am Schrägen Weg 14,
Postafach 1618, FL - 9490 Vaduz, LI;
(770) SWISSPORT SLOVAKIA s. r. o., Horná 20, 927
00 Šaľa, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.4.2004
(580) 26.4.2004

(111) 205664
(210) 3426-2002
(732) COOPER Establishment, Am Schrägen Weg 14,
Postafach 1618, FL - 9490 Vaduz, LI;
(770) SWISSPORT SLOVAKIA spol. s r. o., Horná
20, 927 00 Šaľa, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 5.4.2004
(580) 26.4.2004

(111) 204302
(210) 1525-2002
(732) Nealko soft drinks CZ a. s., Holická 156/49,
772 00 Olomouc, CZ;
(770) Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 00 Olomouc, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.3.2004
(580) 21.5.2004

(111) 204915
(210) 2442-2002
(732) Nealko soft drinks CZ a. s., Holická 156/49,
772 00 Olomouc, CZ;
(770) Nealko nápoje, a. s., Holická 49, 772 00 Olomouc, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.3.2004
(580) 21.5.2004
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(111) 88672
(210) 5473
(732) Reckitt & Colman Sagrotan GmbH & Co. KG,
Theodor-Heuss-Anlage 12, 68165 Mannheim,
DE;
(580) 23.4.2004

(111) 88741
(210) 4607
(732) EMI RECORDS LIMITED, EMI
43 Brook Green, London W6 7EF, GB;
(580) 19.5.2004

(111) 94103
(210) 29298
(732) EMI RECORDS LIMITED, EMI
43 Brook Green, London W6 7EF, GB;
(580) 19.5.2004

House,

House,

(111) 107653
(210) 1013
(732) AVEFLOR, a. s., Budčeves 26, 507 32 Kopidlno,
CZ;
(580) 24.5.2004

(111) 151439
(210) 1703
(732) TRUSTFIN akciová společnost, Kodaňská 1441/46,
100 10 Praha 10, CZ;
(580) 3.5.2004

(111) 152955
(210) 9065
(732) Syngenta Limited, Syngenta European Regional
Centre, Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YH, GB;
(580) 17.5.2004

(111) 96945
(210) 8892
(732) The British Van Heusen Company Limited,
Third Floor, 2 Foubert's Place, London W1F
7PA, GB;
(580) 13.5.2004

(111) 153398
(210) 15625
(732) Syngenta Limited, Syngenta European Regional
Centre, Priestley Road, Surrey Research Park,
Guildford, Surrey GU2 7YH, GB;
(580) 17.5.2004

(111)
(210)
(732)
(580)

(111) 153924
(210) 19765
(732) BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a. s.,
Lidická 458/51, 370 01 České Budějovice, CZ;
(580) 19.5.2004

100103
331
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
22.4.2004

(111) 100216
(210) 1799
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 14.5.2004

(111) 100246
(210) 2143
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 14.5.2004

(111)
(210)
(732)
(580)

100429
1801
INFUSIA, a. s., Hořátev 104, 289 12 Sadská, CZ;
22.4.2004

(111) 103024
(210) 1771
(732) DRUCHEMA, družstvo pro chemickou výrobu
a služby, Služeb 3, 100 00 Praha 10, CZ;
(580) 14.5.2004

(111) 155814
(210) 30490
(732) The Wellcome Foundation Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB;
(580) 3.5.2004

(111) 155838
(210) 31282
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 29.4.2004

(111) 155992
(210) 31727
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 14.5.2004
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(111) 156012
(210) 30812
(732) BAYER CORPORATION, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Indiana, 1884 Miles Avenue, Elkhart, Indiana 46515, US;
(580) 14.5.2004

(111) 165754
(210) 53424
(732) The British Van Heusen Company Limited,
Third Floor, 2 Foubert's Place, London W1F
7PA, GB;
(580) 13.5.2004

(111) 158385
(210) 41830
(732) Riso Gallo S. p. A., Viale Riccardo Preve 4,
270 38 Robbio (PV), IT;
(580) 6.5.2004

(111) 165775
(210) 53718
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 14.5.2004

(111) 162386
(210) 48016
(732) ELNA KABUSHIKI KAISHA, 8-11, Shin
Yokohama 3 chome, Kouhoku-ku, Yokohamashi, Kanagawa-Ken, JP;
(580) 3.5.2004

(111) 165946
(210) 53727
(732) Pfizer Inc., 235 East, 42nd Street, New York,
New York 10017, US;
(580) 14.5.2004

162427
48055
Universal Studios, Inc., Universal City, US;
6.4.2004

(111) 169027
(210) 59321
(732) SCHERING OY, Pansiontie 47, 20210 Turku,
FI;
(580) 30.4.2004

(111) 162764
(210) 48633
(732) Cadbury France, 11 rue de la Vanne, 92542
Montrouge, FR;
(580) 11.5.2004

(111) 171520
(210) 62311
(732) EURO-MINERÁL, s. r. o., Korytnica 669,
034 75 Korytnica, SK;
(580) 6.5.2004

(111) 162818
(210) 47882
(732) Glacier Garlock Bearings, Inc., 700 Mid Atlantic
Parkway, Thorofare, New Jersey 08086, US;
(580) 3.5.2004

(111)
(210)
(732)
(580)

(111)
(210)
(732)
(580)

(111) 162819
(210) 47883
(732) Glacier Garlock Bearings, Inc., 700 Mid Atlantic
Parkway, Thorofare, New Jersey 08086, US;
(580) 3.5.2004

