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Dvojpísmenové kódové označenia krajín a medzinárodných organizácií
(Štandard WIPO ST. 3)

AD
AE
AF
AG
AI
AL
AM
AN
AO
AP

AR
AT
AU
AW
AZ

Andorra
Spojené arabské emiráty
Afganistan
Antigua a Barbuda
Anguilla
Albánsko
Arménsko
Holandské Antily
Angola
Africká regionálna
organizácia priemyselného vlastníctva (ARIPO)
Argentína
Rakúsko
Austrália
Aruba
Azerbajdžan

BA
BB
BD
BE
BF
BG
BH
BI
BJ
BM
BN
BO
BR
BS
BT
BV
BW
BX
BY
BZ

Bosna a Hercegovina
Barbados
Bangladéš
Belgicko
Burkina Faso
Bulharsko
Bahrain
Burundi
Benin
Bermudy
Brunej
Bolívia
Brazília
Bahamy
Bhutan
Buvetov ostrov
Botswana
Benelux
Bielorusko
Belize

CA Kanada
CD Konžská demokratická
republika
CF Stredoafrická republika
CG Kongo
CH Švajčiarsko
CI Pobrežie Slonoviny
CK Cookove ostrovy
CL Chile
CM Kamerun
CN Čína
CO Kolumbia
CR Kostarika
CU Kuba
CV Kapverdy
CY Cyprus
CZ Česká republika

DE
DJ
DK
DM
DO

Nemecko
Džibutsko
Dánsko
Dominika
Dominikánska republika

DZ Alžírsko
EA Euroázijská patentová
organizácia (EAPO)
EC Ekvádor
EE Estónsko
EG Egypt
EH Západná Sahara
EM Úrad pre harmonizáciu na
vnútornom trhu (OHIM)
EP Európsky patentový úrad
ER Eritrea
ES Španielsko
ET Etiópia
FI
FJ
FK
FO
FR

Fínsko
Fidži
Falklandy
Faerské ostrovy
Francúzsko

GA Gabun
GB Veľká Británia
GC Patentový úrad Rady pre
spoluprácu arabských
štátov v Golfskom zálive
(GCC)
GD Grenada
GE Gruzínsko
GH Ghana
GI Gibraltár
GL Grónsko
GM Gambia
GN Guinea
GQ Rovníková Guinea
GR Grécko
GS Južná Georgia a Južné
Sendvičové ostrovy
GT Guatemala
GW Guinea-Bissau
GY Guyana
HK
HN
HR
HT
HU
IB

Hongkong
Honduras
Chorvátsko
Haiti
Maďarsko
Medzinárodný úrad
Svetovej organizácie
duševného vlastníctva
(WIPO)

ID
IE
IL
IN
IQ
IR
IS
IT

Indonézia
Írsko
Izrael
India
Irak
Irán
Island
Taliansko

JM Jamajka
JO Jordánsko
JP Japonsko
KE
KG
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
KZ

Keňa
Kirgizsko
Kambodža
Kiribati
Komory
Svätý Krištof a Nevis
Kórejská ľudovodemokratická republika
Kórejská republika
Kuvajt
Kajmanie ostrovy
Kazachstan

LA
LB
LC
LI
LK
LR
LS
LT
LU
LV
LY

Laos
Libanon
Svätá Lucia
Lichtenštajnsko
Srí Lanka
Libéria
Lesotho
Litva
Luxembursko
Lotyšsko
Líbya

MA Maroko
MC Monako
MD Moldavsko
MG Madagaskar
MK Macedónsko
ML Mali
MM Myanmar
MN Mongolsko
MO Macao
MP Severné Mariány
MR Mauritánia
MS Montserrat
MT Malta
MU Maurícius
MV Maledivy
MW Malawi
MX Mexiko
MY Malajzia
MZ Mozambik

NA
NE
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NZ

Namíbia
Niger
Nigéria
Nikaragua
Holandsko
Nórsko
Nepál
Nauru
Nový Zéland

OA Africká organizácia duševného vlastníctva
(OAPI)
OM Omán
PA
PE
PG
PH
PK
PL
PT
PW
PY

Panama
Peru
Papua-Nová Guinea
Filipíny
Pakistan
Poľsko
Portugalsko
Palau
Paraguaj

TV Tuvalu
TW Taiwan
TZ Tanzánia
UA
UG
US
UY
UZ

Ukrajina
Uganda
Spojené štáty americké
Uruguaj
Uzbekistan

VA Vatikán
VC Svätý Vincent
a Grenadiny
VE Venezuela
VG Britské Panenské ostrovy
VN Vietnam
VU Vanuatu
WO Svetová organizácia
duševného vlastníctva
(WIPO)
WS Samoa
YE Jemen
YU Juhoslávia

QA Katar
RO Rumunsko
RU Rusko
RW Rwanda
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST

Saudská Arábia
Šalamúnové ostrovy
Seychely
Sudán
Švédsko
Singapur
Svätá Helena
Slovinsko
Slovensko
Sierra Leone
San Marino
Senegal
Somálsko
Surinam
Svätý Tomáš a Princov
ostrov
SV Salvádor
SY Sýria
SZ Svazijsko
TC
TD
TG
TH
TJ
TM
TN
TO
TP
TR
TT

Turks a Caicos
Čad
Togo
Thajsko
Tadžikistan
Turkménsko
Tunisko
Tonga
Východný Timor
Turecko
Trinidad a Tobago

ZA Juhoafrická republika
ZM Zambia
ZW Zimbabwe

ČASŤ
PATENTY
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
A3

Zverejnené patentové prihlášky podľa
zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch,
dodatkových ochranných osvedčeniach a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

B6

Udelené patenty podľa zákona č. 435/2001
Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných
osvedčeniach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 9)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(47)
(51)
(54)
(57)

Číslo dokumentu
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Dátum nadobudnutia účinkov patentu
Číslo prioritnej prihlášky
Dátum podania prioritnej prihlášky
Krajina alebo regionálna organizácia priority
Dátum zverejnenia prihlášky
Dátum sprístupnenia patentu verejnosti
Medzinárodné patentové triedenie
Názov
Anotácia

(62)
(71)
(72)
(73)
(74)
(86)
(87)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej
prihlášky
Meno (názov) prihlasovateľa (-ov)
Meno pôvodcu (-ov)
Meno (názov) majiteľa (-ov)
Meno (názov) zástupcu (-ov)
Číslo podania medzinárodnej prihlášky
podľa PCT
Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky
podľa PCT

Poznámka:
Číslo uvádzané pred kódom (51) znamená verziu Medzinárodného patentového triedenia.

Kódy na označovanie záhlaví oznámení publikovaných vo Vestníku ÚPV SR
(Štandard WIPO ST. 17)
BA9A
FA9A
FB9A
FC9A
FD9A
PC9A
PD9A

QA9A

Zverejnené patentové prihlášky
Zastavené konania o patentových prihláškach
na žiadosť prihlasovateľa
Zastavené konania o patentových prihláškach
Zamietnuté patentové prihlášky
Zastavené konania pre nezaplatenie poplatku
Prevody a prechody práv na patentové prihlášky
Zmeny dispozičných práv na patentové prihlášky (zálohy)
Zmeny dispozičných práv na patentové prihlášky (ukončenie záloh)
Ponuky licencií

FG4A
MA4A
MA4F
MC4A
MC4F
MG4A
MG4F
MK4A
MK4F

Udelené patenty
Zaniknuté patenty vzdaním sa
Zaniknuté autorské osvedčenia vzdaním sa
Zrušené patenty
Zrušené autorské osvedčenia
Čiastočne zrušené patenty
Čiastočne zrušené autorské osvedčenia
Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti
Zaniknuté autorské osvedčenia uplynutím doby
platnosti
MM4A Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov
MM4F Zaniknuté autorské osvedčenia pre nezaplatenie
udržiavacích poplatkov
PA4A Zmeny autorských osvedčení na patenty
PC4A Prevody a prechody práv na patenty
PC4F Prevody a prechody práv na autorské osvedčenia
PD4A Zmeny dispozičných práv na patenty (zálohy)
Zmeny dispozičných práv na patenty (ukončenie záloh)
PD4F Zmeny dispozičných práv na autorské osvedčenia (zálohy)
Zmeny dispozičných práv na autorské osvedčenia (ukončenie záloh)
QA4A Ponuky licencií
QB4A Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na
patenty
QB4F Licenčné zmluvy registrované alebo udelené na
autorské osvedčenia
QC4A Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na patenty
QC4F Ukončenie platnosti licenčných zmlúv na
autorské osvedčenia
SB4A Zapísané patenty do registra po odtajnení
SB4F
Zapísané autorské osvedčenia do registra po
odtajnení
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Opravy a zmeny

Opravy v patentových prihláškach
HA9A
HB9A
HC9A
HD9A
HE9A
HF9A
HG9A
HH9A
HK9A

Opravy mien pôvodcov
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR

Opravy v udelených ochranných dokumentoch
TA4A
TB4A
TC4A
TD4A
TE4A
TF4A
TG4A
TH4A
TK4A

Opravy mien pôvodcov
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR

TA4F
TB4F
TC4F
TD4F
TE4F
TF4F
TG4F
TH4F
TK4F

Opravy mien pôvodcov
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR
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BA9A

Zverejnené patentové prihlášky

(21)

(51)

(21)

(51)

97-99
1130-2003
1131-2003
1134-2003
1137-2003

C07D 487/04
F24J 3/06
G01S 13/00
H04B 1/10
F23D 17/00

1145-2003
1146-2003
1492-2003
81-2004
101-2004

G07F 7/02
A61B 17/56
A61K 31/42
C02F 11/14
A61K 31/7052

Trieda A
7 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
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A61B 17/56, A61G 13/02
1146-2003
11.9.2003
Maďar Jozef, MUDr., Nitra, SK;
Maďar Jozef, MUDr., Nitra, SK;
Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Zariadenie na repozíciu a zafixovanie zlomenín kostí
(57) Zariadenie pozostáva zo statickej časti na fixáciu
zlomenej končatiny a trakčnej časti na vyvodenie
repozičného ťahu v zafixovanej končatine. Statická časť zariadenia je vytvorená ako nosný rám
(1), na ktorého hornej časti sú v smere jej pozdĺžnej osi prestaviteľne upevnené dva priečne
nosníky na osadenie predného držiaka (2), resp.
zadného držiaka (3). Na držiakoch sa nachádza
horizontálne nastaviteľná podpera (6) predlaktia,
resp. podpera (4) ramena. Trakčná časť zariadenia je umiestnená na čelnej strane nosného rámu
(1) na vertikálne nastaviteľnej nosnej tyči (8). Na
voľnom konci nosnej tyči (8) sú proti sebe
umiestnené dve nosné ramená (9, 10). Obe nosné
ramená tvoria predpäté držiaky vedení pre lanká
(14) na prenos repozičného ťahu od jednotlivých
adjustovateľných závaží (11), ktoré sú zavedené
na voľne visiacom konci každého lanka (14).
Druhý koniec jednotlivého lanka (14) je vybavený objímkami na upevnenie na zlomenú končatinu, a to zvlášť na palec a zvlášť na druhý a tretí
prst zlomenej končatiny.

(21)
164-2004
243-2004
268-2004
330-2004
374-2004

7 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)

(74)
(86)
(87)
(54)

(57)

7 (51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)

(74)
(86)
(87)
(54)

(51)

(21)

(51)

A61P 25/00
C07K 14/62
B01D 65/08
A61K 9/22
A61N 1/30

5019-2004
5021-2004
5023-2004
5031-2004
5033-2004

C07D 405/14
B32B 27/08
A61K 9/16
F28D 1/02
F24F 13/06

A61K 9/16, 9/20
5023-2004
29.4.2002
EGIS GYÓGYSZERGYÁR RT., Budapest, HU;
Fekete Pál, Budapest, HU; Királyné Ignácz Mária, Budapest, HU; Szlávyné Széll Zsuzsa, Budapest, HU; Góra Lászlóné, Isaszeg, HU; Pálfi Zoltánné, Budapest, HU; Jámbor Istvánné, Budapest, HU;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
PCT/HU02/00035
WO03/092658
Spôsob prípravy tabliet z farmaceuticky
aktívnych látok, ktoré majú nevýhodné tabletačné vlastnosti s granulačnou kvapalinou
obsahujúcou mikrokryštalickú celulózu
Spôsob prípravy tabliet, ktoré môžu byť dobre lisované a majú dobrú mechanickú pevnosť,
z farmaceuticky aktívnej zložky (iek), ktorá má
nevýhodné tabletačné vlastnosti za použitia granulačnej kvapaliny, čo je suspenzia 5 - 30 %
mikrokryštalickej celulózy, z ktorej 90 % má
veľkosť častíc menšiu než 50 μm. Množstvo
mikrokryštalickej celulózy je vztiahnuté na finálnu hmotnosť tablety vo vode a/alebo etanole,
a/alebo izopropanole a uvedená suspenzia môže
obsahovať tiež časť zložiek granúl v rozpustenej
forme.

A61K 9/22, 9/16, 9/36, 31/196, 31/64, 31/341
330-2004
27.3.2002
P20020124A
11.2.2002
HR
PLIVA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ D.O.O.,
Zagreb, HR;
Khan M. Zahirul I., Zagreb, HR; Krajacic Aleksandra, Zagreb, HR; Knezevic Zdravka, Zagreb,
HR; Vodopija-Mandic Snjezana, Kutina, HR;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
PCT/HR02/00018
WO03/074033
Tuhé liekové formy s riadeným uvoľňovaním
účinnej látky - nový systém dodávania liečiva
so zníženým rizikom nekontrolovaného uvoľňovania účinnej látky
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(57) Lieková forma s riadeným uvoľňovaním účinnej
látky so zníženým rizikom nekontrolovaného
uvoľňovania účinnej látky z liekovej formy
a vedľajších účinkov kombinuje zložky (a) a (b).
Zložka (a) sú granuly obsahujúce farmaceuticky
aktívne činidlo a vo vode nerozpustný, vodou
prestupný polymér, zatiaľ čo zložka (b) obsahuje
farmaceuticky aktívne činidlo a hydrofóbny materiál. Zmenou pomeru farmaceuticky aktívneho
činidla a vo vode nerozpustného ale vodou prestupného polyméru obsiahnutého v zložke (a)
a/alebo pomeru farmaceuticky aktívneho činidla
a hydrofóbneho materiálu obsiahnutého v zložke
(b) môže byť ľahko dosiahnutá ideálna uvoľňovacia rýchlosť so zníženým rizikom nekontrolovaného uvoľňovania účinnej látky z liekovej
formy a vedľajších účinkov.

7 (51) A61K 31/42, C07D 263/32, A61P 3/10,
C07D 231/12, A61K 31/422, 31/426, 31/427,
C07D 233/58, 277/24, 277/24, 277/38,
C07C 271/24, 271/22, 233/87, 233/63,
C07D 413/12, 417/12, 413/14, 413/04,
413/10, 417/14, 417/04, 213/81, 307/83
(21) 1492-2003
(22) 24.5.2002
(31) 60/296 701
(32) 7.6.2001
(33) US
(71) ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, IN, US;
(72) Gossett Lynn Stacy, Indianapolis, IN, US; Green
Jonathan Edward, Indianapolis, IN, US; Henry
James Robert, Indianapolis, IN, US; Jones Winton Dennis Junior, Carmel, IN, US; Matthews
Donald Paul, Indianapolis, IN, US; Shen Quan
Rong, Fishers, IN, US; Smith Daryl Lynn, Fishers, IN, US; Vance Jennifer Ann, San Diego,
CA, US; Warshawsky Alan M., Carmel, IN, US;
Gonzalez-Garcia Maria Rosario, Alcobendas
(Madrid), ES;
(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
(86) PCT/US02/15143
(87) WO02/100403
(54) Modulátory receptorov aktivovaných proliferátormi peroxizómov (PPAR)
(57) Opisujú sa zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ich
farmaceuticky prijateľné soli, solváty, hydráty
a stereoizoméry, ktoré sú použiteľné pri liečbe
syndrómu X, diabetes typu II, hyperglykémie,
hyperlipidémie, obezity, koagulopatie, hypertenzie, artériosklerózy a ďalších porúch súvisiacich
so syndrómom X, ako aj kardiovaskulárnych
ochorení.

7 (51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A61K 31/7052, A61P 11/00, 31/04, 27/16
101-2004
31.7.2002
60/313 867
21.8.2001
US
Pfizer Products Inc., Groton, CT, US;
Dunne Michael William, Groton, CT, US;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/IB02/03076
WO03/018031
Použitie azitromycínu na výrobu liečiva na
liečenie respiračných infekcií u človeka
(57) Opisuje sa použitie azitromycínu na výrobu liečiva na liečenie respiračných infekcií u človeka,
pričom toto liečivo je určené na podanie v jednorazovej dávke asi 35 mg/kg telesnej hmotnosti
alebo vyššej.

7 (51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)

(74)
(86)
(87)
(54)

A61N 1/30
374-2004
7.4.2003
10/117 346
8.4.2002
US
BIOPHORETIC THERAPEUTIC SYSTEMS, LLC,
Framingham, MA, US;
Henley Julian L., New Haven, CT, US; Chang
Kuo Wei, Waltham, MA, US; Potter Joseph, Oak
Bluffs, MA, US; Goldberg Dennis I., South
Brookline, MA, US; Derouin James O., Taunton,
MA, US;
Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;
PCT/US03/10644
WO03/086535
Elektrokinetický aplikačný systém na nasadenie na prst na podávanie liekov pacientom
a spôsoby tohto podávania
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(57) Elektrokinetický aplikačný systém na osobné použitie pri podávaní lieku pacientom na ošetrované miesto obsahuje zariadenie (10) tvarované tak,
aby zodpovedalo tvaru časti prsta (71) pacienta
od jeho konca po miesto za prvým prstovým
kĺbom. Zariadenie (10) obsahuje samostatný
zdroj (25) energie a prvú elektródu priliehajúcu
k jeho distálnej koncovej časti a ku koncu pacientovho prsta (71).

7 (51) A61P 25/00, A61K 31/4418, 31/4427,
C07D 213/73, 401/12
(21) 164-2004
(22) 24.9.2002
(31) 60/328 253
(32) 10.10.2001
(33) US
(71) Pfizer Products Inc., Groton, CT, US;
(72) Lowe John Adams III, Groton, CT, US; Volkmann Robert Alfred, Croton, CT, US;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(86) PCT/IB02/03939
(87) WO03/030993
(54) 2-Amino-6-(2,4,5-substituovaný fenyl) pyridíny ako inhibítory syntázy oxidu dusnatého
(57) 6-[4-(N-metyl-3-azetidínoxy)-5-etyl-2-metoxy-fenyl]pyridin-2-ylamín, 6-[4-(N,N-dimetylaminometyl)-5-etyl-2-metoxy-fenyl]pyridin-2-yl-amín, 6-[4-(N-metylaminometyl)-5-etyl-2-metoxy-fenyl]pyridin-2-ylamín, 6-[4-(3-azetidinoxy)-5-etyl-2-metoxyfenyl]-pyridin-2-ylamín a 6-[4-(2-dimetylaminoetoxy)-5-etyl-2-metoxyfenyl]-pyridin-2-ylamín a ich farmaceuticky prijateľné soli, farmaceutické prípravky obsahujúce tieto zlúčeniny
a použitie týchto zlúčenín ako inhibítorov syntázy oxidu dusnatého pri liečbe a prevencii porúch
centrálneho nervového systému a ďalších porúch.

Trieda B
7 (51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)

B01D 65/08
268-2004
6.1.2003
10/035 785
4.1.2002
US
NALCO COMPANY, Naperville, IL, US;
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(72) Collins John H., Bloomingdale, IL, US; Salmen
Kristine S., Glen Ellyn, IL, US; Musale Deepak A.,
Aurora, IL 60504, US; Yoon Seong-Hoou, Warrenville, IL, US; Ward William J., Glen Ellyn, IL, US;
(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
(86) PCT/US03/00301
(87) WO03/057351
(54) Spôsob použitia vo vode rozpustných polymérov v membránovom biologickom reaktore
(57) Spôsob úpravy zmesovej tekutiny v membránovom biologickom reaktore, ktorý obsahuje modul
ponorenej membrány (2) vo vnútri prevzdušňovacej nádoby (1), zahrnujúci pridávanie k zmesovej tekutine účinného koagulačného a flokulačného množstva aspoň jedného rozpustného katiónového, amfotérneho či zwiteriónového polyméru alebo ich kombinácie, a spôsoby znižovania zanášania membrány, zvyšovania prietoku
membránou a znižovania tvorby kalu.

7 (51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
(57)

B32B 27/08, 3/28, B29D 7/01, B65D 65/40
5021-2004
24.4.2003
60/375 389, 10/241 095
25.4.2002, 11.9.2002
US, US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC., Morristown, NJ, US;
Blum John B., Middletown, DE , US; Luciano
Sandra E., North East, MD, US;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/US03/12620
WO03/091019
Blistrové balenie
Opisuje sa blistrové balenie, ktoré je vytvorené z
viacvrstvových fólií obsahujúcich fóliu materiálu
viečka, ktorá je tepelne utesnená priamo k fluórpolymérnej fólii. Polymérna základná vrstva (10)
je priľnutá k fluórpolymérnej vrstve (14) prostredníctvom prvej adhezívnej spojovacej medzivrstvy (12); nosná vrstva (18) je priľnutá k fluórpolymérnej vrstve (14) prostredníctvom druhej
adhezívnej spojovacej medzivrstvy (16); a kovová fóliová vrstva (22) je priľnutá k nosnej vrstve
(18) prostredníctvom tretej adhezívnej spojovacej
medzivrstvy (20), pričom blister má výrazne
zlepšenú bariéru proti vlhkosti.
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Trieda C
7 (51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)

C02F 11/14, 11/12
81-2004
2.2.2004
PV 2003-2485
15.9.2003
CZ
ZVVZ a. s., Milevsko, CZ;
Matejka Jaroslav, Ing., Sepekov, CZ; Mácha Jaroslav, Ing., Milevsko, CZ; Jelínek Jan, Milevsko, CZ;
(74) Mišľanová Mária, Košice, SK;
(54) Zariadenie na úpravu čistiarenských kalov
(57) Zariadenie na úpravu čistiarenských kalov pozostáva z prívodného sitopásového kalolisu (1) ústiaceho do zmiešavacej násypky (2) vretenového
čerpadla (3), do nej je rovnako vyústený vibračný
dopravník (3) páleného práškového vápna s prevádzkovým zásobníkom (4), pričom prevádzkový zásobník (4) má štrbinový výpust (7)
a je usporiadaný tak, že medzera (m) medzi
štrbinovým výpustom (7) a korytom vibračného
dopravníka (3) je regulovateľná. Vibračný dopravník (3) páleného práškového vápna má reguláciu prevádzkových parametrov a výstup zmiešavacieho vretenového čerpadla (5) je napojený
na odvádzacie potrubie (6) zmesi kalu
a vápna. Na riadenie prevádzky a signalizáciu
funkcie má zariadenie snímač (8) tlaku a snímač
(10) teploty upraveného kalu za vretenovým čerpadlom (5) a snímačom (9) teploty neodvodneného kalu na sitopásovom kalolise (1).

7 (51) C07D 405/14, A61K 31/4545, A61P 1/00,
1/04, 43/00
(21) 5019-2004
(22) 15.5.2003
(31) 2002-141262
(32) 16.5.2002
(33) JP
(71) DAINIPPON PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
Osaka-shi, Osaka, JP;
(72) Kato Shiro, Sakai-shi, Osaka, JP; Yamazaki Hiroshi, Suita-shi, Osaka, JP; Hirokawa Yoshimi,
Ikoma-shi, Nara, JP; Kan Yoko, Suita-shi, Osaka, JP; Yoshida Naoyuki, Sakai-shi, Osaka, JP;
Morikage Kazuo, Suita-shi, Osaka, JP; Morikage
Yukiko, Suita-shi, Osaka, JP;
(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(86) PCT/JP03/06051
(87) WO03/097638
(54) Spôsob prípravy (S)-4-amino-5-chlór-2-metoxy-N-[1-[1-(2-tetrahydrofurylkarbonyl)-4-piperidinylmethyl]-4-piperidinyl]benzamidu,
farmaceutický prostriedok obsahujúci tento
derivát a opis medziproduktu tohto derivátu
(57) Je opísaná zlúčenina (S)-4-amino-5-chlór-2-metoxy-N-[1-[1-(2-tetrahydrofurylkarbonyl)-4-piperidinylmetyl]-4-piperidinyl]benzamidu vzorca (I)
alebo jej farmaceuticky prijateľná kyslá adičná
soľ, alebo jej hydrát, ktoré sú vhodné na podporu
gastrointestinálnej molity alebo ako gastrointestinálne prokinetické činidlo, ktoré vykazujú silnú
afinitu na 5-HT4-receptor a ktoré majú malé
účinky na srdce, a ktoré tiež vykazujú malé vedľajšie účinky na centrálny nervový systém, ktoré
sú založené na dopamínovom D2-receptore. Opísaný je aj spôsob prípravy tejto zlúčeniny, farmaceutický prostriedok, ktorý túto zlúčeninu obsahuje, a jej intermediát.

7 (51) C07D 487/04, A61K 31/505 // (C07D 487/04,
239:00, 231:00) (C07D 487/04, 251:00, 231:00)
(C07D 487/04, 249:00, 239:00) (C07D 487/04,
251:00, 249:00)
(21) 97-99
(22) 23.7.1997
(31) 60/023 290, 08/686 047, 08/899 242
(32) 24.7.1996, 24.7.1996, 23.7.1997
(33) US, US, US
(71) Du Pont Pharmaceuticals Company, Wilmington,
DE, US;
(72) Arvanitis Argyrios Georgious, Kennett Square,
PA, US; Chorvat Robert John, West Chester, PA,
US; He Ligi, West Chester, PA, US; Gilligan
Paul Joseph, Wilmington, DE, US;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(86) PCT/US97/13072
(87) WO98/03510
(54) Azolotriazíny a azolopyrimidíny a farmaceutické prostriedky s ich obsahom
(57) Sú opísané azotriazíny a azopyrimidíny všeobecného vzorca (I) alebo (II), ich izoméry, stereoizomérne formy alebo ich zmesi, ich farmaceuticky prijateľné soli a prekurzorové formy liečiv,
ktoré sú účinné pri liečení úzkosti, depresie
a iných psychiatrických a neurologických chorobách, imunologických, kardiovaskulárnych alebo
srdcových chorobách, črevnej hypersenzitivity
spojenej s psychopatologickou poruchou a stresom.
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7 (51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)

(74)
(86)
(87)
(54)
(57)

C07K 14/62
243-2004
12.12.2002
60/344 310, 60/414 604
20.12.2001, 27.9.2002
US, US
ELI LILLY AND COMPANY, Indianapolis, IN, US;
Beals John Michael, Indianapolis, IN, US; Defelippis Michael Rosario, Carmel, IN, US; Dimarchi Richard Dennis, Carmel, IN, US; Kohn Wayne David, Indianapolis, IN, US; Micanovic Radmila, Indianapolis, IN, US; Myers Sharon Ruth,
Indianapolis, IN, US; NG Kingman, Carmel, IN,
US; Zhang Lianshan, Carmel, IN, US;
Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
PCT/US02/37601
WO03/053339
Inzulínová zlúčenina s protrahovaným účinkom
Je opísaná inzulínová zlúčenina, ktorá poskytuje
protrahovanú a dokonca bazálnu dobu pôsobenia.
Inzulínová zlúčenina zahrnuje modifikáciu v N-terminálnej časti reťazca A a prípadne modifikáciu v N-terminálnej časti reťazca B, modifikáciu lyzínu reťazca B a prípadne modifikáciu v C-terminálnej časti reťazca A. Opísaná inzulínová
zlúčenina je vhodná na použitie na prípravu lieku
na liečenie diabetes mellitus.