(111) 163583
(210) 49837
(732) CALGON CORPORATION, Ondeo Nalco Center, Napervill, IL 60563, US;
(580) 3.5.2004

(111) 165609
(210) 53409
(732) Vápenka Margecany, s. r. o., 055 40 Margecany,
SK;
(580) 30.4.2004

172987A
1117-94A
PMaC, a. s., Hlavatého 5, 811 03 Bratislava, SK;
13.5.2004

(111) 173119
(210) 1134-94
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 173164
(210) 64504
(732) SCHERING OY, Pansiontie 47, 20210 Turku,
FI;
(580) 30.4.2004

(111) 173431
(210) 2469-94
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004
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(111) 173432
(210) 2475-94
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 177581
(210) 2123-93
(732) EMI RECORDS LIMITED, EMI
43 Brook Green, London W6 7EF, GB;
(580) 19.5.2004

House,

(111) 173433
(210) 2476-94
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 177582
(210) 2124-93
(732) EMI RECORDS LIMITED, EMI
43 Brook Green, London W6 7EF, GB;
(580) 19.5.2004

House,

(111) 174049
(210) 69271
(732) KARA Trutnov, a. s., Bohuslavická 84, 541 03
Trutnov, CZ;
(580) 19.5.2004

(111) 176603
(210) 70590
(732) LIBRA Electronics a. s., Chelčického 149/13/a,
370 01 České Budějovice, CZ;
(580) 18.5.2004

(111) 177163
(210) 72409
(732) SLOVENIJAVINO, podjetje za proizvodnjo in
trgovino z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami, d. d., Ljubljana, SI;
(580) 3.5.2004

(111) 177254
(210) 1831-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 177350
(210) 1834-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 177351
(210) 1835-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 177559
(210) 1053-94
(732) VANS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 15700 Shoemaker Avenue,
SANTA FE SPRINGS, California 90670, US;
(580) 22.4.2004

(111) 177742
(210) 2063-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 29.4.2004
(111) 177743
(210) 2064-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 29.4.2004
(111) 177744
(210) 2065-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 29.4.2004
(111) 177745
(210) 2066-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 29.4.2004
(111) 177746
(210) 2067-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 29.4.2004
(111) 177747
(210) 2068-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 29.4.2004
(111) 177748
(210) 2070-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 30.4.2004
(111) 177749
(210) 2071-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 30.4.2004
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(111) 177750
(210) 2072-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 30.4.2004

(111) 177760
(210) 2082-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 28.4.2004

(111) 177751
(210) 2073-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 30.4.2004

(111) 177761
(210) 2083-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy , Praha 10, CZ;
(580) 28.4.2004

(111) 177752
(210) 2074-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 30.4.2004

(111) 177762
(210) 2084-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 28.4.2004

(111) 177753
(210) 2075-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 30.4.2004

(111) 177763
(210) 2085-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 28.4.2004

(111) 177754
(210) 2076-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 30.4.2004

(111) 177764
(210) 2086-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 28.4.2004

(111) 177755
(210) 2077-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 28.4.2004

(111) 177766
(210) 2088-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 28.4.2004

(111) 177756
(210) 2078-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 28.4.2004

(111) 177767
(210) 2089-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 28.4.2004

(111) 177757
(210) 2079-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 28.4.2004

(111) 177768
(210) 2090-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 28.4.2004

(111) 177758
(210) 2080-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 28.4.2004

(111) 177769
(210) 2091-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 28.4.2004

(111) 177759
(210) 2081-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 28.4.2004

(111) 177770
(210) 2092-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 28.4.2004
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(111) 178049
(210) 823-94
(732) Pace Micro Technology plc, Victoria Road,
Saltaire, West Yorkshire, GB;
(580) 3.5.2004

(111)
(210)
(732)
(580)

178745
1028-94
SCHERING OY, Pansiontie 47, 20210 Turku, FI;
3.5.2004

(111) 179184
(210) 1534-94
(732) WALD Press, s. r. o., Španělská 10, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 19.5.2004

(111) 179409
(210) 1026-94
(732) DERMACOL, a. s., Výtvarná 1023/10, 160 00
PRAHA 6, CZ;
(580) 13.5.2004

(111) 179414
(210) 1567-94
(732) ATHLETIC SPOLKA Z. O. O., ul. Drawska 21,
02-202 Warszawa, PL;
(580) 14.5.2004

(111) 179496
(210) 2069-94
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 30.4.2004

(111) 179576
(210) 1022-94
(732) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(580) 14.5.2004

(111) 179772
(210) 1430-94
(732) PROGRESSIVE GAMES, Inc., 920 Pilot Road,
LAS VEGAS, NV 89119, US;
(580) 14.5.2004

(111) 179838
(210) 1518-94
(732) CENTIS, spol. s r. o., Partyzánů 2174, 688 01
Uherský Brod, CZ;
(580) 14.5.2004

(111) 180069
(210) 1357-94
(732) Seattle Pacific Industries, Inc., spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Washington, 1633 Westlake Avenue N., Seattle,
Washington 98109, US;
(580) 17.5.2004

(111) 180364
(210) 1899-94
(732) Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate Center
lV, 399 Interpace Parkway, P. O. Box 225, Parsippany, NJ 07054-0225, US;
(580) 13.5.2004