(74)
(86)
(87)
(54)
(57)
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Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/IB02/002351
WO2004/001299
Výpust
Opísaný je výpust, najmä stropný výpust vzduchu na prívod studeného a/alebo teplého vzduchu
do priestoru, pričom vzduch sa môže viesť cez
prípojné hrdlo do telesa s otvormi, ktoré je na
vypúšťanie vzduchu vybavené perforovanou stenou telesa a otvoreným dnom, v ktorého blízkosti
sú s možnosťou natáčania usporiadané klapky,
ktoré sú uložené otočne okolo svojich vodorovných osí. Osi klapiek sú usporiadané v podstate
stredovo a pri svojom ovládaní sú cez krútiaci
mechanizmus funkčne spojené s ovládacou osou
otáčania, stredovo usporiadanou v dne.

Trieda F
7 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)

F23D 17/00
1137-2003
10.9.2003
AVAN, spol. s r. o., Poprad, SK;
Martakov Vadym, Zaporožie, UA; Barakhtenko
Gennadiy, Zaporožie, UA; Jurínyi Ľudovít, Ing.,
Šuňava, SK;
(74) Rzymanová Kamila Ing., Poprad, SK;
(54) Spôsob tvorby sústredenej tepelnej výmeny
v rotačných peciach a zariadenie na jeho vytvorenie
(57) Vynález sa týka efektívneho spaľovania plynného paliva a tvorby termochemického procesu žíhania/spekania žiaruvzdorných a iných materiálov v podmienkach rotačných pecí. Plameň sa
tvorí spôsobom spaľovania homogénnej zmesi
pri stechiometrickej rovnováhe plynu a vzduchu
a je nasmerovaný kolmo na povrch žíhaného materiálu vo forme pyramidálneho objemového
prúdu s regulovaným radiálnym sektorových uhlom v režime kinetického procesu horenia
s podielom sálania okolo 50 až 55. Zariadenie
s cieľom vytvoriť riadený objem tepla pozostáva
z plynového horáka konzolového, s dĺžkou, ktorá
prevyšuje chladiacu zónu.

7 (51)
(21)
(22)
(71)

F24F 13/06
5033-2004
24.6.2002
Kuráň Jozef, Hamuliakovo, SK; Šebök Ivan, Hamuliakovo, SK;
(72) Kuráň Jozef, Hamuliakovo, SK; Šebök Ivan, Hamuliakovo, SK;

7 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(54)

F24J 3/06
1130-2003
8.9.2003
Horváth Slavomír, Ing., Bratislava, SK;
Horváth Slavomír, Ing., Bratislava, SK;
Využitie vôd zatopených baní ako zdroja nízkopotenciálnej energie na vykurovanie
(57) Banské spoločnosti sú v určitých prípadoch nútené zastaviť ťažbu v baniach, napr. z bezpečnostných alebo iných dôvodov. Tieto objekty sú následne účelovo zaplavované vodou, pričom takto
vznikne v bani jej mohutný rezervoár. Vzhľadom
na hĺbku banských šácht (> 500 m) je zrejmé, že
s narastajúcou hĺbkou banskej šachty rastie teplota prostredia a tým teda aj teplota vody v nej
umiestnenej. Podstata vynálezu spočíva v tom, že
do tejto teplej vody v zatopenej banskej šachte sa
umiestni výparník tepelného čerpadla.

7 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

F28D 1/02, F24F 1/00, 13/14
5031-2004
26.6.2002
GIORDANO RIELLO INTERNATIONAL GROUP
S.P.A., Bevilacqua VR, IT;
Riello Valerio Giordano, Bevilacqua VR, IT;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/IT2002/000425
WO2004/003451
Konvektorové vykurovacie teleso s elektricky
nastaviteľným deflektorom
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(57) Konvertorové vykurovacie teleso na ohrev vzduchu v uzavretých priestoroch pozostáva z otvoru
na nasávanie vzduchu (2) vybaveného vzduchovým filtrom (3), z tepelného výmenníka (5) na
ohrev vzduchu (4), z otvoru na odvod vzduchu
(6) s aspoň jedným nastaviteľným prvkom deflektora (7), ktorý je nastaviteľný do viacerých
uhlových polôh medzi zatvorenou polohou a plne
otvorenou polohou a ktorý je poháňaný elektrickým motorom (8) cez hnací mechanizmus (10),
pričom elektrický motor je napájaný z batérie
(19) a je pripojený k spínacím zariadeniam (11,
11a) vhodným na prepínanie prevádzkového stavu elektrického motora (8).

(57) Nepriame spoplatnenie nízkonákladových internetových služieb je realizované uskutočnením telefónneho volania na telefónne číslo, ktoré je
predom definované poskytovateľom internetovej
služby. Cena volania je určená podľa ceny danej
internetovej služby, ktorá má byť spoplatnená.
Medzi poskytovateľom internetovej služby a telekomunikačným operátorom, ktorý má v správe
predmetné prístupové telefónne číslo, je uzavretá
zmluva o rozdelení príjmov, ktoré vzniknú realizovaním volaní na dané telefónne číslo.

Trieda G
7 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)

G01S 13/00, 7/40
1131-2003
8.9.2003
LOBB š. p., Banská Bystrica, SK;
Szaraz Milan, Ing., Banská Bystrica, SK; Bais
Vladimír, Banská Bystrica, SK;
(74) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Spôsob úpravy a/alebo opravy lokátora ST-68U
(57) Zo skupiny operácií sa ako prvé vykonávajú operácie: opravy krytu žiariča, zámeny vstupných
elektrónkových zosilňovačov za vf polovodičové
zosilňovače, úpravy chladiaceho systému, výmeny motorgenerátorov. Ako druhé sa môžu vykonávať operácie: opravy systému zdvíhania a rozvinovania antény zahrnujúce výmenu laniek systémového rozvinovania a zvinovania bloku
zrkadla a/alebo výmenu zdvíhacieho lana a/alebo
výmenu lana zaisťovacích zámkov antény. Napokon ako tretie sa môžu vykonávať operácie:
výmeny bloku solenoidu a/alebo výmeny krúžkového zberača, a/alebo kontroly vn kondenzátorov, a/alebo výmeny vonkajšej kabeláže, a/alebo
výmeny bloku dopytovača.

7 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(54)

G07F 7/02, H04L 12/14
1145-2003
11.9.2003
Kobza Zdeno, Nová Dubnica, SK;
Kobza Zdeno, Nová Dubnica, SK;
Nepriame spoplatnenie nízkonákladových internetových služieb

Trieda H
7 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)

H04B 1/10, H04N 7/173, 7/10
1134-2003
9.9.2003
OPEN NT, s. r. o., Masaryk Michal, Ing., Bratislava, SK;
Florek Miroslav, Ing., Bratislava, SK;
Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
Zariadenie na znižovanie úrovne šumu v spätných smeroch káblovej televízie
Zariadenie pozostáva z inteligentného atenuátora
(2), ku ktorému je paralelne pripojený detektor
signálu (3). Detektor signálu (3) pozostáva z logaritmického zosilňovača (5), ku ktorému je pripojený amplitúdový modulátor (6), ku ktorému je
pripojený nelineárny zosilňovač (7), na výstup
ktorého je zapojený dolnopriepustný filter (8),
ktorého výstup je napojený na vstup komparátora
(9) na porovnávanie hodnoty napäťového signálu U.
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(51)

(21)

A61B 17/56
1146-2003
A61K 9/16
5023-2004
A61K 9/22
330-2004
A61K 31/42
1492-2003
A61K 31/7052 101-2004

(51)
A61N 1/30
A61P 25/00
B01D 65/08
B32B 27/08
C02F 11/14

(21)
374-2004
164-2004
268-2004
5021-2004
81-2004

(51)
C07D 405/14
C07D 487/04
C07K 14/62
F23D 17/00
F24F 13/06

(21)
5019-2004
97-99
243-2004
1137-2003
5033-2004

(51)
F24J 3/06
F28D 1/02
G01S 13/00
G07F 7/02
H04B 1/10
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Udelené patenty

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

284418
284419
284420
284421
284422
284423
284424
284425
284426
284427
284428
284429
284430
284431
284432
284433
284434
284435

C07D 307/87
C07C 67/03
C30B 25/06
C22B 7/00
B23B 51/00
F16B 35/04
F02M 45/06
F16B 7/04
C05F 11/08
C07D 213/803
C07D 307/87
C07K 14/00
A61K 9/12
B65D 19/40
F16H 57/02
C08J 9/00
C07D 487/04
F16D 67/02

284436
284437
284438
284439
284440
284441
284442
284443
284444
284445
284446
284447
284448
284449
284450
284451
284452
284453

C07F 15/00
C03B 37/05
C07C 251/00
B32B 15/08
C08L 67/06
B42B 5/12
A61K 31/565
A61J 1/00
B24B 9/00
C21B 13/00
A61K 35/42
A61M 15/00
A61M 15/00
C21B 13/00
A61K 7/50
C10G 25/00
C02F 1/72
F16B 13/06

284454
284455
284456
284457
284458
284459
284460
284461
284462
284463
284464
284465
284466
284467
284468
284469
284470
284471

C07D 231/12
C02F 1/40
C22B 4/00
B30B 15/06
A61K 47/48
F01C 1/07
A61K 38/13
A61K 47/48
A61K 31/405
A61K 51/08
A61K 31/355
C08F 20/00
F16G 11/02
C08J 3/075
C07D 401/06
C08K 5/34
A24D 3/04
C07D 233/76

284472
284473
284474
284475
284476
284477
284478
284479
284480
284481
284482
284483
284484
284485
284486
284487
284488
284489

A61K 9/20
C07C 409/00
C03C 11/00
A61K 31/535
A61K 9/00
A61K 9/00
B65H 51/22
F16L 55/17
C07J 41/00
C01F 7/44
D07B 1/06
E05F 3/10
C07D 503/00
A01N 63/02
C11B 1/10
E05B 27/00
E05B 27/00
F15B 13/042

7 (51) A01N 63/02, 37/46 // (A01N 63/02, 59:08,
25:34, 25:30, 25:22) (A01N 37/46, 59:08,
25:34, 25:30, 25:22)
(11) 284485
(21) 1647-97
(22) 7.6.1996
(24) 1.4.2005
(31) 08/479 280
(32) 7.6.1995
(33) US
(40) 5.8.1998
(73) AMBI, INC., Tarrytown, NY, US;
(72) Blackburn Peter, New York, NY, US; De La
Harpe Jon, New York, NY, US;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(86) PCT/US96/09763
(87) WO96/39842
(54) Zvlhčené dezinfekčné utierky obsahujúce bakteriocín a ich použitie
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A24D 3/04
284470
1738-2001
1.3.2000
1.4.2005
199 25 313.7
27.5.1999
DE
4.4.2002
Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, Hamburg, DE;
Henning Paul-Georg, Quickborn, DE; Seidel Henning, Mechtersen, DE; Mentzel Edgar, Quickborn, DE;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
PCT/EP00/01724
WO00/72705
Ventilovaná cigareta s filtrom

(74)
(86)
(87)
(54)

(74)
(86)
(87)
(54)

A61J 1/00, B65D 81/32
284443
1337-98
9.4.1997
1.4.2005
9601348-7
10.4.1996
SE
12.3.1999
Fresenius Kabi AB, Uppsala, SE;
Gustafsson Bo, Alunda, SE; Lundmark Stefan,
Höganäs, SE; Berglund Kjell, Järfälla, SE; Brooling Cathrine, Bromma, SE; Skolling Otto, Solna, SE;
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/SE97/00590
WO97/37628
Flexibilný priehľadný kontajner na uskladnenie na kyslík citlivých, parenterálne aplikovateľných činidiel a spôsob jeho výroby

A61K 7/50, 7/00
284450
1016-99
12.1.1998
1.4.2005
08/791 127
30.1.1997
US
18.1.2000
UNILEVER NV, AL Rotterdam, NL;
Puvvada Sudhakar, Rutherford, NJ, US; Shana'a
May, Fort Lee, NJ, US;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP98/00154
WO98/33477
Vodná kvapalná čistiaca a zvlhčujúca zmes

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR
7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)

(74)
(86)
(87)
(54)

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)

(74)
(86)
(87)
(54)

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)

A61K 9/00
284476
1431-2000
20.3.1999
1.4.2005
198 14 256.0
31.3.1998
DE
10.7.2001
VIATRIS GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, DE;
Tritthart Wolfram, Wolfsberg, AT; Piskernig
Mario André, St. Stefan, AT;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/DE99/00799
WO99/49843
Tuhé, rýchlo sa rozpadajúce formulácie cetirizínu

A61K 9/00
284477
1432-2000
20.3.1999
1.4.2005
198 14 257.9
31.3.1998
DE
10.7.2001
VIATRIS GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, DE;
Tritthart Wolfram, Wolfsberg, AT; Piskernig
Mario André, St. Stefan, AT; Kölbl Gottfried,
Völkermarkt, AT;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/DE99/00798
WO99/49842
Šumivé formulácie a spôsob ich výroby

A61K 9/12, 9/72
284430
176-99
10.6.1998
1.4.2005
9712434.1
13.6.1997
GB
12.7.1999
CHIESI FARMACEUTICI S. P. A., Parma, IT;
Lewis David, Parma, IT; Ganderton David, Parma, IT; Meakin Brian, Parma, IT; Ventura Paolo,
Parma, IT; Brambilla Gaetano, Parma, IT; Garzia
Raffaella, Parma, IT;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP98/03533
WO98/56349
Farmaceutický prostriedok na použitie v aerosólovom inhalátore, aerosólový inhalátor a spôsob plnenia aerosólového inhalátora

A61K 9/20
284472
1717-99
11.6.1998
1.4.2005
08/874 965
13.6.1997
US
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11.7.2000
Wyeth, Madison, NJ, US;
Nagi Arwinder Singh, Thiells, NY, US;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/US98/12142
WO98/56358
Rapamycínová tuhá dávková jednotka a spôsob jej prípravy
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A61K 31/355
284464
35-2001
5.7.1999
1.4.2005
MI98A001586
10.7.1998
IT
11.6.2001
Panin Giorgio, Rovigo, IT;
Panin Giorgio, Rovigo, IT; Annunziata Eleonora,
Padova, IT;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
PCT/IB99/01238
WO00/02554
Použitie zlúčeniny, vybranej zo skupiny, pozostávajúcej z vitamínu E a jeho esterov, na
prípravu lieku na miestne liečenie patologických stavov sliznice
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(54)
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A61K 31/405, 31/52 // (A61K 31/405, A61P 25/06)
284462
1828-99
1.7.1998
1.4.2005
9714081.8, 9718270.3
3.7.1997, 28.8.1997
GB, GB
12.9.2000
PFIZER INC., New York, NY, US;
Harding Valerie Denise, Sandwich, Kent, GB;
Billotte Anne, Sandwich, Kent, GB;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/EP98/04176
WO99/01135
Vodná farmaceutická kompozícia obsahujúca
eletriptan hemisulfát a jej použitie
A61K 31/535, 31/495, 31/50, 31/505
284475
1663-97
6.6.1996
1.4.2005
08/469 147
6.6.1995
US
3.6.1998
AVENTIS PHARMACEUTICALS INC., Collegeville, PA, US;
Myers Michael R., Reading, PA, US; Spada Alfred P.,
Lansdale, PA, US; Maguire Martin P., Louisville,
KY, US; Persons Paul E., King of Prussia, PA, US;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/US96/09606
WO96/39145
Liečivo na selektívnu liečbu rastu buniek a ich
diferenciácie
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A61K 31/565, A61P 15/16
284442
1238-97
15.3.1996
1.4.2005
195 10 862.0
16.3.1995
DE
4.2.1998
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin, DE;
Habenicht Ursula-Friederike, Berlin, DE;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP96/01191
WO96/28154
Použitie steroidných antagonistov estrogénových receptorov na antikoncepciu pre mužov
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A61K 35/42, 31/57, 31/685, 38/17, 31/58
284446
401-97
27.9.1995
1.4.2005
P 44 34 629.8
28.9.1994
DE
4.2.1998
ALTANA Pharma AG, Konstanz, DE;
Germann Paul-Georg, Tostedt, DE; Eistetter Klaus,
Konstanz, DE; Kilian Ulrich, Reichenau, DE;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP95/03816
WO96/09831
Použitie kombinácie pľúcnej povrchovo aktívnej látky a najmenej jedného glukokortikosteroidu
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A61K 38/13, 9/48, 31/435
284460
717-98
28.11.1996
1.4.2005
195 44 507.4
29.11.1995
DE
4.11.1998
NOVARTIS AG, Basel, CH;
Neuer Klaus, Schwendi, DE; Petszulat Monika,
Ulm, DE; Walch Hatto, Laupheim, DE;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/EP96/05279
WO97/19692
Tvrdá želatínová kapsula obshaujúca cyklosporín

A61K 47/48
284458
673-97
28.5.1997
1.4.2005
60/018 834
31.5.1996
US
10.12.1997
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(73) F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Basle, CH;
(72) Bailon Pascal Sebastian, Florham Park, NJ, US;
Palleroni Alicia Vallejo, North Caldwell, NJ, US;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Fyziologicky aktívny pegylovaný konjugát
interferónu alfa, jeho použitie, spôsob jeho
prípravy a farmaceutický prostriedok
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A61K 47/48
284461
1316-99
11.3.1998
1.4.2005
197 12 718.5
26.3.1997
DE
16.5.2000
Zentaris GmbH, Frankfurt, DE;
Engel Jürgen, Alzenau, DE; Deger Wolfgang,
Frankfurt, DE; Reissmann Thomas, Frankfurt, DE;
Losse Günter, Dresden, DE; Naumann Wolfgang,
Zug, DE; Murgas Sandra, Dresden, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/EP98/01398
WO98/42381
Imobilizované komplexy antagonistov LHRH
so stabilizovanou aktivitou, spôsob ich výroby
a liečivo obsahujúce tento komplex

A61K 51/08 // A61K 103:10, 123:00
284463
1139-2000
5.2.1999
1.4.2005
09/020 086, 9802681.8
6.2.1998, 6.2.1998
US, GB
12.3.2001
DIATIDE, INC., Londonderry, NH, US;
Dean Richard T., Bedford, NH, US; Lister-James
John, Bedford, NH, US;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
PCT/US99/02583
WO99/39747
Farmaceutické prostriedky odvodené od bibapcitidu na zobrazenie a liečbu trombov

A61M 15/00, B65D 83/14, B05D 5/08
284447
1389-97
10.4.1996
1.4.2005
08/422 370, 08/583 332
14.4.1995, 5.1.1996
US, US
8.4.1998
GLAXO WELLCOME INC., Research Triangle
Park, NC, US;
Britto Ignatius Loy, Research Triangle Park, NC, US;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/US96/05005
WO96/32150
Merací dávkovací inhalátor
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A61M 15/00, B65D 83/14, B05D 5/08
284448
1390-97
10.4.1996
1.4.2005
08/422 111, 08/584 859
14.4.1995, 5.1.1996
US, US
6.5.1998
GLAXO WELLCOME INC., Research Triangle
Park, NC, US;
Britto Ignatius Loy, Research Triangle Park, NC, US;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/US96/05006
WO96/32151
Merací dávkovací inhalátor

B23B 51/00, 27/00
284422
396-99
25.3.1999
1.4.2005
7.11.2000
Halúz Tibor, Hontianska Vrbica, SK;
Halúz Tibor, Hontianska Vrbica, SK;
Teleso vrtáka s vymeniteľnými reznými platničkami a s vnútorným chladením
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B24B 9/00
284444
84-99
5.8.1997
1.4.2005
0830/96
5.8.1996
DK
14.2.2000
HH Patent A/S, Ansager, DK;
Hundebol Keld Otting, Ansager, DK;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(86) PCT/DK97/00326
(87) WO98/05472
(54) Spôsob odstraňovania ostrých hrán a otrepov
z výrobkov, najmä kovových a použitie tohto
spôsobu
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B30B 15/06
284457
1669-98
4.12.1998
1.4.2005
297 21 494.2
5.12.1997
DE
12.7.1999
Thomas Josef Heimbach Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co., Düren, DE;
(72) Halterbeck Walter, Düren, DE;
(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
(54) Lisovací vankúš
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B32B 15/08, C08L 27/18, C08K 3/00
284439
239-99
25.2.1999
1.4.2005
P 198 08 541.9
28.2.1998
DE
10.9.1999
Federal-Mogul Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, DE;
Adam Achim, Dr., Nauheim, DE;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(54) Viacvrstvový sendvičový materiál a jeho použitie
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B42B 5/12, 5/02
284441
1050-97
31.7.1997
1.4.2005
5.8.2003
Hozák Rudolf, Bratislava, SK;
Hozák Rudolf, Bratislava, SK;
Rotačná väzba plochých elementov v obale
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B65D 19/40, 25/24
284431
424-2003
13.11.2001
1.4.2005
PA 2000 01694
13.11.2000
DK
7.10.2003
Inter IKEA Systems B. V., Delft, NL;
Dickner Allan, Älmhult, SE;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(86) PCT/IB01/02748
(87) WO02/38471
(54) Nakladací prvok na manipuláciu so škatuľami
vidlicovým stohovacím vozíkom
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B65H 51/22
284478
291-2001
13.8.1999
1.4.2005
198 40 727.0
7.9.1998
DE
8.10.2001
Memminger-IRO GmbH, Dornstetten, DE;
Lampprecht Alfred, Betzweiler-Wälde, DE; Leins
Eberhard, Horb, DE; Schmodde Hermann, Horb-Dettlingen, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/DE99/02548
WO00/14002
Podávacie zariadenie nite

20
7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)

(74)
(86)
(87)
(54)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR
C01F 7/44
284481
642-98
2.11.1996
1.4.2005
195 42 309.7
14.11.1995
DE
12.7.1999
Metallgesellschaft Aktiengesellschaft, Frankfurt
am Main, DE;
Schmidt Hans Werner, Frankfurt am Main, DE;
Rahn Martin, Frankfurt am Main, DE; Stockhausen Werner, Bad Vilbel, DE; Werner Dietrich,
Messel, DE; Hirsch Martin, Friedrichsdorf, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/EP96/04764
WO97/18165
Spôsob výroby oxidu hlinitého z hydroxidu
hlinitého
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C02F 1/40, 1/24
284455
992-2000
28.6.2000
1.4.2005
7.1.2002
ČOVSPOL SPOL. S R. O., Bratislava, SK;
Pápay Ľubomír, Ing., Bratislava, SK; Námer Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;
(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na odstraňovanie plávajúcich nečistôt z hladiny vody v radiálnych nádržiach
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C02F 1/72
284452
1705-2000
12.5.1999
1.4.2005
198 21 609.2, 198 51 345.3
14.5.1998, 6.11.1998
DE, DE
9.4.2001
Willuweit Thomas, Hof, DE; Söll Peter, Hof, DE;
Willuweit Thomas, Hof, DE; Nowicki Stefan,
Essen, DE; Ulrich Kai-Uwe, Zschopau, DE; Jakobson Gerald, Durbach, DE;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP99/03253
WO99/58457
Použitie peroxidov kovov alkalických zemín

C03B 37/05
284437
1269-2000
16.2.1999
1.4.2005
P-9800053
23.2.1998
SI
9.4.2001
TERMO D. D., INDUSTRIJA TERMIČNIH IZOLACIJ ŠKOFJA LOKA, Škofja Loka, SI;
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(72) Trdič Francelj, Ljubljana, SI; Širok Branko, Vrhnika, SI; Mihovec Bojan, Škofja Loka, SI; Štremfelj Branko, Laško, SI;
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
(86) PCT/SI99/00004
(87) WO99/42413
(54) Zariadenie na automatické nastavovanie prúdu taveniny
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C03C 11/00
284474
1056-2000
5.3.1999
1.4.2005
P 9802622
12.11.1998
HU
11.12.2000
Hoffmann László, Budapest, HU; Hoffmann
Emma, Pápa, HU; Fehér Jenö, Budapest, HU;
Fejér Zsolt, Komárom, HU;
Hoffmann László, Budapest, HU; Jalsowszky István, Budapest, HU; Hoffmann Emma, Pápa,
HU; Rostás Rita, Budapest, HU; Fehér Jenö, Budapest, HU; Fejér Zsolt, Komárom, HU;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
PCT/HU99/00017
WO00/29345
Spôsob výroby silikátovej peny s uzavretými
pórmi, predovšetkým z odpadových materiálov, a výrobok vyrobený týmto spôsobom
C05F 11/08, A01N 25/26
284426
1548-2001
19.4.2000
1.4.2005
PV 1999-1488
27.4.1999
CZ
4.3.2003
LOVOCHEMIE, a. s., Lovosice, CZ;
Vokřál Václav, Libochovice, CZ; Nesrsta Miloslav, Uherské Hradiště, CZ; Weiser Jaroslav,
Praha-Krč, CZ; Dušková Eva, Průhonice, CZ;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
PCT/CZ00/00027
WO00/64837
Priemyselné hnojivo zabezpečujúce súčasne
výživu a ochranu rastlín

C07C 67/03, 69/24, C11C 3/04
284419
1146-2000
28.7.2000
1.4.2005
2.12.2003
Zentiva, a. s., Hlohovec, SK;
Gömöry Juraj, Ing., Hlohovec , SK; Karabinoš
Jozef, Ing., Hlohovec, SK; Proksa Bohumil, Ing.,
DrSc., Hlohovec, SK; Kollár Miroslav, Hlohovec, SK; Kyjak Miloš, Alekšince, SK; Hanák
Stanislav, Hlohovec, SK;
(54) Spôsob výroby metylesterov vyšších mastných
kyselín reesterifikáciou triacylglycerolov
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C07C 251/00, 251/22
284438
1058-2000
14.1.1999
1.4.2005
60/071 690, 09/264 989
16.1.1998, 23.12.1998
US, US
18.1.2001
Flexys America L.P., Akron, OH, US;
Fields Donald L. Jr., Copley, OH, US; Stern Michael
K., University City, MO, US; Lodaya Jayant S.,
Akron, OH, US;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/IB99/00424
WO99/36395
Spôsob prípravy N-fenyl-benzochinónimínu
z hydroxydifenylamínov
C07C 409/00, C08F 4/34, 14/06
284473
96-2000
16.6.1998
1.4.2005
97202307.1
24.7.1997
EP
12.9.2000
Akzo Nobel N.V., Arnhem, NL;
O Boen Ho, Utrecht, NL; Westmijze Hans, Bathmen, NL;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP98/04015
WO99/05101
Vodná emulzia peroxyesteru a jej použitie
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C07D 213/803, 213/80, 213/79, 213/78, 213/60
284427
1581-98
17.11.1998
1.4.2005
2719/97
25.11.1997
CH
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LONZA AG, Visp, CH;
Chuck Roderick John, Dr., Brig-Glis, CH; Zacher Uwe, Dr., Naters, CH;
(74) Obertáš Július, Ing., Bratislava, SK;
(54) Spôsob výroby kyseliny nikotínovej
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C07D 231/12
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1731-99
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1.4.2005
197 26 573.1
23.6.1997
DE
11.7.2000
BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Merkle Hans Rupert, Ludwigshafen, DE; Fretschner Erich, Neckarsteinach, DE;
(74) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
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(86) PCT/EP98/03814
(87) WO98/58914
(54) Spôsob prípravy derivátov pyrazolu
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C07D 233/76, 401/12, A61K 31/415
284471
585-96
24.10.1994
1.4.2005
P 43 38 944.9, P 44 27 979.5
15.11.1993, 8.8.1994
DE, DE
7.5.1997
HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, Frankfurt am Main, DE;
Zoller Gerhard, Schöneck, DE; Klingler Otmar,
Rodgau, DE; Jablonka Bernd, Bad Soden, DE;
Just Melitta, Langen, DE; Breipohl Gerhard,
Frankfurt am Main, DE; Knolle Jochen, Kriftel,
DE; König Wolfgang, Stallwang, DE; Stilz
Hans-Ulrich, Frankfurt am Main, DE;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP94/03491
WO95/14008
Substituované päťčlenné heterocykly, spôsob
ich výroby, ich medicínske použitie, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a spôsob jeho
výroby