(111) 180365
(210) 1900-94
(732) Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate Center
lV, 399 Interpace Parkway, P. O. Box 225, Parsippany, NJ 07054-0225, US;
(580) 13.5.2004

(111) 180592
(210) 1252-94
(732) TRONET, a. s., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava
25, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 180861
(210) 603-94
(732) Diamond Power International Inc., 2600 East
Main Street, Lancaster, Ohio 43130-0415, US;
(580) 13.5.2004

(111) 181565
(210) 1938-94
(732) SUN MICROSYSTEMS, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, US;
(580) 18.5.2004

(111) 181814
(210) 1627-95
(732) ALEXANDER DUCKHAM & CO., LIMITED,
Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex
TW16 7BP, GB;
(580) 11.5.2004

(111) 181815
(210) 1628-95
(732) ALEXANDER DUCKHAM & CO., LIMITED,
Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex
TW16 7BP, GB;
(580) 11.5.2004
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(111) 181816
(210) 1629-95
(732) ALEXANDER DUCKHAM & CO., LIMITED,
Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex
TW16 7BP, GB;
(580) 11.5.2004

(111) 181990
(210) 1902-94
(732) Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate Center
lV, 399 Interpace Parkway, P. O. Box 225, Parsippany, NJ 07054-0225, US;
(580) 13.5.2004

(111)
(210)
(732)
(580)

182283
2768-95
SCHERING OY, Pansiontie 47, 20210 Turku, FI;
30.4.2004

(111) 182694
(210) 3561-95
(732) ALEXANDER DUCKHAM & CO., LIMITED,
Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex
TW16 7BP, GB;
(580) 11.5.2004

(111)
(210)
(732)
(580)

182855
1410-95
EIT a. s., Vožická 2104, 390 02 Tábor, CZ;
27.4.2004

(111)
(210)
(732)
(580)

182856
1411-95
EIT a. s., Vožická 2104, 390 02 Tábor, CZ;
27.4.2004

(111)
(210)
(732)
(580)

182857
1412-95
EIT a. s., Vožická 2104, 390 02 Tábor, CZ;
27.4.2004

(111)
(210)
(732)
(580)

182860
1415-95
EIT a. s., Vožická 2104, 390 02 Tábor, CZ;
27.4.2004

(111)
(210)
(732)
(580)

182861
1416-95
EIT a. s., Vožická 2104, 390 02 Tábor, CZ;
27.4.2004

(111)
(210)
(732)
(580)

182862
1417-95
EIT a. s., Vožická 2104, 390 02 Tábor, CZ;
27.4.2004
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(111) 183147
(210) 880-95
(732) Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(580) 18.5.2004

(111) 183266
(210) 2836-95
(732) LIBRA Electronics a. s., Chelčického 149/13/a,
370 01 České Budějovice, CZ;
(580) 18.5.2004

(111) 183542
(210) 889-96
(732) BRANDBREW S. A., rue Carlo Hemmer, 4,
L-1734 Luxembourg, LU;
(580) 30.4.2004

(111) 183608
(210) 1036-94
(732) COMPAG SK, s. r. o., Galvaniho 8, 821 04 Bratislava 2, SK;
(580) 4.5.2004

(111) 183865
(210) 410-96
(732) Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(580) 18.5.2004

(111) 184848
(210) 2295-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004

(111) 185177
(210) 2306-96
(732) BRANDBREW S. A., rue Carlo Hemmer, 4,
L-1734 Luxembourg, LU;
(580) 30.4.2004

(111) 186969
(210) 2294-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004

(111) 186970
(210) 2296-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004
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(111) 187107
(210) 612-97
(732) BOVIS LEND LEASE HOLDINGS LIMITED,
142 Northolt Road, Harrow, Middlesex
HA2 0EE, GB;
(580) 23.4.2004

(111) 187108
(210) 613-97
(732) BOVIS LEND LEASE HOLDINGS LIMITED,
142 Northolt Road, Harrow, Middlesex
HA2 0EE, GB;
(580) 23.4.2004

(111) 187109
(210) 614-97
(732) BOVIS LEND LEASE HOLDINGS LIMITED,
142 Northolt Road, Harrow, Middlesex
HA2 0EE, GB;
(580) 23.4.2004

(111) 187188
(210) 1409-97
(732) Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(580) 18.5.2004

(111) 188118
(210) 3190-96
(732) RS OLDCO, Inc., 6111 Broken Sound Parkway
NW, Boca Raton, Florida 33487, US;
(580) 5.5.2004

(111) 188181
(210) 1310-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 188182
(210) 1311-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 188183
(210) 1312-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 188184
(210) 1313-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 188185
(210) 1314-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004
(111) 188186
(210) 1315-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004
(111) 188187
(210) 1318-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004
(111) 188188
(210) 1319-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004
(111) 188189
(210) 1320-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004
(111) 188190
(210) 1321-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004
(111) 188191
(210) 1322-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004
(111) 188192
(210) 1323-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004
(111) 188193
(210) 1324-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004
(111) 188194
(210) 1325-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004
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(111) 188195
(210) 1326-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004

(111) 189431
(210) 3128-97
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 188196
(210) 1327-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004

(111) 189432
(210) 3129-97
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 188557
(210) 3221-97
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 189433
(210) 3130-97
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

188858
1971-97
Komandor S. A., 50 Potkanowska Str., Radom, PL;
6.5.2004

(111) 189434
(210) 3132-97
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 189021
(210) 3054-97
(732) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(580) 27.4.2004

(111) 189435
(210) 3133-97
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 189188
(210) 259-98
(732) TETRASOFT, s. r. o., Komenského 14, 900 01
Modra, SK;
(580) 6.5.2004

(111) 189655
(210) 1317-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004

(111) 189270
(210) 1316-96
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004

(111) 190341
(210) 891-98
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111)
(210)
(732)
(580)

(111) 189428
(210) 3125-97
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 189429
(210) 3126-97
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 189430
(210) 3127-97
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 190342
(210) 892-98
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004
(111) 190343
(210) 893-98
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004
(111) 190344
(210) 894-98
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004
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(111) 190604
(210) 2499-99
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 190612
(210) 3189-99
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 190613
(210) 3190-99
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 190614
(210) 3191-99
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 190615
(210) 3192-99
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 190616
(210) 3193-99
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 190617
(210) 3194-99
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 190618
(210) 3195-99
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 190973
(210) 2681-98
(732) Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(580) 18.5.2004

(111) 191009
(210) 1909-95
(732) ALEXANDER DUCKHAM & CO., LIMITED,
Chertsey Road, Sunbury on Thames, Middlesex
TW16 7BP, GB;
(580) 11.5.2004

(111) 191219
(210) 2189-98
(732) Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(580) 18.5.2004

(111) 191250
(210) 2327-98
(732) Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(580) 18.5.2004

(111) 191251
(210) 2328-98
(732) Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(580) 18.5.2004

(111) 191252
(210) 2329-98
(732) Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(580) 18.5.2004

(111) 191610
(210) 1983-98
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 11.5.2004

(111) 191735
(210) 757-2000
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 191736
(210) 758-2000
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 191737
(210) 759-2000
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004
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(111) 191738
(210) 760-2000
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 194366
(210) 2794-99
(732) PEZ International AG, Eduard-Haas-Strasse 25,
A-4050 Traun, AT;
(580) 5.5.2004

(111) 191739
(210) 761-2000
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 194900
(210) 2353-99
(732) PEZ International AG, Eduard-Haas-Strasse 25,
A-4050 Traun, AT;
(580) 5.5.2004

(111) 191740
(210) 762-2000
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 196790
(210) 2538-2000
(732) HB REAVIS GROUP, a. s., Horná 65, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.5.2004

(111) 191741
(210) 763-2000
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 196793
(210) 1059-2001
(732) MramorLand, s. r. o., Hlavná ulica č. 23/163,
976 96 Medzibrod, SK;
(580) 11.5.2004

(111) 191742
(210) 766-2000
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 196805
(210) 1556-2001
(732) HB REAVIS GROUP, a. s., Horná 65, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(580) 4.5.2004

(111) 191743
(210) 767-2000
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 7.5.2004

(111) 197128
(210) 1779-2000
(732) KLEMENT, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(580) 10.5.2004

(111) 193272
(210) 1565-98
(732) EURO-MINERÁL, s. r. o., Korytnica 669,
034 75 Korytnica, SK;
(580) 6.5.2004

(111)
(210)
(732)
(580)

(111) 193570
(210) 2759-98
(732) Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(580) 18.5.2004

(111) 194096
(210) 1187-99
(732) PEZ International AG, Eduard-Haas-Strasse 25,
A-4050 Traun, AT;
(580) 5.5.2004

199778
3240-2000
SOFT - tronik a. s., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, SK;
14.5.2004

(111) 202135
(210) 2199-2001
(732) ProCA spol. s r. o., V Lužích 818/23, 142 00
Praha 4, CZ;
(580) 29.4.2004

(111) 202136
(210) 2200-2001
(732) ProCA spol. s r. o., V Lužích 818/23, 142 00
Praha 4, CZ;
(580) 29.4.2004

(111) 202544
(210) 3736-2001
(732) RS OLDCO, Inc., 6111 Broken Sound Parkway
NW, Boca Raton, Florida 33487, US;
(580) 5.5.2004
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(111) 202550
(210) 3762-2001
(732) RENOMIA, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, SK;
(580) 29.4.2004

(111) 204980
(210) 3098-2002
(732) Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(580) 4.5.2004

(111) 202709
(210) 2206-2001
(732) ProCA spol. s r. o., V Lužích 818/23, 142 00
Praha 4, CZ;
(580) 29.4.2004

(111) 204981
(210) 3099-2002
(732) Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(580) 4.5.2004

(111) 202710
(210) 2207-2001
(732) ProCA spol. s r. o., V Lužích 818/23, 142 00
Praha 4, CZ;
(580) 29.4.2004

(111) 205216
(210) 2406-2002
(732) EURO-MINERÁL, s. r. o., Korytnica 669,
034 75 Korytnica, SK;
(580) 6.5.2004

(111) 202711
(210) 2208-2001
(732) ProCA spol. s r. o., V Lužích 818/23, 142 00
Praha 4, CZ;
(580) 29.4.2004

(111) 205217
(210) 2407-2002
(732) EURO-MINERÁL, s. r. o., Korytnica 669,
034 75 Korytnica, SK;
(580) 6.5.2004

(111) 202712
(210) 2209-2001
(732) ProCA spol. s r. o., V Lužích 818/23, 142 00
Praha 4, CZ;
(580) 29.4.2004

(111) 205218
(210) 2408-2002
(732) EURO-MINERÁL, s. r. o., Korytnica 669,
034 75 Korytnica, SK;
(580) 6.5.2004