C07D 307/87
284428
1848-2001
7.3.2001
1.4.2005
PA 2000 01929
22.12.2000
DK
9.5.2002
H. LUNDBECK A/S, Valby-Copenhagen, DK;
Villa Marco, Padova, IT; Sbrogió Federico, Favaro Veneto, IT; Dancer Robert, Frederiksberg, DK;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/DK01/00147
WO01/45483
Spôsob výroby citalopramu

C07D 307/87, A61P 25/24
284418
1847-2001
7.3.2001
1.4.2005
PA 2000 01943
28.12.2000
DK
9.5.2002
H. LUNDBECK A/S, Valby-Copenhagen, DK;
Castellin Andrea, Mestrino, IT; Volpe Giulio,
Padova, IT; Sbrogió Federico, Favaro Veneto, IT;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/DK01/00148
WO01/47877
Spôsob výroby citalopramu
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C07D 401/06, 407/14, A61K 31/44
284468
1387-2000
24.3.1999
1.4.2005
98201020.9
1.4.1998
EP
6.11.2001
JANSSEN PHARMACEUTICA N. V., Beerse, BE;
Freyne Eddy Jean Edgard, Beerse, BE; Diels
Gaston Stanislas Marcella, Beerse, BE; Matesanz-Ballesteros Maria Encarnacion, Madrid, ES; Diaz-Martinez Adolfo, Madrid, ES;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/EP99/02045
WO99/50262
Pyridínový derivát, spôsob jeho prípravy
a použitie, kompozícia s jeho obsahom a spôsob jej prípravy

7 (51) C07D 487/04, A61K 31/55, C07D 495/14,
487/14, 498/04, 471/04, 491/147
(11) 284434
(21) 662-98
(22) 11.3.1997
(24) 1.4.2005
(31) 96200755.5
(32) 19.3.1996
(33) EP
(40) 11.6.1999
(73) Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, BE;
(72) Janssens Frans Eduard, Beerse, BE; Leenaerts
Joseph Elisabeth, Beerse, BE; Sommen François
Maria, Beerse, BE; Surleraux Dominique Louis
Nestor Ghislaine, Beerse, BE;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(86) PCT/EP97/01264
(87) WO97/34897
(54) Kondenzované deriváty imidazolu, spôsob
a medziprodukty na ich prípravu a farmaceutické kompozície a prostriedky na ich báze
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C07D 503/00
284484
963-97
17.1.1996
1.4.2005
9500977.5
19.1.1995
GB
4.2.1998
SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford, Middlesex, GB;
Ruddick Simon, Worthing, West Sussex, GB;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP96/00270
WO96/22296
Spôsob extrakcie kyseliny klavulánovej
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C07F 15/00, A61K 31/28
284436
1773-2000
24.5.1999
1.4.2005
PV 1628-98
27.5.1998
CZ
10.5.2001
PLIVA-LACHEMA A. S., Brno, CZ;
Žák František, Brno, CZ; Mistr Adolf, Tišnov,
CZ; Poulová Anna, Ivančice, CZ; Mělka Milan,
Hradec Králové, CZ; Turánek Jaroslav, Jemnice,
CZ; Záluská Dana, Dolní Loučky, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/CZ99/00015
WO99/61451
Komplex platiny v oxidačnom čísle IV, spôsob
prípravy tohto komplexu, tento komplex ako
liečivo a farmaceutická kompozícia obsahujúca tento komplex

C07J 41/00, A61K 31/56
284480
1362-99
8.4.1998
1.4.2005
97/04321
9.4.1997
FR
16.5.2000
AVENTIS PHARMA S. A., Antony, FR;
Bouali Yasmina, Villejuif, FR; Nique François,
Le Perreux sur Marne, FR; Teutsch Jean-Georges, Pantin, FR; Van de Velde Patrick, Paris, FR;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/FR98/00709
WO98/45316
V polohe 4 halogénované steroidy, spôsob ich
prípravy a medziprodukty na túto prípravu,
ich použitie ako liečiv a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

C07K 14/00, C12N 15/16
284429
4972-90
12.10.1990
1.4.2005
421 444
13.10.1989
US
11.12.2000
AMGEN INC., Thousand Oaks, CA, US;
Strickland Thomas Wayne, Moorpark, CA, US;
Byrne Thomas Edward, Bethesda, MD, US;
Elliott Steven George, Thousand Oaks, CA, US;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Izolovaná biologicky aktívna erytropoietínová
izoforma, spôsob jej prípravy a zmesi a kompozície na jej báze
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7 (51) C08F 20/00, 22/00, 4/30 // (C09D 133/00,
C11D 3/37, C02F 5/10, C09K 7/00)
(11) 284465
(21) 891-97
(22) 30.6.1997
(24) 1.4.2005
(31) 96/09345
(32) 19.7.1996
(33) FR
(40) 11.2.1999
(73) COATEX S. A. S., Genay, FR;
(72) Egraz Jean-Bernard, Ecully, FR; Suau Jean-Marc,
Lucenay, FR; Kensicher Yves, Lozanne, FR;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(54) Spôsob prípravy homopolymérov a/alebo kopolymérov etylenicky nenasýtených monomérov vo vodnom roztoku, získané polyméry
a ich použitie
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C08J 3/075, C08L 29/04 // (C08L 29/04, 71:02)
284467
1942-2000
30.3.1999
1.4.2005
198 27 552.8
20.6.1998
DE
10.7.2001
Vorlop Klaus-Dieter, Braunschweig, DE;
Vorlop Klaus-Dieter, Braunschweig, DE; Jekel
Maren, Düsseldorf, DE;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/DE99/00975
WO99/67320
Spôsob výroby biokatalyzátora z polyvinylalkoholu a mechanicky vysokostabilný biokatalyzátor z polyvinylalkoholu vyrobený týmto
spôsobom
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C08J 9/00, B65D 41/00
284433
1369-95
5.5.1994
1.4.2005
08/058 914
5.5.1993
US
4.12.1996
Supreme Corg, Kent, WA, US;
Burns Dennis L., Kent, WA, US;
Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
PCT/US94/05002
WO94/25513
Lisovaný uzáver na vyberateľné zavádzanie
do vínovej fľaše a spôsob jeho výroby
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C08K 5/34, 13/02
284469
88-96
22.1.1996
1.4.2005
95810042.2
23.1.1995
DE
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5.3.1997
Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Basel, CH;
Gugumus François, Dr., Allschwil, CH;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
Synergické zmesi stabilizátorov, kompozície,
ktoré ich obsahujú a ich použitie na stabilizáciu organických materiálov

7 (51) C08L 67/06, C09D 167/06, C08G 63/553, 63/20,
C08F 283/01
(11) 284440
(21) 66-96
(22) 16.1.1996
(24) 1.4.2005
(31) 195 01 176.7
(32) 17.1.1995
(33) DE
(40) 9.7.1997
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen, DE;
(72) Meixner Jürgen, Dr., Krefeld, DE; Fischer Wolfgang, Dr., Meerbusch, DE; Müller Manfred, Erkelenz, DE; Rebuscini Claudio, Dr., Vignate, IT;
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(54) Zmesi vytvrditeľné vplyvom UV - žiarenia a ich
použitie

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(40)
(73)
(72)
(74)
(54)

C10G 25/00, C10C 1/00
284451
1286-2002
9.9.2002
1.4.2005
6.4.2004
Fančovič Karol, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Fančovič Karol, Ing., CSc., Bratislava, SK;
Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
Spôsob regenerácie použitých nízkotuhnúcich
zmesí a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu
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C11B 1/10, 3/06, C11C 3/02
284486
1229-2000
16.8.2000
1.4.2005
2.12.2003
Cvengroš Ján, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK;
Hóka Csaba, Ing., Bratislava, SK; Molnár Štefan,
Ing., Modrany, SK;
(72) Cvengroš Ján, doc. Ing., CSc., Bratislava, SK;
Hóka Csaba, Ing., Bratislava, SK; Molnár Štefan,
Ing., Modrany, SK; Laux Juraj, Ing., Komárno, SK;
(54) Spôsob úpravy rastlinných olejov a živočíšnych tukov
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C21B 13/00
284445
1887-99
3.7.1998
1.4.2005
A 1157/97
4.7.1997
AT
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(40) 11.7.2000
(73) VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU
GMBH, Linz, AT;
(72) Schrey Günter, Linz, AT; Zahedi Parviz, Asten, AT;
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(86) PCT/AT98/00165
(87) WO99/01583
(54) Spôsob výroby tekutého kovu a zariadenie na
jeho vykonávanie
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C21B 13/00, 5/02
284449
366-99
24.10.1997
1.4.2005
A 1899/96
30.10.1996
AT
8.11.1999
VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau GmbH,
Linz, AT;
Stockinger Josef, Dipl.-Ing., Leonding, AT; Kastner Rainer Walter, Ing., Zwettl, AT; Mayr Herbert, Asten, AT; Lassnig Herbert, Dipl.-Ing., Asten, AT; Heckmann Hado, Dr., Essen, DE; Wieder Kurt, Dipl.-Ing., Schwertberg, AT; Schenk
Johannes, Dipl.-Ing. Dr., Linz, AT;
Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP97/05874
WO98/18969
Spôsob recyklovania jemne členených pevných podielov vypudených z reaktora použitím nosného plynu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

7 (51) C22B 4/00, 9/00, C21C 5/52, C21B 13/12,
F27B 14/06
(11) 284456
(21) 1997-2000
(22) 13.7.1999
(24) 1.4.2005
(31) 98/6361
(32) 17.7.1998
(33) ZA
(40) 6.8.2001
(73) IPCOR N.V., Curacao, AN;
(72) Fourie Louis Johannes, Pretoria, ZA; De Villiers
Johan Pierre, Pretoria, ZA;
(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(86) PCT/IB99/01281
(87) WO00/04197
(54) Zariadenie na redukciu a tavenie kovov a spôsob tavenia a redukcie
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1475-99
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(73) Kaszas-Savos Melania, Steinbach, AT; Kaszas
Tiberiu, Steinbach, AT;
(72) Kaszas-Savos Melania, Steinbach, AT; Kaszas
Tiberiu, Steinbach, AT;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(86) PCT/IB98/00807
(87) WO98/49355
(54) Spôsob spätného získavania surovín z odpadov a zvyškových látok a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu
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C30B 25/06, 25/00 // H01L 29/00
284420
1541-2001
24.10.2001
1.4.2005
3.6.2003
Rákoš Jaroslav, Ing., CSc., Košice, SK; Rákoš
Jaroslav, junior, Košice, SK;
(72) Rákoš Jaroslav, Ing., CSc., Košice, SK; Rákoš
Jaroslav, junior, Košice, SK;
(54) Spôsob nevákuovej technológie prípravy supertenkých a subatomárnych vrstiev polovodičového oxidu cínu
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D07B 1/06, 3/00, 5/12
284482
368-98
4.9.1996
1.4.2005
195 35 595.4
25.9.1995
DE
4.11.1998
Drahtcord Saar GmbH & Co.KG, Merzig, DE;
Doujak Siegfried, Merzig, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/EP96/03885
WO97/12092
Spôsob výroby skrutkovitého drôteného vlákna, hlavne na vystuženie gumených alebo plastových výrobkov a zariadenie na vykonávanie
tohto spôsobu
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E05B 27/00, 27/10, 19/04
284488
845-96
21.12.1994
1.4.2005
9304353-7
30.12.1993
SE
5.3.1997
WINLOC AG, Zug, CH;
Widén Bo, Torshälla, SE;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/SE94/01234
WO95/18281
Cylindrická zámka, kľúč a kľúčový predlisok
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E05B 27/00, 27/10, 19/06
284487
844-96
21.12.1994
1.4.2005
9304355-2
30.12.1993
SE
5.3.1997
WINLOC AG, Zug, CH;
Widén Bo, Torshälla, SE;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/SE94/01235
WO95/18282
Zámok, kľúč a predlisok na výrobu kľúča
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F15B 13/042, 13/00
284489
335-98
3.10.1996
1.4.2005
195 37 482.7
9.10.1995
DE
8.7.1998
CLAAS Industrietechnik GmbH, Paderborn, DE;
Schwelm Hans, Kaarst, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/DE96/01909
WO97/13980
Ventilový systém
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E05F 3/10
284483
1350-96
24.1.1996
1.4.2005
195 06 355.4
23.2.1995
DE
4.2.1998
DORMA GmbH + Co. KG, Ennepetal, DE;
Bienek Volker, Dortmund, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/DE96/00095
WO96/26344
Samočinný zatvárač dverí
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F01C 1/07, 1/077, F02B 53/00
284459
533-98
16.9.1996
1.4.2005
PN 5504, PN 5505
19.9.1995, 19.9.1995
AU, AU
11.9.2001
RON RICHARDS ENGINE TECHNOLOGIES
PTY LTD, West End, Queensland, AU;
Richards Ronald Leslie, Alderley, Queensland, AU;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
PCT/AU96/00584
WO97/11258
Rotačné objemové zariadenie

F16B 7/04
284425
924-98
16.12.1996
1.4.2005
54/96, 1015/96
9.1.1996, 22.4.1996
CH, CH
4.11.1998
SYMA INTERCONTINENTAL AG, Kirchberg, CH;
Strässle Marcel, Kirchberg, CH; Züllig Kurt,
Kirchberg, CH;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/CH96/00440
WO97/25536
Upínacie zariadenie na uvoľniteľné spojenie
dvoch profilových kusov
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F02M 45/06, 45/08, 59/36, 41/12
284424
903-98
2.7.1997
1.4.2005
196 48 690.4
25.11.1996
DE
11.1.1999
Robert Bosch GmbH, Stuttgart, DE;
Rodriguez-Amaya Nestor, Stuttgart, DE; Jonas
Stephan, Stuttgart, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/DE97/01380
WO98/23858
Rozdeľovacie vstrekovacie čerpadlo
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F16B 13/06, 13/12
284453
1707-2001
18.1.2001
1.4.2005
100 15 902.8
30.3.2000
DE
5.3.2002
fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG,
Waldachtal, DE;
Nehl Wolfgang, Waldachtal, DE;
Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP01/00516
WO01/75314
Kotva na upevnenie na dutých a plných stavebných materiáloch

F16B 35/04, 31/02, 25/00
284423
381-99
9.10.1997
1.4.2005
196 44 507.8
25.10.1996
DE
8.10.1999
SFS Industrie Holding AG, Heerbrugg, CH;
Palm Erich, Au, CH;
Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

26

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR

(86) PCT/EP97/05570
(87) WO98/19071
(54) Skrutka na pripevnenie kovových a/alebo
plastových profilov alebo dosák na podklad

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)

F16D 67/02, 49/10
284435
1103-98
13.8.1998
1.4.2005
A 1361/97
13.8.1997
AT
12.3.1999
REFORM-WERKE BAUER & CO. Gesellschaft
m.b.H., Wels, AT;
(72) Stockinger Josef, Ing., Bruck-Waasen, AT;
(74) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;
(54) Spojkové a brzdové zariadenie hnacej jednotky

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)

F16G 11/02, F16L 3/133, H02G 7/05
284466
623-2002
3.5.2002
1.4.2005
01110907.1
5.5.2001
EP
6.11.2002
Richard Bergner Elektroarmaturen GmbH & Co.
KG, Schwabach, DE;
(72) Bily Libor, Ludesch, AT; Brettschneider Ulf, Dresden, DE; Faber Dietmar, Pleinfeld, DE; Großmann Steffen, Dresden, DE; Linaschke Rolf, Radebeul, DE;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(54) Bezskrutková klinová upínacia svorka

4 - 2005 - SK (udelené patenty)

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(40)
(73)
(72)

F16H 57/02
284432
1442-2001
10.10.2001
1.4.2005
2.5.2003
IMO Antriebseinheit GmbH, Gremsdorf, DE;
Russ Erich, Gremsdorf, DE; Schröppel Werner,
Dipl.-Ing., Wendelstein, DE;
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
(54) Zariadenie na otáčavé spojenie dvoch koaxiálnych spojovacích prvkov

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(40)
(73)

F16L 55/17, 13/02
284479
764-2000
19.5.2000
1.4.2005
3.12.2001
Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút
SR, Bratislava, SK;
(72) Bernasovský Peter, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK;
(74) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(54) Spôsob opravy vysokotlakových rozvodov
a objímka na vykonávanie tohto spôsobu

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A01N 63/02
A24D 3/04
A61J 1/00
A61K 7/50
A61K 9/00
A61K 9/00
A61K 9/12
A61K 9/20
A61K 31/355
A61K 31/405
A61K 31/535
A61K 31/565
A61K 35/42
A61K 38/13
A61K 47/48
A61K 47/48
A61K 51/08
A61M 15/00

284485
284470
284443
284450
284477
284476
284430
284472
284464
284462
284475
284442
284446
284460
284458
284461
284463
284448

A61M 15/00
B23B 51/00
B24B 9/00
B30B 15/06
B32B 15/08
B42B 5/12
B65D 19/40
B65H 51/22
C01F 7/44
C02F 1/40
C02F 1/72
C03B 37/05
C03C 11/00
C05F 11/08
C07C 67/03
C07C 251/00
C07C 409/00
C07D 213/803

284447
284422
284444
284457
284439
284441
284431
284478
284481
284455
284452
284437
284474
284426
284419
284438
284473
284427

C07D 231/12
C07D 233/76
C07D 307/87
C07D 307/87
C07D 401/06
C07D 487/04
C07D 503/00
C07F 15/00
C07J 41/00
C07K 14/00
C08F 20/00
C08J 3/075
C08J 9/00
C08K 5/34
C08L 67/06
C10G 25/00
C11B 1/10
C21B 13/00

284454
284471
284418
284428
284468
284434
284484
284436
284480
284429
284465
284467
284433
284469
284440
284451
284486
284449

C21B 13/00
C22B 4/00
C22B 7/00
C30B 25/06
D07B 1/06
E05B 27/00
E05B 27/00
E05F 3/10
F01C 1/07
F02M 45/06
F15B 13/042
F16B 7/04
F16B 13/06
F16B 35/04
F16D 67/02
F16G 11/02
F16H 57/02
F16L 55/17

284445
284456
284421
284420
284482
284487
284488
284483
284459
284424
284489
284425
284453
284423
284435
284466
284432
284479
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MK4A

Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

275990
278084
278506

19.02.2005
05.02.2005
04.01.2005

MM4A
(11)
274584
275245
276738
277849
279044
279107
279157
279250
279391
279468
279602
279607
279690
279756
279811

PC4A

27

Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov

Dátum zániku
04.07.2004
28.07.2004
22.07.2004
24.07.2004
08.07.2004
31.07.2004
04.07.2004
10.07.2004
22.07.2004
15.07.2004
23.07.2004
30.07.2004
28.07.2004
04.07.2004
21.07.2004

(11)
279837
279979
280141
280208
280622
280690
280693
280734
280795
281000
281184
281185
281194
281393
281508

Dátum zániku
04.07.2004
20.07.2004
27.07.2004
23.07.2004
21.07.2004
18.07.2004
21.07.2004
04.07.2004
20.07.2004
10.07.2004
30.07.2004
10.07.2004
20.07.2004
08.07.2004
09.07.2004

(11)
281580
281711
281751
282044
282111
282128
282245
282257
282342
282343
282395
282575
282576
282609
282687

Dátum zániku
13.07.2004
11.07.2004
01.07.2004
23.07.2004
18.07.2004
28.07.2004
17.07.2004
14.07.2004
15.07.2004
14.07.2004
20.07.2004
19.07.2004
24.07.2004
05.07.2004
16.07.2004

(11)
282978
282980
283095
283106
283134
283158
283298
283388
283463
283631
283702
283911
283946
283947
284106

Dátum zániku
30.07.2004
08.07.2004
21.07.2004
11.07.2004
26.07.2004
27.07.2004
08.07.2004
28.07.2004
31.07.2004
06.07.2004
15.07.2004
27.02.2004
23.03.2004
23.03.2004
02.07.2004

Prevody a prechody práv na patenty

(11) 282975
(21) 1674-98
(73) POSCO, Kyong Sang, Book-Do, Pohang City,
KR; RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL
SCIENCE AND TECHNOLOGY, INCORPORATED FOUNDATION, Kyong Sang Book-Do,
Pohang City, KR;
Názov/meno a adresa predchádzajúceho majiteľa(-ov): POSCO, Kyong Sang, Book-Do, Pohang
City, KR; RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, INCORPORATED FOUNDATION, Kyong Sang Book-Do, KR; VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH, Linz, AT;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.11.2004
Dátum účinnosti voči tretím osobám: 31.1.2005

(11) 282985
(21) 1783-98
(73) POSCO, Kyong Sang, Book-Do, Pohang City,
KR; RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL
SCIENCE AND TECHNOLOGY, INCORPORATED FOUNDATION, Kyong Sang Book-Do,
Pohang City, KR;

Názov/meno a adresa predchádzajúceho majiteľa(-ov): Voest-Alpine Industrieanlagenbau GmbH,
Linz, AT; POSCO, Kyong Sang, Book-Do, Pohang City, KR; RESEARCH INSTITUTE OF
INDUSTRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY,
INCORPORATED FOUNDATION, Pohang City, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.11.2004
Dátum účinnosti voči tretím osobám: 2.2.2005

(11) 283074
(21) 919-98
(73) POSCO, Kyong Sang, Book-Do, Pohang City,
KR; RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL
SCIENCE AND TECHNOLOGY, INCORPORATED FOUNDATION, Kyong Sang Book-Do,
Pohang City, KR;
Názov/meno a adresa predchádzajúceho majiteľa(-ov): POSCO, Kyong Sang, Book-Do, Pohang
City, KR; RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE & TECHNOLOGY, INCORPORATED FOUNDATION, Pohang City, KR;
VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU
GMBH, Linz, AT;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.11.2004
Dátum účinnosti voči tretím osobám: 9.2.2005
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(11) 283122
(21) 515-99
(73) BK Giulini GmbH, Ludwigshafen, DE;
Názov/meno a adresa predchádzajúceho majiteľa(-ov): BK GIULINI CHEMIE GmbH & Co.
OHG, Ludwigshafen, DE;
Dátum účinnosti voči tretím osobám: 8.2.2005

TC4A

(11) 283453
(21) 1764-98
(73) POSCO, Kyong Sang, Book-Do, Pohang City,
KR; RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL
SCIENCE AND TECHNOLOGY, INCORPORATED FOUNDATION, Kyong Sang Book-Do,
Pohang City, KR;
Názov/meno a adresa predchádzajúceho majiteľa(-ov): VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH, Linz, AT; POSCO, Kyong
Sang, Book-Do, Pohang City, KR; RESEARCH
INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE &
TECHNOLOGY, INCORPORATED FOUNDATION, Pohang City, KR;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.11.2004
Dátum účinnosti voči tretím osobám: 2.2.2005

Zmeny mien

(11) 281867
(21) 1089-95
(73) Sanofi - Aventis, Paris, FR;
Dátum zápisu do registra: 18.2.2005

(11) 283074
(21) 919-98
(73) POSCO, Kyong Sang, Book-Do, Pohang City, KR;
Dátum zápisu do registra: 31.1.2005

(11) 281934
(21) 1614-97
(73) Sanofi - Aventis, Paris, FR;
Dátum zápisu do registra: 18.2.2005

(11) 283075
(21) 129-2000
(73) Sanofi - Aventis, Paris, FR;
Dátum zápisu do registra: 18.2.2005

(11) 282312
(21) 210-98
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, SK;
Dátum zápisu do registra: 18.2.2005

(11) 283080
(21) 504-2000
(73) Sanofi - Aventis, Paris, FR;
Dátum zápisu do registra: 18.2.2005

(11) 282970
(21) 451-99
(73) Sanofi - Aventis, Paris, FR;
Dátum zápisu do registra: 18.2.2005

(11) 282975
(21) 1674-98
(73) POSCO, Kyong Sang, Book-Do, Pohang City, KR;
Dátum zápisu do registra: 31.1.2005

(11) 282985
(21) 1783-98
(73) POSCO, Kyong Sang, Book-Do, Pohang City, KR;
Dátum zápisu do registra: 2.2.2005

(11) 283411
(21) 1078-2000
(73) Sanofi - Aventis, Paris, FR;
Dátum zápisu do registra: 18.2.2005

(11) 283453
(21) 1764-98
(73) POSCO, Kyong Sang, Book-Do, Pohang City, KR;
Dátum zápisu do registra: 2.2.2005

(11) 283845
(21) 1845-99
(73) Sanofi - Aventis, Paris, FR;
Dátum zápisu do registra: 18.2.2005
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(11) 284388
(21) 270-99
(73) Sanofi - Aventis, Paris, FR; JAGOTEC AG, Hergiswil, CH;
Dátum zápisu do registra: 18.2.2005

(11) 284134
(21) 736-2000
(73) Sanofi - Aventis, Paris, FR;
Dátum zápisu do registra: 18.2.2005

(11) 284176
(21) 1079-2000
(73) Sanofi - Aventis, Paris, FR;
Dátum zápisu do registra: 18.2.2005

HB9A

Opravy mien

(21) 1132-2000
(71) HANS OETIKER AG MASCHINEN-UND
APPARATEFABRIK, Horgen, CH;
Vestník: 1/2001 - BA9A

TB4A

(21) 1131-2000
(71) HANS OETIKER AG MASCHINEN-UND
APPARATEFABRIK, Horgen, CH;
Vestník: 6/2001 - BA9A

Opravy mien

(11) 284396
(21) 1055-2000
(73) Slovenská technická univerzita v Bratislave,
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Bratislava, SK; Chemický ústav SAV, Bratislava, SK;
Vestník: 3/2005 - FG4A

ČASŤ
EURÓPSKE PATENTY
S URČENÍM PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
T1

Preklad patentových nárokov európskej patentovej
prihlášky

T2

Opravený preklad patentových nárokov európskej
patentovej prihlášky

T3

Preklad európskeho patentového spisu

T4

Opravený preklad európskeho patentového spisu

T5

Preklad zmeneného európskeho patentového spisu

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 9)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(46)
(48)
(51)
(54)

Číslo dokumentu
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Dátum nadobudnutia účinkov európskeho patentu
Číslo prioritnej prihlášky
Dátum podania prioritnej prihlášky
Krajina alebo regionálna organizácia priority
Dátum sprístupnenia prekladu patentového spisu
alebo zmeneného patentového spisu
Dátum sprístupnenia prekladu patentových nárokov
Dátum sprístupnenia opraveného prekladu patentových nárokov alebo patentového spisu
Medzinárodné patentové triedenie
Názov

(62)
(71)
(72)
(73)
(74)
(86)
(87)
(96)
(97)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
Meno (názov) prihlasovateľa (-ov)
Meno pôvodcu (-ov)
Meno (názov) majiteľa (-ov)
Meno (názov) zástupcu (-ov)
Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa
PCT
Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa
PCT
Číslo a dátum podania európskej patentovej prihlášky
Číslo a dátum zverejnenia európskej patentovej
prihlášky alebo vydania európskeho patentového
spisu

Poznámka:
Číslo uvádzané pred kódom (51) znamená verziu Medzinárodného patentového triedenia.