(111) 203602
(210) 1188-2002
(732) MEDIA MAGAZÍN, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(580) 4.5.2004

(111) 205386
(210) 2402-2002
(732) EURO-MINERÁL, s. r. o., Korytnica 669,
034 75 Korytnica, SK;
(580) 6.5.2004

(111) 203975
(210) 1981-2002
(732) ProCA spol. s r. o., V Lužích 818/23, 142 00
Praha 4, CZ;
(580) 29.4.2004

(111) 205387
(210) 2404-2002
(732) EURO-MINERÁL, s. r. o., Korytnica 669,
034 75 Korytnica, SK;
(580) 6.5.2004

(111) 204393
(210) 2353-2002
(732) Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(580) 4.5.2004

(111) 205883
(210) 22-2003
(732) Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(580) 4.5.2004

(111) 204908
(210) 2429-2002
(732) ProCA spol. s r. o., V Lužích 818/23, 142 00
Praha 4, CZ;
(580) 29.4.2004

(111) 205884
(210) 23-2003
(732) Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center,
Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(580) 4.5.2004
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 168817
(210) 58538
(732) Ing. Ladislav Pátrovič, Školská 660, 951 76 Tesárske Mlyňany, SK;
(791) Pátrovič Ladislav, Školská 660, 951 76 Tesárske
Mlyňany, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.1.2004
(580) 28.4.2004
(111) 173119
(210) 1134-94
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004
(111) 173119
(210) 1134-94
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004
(111) 173431
(210) 2469-94
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004
(111) 173431
(210) 2469-94
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004
(111) 173432
(210) 2475-94
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 173432
(210) 2475-94
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 173433
(210) 2476-94
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 173433
(210) 2476-94
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 174545
(210) 69394
(732) RADEG, spol. s r. o., Nádražní 7, 602 00 Brno,
CZ;
(791) VK LITHOTEX a. s., U malého lesa 10, 591 01
Žďár nad Sázavou, CZ;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 24.1.2001
(580) 1.4.2004

(111) 176947
(210) 70305
(732) Videoserpel, Ltd., Dammstrasse 19, CH-6300
Zug, CH;
(791) Televisa, S. A. de C. V., Av. Vasco de Quiroga
No. 2000, Colonia Zedec Santa Fe, México D.F.
C.P. 01210, MX;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 17.12.2001
(580) 4.5.2004
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(111) 176948
(210) 70306
(732) Videoserpel, Ltd., Dammstrasse 19, CH-6300
Zug, CH;
(791) Televisa, S. A. de C. V., Av. Vasco de Quiroga
No. 2000, Colonia Zedec Santa Fe, México D.F.
C.P. 01210, MX;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 17.12.2001
(580) 4.5.2004

(111) 176949
(210) 70308
(732) Videoserpel, Ltd., Dammstrasse 19, CH-6300
Zug, CH;
(791) Televisa, S. A. de C. V., Av. Vasco de Quiroga
No. 2000, Colonia Zedec Santa Fe, México D.F.
C.P. 01210, MX;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 17.12.2001
(580) 4.5.2004

(111) 176950
(210) 70309
(732) Videoserpel, Ltd., Dammstrasse 19, CH-6300
Zug, CH;
(791) Televisa, S. A. de C. V., Av. Vasco de Quiroga
No. 2000, Colonia Zedec Santa Fe, México D.F.
C.P. 01210, MX;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 17.12.2001
(580) 4.5.2004

(111) 177254
(210) 1831-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 177254
(210) 1831-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 177350
(210) 1834-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 177350
(210) 1834-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 177351
(210) 1835-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 177351
(210) 1835-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 180560
(210) 70307
(732) Videoserpel, Ltd., Dammstrasse 19, CH-6300
Zug, CH;
(791) Televisa, S. A. de C. V., Av. Vasco de Quiroga
No. 2000, Colonia Zedec Santa Fe, México D.F.
C.P. 01210, MX;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 17.12.2001
(580) 4.5.2004

(111) 183474
(210) 307-96
(732) Videoserpel, Ltd., Dammstrasse 19, CH-6300
Zug, CH;
(791) Televisa, S. A. de C. V., Av. Vasco de Quiroga
No. 2000, Colonia Zedec Santa Fe, México D.F.
C.P. 01210, MX;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 17.12.2001
(580) 30.4.2004

(111) 184848
(210) 2295-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004
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(111) 184848
(210) 2295-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188181
(210) 1310-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 186969
(210) 2294-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004

(111) 188182
(210) 1311-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 186969
(210) 2294-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188182
(210) 1311-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 186970
(210) 2296-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004

(111) 188183
(210) 1312-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 186970
(210) 2296-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188183
(210) 1312-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 188181
(210) 1310-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 188184
(210) 1313-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004
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(111) 188184
(210) 1313-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 188187
(210) 1318-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188185
(210) 1314-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004

(111) 188188
(210) 1319-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004

(111) 188185
(210) 1314-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188188
(210) 1319-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188186
(210) 1315-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004

(111) 188189
(210) 1320-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004

(111) 188186
(210) 1315-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188189
(210) 1320-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188187
(210) 1318-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004

(111) 188190
(210) 1321-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004
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(111) 188190
(210) 1321-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188193
(210) 1324-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188191
(210) 1322-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004

(111) 188194
(210) 1325-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004

(111) 188191
(210) 1322-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188194
(210) 1325-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188192
(210) 1323-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004

(111) 188195
(210) 1326-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004

(111) 188192
(210) 1323-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188195
(210) 1326-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 188193
(210) 1324-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004

(111) 188196
(210) 1327-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004
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(111) 188196
(210) 1327-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 189428
(210) 3125-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 188557
(210) 3221-97
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 189429
(210) 3126-97
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 188557
(210) 3221-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 189429
(210) 3126-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 189270
(210) 1316-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004

(111) 189430
(210) 3127-97
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 189270
(210) 1316-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 189430
(210) 3127-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 189428
(210) 3125-97
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 189431
(210) 3128-97
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004
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(111) 189431
(210) 3128-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 189434
(210) 3132-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 189432
(210) 3129-97
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 189435
(210) 3133-97
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 189432
(210) 3129-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 189435
(210) 3133-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 189433
(210) 3130-97
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 189655
(210) 1317-96
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004

(111) 189433
(210) 3130-97
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 189655
(210) 1317-96
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 189434
(210) 3132-97
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 190341
(210) 891-98
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004
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(111) 190341
(210) 891-98
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 190344
(210) 894-98
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 190342
(210) 892-98
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 190604
(210) 2499-99
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

(111) 190342
(210) 892-98
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 190604
(210) 2499-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 190343
(210) 893-98
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 190612
(210) 3189-99
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

(111) 190343
(210) 893-98
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 190612
(210) 3189-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 190344
(210) 894-98
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 190613
(210) 3190-99
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 7 - 2004 - SK (licenčné zmluvy registrované)

305

(111) 190613
(210) 3190-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 190616
(210) 3193-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 190614
(210) 3191-99
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

(111) 190617
(210) 3194-99
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

(111) 190614
(210) 3191-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 190617
(210) 3194-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 190615
(210) 3192-99
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

(111) 190618
(210) 3195-99
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

(111) 190615
(210) 3192-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 190618
(210) 3195-99
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 190616
(210) 3193-99
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

(111) 191610
(210) 1983-98
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 11.5.2004
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(111) 191610
(210) 1983-98
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 11.5.2004

(111) 191737
(210) 759-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191735
(210) 757-2000
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

(111) 191738
(210) 760-2000
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

(111) 191735
(210) 757-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191738
(210) 760-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191736
(210) 758-2000
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

(111) 191739
(210) 761-2000
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

(111) 191736
(210) 758-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191739
(210) 761-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191737
(210) 759-2000
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

(111) 191740
(210) 762-2000
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004
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(111) 191740
(210) 762-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191743
(210) 767-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 191741
(210) 763-2000
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

(111) 192909
(210) 1579-2000
(732) Volčko Ľubomír, Tkáčska 1/39, 052 01 Spišská
Nová Ves, SK;
(791) REBEL JEANS, s. r. o., J. Hronca 44, 841 01
Bratislava, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.7.2003
(580) 21.5.2004

(111) 191741
(210) 763-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 197128
(210) 1779-2000
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 10.5.2004

(111) 191742
(210) 766-2000
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

(111) 197128
(210) 1779-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 10.5.2004

(111) 191742
(210) 766-2000
(732) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(791) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Národná 9, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 29.7.2003
(580) 7.5.2004

(111) 199788
(210) 3981-2000
(732) Niersberger Beteiligungsholding GmbH, Goerdelerstr. 21, 910 58 Erlangen, DE;
(791) Niersberger Slovakia, s. r. o., Štrková 4, 011 88
Žilina, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 4.9.2003
(580) 4.5.2004

(111) 191743
(210) 767-2000
(732) Miland, s. r. o., Ľanárska 5, 929 01 Dunajská
Streda, SK;
(791) Klember, spol. s r. o., Nová osada 757, 929 01
Dunajská Streda, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 2.4.2002
(580) 7.5.2004

(111) 203754
(210) 392-2002
(732) Videoserpel, Ltd., Dammstrasse 19, CH-6300
Zug, CH;
(791) Televisa, S. A. de C. V., Av. Vasco de Quiroga
No. 2000, Colonia Zedec Santa Fe, México D.F.
C.P. 01210, MX;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 17.12.2001
(580) 4.5.2004
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(111) 203756
(210) 391-2002
(732) Videoserpel, Ltd., Dammstrasse 19, CH-6300
Zug, CH;
(791) Televisa, S. A. de C. V., Av. Vasco de Quiroga
No. 2000, Colonia Zedec Santa Fe, México D.F.
C.P. 01210, MX;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 17.12.2001
(580) 4.5.2004

(111) MOZ 791848
(732) Continental AG, Vahrenwalder Strasse 9,
D-30165 Hannover, Allemagne, DE;
(791) BANDAG AG, St. Gallerstrasse 31, 8853 Lachen, CH;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 01.06.2002
(580) 18.05.2004
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Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111) 165214
(220) 14.5.1981
(800) 613 158
Dátum medzinárodného zápisu: 25.11.2003
Platnosť pre: DK, TR

(111) 186715
(220) 18.12.1996
(800) 820 839
Dátum medzinárodného zápisu: 25.9.2003
Platnosť pre: CZ, PL

(111) 190746
(220) 19.2.1998
(800) 821 927
Dátum medzinárodného zápisu: 13.12.2003
Platnosť pre: BX, CZ, HU, DE, PL, AT, RO,
RU, SI, IT, UA