Kódy na označovanie záhlaví oznámení publikovaných vo Vestníku ÚPV SR
(Štandard WIPO ST. 17)
BA9A
SC4A
SC4A
FA9A
MA4A
MC4A
MK4A
MM4A
PC4A
PD4A
QA4A
QB4A
QC4A

Sprístupnené preklady a opravené preklady patentových nárokov európskych patentových prihlášok
Sprístupnené preklady a opravené preklady európskych patentových spisov
Sprístupnené preklady zmenených európskych patentových spisov
Zastavené konania o európskych patentových prihláškach z dôvodu späťvzatia
Zaniknuté patenty vzdaním sa patentu
Zrušené patenty alebo čiastočne zrušené patenty
Zaniknuté patenty uplynutím doby platnosti
Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov
Prevody a prechody práv
Zmeny dispozičných práv (zálohy)
Zmeny dispozičných práv (ukončenie záloh)
Ponuky licencií
Licenčné zmluvy registrované alebo udelené
Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
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BA9A

7 (51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(46)
(71)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

Sprístupnené preklady patentových nárokov
európskych patentových prihlášok

C02F 1/24, B03D 1/14
1 483 210
EP 03725270.7, 6.3.2003
8.12.2004
02/03066
12.3.2002
FR
1.4.2005
Degremont, 183, avenue du 18 Juin 1940, F-92508
Rueil Malmaison Cédex, FR;
Vion Patrick, 17 Rue de l´Argonne, F-78800
Houilles, FR;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/FR03/00725
WO 03/076343
Spôsob čistenia vody flotáciou a zariadenie na
uskutočnenie tohto spôsobu

SC4A

Sprístupnené preklady európskych patentových spisov

7 (51) A61K 9/00, A61K 31/195, A61K 33/10,
A61K 31/70, A61K 31/198, A61K 33/00
(11) E 47
(96) EP02774744.3, 23.10.2002
(97) EP 1 439 818 B1, 29.12.2004
(24) 29.12.2004
(31) 10152169.3
(32) 23.10.2001
(33) DE
(45) 1.4.2005
(73) Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, DE;
(72) MAROCCHI Michael David, 4352 49th Street,
DELTA, British Columbia V4K 2S7, CA; CAPPELLINI Claudia, Via Belvedere 4, CH-6948
PORZA, CH; GIANESELLO Valter, Residenza
Orie 8, CH-6945 ORIGLIO, CH;
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
(86) EP02/11843
(87) WO03/035027 A1
(54) Tableta s obsahom lyzínu prijateľnejšia pre ľudí
7 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(45)
(73)

H01H 11/00
E 48
EP02077741.3, 10.7.2002
EP 1 381 063 B1, 24.11.2004
24.11.2004
1.4.2005
Kearney-National Netherlands Holding B.V., Jan
Campertstraat 5, 6416 SG Heerlen, NL;
(72) van Gastel Gerardus Judocus Cornelis, Riel 1,
5647 LB Eindhoven, NL;
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(54) Spôsob nastavenia spínacej dráhy medzi kontaktnými jazýčkami jazýčkového spínača

7 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(73)

A61B 5/15
E 49
EP02019275.3, 28.8.2002
EP 1 290 977 B1, 27.10.2004
: 27.10.2004
20114658 U
5.9.2001
DE
1.4.2005
Wilden AG, Bischof-von-Henle-Strasse 2b, 93051
Regensburg, DE;
(72) Argauer Herbert, Hochdorf 24, 92712 Pirk, DE;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Lanceta na odber krvi

7 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(73)

B65B 3/00, B65B 55/02, B65B 61/26
E 50
EP03380066.5, 21.3.2003
EP 1 348 628 B1, 20.10.2004
20.10.2004
200200719
26.3.2002
ES
1.4.2005
Probitas Pharma, S.A., c/ De la Marina, 16-18,
Torre Mapfre, planta 26, 08005 Barcelona, ES;
(72) Jorba Ribes Javier, Paseo Manuel Girona, 76,
08034 Barcelona, ES; Sanchez Sabaté José Ramon, c/ Sant Joan 44, 08150 Parets Del Valles
(Barcelona), ES; Moralez Pérez Ramon, c/ Puigcerdà, 245-247, 08020 Barcelona, ES;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s., Bratislava, SK;
(54) Spôsob a zariadenie na riadenie plnenia do
nádob za sterilných podmienok
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7 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A63F 7/00
E 51
EP02748483.1, 10.7.2002
EP 1 395 347 B1, 15.12.2004
15.12.2004
2001/0473
11.7.2001
BE
1.4.2005
Eurautomat, Industrielaan 31, B-9320 Erembodegem, BE;
MICHIELS Willy, Wijngaardstraat 36, B-9451
Kerksken, BE;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/BE02/00119
WO 03/006125
Zostava počítača s displejovou obrazovkou
a hracím automatom

7 (51) C07D403/06, A61K 31/495, A61P 1/00,
C07D403/14 // (C07D403/06, C07D265:00,
C07D241:00), C07D207:00
(11) E 52
(96) EP02784838.1, 3.7.2002
(97) EP 1 406 894 B1, 22.12.2004
(24) 22.12.2004
(31) 01202631.6
(32) 9.7.2001
(33) EP
(45) 1.4.2005
(73) SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, NL;
(72) VAN MAARSEVEEN Jan H., Amsterdam Institute of Molecular Studies, 1018 WS Amsterdam,
NL; VAN SCHARRENBURG Gustaaf J. M., c/o
C.J. Van Houtenlaan 36, NL-1381 CP Weesp,
NL; TULP Martinus Th. M., c/o C.J. Van Houtenlaan 36, NL-1381 CP Weesp, NL; MCCREARY Andrew C., c/o C.J. Van Houtenlaan 36, NL-1381 CP Weesp, NL; IWEMA BAKKER Wouter I., c/o C.J. Van Houtenlaan 36, NL-1381 CP
Weesp, NL; COOLEN Hein K. A. C., c/o C.J.
Van Houtenlaan 36, NL-1381 CP Weesp, NL;
HERREMANS Arnoldus H. J., c/o C.J. Van Houtenlaan 36, NL-1381 CP Weesp, NL; VAN DEN
HOOGENBAND Adrianus, c/o C.J. Van Houtenlaan 36, NL-1381 CP Weesp, NL;
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(86) PCT/EP02/07472
(87) WO 03/006459
(54) Piperazínoxímové deriváty s antagonistickou
aktivitou na receptoroch NK-1
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Kódy na označovanie jednotlivých druhov dokumentov
(Štandard WIPO ST. 16)
U-

Zapísané úžitkové vzory podľa zákona č. 478/1992
Zb. o úžitkových vzoroch v znení zákona NR SR
č. 90/93 Z. z. o opatreniach v oblasti priemyselného
vlastníctva

Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 9)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(51)
(54)

Číslo dokumentu
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru
Číslo prioritnej prihlášky
Dátum podania prioritnej prihlášky
Krajina alebo regionálna organizácia priority
Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru
Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru
verejnosti
Medzinárodné patentové triedenie
Názov

(62)
(67)
(71)
(72)
(73)
(74)
(86)
(87)

Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
Číslo pôvodnej prihlášky v prípade odbočenia
Meno (názov) prihlasovateľa (-ov)
Meno pôvodcu (-ov)
Meno (názov) majiteľa (-ov)
Meno (názov) zástupcu (-ov)
Číslo podania medzinárodnej prihlášky
podľa PCT
Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky
podľa PCT

Poznámka:
Číslo uvádzané pred kódom (51) znamená verziu Medzinárodného patentového triedenia.

Kódy na označovanie záhlaví oznámení publikovaných vo Vestníku ÚPV SR
(Štandard WIPO ST. 17)
FG1K
MA1K
MC1K
MG1K
MK1K
MM1K
ND1K
ND1K
PC1K
PD1K
QB1K
QC1K
SB1K
TA1K
TB1K
TC1K
TD1K
TE1K
TF1K
TG1K
TH1K
TK1K

Zapísané úžitkové vzory
Zaniknuté úžitkové vzory vzdaním sa
Vymazané úžitkové vzory
Čiastočne vymazané úžitkové vzory
Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti
Zaniknuté úžitkové vzory pre nezaplatenie poplatkov za predĺženie platnosti
Prvé predĺženie platnosti úžitkových vzorov
Druhé predĺženie platnosti úžitkových vzorov
Prevody a prechody práv
Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory (zálohy)
Zmeny dispozičných práv na úžitkové vzory (ukončenie záloh)
Licenčné zmluvy registrované alebo udelené
Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
Zapísané úžitkové vzory do registra po odtajnení
Opravy mien pôvodcov
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR
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FG1K

Zapísané úžitkové vzory

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

4088
4089
4090
4091
4092
4093

A61G 7/14
A23K 1/08
E04G 17/06
A61H 9/00
A41D 1/04
C08L 23/00

4094
4095
4096
4097
4098
4099

F17C 13/08
B65D 27/14
B60R 1/00
F24D 3/16
F41C 3/00
B65G 69/26

4100
4101
4102
4103
4104
4105

F24B 1/18
A61M 1/14
F16K 31/06
A47C 9/10
G08B 29/00
F24B 1/00

4106
4107
4108
4109

G09F 3/03
G11B 23/00
B64C 27/00
F28D 20/00

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)

A23K 1/08, A61K 35/74
4089
289-2004
4.11.2004
4.2.2005
1.4.2005
4.2.2005
Andrejkovič Ján, Ing., Bohdanovce, SK; Andrejkovičová Marta, Bohdanovce, SK; Mojžiš Dominik, Ing., Košice, SK; Šnír Vladimír, Ing., Košice, SK;
(73) IPC, s. r . o. Košice, Bohdanovce, SK;
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(54) Probiotický širokospektrálny výživový prípravok v práškovej, tekutej, pastovej alebo
plynnej forme

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

A41D 1/04, F41H 1/02
4092
300-2004
18.11.2004
18.2.2005
1.4.2005
18.2.2005
Oravec Ján, Prievidza, SK;
VEP, spol. s r. o., Bojnice, SK;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
Vesta

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

A47C 9/10
4103
260-2004
24.9.2004
28.2.2005
1.4.2005
28.2.2005
Ševčík Vladimír, Ing., Bratislava, SK;
Ševčík Vladimír, Ing., Bratislava, SK;
Závesné sedenie

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)

A61G 7/14, 7/053
4088
270-2004
12.10.2004
4.2.2005
1.4.2005
4.2.2005
Gavalec Milan, Podbrezová, SK;
Gavalec Milan, Podbrezová, SK; Okajček Milan,
Ing., Košice, SK;
(54) Mobilné zariadenie na prevoz imobilných osôb

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

A61H 9/00
4091
287-2004
3.11.2004
18.2.2005
1.4.2005
18.2.2005
Uhlík Jozef, Ing., Chtelnica, SK;
Chirana Progress, s. r. o., Piešťany, SK;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
Masážne zariadenie

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)

A61M 1/14, 39/10, A61J 1/05
4101
19-2004
6.2.2004
28.2.2005
1.4.2005
28.2.2005
Graf Thomas, Dr., St. Jean des Vignes, FR; Laffay Philippe, Sainte Foy Les Lyon, FR; Dupin
Thierry, Bessenay, FR; Brehm Winfried, Hofheim, DE; Faulhaber Thomas, Bergrheinfeld, DE;
Eggert Ilona, Schweinfurt, DE;
(73) FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH, Bad Homburg v. d. H., DE;
(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(54) Spojka, zásobník a zariadenie na prípravu tekutiny

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)

B60R 1/00
4096
5002-2004
14.9.2004
21.2.2005
1.4.2005
21.2.2005
Tichý Richard, Bratislava, SK; Bučková Miriam,
Bratislava, SK;
(73) Tichý Richard, Bratislava, SK; Bučková Miriam,
Bratislava, SK;
(54) Nastaviteľné spätné zrkadlo
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7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

B64C 27/00
4108
308-2004
8.12.2004
28.2.2005
1.4.2005
28.2.2005
Valíček Štefan, Ing., Višňové, SK;
Valíček Štefan, Ing., Višňové, SK;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Lietadlo s vertikálnym štartom a pristávaním

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

B65D 27/14
4095
319-2004
29.12.2004
21.2.2005
1.4.2005
21.2.2005
Mědílek Jiří, Ing., Banská Bystrica, SK;
Mědílek Jiří, Ing., Banská Bystrica, SK;
Obálka s doručenkou a otváraním

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(67)
(72)
(73)
(54)

B65G 69/26, 69/22
4099
5003-2005
5.1.2005
21.2.2005
1.4.2005
21.2.2005
5001-2005
Hrapko Peter, Ing., Bratislava, SK;
Hrapko Peter, Ing., Bratislava, SK;
Zariadenie na horizontálnu prekládku intermodálnych prepravných jednotiek pri kombinovanej doprave z automobilového dopravného prostriedku na vagón, z vagóna na vagón
a opačne

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)

C08L 23/00, 23/04
4093
301-2004
22.11.2004
18.2.2005
1.4.2005
18.2.2005
Klačan Ján, Svit, SK; Dudaško Daniel, Ing., Poprad, SK; Čižmárová Jana, Ing., Svit, SK;
(73) CHEMOSVIT, a. s., Svit, SK;
(74) Rzymanová Kamila, Ing., Poprad, SK;
(54) Vyfukovaná fólia na báze zmesí polymérov
etylénu

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

E04G 17/06, 17/07
4090
51-2004
5.3.2004
18.2.2005
1.4.2005
18.2.2005
Gorčík Jozef, Chocholná Velčice, SK;
Gorčík Jozef, Chocholná Velčice, SK;
Zariadenie na stiahnutie, zaistenie a zarovnanie bočníc debnenia
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F16K 31/06, 31/02
4102
104-2004
13.4.2004
28.2.2005
1.4.2005
28.2.2005
Považan Marián, Ing., Zlaté Moravce, SK;
Považan Marián, Ing., Zlaté Moravce, SK;
Jedno- a dvojcestný hermetizovaný posúvač so
servopohonom

F17C 13/08, 13/02
4094
317-2004
23.12.2004
18.2.2005
PUV 2004-15983
15.11.2004
CZ
1.4.2005
18.2.2005
Bechyně Karel, Ing., Všechlapy, okr. Benešov, CZ;
Pokorný Pavel, Ing., Blansko, CZ;
(73) ADAMOV - SYSTEMS, a. s., Adamov, CZ;
(74) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(54) Kompaktná čerpacia stanica na výdaj skvapalnených plynov

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)

F24B 1/00
4105
279-2004
27.10.2004
28.2.2005
1.4.2005
28.2.2005
Hudák Michal, Ing., Žalobín, SK; Lacko Vladimír, Trenčín, SK;
(73) Hudák Michal, Ing., Žalobín, SK;
(54) Automatická peletová krbová pec s teplovodným a teplovzdušným výmenníkom

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

F24B 1/18, 1/197
4100
5007-2005
25.1.2005
21.2.2005
1.4.2005
21.2.2005
Peniaško Miroslav, Prievidza, SK;
Peniaško Miroslav, Prievidza, SK;
Záhradné ohnisko

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

F24D 3/16
4097
5024-2004
14.12.2004
21.2.2005
1.4.2005
21.2.2005
Hrdlička Anton, Ing., Bratislava, SK;
Hrdlička Anton, Ing., Bratislava, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
Doskové vyhrievacie teleso

42
7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)
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F28D 20/00, F24B 7/00
4109
258-2004
16.9.2004
28.2.2005
PUV 2004-14990
22.1.2004
CZ
1.4.2005
28.2.2005
Hurt František, Ústí nad Orlicí, CZ;
Hurt František, Ústí nad Orlicí, CZ;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
Tepelný výmenník

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(67)
(72)

G09F 3/03
4106
285-2004
28.1.2002
28.2.2005
1.4.2005
28.2.2005
0144-2002
Kopačka Milan, Ing., Marianka, SK; Bako Milan, Marianka, SK;
(73) Kopačka Milan, Ing., Marianka, SK; Bako Milan, Marianka, SK;
(54) Bezpečnostná plomba

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)

F41C 3/00, F41A 19/29, 19/35
4098
5028-2004
23.12.2004
21.2.2005
1.4.2005
21.2.2005
Červinka Peter, Ing., Bratislava, SK; Turanský
Dušan, Ing., Bratislava, SK;
(73) THERMO FLUOR - Červinka Peter, Ing., Bratislava, SK;
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
(54) Samonabíjacia zbraň s uzamknutým záverovým mechanizmom

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(67)
(72)
(73)
(74)
(54)

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

G11B 23/00
4107
288-2004
4.11.2004
28.2.2005
1.4.2005
28.2.2005
Dostál Juraj, Želiezovce, SK;
Dostál Juraj, Želiezovce, SK;
Hudobný nosič optického disku

G08B 29/00
4104
263-2004
26.5.2004
28.2.2005
1.4.2005
28.2.2005
0230-2004
Bezdek Miroslav, Bratislava, SK;
Bezdek Miroslav, Bratislava, SK;
Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
Systém signalizujúci neoprávnenú manipuláciu, najmä s monitorovaným objektom

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A23K 1/08
A41D 1/04
A47C 9/10
A61G 7/14
A61H 9/00
A61M 1/14

4089
4092
4103
4088
4091
4101

B60R 1/00
B64C 27/00
B65D 27/14
B65G 69/26
C08L 23/00
E04G 17/06

4096
4108
4095
4099
4093
4090

F16K 31/06
F17C 13/08
F24B 1/00
F24B 1/18
F24D 3/16
F28D 20/00

4102
4094
4105
4100
4097
4109

F41C 3/00
G08B 29/00
G09F 3/03
G11B 23/00

4098
4104
4106
4107
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MK1K
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Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

939
1090
1677
1680
1871

25.01.2005
26.01.2005
14.07.2004
25.07.2004
23.07.2004

1978
2703
2749
2762
2763

21.07.2004
31.07.2004
18.07.2004
10.07.2004
12.07.2004

2764
2785
2846
2862
2918

28.07.2004
25.07.2004
31.07.2004
24.07.2004
14.07.2004

2932
2975
2978

06.07.2004
04.07.2004
19.07.2004

ND1K

Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

1945
2145
2248

E06B 9/17
F16L 55/09
A61F 13/02

2908
2939
2968

B60R 25/00
G01F 1/38
F16K 17/02

2969
3019
3052

F16K 17/02
B65D 85/57
D03C 7/02

3148
3518

E01B 9/48
A61M 5/50

6 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

A61F 13/02
2248
365-98
25.11.1998
Stančík Vladimír, Ing., Rožňov pod Radhoštěm, CZ;
Kompresívny liečebný výrobok

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

E01B 9/48, 9/62
3148
71-2001
16.3.2001
RAIL WAYS, s. r. o., Most pri Bratislave, SK;
Pružné upevnenie koľajníc na paneloch

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

A61M 5/50, 5/00
3518
252-2002
7.3.2001
Schering Oy, Turku, FI;
Zariadenie na jedno použitie na vkladanie
najmenej jedného implantátu

6 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

E06B 9/17
1945
55-98
25.2.1998
IMOS - ASEK, spol. s r. o., Hamuliakovo, SK;
Protidažďová žalúzia

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

B60R 25/00
2908
1-2001
2.1.2001
MARBO CZ, a. s., Fryšták, CZ;
Zariadenie na zabezpečenie ovládacieho ústrojenstva motorových vozidiel

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

B65D 85/57
3019
380-2000
13.12.2000
Kraut Roman, Brno, CZ;
Obal na záznamové médiá a/alebo pôvodnú
dokumentáciu

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)

D03C 7/02, 9/02
3052
24-2001
12.1.2001
Jakubo Jozef, Ing., Vsetín, CZ; Chaloupka Pavel,
Moravský Krumlov, CZ;
(54) Perlinková niteľnica

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)

F16K 17/02, 17/04
2969
50-2001
23.2.2001
BUPOSPOL, ARMATURKA KOUKOL, spol.
s r. o., České Budějovice, CZ;
(54) Dvojčinný pružinový vypúšťací ventil

7 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)

F16K 17/02, 17/06
2968
49-2001
23.2.2001
BUPOSPOL, ARMATURKA KOUKOL, spol.
s r. o., České Budějovice, CZ;
(54) Dvojčinný vypúšťací ventil

6 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

F16L 55/09, F24F 11/08
2145
79-98
16.3.1998
IMOS - ASEK, spol. s r. o., Hamuliakovo, SK;
Potrubie s autonómnymi členmi na usmerňovanie vzduchu do priestoru
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7 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)

G01F 1/38
2939
51-2001
23.2.2001
BUPOSPOL, ARMATURKA KOUKOL, spol.
s r. o., České Budějovice, CZ;
(54) Ukazovateľ prietoku

(51)
A61F 13/02
A61M 5/50
B60R 25/00

QB1K

(11)
2248
3518
2908

(51)

(11)

B65D 85/57
D03C 7/02
E01B 9/48

3019
3052
3148

(51)
E06B 9/17
F16K 17/02
F16K 17/02

(11)
1945
2968
2969

(51)
F16L 55/09
G01F 1/38

(11)
2145
2939

Licenčné zmluvy registrované

(11) 3846
(21) 54-2004
(73) Bezdek Miroslav, Bratislava, SK;
Názov/meno a adresa nadobúdateľa licencie:
Mores Tomáš, Hodonín, CZ;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.10.2004
Dátum účinnosti voči tretím osobám: 4.2.2005

(11) 3846
(21) 54-2004
(73) Bezdek Miroslav, Bratislava, SK;
Názov/meno a adresa nadobúdateľa licencie:
Pavlíček Vítězslav, Uherské Hradiště - Mařatice, CZ;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 18.10.2004
Dátum účinnosti voči tretím osobám: 4.2.2005

ČASŤ
DIZAJNY

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (dizajny)
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Číselné INID - kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 80)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(46)

Číslo zapísaného dizajnu
Dátum zápisu/predĺženia platnosti
Predpokladaný dátum uplynutia platnosti zápisu/predĺženia platnosti
Číslo prihlášky
Dátum podania prihlášky
Dátum nadobudnutia účinkov zapísaného dizajnu
Číslo prioritnej prihlášky
Dátum podania prioritnej prihlášky
Krajina alebo regionálna organizácia priority
Dátum sprístupnenia zapísaného dizajnu
Dátum uplynutia odkladu zverejnenia

(51)
(54)
(55)
(58)
(62)
(71)
(72)
(73)
(74)
(78)

Medzinárodné triedenie dizajnov
Názov dizajnu
Vyobrazenie dizajnu/vyobrazenie dizajnu po čiastočnom výmaze
Dátum záznamu v registri, napr. zmeny mena,
zániku, výmazu a pod.
Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky
Meno (názov) a adresa prihlasovateľa (-ov)
Meno pôvodcu (-ov)
Meno (názov) a adresa majiteľa (-ov)
Meno (názov) a adresa zástupcu (-ov)
Meno (názov) a adresa nového majiteľa (-ov)
po prevode alebo prechode

Poznámka:
Číslo uvádzané pred kódom (51) znamená verziu Medzinárodného triedenia dizajnov.

Kódy na označovanie záhlaví oznámení publikovaných vo Vestníku ÚPV SR
(Štandard WIPO ST. 17)
FG4Q

Zapísané dizajny
Zapísané dizajny s odloženým zverejnením
Zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby odkladu zverejnenia
MA4Q Zaniknuté zapísané dizajny vzdaním sa
MC4Q Vymazané zapísané dizajny
MG4Q Čiastočne vymazané zapísané dizajny
MK4Q Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti
MM4Q Zaniknuté zapísané dizajny pre nezaplatenie poplatkov za predĺženie platnosti
ND4Q Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov
PC4Q Prevody a prechody práv
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (zálohy)
PD4Q Zmeny dispozičných práv na zapísané dizajny (ukončenie záloh)
QB4Q Licenčné zmluvy registrované
QC4Q Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
TA4Q Doplnenie meno pôvodcu (-ov)
TB4Q Opravy mien
TC4Q Zmeny mien
TD4Q Opravy adries
TE4Q Zmeny adries
TF4Q Opravy dátumov
TG4Q Opravy medzinárodného triedenia
TH4Q Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
TK4Q Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR
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FG4Q

Zapísané dizajny

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

27051
27052
27053
27054

09/01.01
25/02.04
02/02.05
02/02.05

27055
27056
27057
27058

07/02.03
14/99.00
06/04.03
26/04.01

27059
27060
27061
27062

02/02.05
27053
8.2.2005
4.6.2009
118-2004
4.6.2004
8.2.2005
1.4.2005
Szentes Tünde Erzsébet, Drienovec, SK;
Združenie Mariánske sestry, Drienovec, SK;
Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;
Habit Mariánskych sestier
Určenie výrobku: Dizajn jednotlivých súčastí habitu Mariánskych sestier je stelesnený v, resp. sa
používa na habite Mariánskych sestier. Tento habit je určený ako ošatenie rehoľných sestier z rádu Mariánskych sestier.
(28) 8
(55)

(51)
06/01.09
15/99.00
09/01.01
09/05.06

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(45)
(72)
(73)
(74)
(54)

1.1

1.3

1.4

1.2

1.5

(11)

(51)

27063
27064
27065
27066

06/02.01
25/01.08
09/03.01
11/02.06
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2.1

2.4

2.2
2.5

2.3

2.6
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3.1

3.4

3.2

3.5

3.6

3.3

3.7
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3.8

4.2

3.9

3.10

4.3

4.1
4.4

51

52
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4.9

4.5

4.6

5.1

4.7

5.2

4.8

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (zapísané dizajny)

6.1

5.3

6.2

5.4

6.3

5.5

6.4
5.6

53

54
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7.1

8.1

7.2

7.3

8.2

7.4

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (zapísané dizajny)
(55)

8.3
1.1

8.4

02/02.05
27054
8.2.2005
4.6.2009
119-2004
4.6.2004
8.2.2005
1.4.2005
Szentes Tünde Erzsébet, Drienovec, SK;
Združenie Mariánske sestry, Drienovec, SK;
Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;
Plášť Mariánskych sestier
Určenie výrobku: Dizajn jednotlivých súčastí
plášťa Mariánskych sestier je stelesnený v, resp.
sa používa na plášti Mariánskych sestier. Tento
plášť je určený ako súčasť ošatenia rehoľných
sestier z rádu Mariánskych sestier.
(28) 3

1.2

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(45)
(72)
(73)
(74)
(54)

2.1

55

56
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3.2
2.2

3.3
2.3
8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(72)
(73)
(74)
3.1

06/01.09
27059
23.2.2005
22.9.2009
164-2004
22.9.2004
23.2.2005
RM 2004O000014
25.3.2004
EM
1.4.2005
Nicoletti Giuseppe, 75100 MATERA(MT), IT;
NICOLETTI S.p.A., 75100 MATERA(MT), IT;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(54) Pohovka
Určenie výrobku: Výrobkom je originálna dekoratívna pohovka.
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(55)

(28) 1
(55)

1.1

1.1

1.2

1.2

1.3
1.3

1.4

1.4

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(45)
(72)
(73)
(74)

06/02.01
27063
25.2.2005
11.12.2008
230-2003
11.12.2003
25.2.2005
1.4.2005
Starec Vlastimil, Ing., Bratislava, SK;
SEGUM - trade s. r. o., Bratislava, SK;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(54) Postele
Určenie výrobku: Výrobkom je 7 dizajnov postelí.
(28) 7

2.1

2.2

57

58
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3.1

5.1

5.2
3.2

6.1

4.1

6.2

4.2

6.3
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2.1

7.1

3.1

7.2

4.1

7.3

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(72)
(73)
(74)
(54)

06/04.03
27057
23.2.2005
25.8.2009
151-2004
25.8.2004
23.2.2005
PVz 2004-35185
16.3.2004
CZ
1.4.2005
Langer Lubomír, Nový Bor, CZ;
INTEDOOR, spol. s r. o., Cvikov, CZ;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
Kúpeľňový nábytok
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom bude dizajn
stelesnený, je určený na uskladňovanie vecí
v kúpeľni.
(28) 6
(55)

1.1

4.2

5.1

5.2

59

60
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6.1

1.2

6.2

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(72)
(73)
(74)
(54)

07/02.03
27055
8.2.2005
13.8.2009
141-2004
13.8.2004
8.2.2005
154885
8.3.2004
EM
1.4.2005
Kompernaß Hans-Alexander, Bochum, DE;
Lidl Stiftung & Co. KG, Neckarsulm, DE;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
Kávovar
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom bude dizajn
stelesnený alebo na ktorom bude aplikavaný, je
určený ako kuchynský spotrebič, predovšetkým
kávovar.
(28) 1
(55)

1.3

1.4

1.1

1.5
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61

1.6
1.2

1.7

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(45)
(72)
(73)

09/01.01
27061
23.2.2005
17.1.2009
7-2004
17.1.2004
23.2.2005
1.4.2005
Hladík Milan, Ing., Opava, CZ;
SLEZSKÁ HARMONIA, spol. s r. o., Velké Heraltice, CZ;
(74) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK;
(54) Obal - fľaša
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn
stelesnený, predstavuje obal - fľašu, zatriedený
v triede 09-01 podľa Locarnskej dohody o zriadení medzinárodného triedenia priemyselných
vzorov a modelov.
(28) 1
(55)

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(45)
(72)
(73)
(74)

09/01.01
27051
4.2.2005
1.2.2006
18-2001
1.2.2001
4.2.2005
1.4.2005
Železníková Zuzana, Košice, SK;
Heineken Slovensko, a. s., Nitra, SK;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(54) Fľaša na pivo
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn
stelesnený, predstavuje fľašu na pivo.
(28) 1
(55)

1.1

1.1

1.2
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1.3
1.2

1.3

1.4

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(45)
(72)
(73)

09/03.01
27065
25.2.2005
11.6.2009
123-2004
11.6.2004
25.2.2005
1.4.2005
Nagyová Danica, MUDr., UHERSKÝ OSTROH, CZ;
MUDr. Danica NAGYOVÁ - LUCIDUM - CENTRUM CELOSTNEJ MEDICÍNY, Košice, SK;
(74) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(54) Škatuľka s priehľadnými okienkami, najmä
na potravinové doplnky a esencie zo živých
rastlín
Určenie výrobku: Výrobkom, v ktorom je dizajn
stelesnený, je ŠKATUĽKA S PRIEHĽADNÝMI
OKIENKAMI, NAJMÄ NA POTRAVINOVÉ
DOPLNKY A ESENCIE ZO ŽIVÝCH RASTLÍN, určená na ich balenie.
(28) 6
(55)

2.1

2.2

1.1
2.3
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3.1
4.3

3.2

5.1

3.3
5.2

4.1

5.3

4.2

6.1

63

64
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6.2
3.1

6.3

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(45)
(72)
(73)
(54)

09/05.06
27062
23.2.2005
24.3.2009
55-2004
24.3.2004
23.2.2005
1.4.2005
Trsťan Ivan, Ing., Bratislava, SK;
Artas SK, s. r. o., Bratislava, SK;
Obal a nálepka na monočlánky
Určenie výrobku: Obal na monočlánky je určený
na balenie najmä monočlánkov, ale aj iných
drobných výrobkov. Plní funkciu ochrannú, estetickú, ale aj uľahčuje prepravu a skladovanie. Je
vyhotovovaný spravidla z papiera, ale aj z umelohmotných, kovových, prípadne drevených materiálov.
(28) 4
(55)

4.1

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(45)
(72)
(73)
(54)

11/02.06
27066
25.2.2005
19.8.2009
148-2004
19.8.2004
25.2.2005
1.4.2005
Pekár Stanislav, Bratislava, SK;
Pekár Stanislav, Bratislava, SK;
Drevené umelecké diela
Určenie výrobku: Výrobky, v ktorých je dizajn
stelesnený, predstavujú umelecké diela alebo časti umeleckých diel.
(28) 8
(55)

1.1
1.1

2.1

1.2

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (zapísané dizajny)

2.1

5.1

2.2

5.2

3.1
6.1

7.1

4.1

8.1

65

66
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8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(45)
(72)
(73)
(54)

14/99.00
27056
23.2.2005
19.8.2009
149-2004
19.8.2004
23.2.2005
1.4.2005
Olejárová Pavlína, Mgr., Prešov, SK;
Olejárová Pavlína, Mgr., Prešov, SK;
Hudobný automat - jukebox
Určenie výrobku: Hudobný automat - jukebox je
technické zariadenie slúžiace na reprodukciu
zvukových záznamov uložených na pevnom disku v digitálnej podobe, uvádzajúci sa do činnosti
vhodením mince (zábavný automat).
(28) 3
(55)

2.1

2.2

1.1

2.3

1.2

3.1

1.3
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1.2

3.2

1.3

2.1
3.3

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(45)
(72)

15/99.00
27060
23.2.2005
30.6.2008
115-2003
30.6.2003
23.2.2005
1.4.2005
Benda Ľubomír, Ing., Radoľa, SK; Salát Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK; Ševčík Pavol, Ing., Snežnica, SK; Hvolková Marta, Kysucké Nové Mesto, SK;
(73) KINEX-KLF, a. s., Kysucké Nové Mesto, SK;
(54) Ložisková skriňa III.
Určenie výrobku: Ložisková skriňa je určená na
osadenie ložísk náprav železničných vozidiel.
(28) 3
(55)

1.1

2.2

2.3

3.1

67

68
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3.2

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(72)

(73)

3.3

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(45)
(72)
(73)
(54)

25/01.08
27064
25.2.2005
23.4.2009
90-2004
23.4.2004
25.2.2005
1.4.2005
Lehoczký Ernest, Žiar nad Hronom, SK;
Lehoczký Ernest, Žiar nad Hronom, SK;
Profil
Určenie výrobku: Hliníkový eloxovaný profil pre
nábytkovú výrobu je určený ako náhrada bočných držadiel na drevotrieskové dosky s hrúbkou
16 mm. Hlavne na použitie pri výrobe vstavaných skríň.
(28) 1
(55)

(74)
(54)

(28)
(55)

25/02.04
27052
4.2.2005
4.2.2009
23-2004
4.2.2004
4.2.2005
2003-34817
18.8.2003
CZ
1.4.2005
Čerevko František, Ing., Petrovice u Karviné,
CZ; Franko Matúš, Karviná 4 - Ráj, CZ; Mončka
Oldřich, Karviná - Nové Město, CZ;
Čerevko František, Ing., Petrovice u Karviné,
CZ; Franko Matúš, Karviná 4 - Ráj, CZ; Mončka
Oldřich, Karviná - Nové Město, CZ;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
Kanálová mreža
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn
stelesnený, je určený na prekrytie, uzatvorenie
alebo ochranu kanálu.
9

1.1

2.1

1.1

3.1
1.2

4.1
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5.1

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(72)
(73)
(74)
(54)

(28)
(55)

69

26/04.01
27058
23.2.2005
13.9.2009
163-2004
13.9.2004
23.2.2005
000147517
18.3.2004
EM
1.4.2005
Martinus Frans Kluijfhout, Koudekerke 4371 ED,
NL; Izak Tange, Yerseke 4401 GB, NL;
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N. V.,
Eindhoven, NL;
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
Uzáver konca žiarivky
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je dizajn
stelesnený alebo na ktorom bude použitý, je
určený ako uzáver konca žiarivky.
1

6.1

1.1

7.1
1.2

1.3
8.1

1.4

9.1
1.5

70
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1.6

1.7

(51)

(11)

02/02.05
02/02.05
06/01.09
06/02.01

27054
27053
27059
27063

FG4Q

(51)
06/04.03
07/02.03
09/01.01
09/01.01

(11)
27057
27055
27061
27051

(51)
09/03.01
09/05.06
11/02.06
14/99.00

(11)

(51)

27065
27062
27066
27056

15/99.00
25/01.08
25/02.04
26/04.01

Zverejnené zapísané dizajny po uplynutí doby odkladu zverejnenia
1.1

(11)

(51)

26991

28/01.00

8 (51)
(11)
(45)
(73)
(54)

28/01.00
26991
16.3.2005
Novartis AG, 4056 Basel, CH;
Kapsula a minitabletka
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom bude dizajn
stelesnený alebo na ktorom bude aplikovaný, je
určený ako minitablekta, respektíve kapsula
s obsahom týchto minitabletiek, na farmaceutické
použitie.
(28) 5
Oznámenie o zápise dizajnu do registra vo vestníku ÚPV SR č.: 12/2004
(55)
(55)

1.2

1.3

(11)
27060
27064
27052
27058
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2.1

3.3

3.4
2.2

4.1
2.3

3.1

4.2

3.2
4.3

72

72
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4.4

5.1

5.2

5.3

(51)

(11)

28/01.00

26991

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 3 - 2005 - SK (oznámenia - dizajny)

MK4Q
(11)

Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti
Dátum zániku

24580
24581
24679

18.07.2004
18.07.2004
26.07.2004

ND4Q

(11)

Dátum zániku

24680
24681
25939

26.07.2004
26.07.2004
12.07.2004

(11)
25951
25952
25957

Dátum zániku
23.07.2004
27.07.2004
08.07.2004

(11)
26016

Dátum zániku
23.07.2004

Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov

(11)

(51)

24708
26030
26091
26185

09/01.04
02/06.00
09/07.00
23/03.01

7 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)
(54)

73

02/06.00
26030
26.6.2000
20.12.2009
281-99
20.12.1999
VOJTKO Richard, Bratislava, SK;
Rukavica pre dvoch zamilovaných

7 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

09/01.04
24708
26.9.1995
6.2.2010
35-95
6.2.1995
THE BOOTS COMPANY PLC, Nottingham,
NG2 3AA, NOTTS, GB;
(54) Dávkovač kvapaliny

7 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

09/07.00
26091
25.9.2000
28.2.2010
35-2000
29.2.2000
Polák František, Ing., Pezinok, SK; Kroupa Jiří, Ing.,
Bratislava, SK;
(54) Viečko s lyžičkou

(51)

(11)

02/06.00
09/01.04
09/07.00
23/03.01

26030
24708
26091
26185

7 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

23/03.01
26185
19.1.2001
28.7.2010
159-2000
28.7.2000
KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo Plzeň,
Plzeň, CZ;
(54) Kachle
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PC4Q
(11)
(21)
(58)
(78)

Prevody a prechody práv

25085
46-96
3.3.2005
FINE CONTACT GROUP a. s., Kamenný Újezd, CZ;
Názov/meno a adresa predchádzajúceho majiteľa(-ov): RENDL Jiři, České Budějovice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.2.2005
Dátum účinnosti voči tretím osobám: 3.3.2005

TC4Q
(11)
(21)
(58)
(73)

26963
199-2003
4.3.2005
Simea Piešťany, s. r. o., Piešťany, SK;

Zmeny mien

ČASŤ
OCHRANNÉ ZNÁMKY
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 60)

(111)
(141)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
(510)
(511)

(540)
(551)

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

(554) Trojrozmerná známka
(580) Dátum zápisu akejkoľvek transakcie v súvislosti
s prihláškou alebo zápisom ochrannej známky do
registra, napr. zmena majiteľa, zmena mena alebo
adresy, zrieknutie sa známky atď. (účinnosť)
(591) Údaje o uplatňovaných farbách
(731) Meno a adresa prihlasovateľa (-ov)
(732) Meno a adresa majiteľa (-ov)
(740) Meno a adresa zástupcu (-ov)
(770) Meno a adresa predchádzajúceho prihlasovateľa (-ov) alebo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny
vlastníctva)
(771) Predchádzajúce meno alebo adresa prihlasovateľa (-ov) alebo majiteľa (-ov) (v prípade zmeny
údajov)
(791) Meno a adresa držiteľa (-ov) licencie
(793) Podmienky a obmedzenia licencie
(800) Údaje o medzinárodnom zápise
(881) Číslo a dátum zápisu ochrannej známky nahradenej medzinárodným zápisom

Poznámka:
Číslo uvádzané pred kódom (511) znamená verziu Medzinárodného triedenia tovarov a služieb.
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Zverejnené prihlášky ochranných známok
(210)

(210)

(210)

(210)

571-2002
2553-2002
2554-2002
3005-2002
305-2003
306-2003
560-2003
680-2003
1202-2003
1221-2003
1388-2003
1527-2003
1735-2003
2070-2003
2087-2003
2095-2003
2174-2003
2184-2003
2217-2003
2310-2003
2552-2003
2558-2003
2582-2003
2583-2003
2599-2003
2706-2003
2707-2003
2894-2003
2936-2003
2937-2003
3115-2003
3123-2003
3190-2003
3191-2003
3317-2003
3351-2003
3399-2003
3452-2003
3512-2003
3526-2003
3527-2003
3585-2003
3605-2003
3643-2003
3645-2003
3652-2003
3661-2003
3662-2003
3671-2003
3672-2003
3700-2003
3765-2003
3766-2003
3797-2003
3812-2003
38-2004
47-2004
94-2004
113-2004
117-2004
122-2004
123-2004
174-2004

182-2004
207-2004
255-2004
259-2004
260-2004
261-2004
262-2004
263-2004
264-2004
265-2004
267-2004
268-2004
269-2004
270-2004
271-2004
272-2004
275-2004
276-2004
277-2004
278-2004
279-2004
281-2004
282-2004
284-2004
285-2004
287-2004
288-2004
289-2004
290-2004
291-2004
316-2004
317-2004
318-2004
337-2004
346-2004
348-2004
349-2004
350-2004
403-2004
405-2004
432-2004
433-2004
434-2004
437-2004
438-2004
439-2004
440-2004
441-2004
442-2004
459-2004
460-2004
536-2004
543-2004
544-2004
545-2004
551-2004
567-2004
575-2004
588-2004
590-2004
596-2004
597-2004
598-2004

601-2004
602-2004
603-2004
604-2004
607-2004
608-2004
627-2004
628-2004
629-2004
633-2004
634-2004
636-2004
637-2004
638-2004
639-2004
640-2004
659-2004
660-2004
675-2004
695-2004
714-2004
719-2004
729-2004
758-2004
786-2004
802-2004
803-2004
805-2004
807-2004
812-2004
813-2004
814-2004
815-2004
816-2004
817-2004
818-2004
819-2004
831-2004
832-2004
833-2004
834-2004
835-2004
836-2004
837-2004
838-2004
839-2004
842-2004
843-2004
846-2004
869-2004
885-2004
890-2004
895-2004
925-2004
926-2004
929-2004
930-2004
932-2004
934-2004
947-2004
954-2004
955-2004
956-2004

958-2004
959-2004
967-2004
968-2004
969-2004
977-2004
978-2004
979-2004
989-2004
1007-2004
1008-2004
1009-2004
1010-2004
1011-2004
1012-2004
1013-2004
1014-2004
1015-2004
1016-2004
1032-2004
1039-2004
1046-2004
1047-2004
1119-2004
1135-2004
1136-2004
1137-2004
1138-2004
1139-2004
1140-2004
1149-2004
1150-2004
1159-2004
1160-2004
1162-2004
1166-2004
1186-2004
1210-2004
1229-2004
1235-2004
1240-2004
1241-2004
1242-2004
1245-2004
1247-2004
1248-2004
1249-2004
1276-2004
1279-2004
1280-2004
1281-2004
1282-2004
1284-2004
1289-2004
1290-2004
1296-2004
1299-2004
1302-2004
1303-2004
1304-2004
1305-2004
1306-2004
1309-2004
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(210)

(210)

(210)

(210)

1310-2004
1311-2004
1312-2004
1314-2004
1315-2004
1316-2004
1326-2004
1328-2004
1329-2004
1331-2004
1332-2004
1333-2004
1334-2004
1335-2004
1336-2004
1337-2004
1338-2004
1339-2004
1341-2004
1342-2004
1343-2004
1344-2004
1345-2004
1358-2004
1377-2004
1379-2004
1381-2004
1382-2004
1384-2004
1385-2004
1386-2004
1387-2004
1388-2004
1389-2004
1390-2004
1392-2004
1393-2004
1397-2004
1406-2004
1410-2004
1411-2004
1412-2004
1413-2004
1414-2004
1415-2004
1416-2004

1417-2004
1418-2004
1419-2004
1420-2004
1421-2004
1422-2004
1423-2004
1424-2004
1425-2004
1426-2004
1428-2004
1429-2004
1430-2004
1431-2004
1434-2004
1442-2004
1443-2004
1457-2004
1458-2004
1459-2004
1464-2004
1492-2004
1500-2004
1501-2004
1502-2004
1503-2004
1504-2004
1505-2004
1506-2004
1507-2004
1509-2004
1510-2004
1511-2004
1512-2004
1580-2004
1581-2004
1583-2004
1584-2004
1585-2004
1586-2004
1588-2004
1641-2004
1643-2004
1644-2004
1645-2004
1646-2004

1650-2004
1656-2004
1658-2004
1659-2004
1660-2004
1661-2004
1662-2004
1663-2004
1664-2004
1665-2004
1670-2004
1671-2004
1672-2004
1673-2004
1674-2004
1675-2004
1676-2004
1677-2004
1678-2004
1680-2004
1684-2004
1685-2004
1688-2004
1689-2004
1690-2004
1691-2004
1692-2004
1693-2004
1694-2004
1695-2004
1697-2004
1699-2004
1700-2004
1703-2004
1780-2004
1781-2004
1803-2004
1804-2004
1805-2004
1806-2004
1807-2004
1813-2004
1816-2004
1817-2004
1827-2004
1828-2004

1969-2004
1972-2004
1978-2004
1979-2004
1983-2004
1984-2004
1986-2004
1987-2004
1988-2004
1989-2004
1990-2004
1991-2004
2168-2004
2172-2004
2173-2004
2249-2004
2396-2004
2494-2004
2734-2004
2971-2004
3556-2004
3602-2004
5346-2004
5347-2004
93-2005
94-2005
95-2005
165-2005
217-2005
220-2005
261-2005
305-2005
306-2005
307-2005
328-2005
329-2005
385-2005
5078-2005
5079-2005
5080-2005
5087-2005
5153-2005
5154-2005
5176-2005
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

571-2002
27.2.2002
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 telekomunikačné zariadenia, vysielacie zariadenia, mincové a kartové zariadenia patriace
do tejto triedy, ostatné telekomunikačné zariadenia, zabezpečovacie zariadenia, počítače a počítačové programy.
16 - Tlačoviny; inštrukčný a výučbový materiál
s výnimkou prístrojov a zariadení.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, 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 vybavenie, 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, návrh a implementácia telekomunikačných, dátových a multimediálnych
sietí.

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

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

2553-2002
6.9.2002
35, 36
35 - Reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti alebo podnikov; obchodná administratíva;
služby týkajúce sa prevádzky úradov, najmä kancelárske práce, administratívne práce, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie
práce; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; poradenské služby v oblasti fúzií podnikov a ich predávania; poradenské a sprostredkovateľské služby zamestnancom, napr. sprostredkovateľne práce, nábor zamestnancov; riadenie obchodných
a priemyselných podnikov; ekonomické predpovede; hospodárske oceňovanie; oceňovanie a odhady v oblasti podnikania; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; obchodný

alebo podnikateľský prieskum; poskytovanie
obchodných a podnikateľských informácií; analýzy nákladov; prieskum trhu; marketingové štúdie; štatistické informácie; revízie účtov; zbieranie a systematizácia údajov do počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; účtovníctvo;
služby poskytované v súvislosti so sťahovaním
podnikov; prepisovanie, aj v elektronickej forme;
príprava miezd a výplatných listín; dražby; personálne poradenstvo; služby v oblasti vzťahov
s verejnosťou.
36 - Služby v oblasti poisťovníctva, finančných
záležitostí, peňažníctva, nehnuteľností; služby
v oblasti sprostredkovania poistenia; služby
v oblasti burzových obchodov v akciách a v hotovosti; služby v oblasti bankovníctva; bankové
služby týkajúce sa akcií; finančné služby investičných a holdingových spoločností; služby
v oblasti investovania kapitálu a dôchodkových
fondov; služby týkajúce sa prevodov peňazí; riadenie centrálnej pokladnice; vybavovanie bankových operácií z domu (home banking); elektronické bankovníctvo; služby v oblasti investícií
prostredníctvom elektronických médií; služby
v oblasti splátkových platieb; finančné riadenie
investovania kapitálu a dôchodkových fondov;
služby v oblasti finančného riadenia spoločností;
služby v oblasti sprostredkovania cenných papierov; kurzové záznamy na burze; úschovné služby; služby v oblasti úschovy cenností; záruky,
kaucie, garancie; vydávanie cestovných šekov;
vydávanie kreditných kariet a cenných papierov;
služby v oblasti úverových a debetných kariet;
overovanie šekov; služby v oblasti bezhotovostných platieb (klíring); konateľstvo; správa majetku; finančné analýzy; služby poskytované finančnými znalcami; finančný prieskum; burzový
(kapitálový) prieskum; finančné informácie;
informácie o poistení; finančné konzultácie; konzultácie v oblasti poistenia; finančné odhady
a oceňovanie v súvislosti s poistením, nehnuteľnosťami a bankovníctvom; finančné záruky;
služby v oblasti finančníctva; daňové odhady
a oceňovanie; oceňovanie šperkov a umeleckých
diel, umenia a numizmatiky a iných cenností;
oceňovanie nehnuteľností; oceňovanie značiek;
elektronický prevod kapitálu prostredníctvom
elektronických médií; dôchodkové fondy; zmenárenské služby; finančný lízing; hypotekárne
úvery; vymáhanie pohľadávok; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; kapitálové
investície; služby úverových ústavov; služby súvisiace s uplatňovaním záložného práva; financovanie pôžičiek; uzatváranie životných poistiek;
služby spojené s využívaním dôchodkových fondov; investovanie do akcií a obligácií; obchodovanie s obligáciami a cennými papiermi; služby
v oblasti sprostredkovania a predaja akcií, obligácií a iných cenných papierov; činnosť depozitára; obchodovanie s valutami; realitné kancelárie; ubytovacie kancelárie; správa nehnuteľností;
vedenia nájomných domov; prenájom nehnuteľností; vyberanie nájomného; prenájom bytov;
prenájom kancelárskych priestorov; finančné plánovanie v rámci rozvoja bývania.
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(kapitálový) prieskum; finančné informácie;
informácie o poistení; finančné konzultácie; konzultácie v oblasti poistenia; finančné odhady
a oceňovanie v súvislosti s poistením, nehnuteľnosťami a bankovníctvom; finančné záruky;
služby v oblasti finančníctva; daňové odhady
a oceňovanie; oceňovanie šperkov a umeleckých
diel, umenia a numizmatiky a iných cenností;
oceňovanie nehnuteľností; oceňovanie značiek;
elektronický prevod kapitálu prostredníctvom
elektronických médií; dôchodkové fondy; zmenárenské služby; finančný lízing; hypotekárne
úvery; vymáhanie pohľadávok; kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; kapitálové
investície; služby úverových ústavov; služby súvisiace s uplatňovaním záložného práva; financovanie pôžičiek; uzatváranie životných poistiek;
služby spojené s využívaním dôchodkových fondov; investovanie do akcií a obligácií; obchodovanie s obligáciami a cennými papiermi; služby
v oblasti sprostredkovania a predaja akcií, obligácií a iných cenných papierov; činnosť depozitára; obchodovanie s valutami; realitné kancelárie; ubytovacie kancelárie; správa nehnuteľností;
vedenia nájomných domov; prenájom nehnuteľností; vyberanie nájomného; prenájom bytov;
prenájom kancelárskych priestorov; finančné plánovanie v rámci rozvoja bývania.

(540)

(591) biela, modrá, oranžová
(731) ING Groep N. V., Strawinskylaan 2631, 1077 ZZ
Amsterdam, NL;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

2554-2002
6.9.2002
35, 36
35 - Reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti alebo podnikov; obchodná administratíva;
služby týkajúce sa prevádzky úradov, najmä kancelárske práce, administratívne práce, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; odborné obchodné poradenstvo; poradenské
služby v oblasti fúzií podnikov a ich predávania;
poradenské a sprostredkovateľské služby zamestnancom, napr. sprostredkovateľne práce, nábor zamestnancov; riadenie obchodných a priemyselných podnikov; ekonomické predpovede;
hospodárske oceňovanie; oceňovanie a odhady
v oblasti podnikania; posudzovanie efektívnosti
prevádzky a racionalizácie práce; obchodný alebo podnikateľský prieskum; poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; analýzy nákladov; prieskum trhu; marketingové štúdie; štatistické informácie; revízie účtov; zbieranie
a systematizácia údajov do počítačových databáz; vedenie kartoték v počítači; účtovníctvo;
služby poskytované v súvislosti so sťahovaním
podnikov; prepisovanie, aj v elektronickej forme;
príprava miezd a výplatných listín; dražby; personálne poradenstvo; služby v oblasti vzťahov
s verejnosťou.
36 - Služby v oblasti poisťovníctva, finančných
záležitostí, peňažníctva, nehnuteľností; služby
v oblasti sprostredkovania poistenia; služby
v oblasti burzových obchodov v akciách a v hotovosti; služby v oblasti bankovníctva; bankové
služby týkajúce sa akcií; finančné služby investičných a holdingových spoločností; služby
v oblasti investovania kapitálu a dôchodkových
fondov; služby týkajúce sa prevodov peňazí; riadenie centrálnej pokladnice; vybavovanie bankových operácií z domu (home banking); elektronické bankovníctvo; služby v oblasti investícií
prostredníctvom elektronických médií; služby
v oblasti splátkových platieb; finančné riadenie
investovania kapitálu a dôchodkových fondov;
služby v oblasti finančného riadenia spoločností;
služby v oblasti sprostredkovania cenných papierov; kurzové záznamy na burze; úschovné služby; služby v oblasti úschovy cenností; záruky,
kaucie, garancie; vydávanie cestovných šekov;
vydávanie kreditných kariet a cenných papierov;
služby v oblasti úverových a debetných kariet;
overovanie šekov; služby v oblasti bezhotovostných platieb (klíring); konateľstvo; správa majetku; finančné analýzy; služby poskytované finančnými znalcami; finančný prieskum; burzový
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(540)

(591) biela, modrá, oranžová
(731) ING Groep N. V., Strawinskylaan 2631, 1077 ZZ
Amsterdam, NL;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

3005-2002
21.10.2002
002761872
3.7.2002
EM
6, 37
6 - Kovové potrubia, rúry, rúrové spoje, spojovacie rúry.
37 - Stavebníctvo, opravy a údržby; kladenie rúr,
najmä kladenie, opravy a údržba podzemných rúr
a priemyselných rúr a potrubí.

(540)

(731) GS - HYDRO OY, Lautatarhankatu 4, FIN - 13110
Hämeenlinna, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

305-2003
10.2.2003
1, 4, 37
1 - Toluén.
4 - Palivá, oleje a tuky, konkrétne benzín, éterická ropa, mazadlá a osvetľovacie látky, motorové
palivá, letecké palivá, palivá na báze alkoholu,
palivové prchavé zmesi, nechemické prísady do
motorových palív a leteckých palív, olej ako palivo, motorová nafta, prevodový olej, železničný
olej, syntetický priemyselný olej, motorový olej,
nekvapkajúci penetračný olej, ropa a oleje vyrobené z ropy, alkohol ako palivo, parafín, rafinovaný petrolej, skvapalnený ropný olej, xylén,
benzén.
37 - Služby údržby, čerpanie paliva a umývanie
vozidiel, lietadiel, člnov a iných motorových prostriedkov, poskytované v prístavoch, čerpacích
staniciach a letiskových termináloch.