(111) 192005
(220) 23.11.1998
(800) 820 502
Dátum medzinárodného zápisu: 16.1.2004
Platnosť pre: FR, HU, DE, AT, IT

(220) 23.6.1998
(800) 820 499
Dátum medzinárodného zápisu: 23.12.2003
Platnosť pre: BA, BG, CZ, MK, RO, YU, UA

(111) 195775
(220) 17.3.2000
(800) 821 929
Dátum medzinárodného zápisu: 18.12.2003
Platnosť pre: BX, CZ, HU, DE, PL, AT, SI, UA

(111) 199586
(220) 5.3.2001
(800) 820 546
Dátum medzinárodného zápisu: 16.12.2003
Platnosť pre: CZ, LT, HU, DE, PL, RU, UA

(111) 205191
(220) 12.8.2003
(800) 821 928
Dátum medzinárodného zápisu: 9.2.2004
Platnosť pre: CZ, HR, HU, DE, PL, AT, SI, IT

(111) 205194
(220) 20.8.2003
(800) 820 421
Dátum medzinárodného zápisu: 9.2.2004
Platnosť pre: AT, ES, BX, CZ, FR, HU, DE, PL,
CH, IT

(111) 192154

Čiastočne vymazané ochranné známky
(111) 192330
(210) 3142-98
(220) 10.12.1998
Dátum čiastočného výmazu: 13.5.2004
(511) 18 - Výrobky z kože, hlavne remene, opasky,
tašky a iné puzdrá neprispôsobené na výrobky
ktoré majú obsahovať, ako aj malé výrobky z kože, hlavne dámske peňaženky, náprsné tašky,
kľúčenky, poltopánky, topánky, papuče.
8 (511) 18
(580) 13.5.2004
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Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)
3605-2001

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)
2483-2002
51-2003
53-2003

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

98550
99902
155591
155592
155605
155627
155648
155649
155820
161787
161880
162004
162005
165632
165696
165721
165815
165816
165829
165830
165831
172121
172122
172123
172124
172329
172331
172332
172450

18.09.2003
18.09.2003
16.09.2003
16.09.2003
25.09.2003
25.09.2003
23.09.2003
23.09.2003
25.09.2003
11.09.2003
21.09.2003
05.09.2003
05.09.2003
01.09.2003
27.09.2003
22.09.2003
16.09.2003
16.09.2003
16.09.2003
16.09.2003
16.09.2003
08.09.2003
08.09.2003
08.09.2003
08.09.2003
27.09.2003
27.09.2003
27.09.2003
02.09.2003

174091
174167
174230
174261
174262
174409
174452
174809
175531
175532
175535
175536
175537
175582
175586
175877
175896
175897
175988
176237
176274
176410
176428
176568
177380
177401
177402
177405
177406

09.09.2003
13.09.2003
14.09.2003
13.09.2003
13.09.2003
14.09.2003
16.09.2003
22.09.2003
23.09.2003
23.09.2003
24.09.2003
24.09.2003
27.09.2003
27.09.2003
27.09.2003
23.09.2003
27.09.2003
27.09.2003
08.09.2003
24.09.2003
23.09.2003
23.09.2003
10.09.2003
15.09.2003
21.09.2003
03.09.2003
03.09.2003
10.09.2003
10.09.2003

177407
177408
177505
177586
177887
177888
177889
177890
177891
177892
177893
177897
177898
177899
178315
178377
178767
178768
178769
178770
178823
178824
178825
178826
178827
178828
178837
178846
178874

10.09.2003
10.09.2003
24.09.2003
24.09.2003
03.09.2003
03.09.2003
03.09.2003
03.09.2003
03.09.2003
03.09.2003
03.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
03.09.2003
02.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
30.09.2003

178897
178915
178916
178917
179132
179133
179134
179155
179180
179257
179425
179599
179661
179712
179947
179948
179958
180172
180174
180569
180814
181949
183091
189208
203496
203497
203740

27.09.2003
13.09.2003
13.09.2003
21.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
23.09.2003
16.09.2003
10.09.2003
10.09.2003
23.09.2003
03.09.2003
23.09.2003
30.09.2003
30.09.2003
16.09.2003
16.09.2003
16.09.2003
03.09.2003
27.09.2003
20.09.2003
22.09.2003
03.09.2003
08.04.2004
08.04.2004
12.02.2004
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Zmeny v zozname tovarov a služieb
(111)
(210)
8 (511)
(511)

180331
960-94
1
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo;
priemyselné hnojivá; umelé a syntetické živice
v nespracovanom stave, plastické hmoty v nespracovanom stave (vo forme častíc, práškov,
pást alebo tekutín); prírodné a umelé pôdne hnojivá na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve, lesníctve a priemysle; zmesi do hasiacich
prístrojov; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na konzervovanie potravín;
prírodné a umelé lepidlá a spojivá používané
v priemysle.
(580) 12.5.2004

(111)
(210)
8 (511)
(511)