(540)

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

(540)

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

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(731) ConocoPhillips Company, 600 North Dairy Ashford, Houston, Texas 77079, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

306-2003
10.2.2003
35, 37
35 - Podpora predaja formou poskytovania zliav;
podnikateľské poradenstvo v oblasti predaja
iným prevádzkovateľom živností a konečným
spotrebiteľom; maloobchodné služby v oblasti
poľnohospodárskych strojov, záhradnej a lesnej
techniky, reklama; sprostredkovanie obchodu
s tovarom.
37 - Servis, opravy a údržba poľnohospodárskych strojov, záhradnej a lesnej techniky.

(540) KOLESO ŠŤASTIA
(731) MOUNTFIELD SK, s. r. o., Červenej armády č. 1,
036 01 Martin, SK;

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

560-2003
7.3.2003
12, 25, 28
12 - Pozemné vozidlá, bicykle, trojkolky, jednostopové vozidlá, detské kočíky, kolieskové kreslá
pre invalidov a jednotlivé diely uvedených výrobkov (pokiaľ patria do tejto triedy).
25 - Odevy, pokrývky hlavy, obuv.
28 - Hry, hračky; cvičebné a športové náradie
patriace do tejto triedy; rotopédy na domáci tréning, kolobežky (detské autíčka).

(540) Panther
(731) Schminke-Werke GmbH, Bonatstrasse 46, 99974
Mühlhausen, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

680-2003
19.3.2003
16, 35, 40, 41
16 - Knihy a časopisy.
35 - Služby - maloobchodný predaj kníh, časopisov a devocionálií.
40 - Tlačiarenské služby, knihárstvo.
41 - Vydávanie kníh a časopisov.

1202-2003
9.5.2003
9, 16, 38, 41, 42
9 - Polovodičové súčiastky, konkrétne integrované obvody, rekonfiguračné logické obvody a programovateľné logické obvody; počítačové programy pre použitie v projektovaní, výrobe, programovaní a aplikácii polovodičových súčiastok,
integrovaných obvodov, rekonfiguračných logických obvodov a programovateľných logických
obvodov a inštrukčné manuály predávané spolu
s nimi; komunikačné programové vybavenie
(softvér) na použitie v počítačových sieťach
a globálna počítačová sieť na použitie pri sprístupňovaní on-line databáz použitých pri projektovaní a aplikácii polovodičových súčiastok,
integrovaných obvodov, rekonfiguračných logických obvodov a programovateľných logických
obvodov a inštrukčné manuály predávané spolu
s nimi, zahrnuté v triede 9.
16 - Tlačené informácie, konkrétne noviny, krátke správy a inštrukčné materiály zamerané na
informácie v oblasti polovodičov, integrovaných
obvodov, programovateľných logických obvodov, rekonfiguračných logických obvodov, počítačov, počítačových sietí, telekomunikácií, pamäťových sietí, sieťových prenosov, bezdrôtových aplikácií, na priemyselné a automotorické
kontroly, lekárske zariadenia a technológie; užívateľské príručky pre polovodiče, integrované
obvody, rekonfiguračné logické obvody a programovateľné logické obvody a počítačové programové vybavenie zahrnuté v triede 16.
38 - Prenos správ medzi užívateľmi počítačov
v oblasti polovodičov, integrovaných obvodov,
počítačov, počítačových sietí, telekomunikácií,
pamäťových sietí, sieťových prenosov, bezdrôtových aplikácií, priemyselných a automotorických
kontrol, lekárskych kontrol, lekárskych zariadení
a technológie, zahrnuté v triede 38.
41 - Vyučovanie riadené on-line a vyučovanie vedené inštruktorom, workshopy, semináre a konferencie v oblasti polovodičov, integrovaných
obvodov, programovateľných logických obvodov, rekonfiguračných logických obvodov, po-
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čítačov, počítačových sietí, telekomunikácií, pamäťových sietí, sieťových prenosov, bezdrôtových aplikácií, priemyselných a automotorických
kontrol, lekárskych zariadení a technológie, ako
aj distribúcie materiálov s nimi súvisiacich, zahrnuté v triede 41.
42 - Počítačové konzultačné služby; zákaznícke
programovacie služby a technické konzultácie
a výskum v oblasti polovodičov, integrovaných
obvodov, konfiguračných logických obvodov,
programovateľných logických obvodov, združených počítačom riadených technických logických
vývojových prostriedkov, počítačov, počítačových sietí, pamäťových sietí, sieťových prenosov, bezdrôtových aplikácií, priemyselných
a automotorických kontrol, lekárskych zariadení
a telekomunikačných zariadení; on-line publikácie a noviny (bez možnosti kopírovania) v oblasti
polovodičov, integrovaných obvodov, programovateľných logických obvodov, rekonfiguračných
logických obvodov, počítačov, počítačových sietí, telekomunikácií, pamäťových sietí, sieťových
prenosov, bezdrôtových aplikácií, priemyselných
a automotorických kontrol, lekárskych zariadení
a technológie; vytváranie, poskytovanie a prevádzkovanie počítačových databáz vyznačujúcich sa informáciami v oblasti polovodičov,
integrovaných obvodov, programovateľných logických obvodov, rekonfiguračných logických
obvodov, telekomunikácií, pamäťových sietí, počítačových sietí, sieťových prenosov, bezdrôtových aplikácií, priemyselných a automotorických
kontrol, lekárskych zariadení a technológie, zahrnuté v triede 42.

pracky, skoby a karabíny, kovové veže na skoky
do vody.
7 - Dopravník na manipuláciu s nákladom.
14 - Drahé kovy, príbory, domáce a kuchynské
potreby a nádoby z drahých kovov, luskáčiky
z drahých kovov, koreničky z drahých kovov,
cukorničky z drahých kovov, stojany na vajíčka
z drahých kovov, úchytky na obrúsky z drahých
kovov, krúžky na obrúsky z drahých kovov, podnosy z drahých kovov, držiaky na špáradlá z drahých kovov, vázy a nádoby na kvety z drahých
kovov, škatuľky na ihly z drahých kovov, šperkovnice z drahých kovov, zhášadlá na sviečky
a svietniky z drahých kovov, puzdrá a peňaženky
z drahých kovov, ozdoby na obuv z drahých kovov, pudrenky z drahých kovov, fajčiarske výrobky z drahých kovov, osobné ozdoby, manžetové gombíky, klenoty a ich imitácie, nebrúsený
drahokam, hodiny a hodinky, trofeje, pamätné
štíty.
35 - Reklama, vydávanie obchodných známok
(na podporu predaja), odborné obchodné poradenstvo, prieskum trhu, poskytovanie komerčných informácií o predajoch (tržbách), audit (revízia) finančných výkazov, robenie výpisov
z účtov, audit (revízia) výpisov z účtov, referenčné služby, nábor a umiestňovanie zamestnancov, dražby, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, rozmnožovanie dokumentov,
stenografia, prepisovanie, prijímanie, informovanie a riadenie stavebných návštevníkov, prenájom reklamných materiálov, prenájom písacích
strojov, kopírovacích strojov a textových procesorov, služby maloobchodu vrátane rozširovania
(distribúcie) železa a ocele a rozširovanie (distribúcia) kovových výrobkov.
36 - Lízing reklamných materiálov, lízing písacích strojov, kopírovacích strojov a textových
procesorov, lízing strojov a nástrojov na prácu
s kovmi.
40 - Spracovanie a úprava kovov, plastov a keramiky, poskytovanie informácií o úprave kovov,
rafinácia, prenájom a lízing strojov a nástrojov na
prácu s kovmi.
42 - Programovanie, údržba a aktualizovanie počítačového softvéru, prenájom počítačov, navrhovanie, odborné poradenstvo s výnimkou
obchodného.

(540) ALTERA
(731) Altera Corporation, 101 Innovation Drive, San
Jose, California 95134, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

1221-2003
12.5.2003
1, 6, 7, 14, 35, 36, 40, 42
1 - Chemikálie, lepidlá patriace do tejto triedy,
prípravky na reguláciu rastu rastlín, vyššie mastné kyseliny, antimón, urán, silikón a ortuť, nekovové minerály, plastické hmoty ako suroviny,
papieroviny, múky a škroby na priemyselné
účely, hnojivá, fotografické materiály, indikátorový papier, umelé sladidlá, keramické glazúry.
6 - Železo a oceľ, neželezové kovy a ich zliatiny,
kovové rudy, kovové materiály na použitie výlučne pre stavebníctvo a konštrukcie, kovové kovania pre stavebníctvo, bezpečnostné schránky
a pokladničky, železiarsky tovar, prefabrikované
kovové stavebné montážne kity, kovové nádrže
na skladovanie tekutín, kovové priemyselné nádrže na vodu, kovové nádrže na skladovanie tekutého plynu, kovové nádrže na skladovanie plynu, kovové kladky, kovové pružiny, kovové ventily, kovové nádoby, kovové nakladacie a vykladacie palety, točne na manipuláciu s nákladom,
kovové bóje a majáky s výnimkou svetelných,
kovové cestné značky s výnimkou svetelných
a mechanických, kotvy, kovové uväzovacie bitvy, kovové pilóty, kovové škatule, skrinky a škatule na náradie, kovové vývesné štíty, kovové
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(540) Metal One
(731) Metal One Corporation, a Japanese corporation,
23-1, Shiba 3-chome, Minato-Ku, Tokyo, JP;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

1388-2003
28.5.2003
3, 6, 7, 8, 9, 16, 25, 35, 37, 40, 42
3 - Diamantové brusivo.
6 - Hrotnice; kovové debny na náradie; kovové
čapy; kovové čeľuste zveráka; kovové klapky,
ventily drenážnych rúrok; kovové navíjacie cievky s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc;
kovové objímky; kovové potrubia; kovové rúrové objímky; kovové rúry; kovové skrutky s maticou; kovové spojky na káble a laná s výnimkou
elektrických; kovové spojky rúrkové; nákovy;
nákovy, rohatinky; napínače; objímky, prstence;
prenosné nákovy.
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7 - Brúsky (ako stroje); brúsne stroje; čepele
(časti strojov); diamantové brúsne, rezacie a vrtné nástroje (ako časti strojov); elektrické nože;
elektrické ručné vŕtačky; frézy (stroje); kefy ako
časti strojov; kladivá (ako časti strojov); kĺby,
spojky, spojenia, styky (časti motorov), kotúčové
spojky (stroje); kovoobrábacie stroje; leštičky; lisovacie stroje; manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); maticorezy ako stroje;
maticové závitníky ako stroje; mechanické navíjacie zariadenia; nástroje ako časti strojov; nástrojové brúsky, ostričky ako stroje; nože ako
časti strojov; nože, čepele, rezačky na slamu,
sečkovice; objímky na mazanie (časti strojov);
obrábacie stroje; ohýbačky ako stroje; ochranné
kryty strojov; okružné píly ako časti strojov;
osievacie stroje; prevody strojov; prevody s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá; pružiny
ako časti strojov; reaktívne (propulzné) mechanizmy s výnimkou mechanizmov pre pozemné
vozidlá; regulátory (ako časti strojov); regulátory
otáčok pre stroje, motory a hnacie stroje; riadiace
mechanizmy pre stroje, motory a hnacie stroje;
ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon;
stoly alebo upínacie dosky na stroje; stroje a prístroje na leštenie (elektrické); upínacie zariadenia, upínacie vretená (ako časti strojov); vŕtacie
hlavy ako časti strojov; vŕtacie korunky ako časti
strojov; vŕtacie stroje; vrtákové skľučovadlá ako
časti strojov; zariadenia na obrábanie; závitorezy
(stroje).
8 - Brúsky na kladivá; brúsne kamene; brúsne
kotúče; brúsne kotúče (ručné náradie); brúsne nástroje; brúsny kameň; brúsy; čepele (nožov); diamantové brúsne, rezacie a vrtné nástroje (ručné
náradie); dierovače ako nástroje; fazetovače
(ručné náradie); frézovacie tŕne; hroty, špice,
ostrie (časti ručných nástrojov a náradia); ihlové
pilníky; jamkovače (ručné nástroje); kladivá
(ručné nástroje); kliešte; klieštiky; kľúče (na matice) ako ručné nástroje; kľúče (ručné nástroje);
kovové prípravky na razenie; kovové tvárniace
nástroje; leštiace, glazovacie nástroje; nástroje na
rezanie rúr; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie
(ručné náradie); nástrojové brúsky, ostričky ako
nástroje; nebožiece (ručné nástroje); nože, listy
píly, radlice (ručné nástroje a náradie); objímky
výstružníkov; oblúkové píly; obojručné nože;
ostriace nástroje; pílky (ručné náradie); pilníky
(nástroje); pílové listy (ako časti ručných nástrojov); rašple (ručné nástroje); rezače závitov; rezačky; rezné doštičky; rezné nože hoblíkov; rozpínačky (ručné náradia); ručné frézy; ručné nástroje a náradie (na ručný pohon); ručné vŕtačky
(ručné nástroje); rúrkorezy (ručné nástroje); sekáče, sekačky, rezačky; skrutkovače; stolárske
vrtáky; uholníky (ručné nástroje); upchávačky
(ručné nástroje); upínacie hlavy vrtákov (ručné
nástroje); vratidlá na závitníky; vŕtačky na ručný
pohon; vrtáky (nebožiec); vrtáky (ručné nástroje); výstružníky; výsuvné časti podpier pre závitníky; vyťahovače; vyťahovače klincov (ručný
nástroj); záhlbníky; závitnice (ručné nástroje);
závitníky; zveráky; žliabkovače (ručné nástroje).
9 - Digitálne súradnicové zapisovače; dutinomery; elektrické meracie zariadenia; elektrické monitorovacie prístroje; elektrické signalizačné

zvončeky; hmatadlá obkročné a dutinové; logy
(meracie nástroje); magnetoskopy; manometre;
meracie pomôcky; meracie prístroje; merače
elektrických strát; meračský stôl; meradlá; metre;
metronómy; mierky; mikrometre; mikrometrické
skrutky pre optické prístroje; mikrotómy; monitorovacie počítačové programy; monitory (počítačový hardvér); nahrané operačné programy;
obmedzovače (elektrotechnika); ochranné masky; ochranné obleky proti úrazom, radiácii
a ohňu; oscilografy; osobné ochranné prostriedky
proti nehodám; otáčkomery; periférne zariadenia
počítačov; planimetre; počítacie (logaritmické)
pravítko; počítacie stroje; počítače; počítačové
klávesnice; počítačové pamäte; počítačový softvér; počítadlá; posuvné meradlá; kaliber; pozorovacie prístroje; pravítka, lineáre; presné meracie prístroje; presné váhy; prístroje a nástroje na
meranie objemu; rýchlomery; sklonomery; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske
účely; snímače (zariadenia na spracovanie údajov), skenery; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; svetelné alebo mechanické signalizačné
panely; škáromery; tlačiarne k počítačom; uhlomery; vodováhy, libely; zariadenia na meranie
tlaku; zariadenia na meranie vzdialenosti; zariadenia na spracovanie údajov.
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry; brožúrky; bublinové
obaly z plastických materiálov (na balenie); časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie;
grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; kartón,
lepenka; kávové filtre papierové; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo
papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti; leporelá; mapy;
obálky (papiernický tovar); obaly (papiernický
tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické
a neperiodické publikácie; plagáty; predmety
z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; reprodukcie grafické; tlačené reklamné
materiály; umelohmotné fólie na balenie; vrecia
z papiera alebo plastických materiálov.
25 - Čiapkové šilty; čiapky; gymnastické (telocvičné) dresy; kombinézy (oblečenie); košele;
odevy; pokrývky hlavy; šatky, šály; tielka, tričká;
uniformy; vrchné ošatenie.
35 - Analýzy nákupných cien, veľkoobchodných
cien; aranžovanie výkladov; automatizované
spracovanie dát; distribúcia vzoriek; hospodárske, ekonomické predpovede; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; maloobchodná
činnosť s meracími prístrojmi a zariadeniami,
počítačmi, výrobkami a zariadeniami na spracovanie kovu, náradím, nástrojmi a strojmi na
obrábanie a spracovanie kovových materiálov;
marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej
činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie uve-
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dených služieb; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
37 - Brúsenie nástrojov; inštalovanie a opravy
meracích zariadení a prístrojov; montáž, údržba
a opravy počítačov; odrušovanie elektrických
prístrojov a zariadení; oprava opotrebovaných
alebo poškodených strojov; opravy a úpravy nástrojov; ostrenie a brúsenie nožov; servis, opravy,
údržba a montáž výrobkov uvedených v triedach
6, 7, 8, 9; sprostredkovanie uvedených služieb
v tejto triede; odborné poradenstvo týkajúce sa
brúsenia nástrojov, optimalizácie a zefektívnenia
použitia nástrojov, odborné poradenstvo týkajúce
sa používania, opráv a brúsenia nástrojov, náradia a meradiel.
40 - Frézovanie; plátovanie, pokovovanie; pokovovanie kovových materiálov; sprostredkovanie
uvedených služieb, úprava a spracovanie kovov.
42 - Odborné poradenstvo týkajúce sa meracej
techniky; sprostredkovanie uvedených služieb
v tejto triede; štúdie technických projektov, projektová činnosť; odborné poradenstvo týkajúce sa
výskumu a vývoja nástrojov, náradia a meradiel,
výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).

a zariadení, inštalácia a opravy klimatizačných
zariadení, inštalovanie a opravy elektrických
spotrebičov.
(540)

(591) modrá, čierna
(731) NEPA SLOVAKIA, s. r. o., Technická 2, 821 04
Bratislava, SK;

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

(540)

(591) červená, modrá, biela
(731) REA SLOVTEAM, spol. s r. o., Zvolenská cesta
23, 974 05 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1527-2003
6.6.2003
30
30 - Cestá, múčne potraviny, pirohy, pirôžky, výrobky z múky a obilnín.

(540) TATRANSKÉ PIROHY
(731) PEKÁREŇ GROS, spol. s r. o., Kamenná baňa
1309, 060 01 Kežmarok, SK;
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;

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

1735-2003
27.6.2003
9, 11, 37
9 - Televízne prijímače; fotokopírky (fotografické, elektrostatické alebo termické); digitálne kopírovacie stroje; hracie zariadenia fungujúce po
pripojení na televízne prijímače; kamery; kazetový prehrávač; kompaktné disky; reproduktory,
amplióny; telefónne slúchadlá; snímače (zariadenia na spracovanie údajov), skenery; telefónne
prístroje; videokamery; vrecková kalkulačka; žehličky (elektrické); zosilňovače.
11 - Klimatizačné prístroje, klimatizačné zariadenia, klimatizačné zariadenia do automobilov,
klimatizačné zariadenia do vozidiel, chladničky.
37 - Inštalácia a opravy chladiacich zariadení,
montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov
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2070-2003
22.7.2003
9, 36, 37, 42
9 - Softvér vrátane softvéru na použitie pri projektovom manažmente.
36 - Konzultačné služby týkajúce sa financovania
civilných prác (občianskej výstavby) a projektov
infraštruktúry.
37 - Konzultácie, manažment, staviteľstvo, zadávanie zákaziek a služby údržby týkajúce sa všetkých druhov budov, civilných prác (občianskej
výstavby) a projektov infraštruktúry vrátane
priemyselných, komerčných, zdravotných, turistických, maloobchodných a obytných nehnuteľnostných civilných prác (občianskej výstavby)
a projektov infraštruktúry; služby projektového
manažmentu vo vzťahu k stavbám, stavebným
prácam a k projektom infraštruktúry; služby stavebného manažmentu; staviteľstvo a služby stavebného inžinierstva; zaisťovanie systémov projektového manažmentu vo vzťahu k stavbám,
stavebným prácam a k projektom infraštruktúry;
prenájom stavebného vybavenia; informačné
služby v tejto triede vrátane zaisťovania informácií týkajúcich sa projektového manažmentu a stavebníctva elektronickými prostriedkami.
42 - Architektonické služby vrátane architektonických konzultačných služieb; projektové/designérske služby pre interiér a exteriér stavieb;
projektové/designérske služby pre výrobky; inžinierske služby vrátane inžinierskych projektových služieb, návrhov, vytvárania a licencovania
počítačového softvéru; vymeriavacie (zememeračské) služby, konzultačné a projektové služby
životného prostredia; projektové/designérske
a plánovacie služby, týkajúce sa všetkých druhov
budov, civilných prác (občianskej výstavby)
a projektov infraštruktúry vrátane priemyselných,
komerčných, zdravotných, turistických, maloobchodných a obytných nehnuteľných civilných
prác (občianskej výstavby) a projektov infraštruktúry.

(540)

(731) Lend Lease Corporation Limited, Level 4, 30
The Bond, 30 Hickson Road, Millers Point NSW
2000, AU;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

2087-2003
23.7.2003
9, 36, 37, 42
9 - Softvér vrátane softvéru na použitie pri projektovom manažmente.
36 - Konzultačné služby týkajúce sa financovania
civilných prác (občianskej výstavby) a projektov
infraštruktúry.
37 - Konzultácie, manažment, staviteľstvo, zadávanie zákaziek a služby údržby týkajúce sa všetkých druhov budov, civilných prác (občianskej
výstavby) a projektov infraštruktúry vrátane
priemyselných, komerčných, zdravotných, turistických, maloobchodných a obytných nehnuteľnostných civilných prác (občianskej výstavby)
a projektov infraštruktúry; služby projektového
manažmentu vo vzťahu k stavbám, stavebným
prácam a k projektom infraštruktúry; služby stavebného manažmentu; staviteľstvo a služby stavebného inžinierstva; zaisťovanie systémov projektového manažmentu vo vzťahu k stavbám,
stavebným prácam a k projektom infraštruktúry;
prenájom stavebného vybavenia; informačné
služby v tejto triede vrátane zaisťovania informácií týkajúcich sa projektového manažmentu a stavebníctva elektronickými prostriedkami.
42 - Architektonické služby vrátane architektonických konzultačných služieb; projektové/designérske služby pre interiér a exteriér stavieb; projektové/designérske služby pre výrobky; inžinierske služby vrátane inžinierskych projektových
služieb, návrhov, vytvárania a licencovania počítačového softvéru; vymeriavacie (zememeračské)
služby, konzultačné a projektové služby životného prostredia; projektové/designérske a plánovacie služby, týkajúce sa všetkých druhov budov, civilných prác (občianskej výstavby) a projektov infraštruktúry vrátane priemyselných, komerčných, zdravotných, turistických, maloobchodných a obytných nehnuteľných civilných
prác (občianskej výstavby) a projektov infraštruktúry.

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

(540) BOVIS LEND LEASE
(731) Lend Lease Corporation Limited, Level 4, 30
The Bond, 30 Hickson Road, Millers Point NSW
2000, AU;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

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

2174-2003
4.8.2003
16, 35, 39, 41
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy,
prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, korešpondenčné lístky, listový papier, kalendáre;
knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do
tejto triedy.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
informačné služby v oblasti propagácie, inzercie
a marketingu; prieskum trhu a marketing; rozširovanie vzoriek na reklamné účely; vydávanie reklamných materiálov; ekonomické a účtovné poradenstvo; účtovníctvo; sprostredkovanie v uvedených službách; sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných,
odborných a vzdelávacích tlačovín, kníh, publikácií, správ a informácií v papierovej forme.
41 - Vydavateľská činnosť, najmä v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, kníh, správ a informácií, zvukových, textových a audiovizuálnych nosičov vrátane multimediálnych aplikácií; vydávanie a edícia elektronicky reprodukovateľných
textov, grafických, obrazových a zvukových informácií, ktoré môžu byť opätovne spracovávané
v sieti; poskytovanie elektronických publikácií
on-line; sprostredkovanie v uvedených službách.

(540)

(731) MF SLOVENSKO, s. r. o., Dohnányho 16, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

2184-2003
4.8.2003
29
29 - Mliečne výrobky, syry, bryndza, bryndzové
a syrové nátierky.

(540)

2095-2003
24.7.2003
32, 33
32 - Pivo, minerálne vody, šumivé nápoje a iné
nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a šťavy, sirupy a iné prípravky na zhotovovanie nápojov.
33 - Vína všetkých druhov, alkoholické nápoje
(s výnimkou piva).

(540) SLOVIGOLD
(731) SOARE SEKT Slovakia, s. r. o., Vrbovská cesta 2590,
921 01 Piešťany, 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;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

2217-2003
6.8.2003
9, 16, 24, 25, 41
9 - Kreslené filmy; gramofóny; hracie skrinky
(automaty) uvádzané do chodu vhodením mince;
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače; kamery (kinematografické); kazetový prehrávač; kinofilmy (exponované); magnetofóny, okuliare na šport; puzdrá na okuliare;
programy na počítačové hry; počítačové programy (nahrané); prehrávač kompaktných diskov;
prehrávač (prenosný); premietacie prístroje; premietačky na diapozitívy; prijímače (audio-video);
slnečné okuliare; videohry; videokamery; zariadenia na prenášanie zvuku; zvukové nahrávacie
zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia; vysielače elektronických signálov; reklamné svetelné tabule; neónové reklamy; televízne zariadenia.
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; ceruzky; držiaky na písacie potreby; etikety (s výnimkou textilných); gumy na gumovanie; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; komiksy,
obaly (papiernický tovar); pastelky; perá (kancelárske potreby); peračníky, puzdrá na perá; písacie potreby; podložky pod pivové poháre; pohľadnice; poznámkové zošity; pútače z papiera
alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; samolepky pre domácnosť a na
kancelárske účely; listový papier, zošity.
24 - Behúne na stôl; obrúsky (textilné prestieranie); posteľná a stolová bielizeň; obliečky na podušky; obliečky na vankúše; obrusy s výnimkou
papierových; ozdobné obliečky na vankúše; podložky na stôl s výnimkou papierových (anglické
prestieranie); prikrývky; samolepiaci textil nanášaný teplom; štóly; utierky, obrúsky (textilné);
vlajky s výnimkou papierových; vreckovky (textilné); zástavy s výnimkou papierových.
25 - Baretky; bielizeň; bundy, čelenky; čiapky;
klobúky; košele; kravaty; maškarné kostýmy; nohavice; opasky; papuče; plavky; plážové oblečenie; ponožky; potné vložky; šály; šatky; šilty;
športová obuv; športové tričká, dresy; tielka; tričká; vesty; náprsenky; športové bundy; saká; oblečenie z papiera; pančuchy.
41 - Výroba publicistických, vzdelávacích programov; organizovanie športových a vzdelávacích
podujatí; organizovanie vedomostných súťaží;
organizovanie súťaží krásy; rezervácia vstupeniek; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; prenájom dekorácií; zverejňovanie
textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; požičiavanie filmov; vydávanie kníh, časopisov, novín
a iných periodických publikácií; divadelné predstavenia; prenájom divadelných dekorácií; umelecké módne agentúry; organizovanie a vedenie
kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií;
organizovanie a vedenie kongresov; informácie
o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; služby klubov
zdravia; organizovanie lotérií; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií.

(540) DISCO TV
(731) KUUL KULT, s. r. o., Cukrová 14, 811 09 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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2310-2003
15.8.2003
29, 30, 32
29 - Ovocné mrazené krémy, jedlé oleje a tuky.
30 - Zmrzlina, mrazené zmrzlinové výrobky, mrazené krémy.
32 - Nealkoholické nápoje.

(540) L'Activ
(731) Mlékárna Kunín, a. s., 742 53 Kunín 271, CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2552-2003
11.9.2003
30, 32, 33
30 - Ľadový čaj, nápoje na báze čajov, čokoládové, kávové, kakaové nápoje, kakao.
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, vermúty, vína, liehoviny, destilované nápoje, alkoholové extrakty, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie.

(540) FANTÁZIA
(731) COFFEA Drinks, s. r. o., Koperníkova 15, 917 01
Trnava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2558-2003
11.9.2003
9, 16, 35, 41
9 - Výpočtová technika všetkých druhov vrátane
periférnych zariadení, programové vybavenie
a softvér všetkých druhov, nosiče informácií
s nahranými publikáciami určenými na elektronické vysielanie.
16 - Papier a výrobky z papiera, tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, telefónne zoznamy, zoznamy adries, sprievodcovia, kalendáre, ročenky,
manuály, katalógy, súbory dát a informácie v tlačenej forme, knihárske výrobky, fotografie, písacie potreby, kancelárske lepidlá, potreby pre
umelcov, štetce, kancelárske potreby okrem nábytku, učebné a školské potreby a pomôcky
okrem prístrojov, tlačiarenské písmená, štočky.
35 - Prieskum trhu, administratívne práce, činnosť
ekonomických a organizačných poradcov, vedenie
účtovníctva, automatizované spracovanie dát.
41 - Vydávanie kníh s výnimkou reklamných alebo
náborových, usporadúvanie školení a seminárov.

(540)

(731) ASPI Publishing s. r. o., U nákladového nádraží 6,
130 00 Praha 3, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

2582-2003
12.9.2003
9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42
9 - Elektrické, elektronické, optické, meracie,
signalizačné, kontrolné, prístroje a zariadenia;
prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; koncové a ostatné telekomunikačné zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia,
zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
počítačový softvér, počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačový softvér na
umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu,
počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania
dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná
z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy;
elektrické a elektronické príslušenstvo a periférne zariadenia určené a prispôsobené na použitie s
počítačmi, audiovizuálne prístroje a zariadenia a
prístroje na elektronické hry, prídavné zariadenia
a príslušenstvo k uvedeným tovarom, čipové telefónne karty.
16 - Telefónne karty s výnimkou kariet magnetických a kódovaných, telefónne zoznamy, tlačoviny; knihy; časopisy; adresáre, diáre, kalendáre,
tlačené publikácie; inštruktážny materiál s výnimkou prístrojov a zariadení.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát; služby obchodnej správy na spracovanie predaja prostredníctvom internetu; poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; obchodné informačné
služby; poradenstvo v obchodnej činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama, predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné účely a podporu predaja, prieskum trhu; reklama, inzercie
a propagácie týkajúca sa reklamy výrobkov a služieb na webových stránkach; výpisy z účtu a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom;
vzťahy s verejnosťou.
36 - Služby v oblasti realít; manažment nehnuteľností a s tým súvisiace poskytovanie informácií a poradenstvo; poskytovanie informačných
služieb z oblasti poisťovníctva, finančníctva, peňažníctva, internetového bankovníctva poskytované on-line z počítačových báz dát alebo
z internetu; vydávanie a predaj telekomunikačných cenín; finančný a operatívny lízing; lízing
telekomunikačných zariadení, sprostredkovanie
obchodných a bankových operácií.
37 - Inštalácia, údržba a servis telekomunikačného, rádiokomunikačného a komunikačného vybavenia; zriaďovanie, výstavba a údržba telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení;
výstavba a údržba telekomunikačných a komunikačných sietí; poradenské a konzultačné služby
týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby - najmä hlasové, grafické, obrazové, dátové
informačné a multimediálne služby a všetky ich
kombinácie; prevádzkovanie telekomunikačných

zariadení, sietí a informačných technológií; prevádzkovanie a poskytovanie telekomunikačného
pripojenia pre užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia na internet alebo bázy dát; prenos všetkých druhov signálov a informácií po VTS vrátane zabezpečenia nadväznosti
vymedzenej časti VTS na medzinárodnú telekomunikačnú sieť; prenos, vysielanie a príjem rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných signálov; prenájom telekomunikačných
okruhov; prenájom telekomunikačných zariadení; informačné kancelárie na poskytovanie informácií o uvedených službách; poskytovanie poradenstva o uvedených službách; poskytovanie prístupu k elektronickej on-line sieti na účely vyhľadávania a obnovovania informácií telekonferenčné služby.
41 - Poskytovanie on-line elektronických publikácií, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; služby video- a audioprenájmu; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo
počítačovej siete; publikácia textov okrem reklamných a náborových; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie týkajúce sa
výchovy a vzdelávania; informačné a poradenské
služby v oblasti športu, kultúry a zábavy poskytované on-line alebo prostredníctvom internetu.
42 - Plánovanie a projektovanie telekomunikačných zariadení, návrh a implementácia telekomunikačných, dátových a multimediálnych sietí;
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; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie a údržba registra doménových mien; prenájom počítačov; tvorba a udržiavanie softvéru na zaistenie bezpečnosti
a ochrany informácií pred zneužitím; obnovovanie databáz; informačné služby týkajúce sa inžinierskych prác, projektovania stavieb a zariadení,
technických štúdií.
(540) Slovak Telecom
(731) Slovak Telecom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;

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

2583-2003
12.9.2003
9, 16, 35, 36, 37, 38, 41, 42
9 - Elektrické, elektronické, optické, meracie,
signalizačné, kontrolné, prístroje a zariadenia;
prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; koncové a ostatné telekomunikačné zariadenia; vysielacie zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia,
zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát; magnetické nosiče údajov; počítače; periférne zariadenia k počítačom; elektronické obvody na prenos programových dát; počítačové programy;
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počítačový softvér, počítačový softvér poskytovaný z internetu; kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačový softvér na
umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu,
počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania
dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná
z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok; MP3 prehrávače; videofilmy; mikroprocesory; klávesnice; modemy;
elektrické a elektronické príslušenstvo a periférne zariadenia určené a prispôsobené na použitie s
počítačmi, audiovizuálne prístroje a zariadenia a
prístroje na elektronické hry, prídavné zariadenia
a príslušenstvo k uvedeným tovarom, čipové telefónne karty.
16 - Telefónne karty s výnimkou kariet magnetických a kódovaných, telefónne zoznamy, tlačoviny; knihy; časopisy; adresáre, diáre, kalendáre,
tlačené publikácie; inštruktážny materiál s výnimkou prístrojov a zariadení.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát; služby obchodnej správy na spracovanie predaja prostredníctvom internetu; poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; obchodné informačné
služby; poradenstvo v obchodnej činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama, predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné účely a podporu predaja, prieskum trhu; reklama, inzercie
a propagácie týkajúca sa reklamy výrobkov a služieb na webových stránkach; výpisy z účtu a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom;
vzťahy s verejnosťou.
36 - Služby v oblasti realít; manažment nehnuteľností a s tým súvisiace poskytovanie informácií a poradenstvo; poskytovanie informačných
služieb z oblasti poisťovníctva, finančníctva, peňažníctva, internetového bankovníctva poskytované on-line z počítačových báz dát alebo
z internetu; vydávanie a predaj telekomunikačných cenín; finančný a operatívny lízing; lízing
telekomunikačných zariadení, sprostredkovanie
obchodných a bankových operácií.
37 - Inštalácia, údržba a servis telekomunikačného, rádiokomunikačného a komunikačného vybavenia; zriaďovanie, výstavba a údržba telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení;
výstavba a údržba telekomunikačných a komunikačných sietí; poradenské a konzultačné služby
týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby - najmä hlasové, grafické, obrazové, dátové
informačné a multimediálne služby a všetky ich
kombinácie; prevádzkovanie telekomunikačných
zariadení, sietí a informačných technológií; prevádzkovanie a poskytovanie telekomunikačného
pripojenia pre užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia na internet alebo
bázy dát; prenos všetkých druhov signálov
a informácií po VTS vrátane zabezpečenia nadväznosti vymedzenej časti VTS na medzinárodnú
telekomunikačnú sieť; prenos, vysielanie a príjem rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných signálov; prenájom telekomunikačných okruhov; prenájom telekomunikačných
zariadení; informačné kancelárie na poskytovanie
informácií o uvedených službách; poskytovanie
poradenstva o uvedených službách; poskytovanie
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prístupu k elektronickej on-line sieti na účely vyhľadávania a obnovovania informácií telekonferenčné služby.
41 - Poskytovanie on-line elektronických publikácií, publikácia elektronických kníh, novín a časopisov on-line; poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; služby video- a audioprenájmu; organizovanie a vedenie konferencií, seminárov a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo
počítačovej siete; publikácia textov okrem reklamných a náborových; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie týkajúce sa
výchovy a vzdelávania; informačné a poradenské
služby v oblasti športu, kultúry a zábavy poskytované on-line alebo prostredníctvom internetu.
42 - Plánovanie a projektovanie telekomunikačných zariadení, návrh a implementácia telekomunikačných, dátových a multimediálnych sietí;
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; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie a údržba registra doménových mien; prenájom počítačov; tvorba a udržiavanie softvéru na zaistenie bezpečnosti
a ochrany informácií pred zneužitím; obnovovanie databáz; informačné služby týkajúce sa inžinierskych prác, projektovania stavieb a zariadení,
technických štúdií.
(540) Slovak Telekom
(731) Slovak Telecom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;

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

2599-2003
16.9.2003
3, 5, 16, 25, 29, 30, 35, 41, 44
3 - Kozmetické prípravky, prípravky na starostlivosť
o pleť a telo; skrášľovacie prípravky, parfémy.
5 - Vitamínové a minerálne doplnky; výživové
a potravinové doplnky s posilňujúcimi a regeneračnými účinkami a výživové a potravinové doplnky s cieľom redukovať telesnú hmotnosť
s obsahom farmakologických účinných látok a/alebo
biologickým účinkom; dietetické potraviny.
16 - Tlačoviny, časopisy, knihy.
25 - Odevy, obuv.
29 - Potravinové doplnky a doplnky výživy s posilňujúcimi a regeneračnými účinkami a potravinové doplnky a doplnky výživy s cieľom redukovať telesnú hmotnosť prevažne s obsahom
produktov patriacich do tejto triedy.
30 - Potravinové doplnky a doplnky výživy s posilňujúcimi a regeneračnými účinkami a potravinové doplnky a doplnky výživy s cieľom redukovať telesnú hmotnosť prevažne s obsahom
produktov patriacich do tejto triedy.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi vyššie menovanými.
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41 - Vzdelávanie a školiaca činnosť; vzdelávanie
a školiaca činnosť v oblasti redukovania telesnej
hmotnosti organizmu a starostlivosti o zdravie
a krásu tela; vzdelávanie a školiaca činnosť
v oblasti stravovania; služby poskytované s cieľom rekondície, regenerácie a redukcie telesnosti
hmotnosti organizmu prostredníctvom telesných
cvičení; služby poskytované s cieľom rekondície,
regenerácie a redukcie telesnej hmotnosti organizmu "TPM" metódou pomocou telesných cvičení; zabezpečovanie a organizácia redukčných,
rekondičných, regeneračných, ozdravných a skrášľovacích pobytov zameraných najmä na telesné
cvičenie; poradenstvo v oblasti všetkých menovaných služieb.
44 - Služby poskytované s cieľom rekondície,
regenerácie a redukcie telesnej hmotnosti organizmu pod odborným dohľadom; služby poskytované s cieľom rekondície, regenerácie a redukcie telesnej hmotnosti organizmu "TPM" metódou pod odborným dohľadom; služby starostlivosti o zdravie, správnu výživu a krásu tela; salóny krásy; masáže; fyzioterapia; poskytovanie
kyslíkovej a ozónovej terapie; poradenstvo v uvedených oblastiach služieb.

(540)

(591) vínovo - červená, biela
(731) Kompliment s. r. o., Azalkova 8, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2706-2003
26.9.2003
16, 35, 38, 41
16 - Telefónne zoznamy, triedené zoznamy a odborné adresáre; volacie karty bez magnetického kódovania; inštruktážne príručky, brožúry a knižky
týkajúce sa používania telekomunikačných zariadení; telekomunikačných služieb a zdokonaľovanie telekomunikačných zručností.
35 - Služby zúčtovacieho strediska a strediska
výmeny informácií, najmä zbieranie, výmena,
zúčtovanie a prevod roamingových a zúčtovacích
informácií pre oblasť bezdrôtových telekomunikačných nosičov; predchádzanie a zabránenie
zneužívaniu mobilných telefónov a bezpečnostné
služby týkajúce sa bezdrôtových telekomunikačných nosičov; reklamná činnosť, najmä návrh
a umiestňovanie reklamy do triedených zoznamov, odborných adresárov.
38 - Telekomunikačné služby; miestne a medzimestské telefonické prenosové služby; digitálne
a analógové komunikačné prenosové služby hlasu, dát, obrázkov a videa prostredníctvom počítača, televízie a telekomunikačných sietí; poskytovanie komunikačného prístupu a služieb prenosovej, vstupnej brány (gateway) do globálnych
počítačových sietí; televízne vysielanie; poskytovanie vysokorýchlostných internetových prenosových služieb a výmenných bodov v telekomunikačných centrách; drôtové a bezdrôtové komu-

nikačné prenosové služby; videokonferenčné
a hlasovokonferenčné služby.
41 - Zábavné služby.
(540)

(731) BELL IP HOLDING, L.L.C., spol. zriadená podľa zákonov št. Delaware, One Landmark Square,
10th Floor, Stamford, CT 06902, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

2707-2003
26.9.2003
3, 29, 30, 31, 32, 33, 34
3 - Aromatické látky do nápojov, antistatické prípravky, pracie prípravky, avivážne prípravky,
kozmetické prípravky, leštiace prípravky, odmasťovacie prípravky, prípravky na čistenie povrchov, vata na kozmetické účely, bieliace prípravky, brúsivá, esenciálne oleje, éterické oleje, mydlá namáčacie prípravky.
29 - Ančovičky (sardely), arašidy (spracované),
cibuľa (konzervovaná), džemy, fazuľa (konzervovaná), hrach (konzervovaný), oleje - jedlé, klobásy, salámy, párky, kyslá kapusta, losos, marmeláda (z pomarančov alebo iných citrusových
plodov), mäso (konzervované), mliečne výrobky,
mrazené ovocie, mušle jedlé (nie živé), nakladaná zelenina, nakladané uhorky, olivový olej (jedlý), olivy (konzervované), oriešky (spracované),
ovocie (kompóty), ovocie (konzervované), ovocie (presladené), ovocie (sladené), ovocie naložené v alkohole, ovocné šaláty, paradajková šťava na varenie, paradajkový pretlak, plátky (rybie), potraviny z rýb, ryby (konzervované), ryby
(potravinárske výrobky), sardinky, slnečnicový
olej, sójové bôby - konzervované ako potrava,
sušené ovocie, syry, šaláty (zeleninové), šampiňóny (konzervované), šošovica (konzervovaná),
šunka, tuniaky, údeniny, záhradné bylinky (konzervované), zelenina (konzervovaná), zeleninové
šaláty na varenie, konzervy s ovocím, konzervy
s rybami, konzervy so zeleninou, mäsové konzervy, ryby v slanom náleve, mrazená zelenina,
datle, morské raky nie živé, raky nie živé, haringy, homáre nie živé, hrozienka sušené, jedlé oleje, jedlé tuky, kaviár, kokos sušený, kôrovce nie
živé, garnáty nie živé, mäkkýše nie živé, lastúrniky nie živé, langusty nie živé, sépie nie živé,
nasolené potraviny, palmový olej, pečeňová paštéta, pečeň, treščia pečeň, brusnicový kompót,
bujóny, vývary, dreň ovocná, hranolčeky zemiakové, hydina neživá, jablkový kompót, želatína
jedlá, repkový olej, jogurt, kandizované ovocie,
margarín, maslo, mäsové konzervy, mliečne nápoje (s vysokým obsahom mlieka), mliečne výrobky, mlieko, pektín na ľudskú spotrebu, zelenina sušená, zemiakové lupienky.
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30 - Aníz (semená), aromatické prípravky do potravín, cestá, chuťové prísady, cestoviny, cukor,
cukríky, cukrovinky, čaj, droždie, extrakty nie na
lekárske účely, glukóza na ľudskú spotrebu, horčica, jemné pečivo, káva, kakao, kakaové nápoje,
keksy, sušienky, sucháre, biskvity, kapary, karamelky (cukríky), kečupy, korenie, kuchynská
soľ, koreniny, múka, ocot, paprika (korenie), paradajková omáčka, ryža, klinčeky (korenie), konzervačná soľ, koreniny krekery (slané pečivo)
krupica, kukuričná múka, lepok, makaróny, maltóza, marcipán, med, mliečne čokoládové nápoje,
müsli, nové korenie, ovsené vločky, ovos lúpaný,
šalátové dresingy, škrobové výrobky, sójová múka, vanilín, vanilka, výrobky z kakaa, žuvačky,
mäsové šťavy (omáčky).
31 - Morské kraby, citrusové ovocie, orechy, potrava pre zvieratá, rastliny, sezam, šošovica čerstvá.
32 - Nealkoholické nápoje, ovocné šťavy, pivo.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, víno.
34 - Absorpčný papier do fajok, bloky, zväzky
cigaretových papierikov, cigaretové filtre, cigaretové náustky, cigaretový papier, cigary, čističe na
fajky, fajky, kazety na cigary s výnimkou kaziet
z drahých kovov, kazety na cigarety s výnimkou
kaziet z drahých kovov, orezávače na cigarové
špičky, škatuľky na cigary, tabak, vrecúška na
tabak, zapaľovače pre fajčiarov, zásobníky s plynom do zapaľovačov, tabatierky na cigarety s
výnimkou z drahých kovov, tabatierky na cigary
s výnimkou z drahých kovov.
(540)

(591) biela, červená, čierna
(731) LUMARKT, s. r. o., Hutnícka 1, 040 01 Košice, SK;

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

2894-2003
10.10.2003
9, 16, 35, 36, 38, 41, 42
9 - Elektrické, elektronické, optické, meracie,
signalizačné a kontrolné prístroje a nástroje a prístroje na vyučovanie (pokiaľ sú obsiahnuté v tejto triede); prístroje na záznam, prenos, spracovanie a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; strojom čitateľné nosiče na záznam dát; predajné automaty a mechanizmy prístrojov na mince; prístroje na spracovanie dát a počítače; všetky uvedené tovary slovenského pôvodu.
16 - Tlačiarenské výrobky, a to potlačené a/alebo
plastické mapy z tvrdého papiera alebo z plastu;
učebné a vyučovacie pomôcky (s výnimkou prístrojov); kancelárske potreby (s výnimkou nábytku); všetky uvedené tovary slovenského pôvodu.
35 - Reklama a vedenie podniku, zber a dodávanie dát, správ a informácií, služby databanky,
a to prenájom prístupového času k databázam
a ich prevádzka, prenájom zariadenia na spracovanie dát.
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36 - Finančné služby; služby nehnuteľností.
38 - Telekomunikácie; prevádzka a prenájom zariadenia na telekomunikácie, najmä pre rozhlas
a televíziu.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; organizácia
športových a kultúrnych akcií; publikovanie
a vydávanie kníh, časopisov a iných tlačovín
a príslušných elektronických médií (vrátane CD-ROM a CD-I).
42 - Tvorba programov na spracovanie dát; prenájom počítačov; projektovanie a plánovanie telekomunikačných zariadení.
(540) T-Telecom Slovakia
(731) Deutsche Telekom AG, Friedrich - Ebert - Allee 140,
53113 Bonn, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

2936-2003
14.10.2003
9, 28, 38, 39, 41
9 - Nahrané audio- a videonahrávky všetkých
druhov na všetkých druhoch nosičov, najmä diskoch, disketách, gramofónových platniach, magnetofónových páskach, CD-ROM; herné zariadenie prispôsobené alebo určené na použitie v spojení s televízormi, monitormi alebo inými formami zobrazovacích zariadení oddelenými od
herných zariadení; zariadenia pre videohry a zariadenia pre počítačové hry; vybavenie a zariadenie pre počítačové hry obsahujúce pamäťové
jednotky, najmä disky a diskety; ručné zariadenia
a prístroje na hranie elektronických hier; herné
samostatné a sebestačné prístroje, najmä ručné,
nevyžadujúce oddelené zariadenia, ako napr. televízor, monitor na hranie hier a obsahujúce herné zariadenia so samoobslužným displejom, ale
ktoré môžu byť aj pripojené k televízoru a tiež
také, u ktorých môže byť hra zmenená vložením
kazety s hrou; počítačové herné zariadenia obsahujúce pamäťové jednotky, hlavne disky a diskety, ručné zariadenia a prístroje pre hranie elektronických hier, herné samostatné a sebestačné
prístroje obsahujúce herné zariadenia so samostatným displejom, ale ktoré môžu byť aj pripojené k televízoru a taktiež také isté herné prístroje
s hernými kazetami; interaktívny počítačový herný softvér sťahovaný z globálnej počítačovej siete; okuliare a slnečné okuliare.
28 - Hracie automaty s výnimkou automatov
fungujúcich po pripojení na televízne prijímače,
hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením
mince a/alebo kariet.
38 - Distribúcia prostriedkov zábavy, najmä videozáznamov, filmov a televíznych programov
prostredníctvom televízneho vysielania.
39 - Distribúcia tovaru, najmä DVD, videozáznamov, filmov a televíznych programov na dobierku, doručovanie tovaru najmä DVD, videozáznamov, filmov a televíznych programov.
41 - Produkcia prostriedkov zábavy, najmä DVD,
videozáznamov, filmov a televíznych programov.
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

(731) Southern Signal Entertainment, S. A. de C. V.,
Cerro de las Mintras, Colonia Obispado 2611,
Monterey, Nuevo León, MX;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

2937-2003
14.10.2003
9, 28, 38, 39, 41
9 - Nahrané audio- a videonahrávky všetkých
druhov na všetkých druhoch nosičov, najmä diskoch, disketách, gramofónových platniach, magnetofónových páskach, CD-ROM; herné zariadenie prispôsobené alebo určené na použitie v spojení s televízormi, monitormi alebo inými formami zobrazovacích zariadení oddelenými od
herných zariadení; zariadenia pre videohry a zariadenia pre počítačové hry; vybavenie a zariadenie pre počítačové hry obsahujúce pamäťové
jednotky, najmä disky a diskety; ručné zariadenia
a prístroje na hranie elektronických hier; herné
samostatné a sebestačné prístroje, najmä ručné,
nevyžadujúce oddelené zariadenia, ako napr. televízor, monitor na hranie hier a obsahujúce herné zariadenia so samoobslužným displejom, ale
ktoré môžu byť aj pripojené k televízoru a tiež
také, u ktorých môže byť hra zmenená vložením
kazety s hrou; počítačové herné zariadenia obsahujúce pamäťové jednotky, hlavne disky a diskety, ručné zariadenia a prístroje pre hranie elektronických hier, herné samostatné a sebestačné
prístroje obsahujúce herné zariadenia so samostatným displejom, ale ktoré môžu byť aj pripojené k televízoru a taktiež také isté herné prístroje
s hernými kazetami; interaktívny počítačový herný softvér sťahovaný z globálnej počítačovej siete; okuliare a slnečné okuliare.
28 - Hracie automaty s výnimkou automatov
fungujúcich po pripojení na televízne prijímače,
hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením
mince a/alebo kariet.
38 - Distribúcia prostriedkov zábavy, najmä videozáznamov, filmov a televíznych programov
prostredníctvom televízneho vysielania.
39 - Distribúcia tovaru, najmä DVD, videozáznamov, filmov a televíznych programov na dobierku, doručovanie tovaru najmä DVD, videozáznamov, filmov a televíznych programov.
41 - Produkcia prostriedkov zábavy, najmä DVD,
videozáznamov, filmov a televíznych programov.

(540) SOUTHERN SIGNAL
(731) Southern Signal Entertainment, S. A. de C. V.,
Cerro de las Mintras, Colonia Obispado 2611,
Monterey, Nuevo León, MX;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

3115-2003
24.10.2003
36, 38
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva, homebanking, bankové služby, finančníctvo, finančné poradenstvo, prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov, vedenie
bankových účtov klientov, poskytovanie výpisov
z bankových účtov klientov, úvery, pôžičky a iné
formy financovania, investovanie do cenných
papierov na vlastný účet, elektronický prevod
kapitálu, vydávanie cenín a cenných papierov,
vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových a debetných
kariet, bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov, záruky, kaucie, ručenie, otváranie akreditívov, obstarávanie inkasa, vrátane
dokumentárneho inkasa, obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi, hospodárenie s cennými papiermi klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment), uloženie a správa
cenných papierov alebo iných hodnôt, prenájom
bezpečnostných schránok a denného a nočného
trezoru, úschova cenností v bezpečnostných
schránkach, finančné odhady a oceňovanie
v oblasti bankovníctva, zmenárenská činnosť,
poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta, elektronické zobrazovanie, komunikácia, posielanie a prenos správ, dát
a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mail) a svetovej počítačovej siete (internet).

(540) Gala
(731) UniBanka, a. s., Vajnorská 21, 832 65 Bratislava, SK;
(740) Beňa Matej, JUDr., advokát, Bratislava, SK;

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

3123-2003
27.10.2003
7, 8, 9
7 - Strojové náradie s výnimkou náradia na ručný
pohon.
8 - Ručné nástroje a náradie (na ručný pohon).
9 - Náradie s el. pohonom patriace do tejto triedy.

(540)

(591) žltá, modrá
(731) ERBA NÁRADIE s. r. o., Uhrova 24, 831 01
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

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

3191-2003
14.11.2003
5
5 - Farmaceutické výrobky.

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

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

parkov; vzdelávacie a zábavné služby poskytované v tematickom parku a/alebo vo vzťahu k nemu; služby herní; šou na živo; prezentácia predstavenia na živo; divadelná produkcia; estrádne
služby; služby zábavných parkov; kultúrne, zábavné a športové služby týkajúce sa dovoleniek
a športových kempov; služby týkajúce sa knihovní; služby knižných klubov; služby pojazdných knihovní; súťaže a súťažné šou a programy; diskotékové služby; zaisťovanie zábavných,
kultúrnych a vzdelávacích výstav; služby zaisťujúce kiná a ich zariadenia; organizácia hudobných a divadelných udalostí, ich prevádzka
a usporiadanie; služby zábavných a vzdelávacích
klubov.

3190-2003
14.11.2003
5
5 - Farmaceutické výrobky.