186564
94-95
1, 6, 7, 35, 36, 37, 40, 41, 42
1 - Technologické prípravky na popúšťanie, kalenie, žíhanie a podobné technologické operácie
pri spracovávaní kovov.
6 - Stavebné kovania, montážne kľúče, obalové
nádoby z kovu, kovové konštrukcie a ich časti,
stavebný materiál kovový, drobný železiarsky
tovar, zámočnícke výrobky, iné výrobky z kovov
patriace do tejto triedy, najmä odliatky strojových súčastí, kovové výlisky.
7 - Stroje a technologické zariadenia prednostne
pre gumárenský priemysel, pre priemysel spracovania plastických hmôt, pre chemický, farmaceutický a potravinársky priemysel, jednoúčelové
stroje a technologické zariadenia ako laboratórne
linky, rotorové linky, mechanizované technologické zariadenia, najmä na modernizáciu, mechanizáciu a automatizáciu výroby, komplexné
technologické linky na univerzálne a jednoúčelové použitie, prototypy a prototypové prvky unikátnych strojov a zariadení, najmä špeciálne nadstavby na kolesové a pásové podvozky, účelové
stroje a zariadenia na potreby zbrojárskej techniky, ako aj časti uvedených strojov a zariadení
a príslušenstvo k nim, nástroje a náradie s výnimkou ručného.
35 - Reklamná činnosť, sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrobkami.
36 - Prenájom nehnuteľností, prenájom nebytových priestorov.
37 - Technologická montáž, opravy, údržba, repasáž strojov a zariadení.
40 - Povrchové úpravy, pokovovanie, kovoobrábacie práce.
41 - Vzdelávacia činnosť.
42 - Technická pomoc, projektová činnosť, odborná konzultačná činnosť, výskum strojársky,
výskum a vývoj nových výrobkov.
(580) 11.5.2004

(111)
(210)
8 (511)
(511)

187963
2146-97
5
5 - Farmaceutické a liečivé prípravky na prevenciu, liečenie a/alebo zmiernenie gastrointestinálnych porúch a ťažkostí.
(580) 3.5.2004

(111)
(210)
8 (511)
(511)

204020
2937-99
5
5 - Farmaceutické prípravky, liečebné olejové
papieriky, zdravotnícke masky, membrány, gázy
na obväzy, kapsule (ako farmaceutické prípravky), ušné obväzy, očné náplasti, menštruačné
vložky, tampóny, menštruačné a zdravotnícke
servítky a tenké vložky, menštruačné nohavičky,
absorpčná bavlna na využitie v zdravotníctve,
priľnavá sadra, obväzy, kolódium (roztoky používané na spevnenie obväzov a na priame pôsobenie na časti tela).
(580) 18.5.2004
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Opravy zoznamu zatriedených tovarov a služieb
(210) 3753-2002
(511) 20 - Vankúše, podušky a spacie vaky na stanovanie plnené perím do perín a/alebo páperím;
lôžkoviny (okrem posteľnej bielizne) vyrobené
z tkaniny nepriepustnej pre páperie a plnené perím do perín a/alebo páperím.
Vestník: 5/2004 - str. 136

(111) 205589
(210) 3208-2001
9 - ...zariadenia a systémy, telefónne a rádiotelefónne zariadenia a systémy ...,
35 - … prieskum trhu; organizovanie reklamných výstav a kampaní, organizovanie a ...,
... internetu, predaj tovarov všetkých druhov
prostredníctvom internetu ...,
38 - … mobilných telefónov, prenosu ...,
41 - ... najmä príprava a vedenie kultúrnych ...,
42 - … vývoj, testovanie, technické ....
Vestník: 12/2003 - str. 93

(111) 205590
(210) 3216-2001
9 - ... založené na mikropočítačoch, doplnkové
prístroje ...,
... telefónne a rádiotelefónne zariadenia ...,
35 - ... prieskum trhu; organizovanie reklamných výstav a kampaní, organizovanie …
... prostredníctvom internetu, predaj tovarov
všetkých druhov prostredníctvom internetu
(e-commerce, ...,
38 - ... mobilných telefónov, prenosu ...,
41 - ... najmä príprava a vedenie ...,
42 - ... vývoj, testovanie, technické vyhodnocovanie ...
Vestník: 12/2003 - str. 95

(111) 205605
(210) 1632-2002
35 - ... sprostredkovanie obchodu s energiou, poradenstvo v oblasti....
Vestník: 12/2003 - str. 101

(111) 205937
(210) 380-2003
5 - bylinné čaje, liečivé byliny, cukrovinky
alebo pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky,
alebo kapsle alebo žuvačky s liečivými prísadami, dietetické látky upravené na lekárske
účely, minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely, diétne potraviny upravené na lekárske účely, doplnky výživové na
lekárske účely, bielkovinové prípravky alebo
potrava na lekárske účely, balzamy a krémy
a masti na lekárske účely, …
… vo forme koncentrátov, proteínové koncentráty
ako výživné prídavky k potravinám, droždie
na farmaceutické účely, potravinové …
… sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo
živočíšnych alebo zeleninových proteínov, …
29 - … a obsahujúce látky živočíšneho pôvodu
a/alebo zeleninu a/alebo …
… iné záhradné jedlé výrobky; proteín na ľudskú spotrebu, proteínové výrobky a prípravky
na výživu, prípravky zvláštnej výživy pre
športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom, želatína, želatínové výrobky
a prípravky na výživu, tuky jedlé, oleje jedlé,
extrakty z chalúh ako výživa; výživné prípravky …
… sa skladá hlavne z mlieka v prášku alebo zo
živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež
s prídavkom vitamínov alebo minerálov, alebo
stopových prvkov, alebo cukru, mlieko, mliečne výrobky, jogurty, konzervované, sušené, varené alebo nakladané ovocie alebo zelenina, polievky, vývary, bujóny.
Vestník: 1/2004 - str. 171