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

3317-2003
13.11.2003
349.347
8.8.2003
UY
38, 41
38 - Spoje (telekomunikácie), najmä televízne
a rádiové vysielanie; internetové vysielanie a vysielanie na uzavretých obvodoch; televízne vysielanie káblové a satelitné; komunikácie a vysielanie cez celulárne telefóny; komunikácie pomocou počítačových terminálov; služby elektronických bulletinov.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; športové
aktivity; najmä produkcia, prezentácia, distribúcia filmov zahrnutá v tejto triede a prenájom filmov; produkcia, prezentácia, distribúcia televíznych a rádiových programov zahrnutá v tejto
triede a prenájom televíznych a rádiových programov; produkcia, prezentácia, distribúcia zvukových a videonahrávok zahrnutá v tejto triede
a prenájom zvukových a videonahrávok; informačné služby týkajúce sa zábavy; produkcia zábavných šou a interaktívnych programov na distribúciu prostredníctvom televíznych, káblových,
satelitných, audio- a videomédií, kaziet, laserových diskov, počítačových diskov a elektronických prostriedkov; produkcia a zaistenie zábavy,
noviniek a informácií prostredníctvom komunikačných a počítačových sietí; zábavné služby on-line; služby zábavných parkov a tematických
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(540) JETIX
(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., 500 South Buena Vista Street, Burbank 91521, California, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

3351-2003
14.11.2003
76/517405
27.5.2003
US
7, 9, 10, 12, 17, 37
7 - Kropiace zariadenia a rozstrekovače používané na lakovanie a natieranie, insekticídy, v stavebníctve, na priemyselné využitie, využitie
v domácnostiach a v ich súčastiach, ventily regulujúce tlak vzduchu ako časti strojov, elektrické
pumpy, kompresory a ventilátory, prúdové vývevy a vákuové pumpy, elektrické motory do
strojov s výnimkou motorov do pozemných vozidiel, vrtné korunky elektrických prístrojov,
energiou poháňané prístroje na inštaláciu elektrických vodičov do elektroinštalačných rúrok
a priechodov, to jest valce plnené stlačeným plynom a vybavené ventilmi, hadicami a rúrkami,
adaptérmi, spúšťadlami a štartérmi, spúšťadlami,
zásuvkami a dýzami do kaziet so stlačeným plynom, prídavné zariadenia k spúšťadlám, štartérom, zásuvkám a dýzam, zavádzače a zasunovače
kaziet, vstupné adaptéry, zachytávače kaziet, navíjacie cievky, elektrické píly so striedavým
ostrím (priečnice), súpravy obsahujúce komponenty na opravu a obnovu rotačných zubových
čerpadiel na bezvodové kvapaliny a skladajúce sa
z hnacích a voľnobežných dvojkolies, hnacích
hriadeľov, krytov púmp a čerpadiel, klapiek, ložísk a prstencov, vysávače a ich prídavné a prípojné zariadenia, najmä trubice a spojovače trubíc, prípravné a prípojné zariadenia na čistenie
podláh, prídavné a prípojné zariadenia na čistenie
kobercov, kefy na steny, prídavné a prípojné zariadenia na čistenie štrbín a špár, prípojné zariadenia na čistenie čalúnenia a poťahov a náhradné
diely k uvedeným tovarom.
9 - Súpravy káblov.
10 - Pumpy na zdravotnícke účely, rozprašovače
na lekárske účely, respirátory na lekárske účely,
odsávače na lekárske účely.
12 - Vzduchové pumpy pre dopravné prostriedky.
17 - Izolácia a obalové vložky, súpravy izolácií
a nekovových páskových tesnení, montážne tesnenia.
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37 - Údržba, opravy, renovácie v oblasti kompresorov a púmp, preventívne udržovacie programy
v odbore kompresorov a púmp, programy výmen
púmp, záručné opravy a rozšírené záručné opravy v odbore kompresorov a púmp.

(540) RIETSCHLE THOMAS
(731) Thomas Industries, Inc., 4360 Brownsboro Road,
Suite 300, Louisville, Kentucky 40232, US;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(210) 3399-2003
(220) 20.11.2003
8 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
(511) 1 - Chemické výrobky pre priemysel, vedu, fotografie, chemické výrobky pre poľnohospodárstvo
s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov
a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, chemické výrobky pre záhradníctvo s výnimkou fugicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov
proti parazitom, chemické výrobky pre lesníctvo
s výnimkou fungicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom, živice umelé a syntetické
v surovom stave, plastické hmoty v surovom stave, betónové spojivá, prírodné a priemyselné
pôdne hnojivá, priemyslové spojivá a lepidlá, prípravky na odstraňovanie leštidiel, hydroxid sodný na priemyselné účely, peroxid vodíka, rozpúšťadlá pre fermeže a laky, hasiace zmesi, prípravky na kalenie kovov a prípravky pre zváranie kovov, protipožiarne prípravky, chemické výrobky,
určené ku konzervovaniu potravín, apretačné prípravky na žehlenie bielizne, kyselina citrónová
na priemyselné účely, kalcinovaná sóda, sladidlá
umelé, chemické výrobky, glukóza pre priemyselné účely, triesloviny, papier a tkaniny na planografické kópie a ostatné papiere patriace do
tejto triedy, papieroviny, papiere citlivé na svetlo, indikátorový papier, drevený lieh a produkty
z destilácie surového drevného liehu, drevný
ocot, drevo ako chemické činidlo, etylalkohol,
brzdové kvapaliny, prípravky proti zahmlievaniu
šošoviek, destilovaná voda, metylalkohol, filtračné materiály, glycerín na priemyselné účely, grafit na priemyselné účely, impregnačné chemické
prípravky pre kože a textil, kyseliny, priemyselné
chemikálie, filmy citlivé neexponované, filmy
röntgenové, neexponované, fotografické redukčné činidlá, fotografické dosky so svetlocitlivou
vrstvou, fotografické emulzie, fotografické senzibilizátory, fotografické vývojky, chemické prípravky na použitie vo fotografii, lepidlá na obuv,
lepidlá na papierové tapety, lepidlá na plagáty,
lepidlá na priemyslové účely, lepidlá škrobové
s výnimkou kancelárskych lepidiel a lepidiel pre
domácnosť, lepidlá s výnimkou kancelárskych
lepidiel a lepidiel pre domácnosť, tmely patriace
do tejto triedy, spojivá pre obkladačky, lepidlo na
apretáciu a náter, lepidlo na kožu, lepivé prípravky na ošetrovanie stromov, papierovina.
2 - Farby, nátery a laky, fermeže, laky, ochranné
prostriedky proti hrdzi a proti hnilobe dreva,
antikorózne prípravky, farbivá, moridlá, živice
prírodné v surovom stave, kovy lístkové a práš-

kové pre maliarov a dekoratérov, tlačiarov
a umelcov, drevá farbiarske a výťažky z nich,
farbivá na potraviny a likéry, farbivo - farbivo
cukrový kulér, farbivá na farbenie odevov, kalafuna, fólie (kovové) pre maliarov, dekoratérov,
tlačiarov a umelcov, glazúry, farba na grafické
práce, lepidlá pre farby, ochranné prípravky na
kovy, ochranné prípravky na drevo, riedidlá na
farby, riedidlá pre laky, prípravky na odstraňovanie tapiet, tempery, tlačiarenské farby, tlačiarenské pasty, tlačové farby, tuše, sklenársky tmel,
tonery do kopírovacích strojov a zariadení, zahusťovače farieb.
3 - Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky,
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese, prípravky na brúsenie, brúsne plátna a papiere, čistidlá, mydlá, voňavkárske výrobky, vonné oleje,
kozmetika, vlasové prípravky, vlasové vody,
ústne vody, kozmetické prípravky na pestovanie
pokožky, kozmetické prípravky všetkých druhov,
napr. pre kúpele, krémy, krieda na čistenie, kozmetické ceruzky, kolínska voda, čistiace mlieka
na toaletné účely, esencie, kozmetické prísady do
kúpeľov, kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely, pleťové masky, kozmetické potreby,
pomády, púdre, toaletné farbivá, farby na vlasy,
odfarbovače, laky na vlasy, líčidlá, rúže, vody po
holení, umelé očné riasy, odličovacie prípravky,
šampóny na telo i na vlasy, toaletné a čistiace
prípravky, depilačné prípravky, dezodoranty na
osobnú potrebu, lepidlá na kozmetické účely, peroxid vodíka na kozmetické účely, politúry, papier brúsny, pieskové plátno (brúsny papier), papier leštiaci, papier lesklý (leštiaci), papier pudrovací (pre parfumériu), papierové vodidlá na líčenie očí, drevo (prostriedky na čistenie a leštenie), antistatické prípravky na použitie v domácnosti, zubné pasty, prípravky na holenie, holiace
mydlá, kvapaliny na umývanie skiel do ostrekovačov vozidiel, krém na obuv, krémy na kožu,
bieliace a čistiace prípravky na kože, leštidlá, leštiace krémy na obuv, vosky na obuv, erotické
pomôcky patriace do tejto triedy (napr. masážne
a lubrikačné gély).
4 - Priemyslové oleje a tuky (okrem olejov a tukov jedlých a éterických olejov), mazadlá, mazivá plastické, ostatné oleje patriace do tejto triedy,
olejové zmesi na zmäkčovanie tkanín, prostriedky na pohlcovanie, zavlažovanie a viazanie prachu, palivá (vrátane motorových palív) a osvetľovacie prostriedky, sviece, sviečky, knôty na
svietenie, drevo palivové.
5 - Náplasti, obväzový materiál, absorpčné tampóny, vata na lekárske účely, gáza na obväzovanie, leukoplast, dezinfekčné prípravky, hygienické potreby na osobnú hygienu, výrobky farmaceutické, veterinárske a hygienické, diabetické prípravky na liečebné účely, potrava pre dojčatá,
doplnky potravín, minerálne vody a soli, to všetko s liečebnými účinkami, mlieko pre dojčatá,
materiály na plombovanie zubov a na zubné odtlačky, výrobky na hubenie škodlivých zvierat
v tejto triede, fungicídy, herbicídy, pesticídy, repelenty, prípravky proti molám, muchám a ostatnému hmyzu, mucholapky, prípravky na hubenie
hlodavcov, prípravky na umývanie psov, prí-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (zverejnené ochranné známky)
pravky na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely, hygienické nohavičky, obrúsky napustené farmaceutickými vodičkami a vložky hygienické alebo menštruačné, liečivé prípravky do
kúpeľa, liečivá pre humánnu medicínu, plné lekárničky, lekárske prípravky na chudnutie, diétne
potraviny prispôsobené na lekárske účely, glukóza na lekárske účely, sladidlá na liečebné účely.
6 - Obyčajné kovy v surovom a polospracovanom stave a ich zliatiny, umelecko-priemyselné
výrobky z obyčajných kovov, sochy alebo sošky
z obyčajných kovov, nábytkové kovanie, umelecké diela z obyčajných kovov, surové železo,
hliník, odliatky kovové, odliatky z liatiny, odliatky zo šedej liatiny, odliatky z hliníka, modely
zlievarenské kovové, kovové lejárske formy, lešenie kovové, laná kovové, obkladové dosky
a dlaždice kovové, dvere kovové, dvere kovové
žiaruvzdorné, dvere z kujného železa, dverné rámy kovové, okenné kovanie kovové, okenné rámy kovové, okná kovové, okenné nastavovače,
mreže, haly kovové montované, závesy kovové,
závesné systémy na stropné podhľady, panely
kovové, kovové stavebné dielce, kovové rúrky,
kovové lišty na stavbu stropov a stien, valcované
profily z plechu, pretlačované profily, kotvy, nákovy, zvony, koľajnice a iný kovový materiál pre
železnice, reťaze ( s výnimkou hnacích reťazí pre
vozidlá), kovové káble a neelektrické drôty, zámočnícke výrobky, kovové rúry, pokladničky
alebo schránky bezpečnostné, oceľové guľôčky,
podkovy, klince a závity, iné výrobky z kovu (nie
z drahých kovov) neobsiahnuté v iných triedach,
rudy, nádoby valcovité kovové, kovové bubny
a nádoby na stlačený plyn, fitingy - spojky na potrubie kovové, parné potrubie, kovové potrubia
a rúry ústredného kúrenia, kolíky a tyče stanové
z kovu, reklamné tabule - v rámci tejto triedy,
kovové armatúry na inštalácie plynu.
7 - Stroje a obrábacie stroje, miešačky betónu
alebo malty, miešačky betónovej zmesi pre stavebníctvo, miešačky asfaltu, motory (okrem motorov do pozemných vozidiel) a ich súčiastky,
súkolesia a hnacie remene (nie pre pozemné vozidlá), poľnohospodárske stroje, liahne, tlakové
filtre (časti strojov alebo motorov), čerpadlá na
ústredné kúrenie, parné kotly ako stroje, sústruhy, obrážačky, žeriavy nákladné, žeriavy točné,
žeriavy pojazdné - mostné, žeriavy stabilné alebo
otočné a ich súčasti alebo príslušenstvo ako: navijaky, stožiare, vrátky, bubny, stroje elektrické
(generátory), generátory prúdu, stroje na postrek
(maľbu) stien, čerpadlá (stroje), čistiace elektrické stroje a prístroje, alternátory, striekacie pištole
na farbu, brúsky ako stroje, parné generátory ako
stroje, frézky - stroje, hobľovky, kompresory,
dynamá, kladkostroje, lisy, ložiská, píly - stroje,
kuchynské stroje elektrické, kuchynské elektrické roboty, mäsové mlynčeky - ako stroje, miesiace kuchynské stroje elektrické, mixéry - stroje,
šľahače elektrické pre domácnosť, mlynčeky
elektrické pre domácnosť, ručné nástroje a náradia na iný než ručný pohon, umývačky na riad,
pračky na pranie a farbenie, sekačky na trávu,
zváracie stroje elektrické, šijacie stroje, elektrické ručné vŕtačky, vysávače prachu, hadice k vysávačom prachu, príslušenstvo na rozptyľovanie
vôní a dezinfekčných prípravkov na vysávanie
prachu.
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8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom, sečné
zbrane, britvy, sekery, poľné lopatky, lovecké
nože, brúsky, diamanty pre sklárov, dláta, frézy - nástroje, hoblíky, vrtáky - ručné nástroje, rezné
nástroje, ručné vŕtačky, čepele holiace, depilačné
prístroje, elektrické a neelektrické, holiace súpravy, puzdrá na holiace stroje a britvy, holiace
strojčeky elektrické alebo neelektrické, britvy,
vreckové nože, nože, nožiarske tovary, príbory,
nožnice, nože pre nožnice, nožničky na nechty
(elektrické alebo neelektrické), nožnice na strihanie fúzov, nožnice na strihanie zvierat, nožnice
na konáre, nožnice záhradnícke, pilníky (nástroje), pilníky na nechty, záhradnícke náradie (ručné).
9 - Elektrické akumulátory vrátane pre vozidlá,
elektrické batérie, nabíjacie, elektrické cievky
a držiaky elektrických cievok, elektrické ovládacie a rozvodné dosky, elektrické spínacie dosky, elektrické spínače, elektrické poistky, elektrické poplašné zvončeky, elektrické prípojky,
elektrické prístroje na odporové zváranie, elektrické transformátory, elektromery, elektrické vedenia, prístroje na lokalizovanie izolačných porúch, elektrické vodiče, elektrické výbojky (nie
na svietenie), elektrický izolovaný drôt, elektródy na elektrické zváranie, prístroje a nástroje vedecké, elektrické a elektronické zariadenia na
dozor, preverovanie a diaľkové ovládanie priemyslových operácií, elektrické prístroje dozorovacie, kontrolné a dohliadacie, elektrické rozvodné dosky, prístroje na lokalizovanie porúch
na elektrickom vedení, navigačné, geodetické,
fotografické, kinematografické, optické, prístroje, fotografické náradie a príslušenstvo, hľadáčiky a objektívy, (fotografické), fotografické statívy, osvetľovacie statívy, nástroje na váženie, meranie, signalizovanie, na účely kontrolné
(inšpekčné), záchranné a na výučbu, automaty
hudobné, hracie skrine uvádzané do činnosti
vhodením mince, zapisovacie pokladnice a počítacie stroje, hasiace prístroje, automaty na tovar,
plynomery, batérie pre vreckové svietidlá, buzoly, výpočtová technika všetkého druhu vrátane
periférnych zariadení a komunikačných zariadení; telekomunikačná technika všetkého druhu
vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou, počítače - hardvér vrátane počítačových
doplnkov, užívateľské počítače, prenosné počítače, mikropočítače, notebooky a laptopy, polovodiče, mikroprocesory, integrované obvody, súpravy počítačových čipov, základné dosky počítača a prídavné dosky, dosky na počítačovú grafiku, hardvér pre počítačovú sieť, adaptéry pre
počítačovú sieť, prepínače, smerovače a vedľajšie ústredne, počítačové periférie a elektronické
zariadenia na použitie s počítačmi, počítačové
klávesnice, guľové ovládače ako príslušenstvo
k počítaču, zariadenia počítačovej myši, počítačové vstupné zariadenia, monitory, videoprístroje, dosky s plošnými spojmi na video, prístroje
a zariadenia na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie
a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a alebo rozširovanie zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát, nahrané programy na komprimovanie a dekomprimovanie dát (softvér),
prístroje na skúšanie a kalibrovanie počítačových
súčiastok, set-top boxy (časť hardvéru spojeného
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s televíznym prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie s internetom, inými káblovými/digitálnymi zdrojmi, a tak fungovať ako počítač), počítačové programy na riadenie sietí, počítačové obslužné programy, systémový softvér na prevádzku počítačov, počítačové programy na záznam,
spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát,
počítačové programy na vytváranie webových
stránok, počítačové programy na prístup
a použitie internetu, prístroje na spracovanie informácií, nosiče dát magnetické, magnetické médiá, nosiče dát optické, nosiče zvukových nahrávok, nosiče softvéru, videokaziet, CD disky; kancelárska technika - tlačiarne, telefóny, faxy, fotokopírky, skartovače, prístroje a nástroje vedecké,
prístroje a nástroje navigačné, prístroje a nástroje
geodetické a prístroje pre bezdrôtovú telegrafiu;
fotoaparáty, digitálne fotoaparáty, fotoelektrické
bunky, fotobunky, špeciálne puzdrá na fotografické aparáty, sušičky na fotografické snímky - pozitívy, leštiace zariadenia na fotografické
snímky (pozitívy), fotokomory, fotolampy do
tmavých komôr, fotometre, pamäťové médiá pre
digitálne fotoaparáty, fotografické filtre, odkvapávače na fotografické účely, spúšte uzávierok
(fotografia ako obor), stabilizátory na osvetľovacie prístroje, statívy na fotoaparáty, UV filtre na
fotografické účely, zväčšovacie prístroje (fotografia ako obor), prístroje a nástroje na meranie
a váženie; prístroje a nástroje signalizačné; prístroje a nástroje na účely záchranné a učebné;
prístroje na záznam a reprodukciu hovoreného
slova; rozhlasové a televízne prijímače a vysielače; satelitné prijímače; gramofóny; audiovizuálna
technika všetkého druhu; magnetofóny všetkého
druhu; kancelárske stroje dierovacie, zariadenie
na spracovanie dát; zapisovacie pokladnice a počítacie stroje, prenosné prepájacie medzičlánky
pre hlavné počítače; meracie prístroje a nástroje;
meracie prístroje so záznamovými prvkami; merače elektriny a elektrické meracie prístroje;
elektrické a elektronické zariadenia na výpočet
a predávanie štatistických údajov a informácií,
ako i na dohľad, overovanie a diaľkové ovládanie
priemyslových operácií; elektronické informačné, elektrotechnické prístroje patriace do tejto
triedy.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, zubné a veterinárske, umelé údy, oči a zuby, ortopedické
potreby, materiál na zošívanie rán, detské cumlíky, detské fľašky, elastické pančuchy na chirurgické účely, pomôcky na dojčenie, kondómy,
prezervatívy, masážne prístroje, rukavice masážne, rukavice na lekárske účely, teplomery na lekárske účely, erotické pomôcky (umelé i kovové
penisy, vrátane elektrických, umelé vagíny, vákuové pumpy, nafukovacie panny, venušine guľôčky).
11 - Zariadenia osvetľovacie, elektrické stropné
svietidlá, žiarovky, elektrické zapaľovadlá, elektrické prístroje na sušenie rúk, elektrické radiátory, elektrické kúriace prístroje, elektrické výbojky na svietenie elektronické zariadenia na čistenie vzduchu, elektrické žiarovky na vianočné
stromčeky, elektrické žiarovky s vláknami zo
vzácnych zemín, kúrenárske a chladiace zariadenia, tlakové vodné nádrže, kúrenisko k parným

kotlom, kotly plynové, kotly elektrické, elektrické kúrenárske prístroje, svietidlá a osvetľovacie
sústavy na osvetlenie interiérov, lampy letovacie,
lampy veľké stojacie, lampy bezpečnostné, lampový reflektor, pece metalurgické, najmä na vypaľovanie práškových farieb, kúrenárske zariadenia na výrobu pary, klimatizačné zariadenia,
zariadenia na varenie, chladenie, sušenie, vetranie, na rozvod vody a zariadenia zdravotnícke - v rámci tejto triedy, bojlery s výnimkou bojlerov ako častí strojov, horáky plynové, prípojky
pre horáky, kachle všetkých druhov, kachle na
tuhé palivá, kachle na všetky plynové palivá, kotly - v rámci tejto triedy, kotly plynové, klimatizačné zariadenia a prístroje, kohútiky vodovodné
a ich kuželky, komínové posúvače, kotlové rúrky, parné generátory, radiátory, plynové armatúry (regulačné a bezpečnostné príslušenstvo pre
plynové prístroje a vedenie), kúrenárske žiarové
telesá, kúrenárske zariadenia, kúrenárske zariadenia pre všetky palivá tuhé, tekuté a plynné, papierové lampy, (lampióny), vreckové elektrické
svietidlá, svietidlá plynové a petrolejové, zariadenia na varenie, variče elektrické, reflektory na
vozidlá.
12 - Vozidlá, dopravné prostriedky pozemné,
vzdušné alebo vodné, mopedy, motocykle, motory do pozemných vozidiel, spojky a prevodové
zariadenia pre pozemné vozidlá, vznášadlá, miešače betónu na vozidlách, spojlery a kryty na vozidlá, karosérie, karosárske diely, kryty na kolesá, kanoe, kajaky, športové lode, turistické lode,
pádla, veslá, bicykle a ich časti patriace do tejto
triedy, bicykle a výrobky pre bicykle, ako i ich
súčasti, doplnky pre bicykle, príslušenstvo a náhradné diely bicyklov patriace do tejto triedy,
motorové bicykle, člny vrátane člnov motorových, člny - klzáky, pramice, hustilky na pneumatiky automobilových a bicyklov, duše pre bicykle, surfing (dosky pre prevádzku vodného
športu) s motorom, sane na dopravu, tiež motorové, sedačky bezpečnostné pre deti (prispôsobené vozidlu), dvojkolesové vozíky, elektromobily,
nosiče na batožinu, detské kočiariky, pneumatiky, poťahy na sedadlá vozidiel, traktory, trojkolky.
14 - Vzácne kovy a ich zliatiny a výrobky z týchto látok alebo postriebreného, alebo pozláteného
kovu, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, klenoty, bižutéria, drahokamy, hodinárske výrobky
a iné chronometrické zariadenia, brošne ako
šperky, budíky, klenoty, riady z drahých kovov,
náhrdelníky, náramky ako šperky, náušnice, šperky, šperkovnice (z drahých kovov).
15 - Hudobné nástroje (s výnimkou gramofónov
a rádioprístrojov), elektronické hudobné nástroje.
16 - Obrazy, umelecké predmety v rámci tejto
triedy, maľby, obrazy, obrazy maľované (tiež
olejomaľby), rytiny, rytiny všetkých druhov (drevorytiny, hĺbkotlač, medené rytiny, lepty, tlače
napodobujúce rytiny), papier a výrobky z papiera, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, lepenka a kartonážne výrobky, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach, lepenkové škatule, lepenka
formovaná, lepenkové trubice, lepiace pásky na
kancelárske účely a na použitie v domácnosti,
obaly na spisy, obaly ochranné na knihy, tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy, knihárske výrob-
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ky, mapy, fotografie, papiernický tovar, lepidlá
(kancelárske a pre domácnosť), potreby pre
umelcov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach,
štetce, písacie stroje a kancelárske potreby
(okrem nábytku), učebné a školské potreby a pomôcky (okrem prístrojov), tlačiarenské typy,
štočky, obalové materiály z plastických hmôt,
všetky papiere patriace do tejto triedy, obaly fliaš
z vlnitej lepenky, papierové obaly na poštové zásielky, papierové ústrižky, papierové ochranné
obaly, papierové ozdoby, papierové serpentíny
(ozdoby) - papiernicky tovar, papierové vložky
pre kuchynský nábytok, papierové vzory, výrobky z papieroviny (napr. lisované ozdoby) patriace
do tejto triedy, papierový odpad, výrobky z papierovej hmoty neobsiahnuté v iných triedach,
drevolepenka pre papiernictvo.
17 - Akustické dosky a panely, akustické zábrany, obklady ochranné (zvukovo- a tepelnoizolačné), elektrický izolačný materiál, izolátory, kaučuk, gutaperča, guma, balata a náhradky, výrobky z týchto hmôt pokiaľ nie sú obsiahnuté
v iných triedach, dosky a tyče z plastických hmôt
(polotovary), hmoty tesniace, upchávkové a izolačné, tepelný izolačný materiál, izolačné tkaniny
z rôznych hmôt, bridlica azbestová, izolačne tkaniny zo sklenej alebo minerálnej vlny, azbest,
sľuda a výrobky z nich, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach, hadice (okrem kovových), fitingy nekovové, hmoty a obklady zamedzujúce vyparovanie z kotlov a bojlerov - v rámci tejto triedy, papier (izolačný-), papier do elektrických
kondenzátorov, armatúry na inštalácie plynu
s výnimkou kovových, kovové izolačné fólie, fólie viskózové okrem fólií na balenie, fólie z regenerovanej celulózy okrem fólií na balenie a fólie
z plastov okrem fólií na balenie.
18 - Koža a imitácie kože, výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté do iných tried, kožená galantéria, kože zo zvierat, kufre a batožiny,
dáždniky, slnečníky a palice na podporu pri chôdzi, biče a sedlárske výrobky, kožené remene,
remienky, opasky, batohy, krosná, chlebníky,
lodné vaky, tašky ručné, tašky a kabely športové,
tašky pre školákov, aktovky, diplomatky, kabelky, kožený tovar, neobsiahnuté v iných triedach,
kožušiny, obojky, peňaženky.
19 - Stavebný materiál nekovový, neohybné rúrky nekovové pre stavebníctvo, stavebné drevené
polotovary, drevené montované stavby, najmä na
táborenie (podsady pod stany, jedálne, umyvárne,
WC), drevo na debny, drevo na dyhy, drevo preglejkové, formovateľné drevo, drevo stavebné,
drevo tvarované ako stavebný materiál, drevo
prispôsobené na liatie (zmes dreveného prachu)
ako stavebný materiál, lepenka na stavebné účely, drevolepenka pre stavebníctvo, drevo banské,
podlahy, podlahy a stropy pre stavby s výnimkou
kovových, materiály pre jednoliatu podlahu, podlaha drevená, nekovové materiály pre stavbu
podláh, bazény plavecké (nekovové), rúrky pre
drenáže (nekovové), náterové hmoty pre stavebníctvo, skleníky, vráta s výnimkou kovových,
obklady stien z plastických hmôt.
20 - Lišty, rámy a rímsy drevené na rámy obrazov, textilné rolety, umelecko-priemyselné výrobky v rámci tejto triedy, umelecké truhlárske
výrobky, sochy alebo sošky z dreva, vosku, sadry
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alebo plastických hmôt, umelecký nábytok, nábytok všetkého druhu, nábytok čalúnený, nábytok v tvare truhiel a skríň, zrkadlá a ich rámy,
obrazové rámy, modely zlievarenské z dreva
a plastov, nábytok pre kemping, ložné potreby
v rámci tejto triedy, tabuľky nekovové ako nábytkové doplnky, spacie vrecia na kempovanie,
nekovové kolíky, kolíky stanové drevené, nádoby tuhé z plastických hmôt na balenie, výrobky
(pokiaľ nie sú obsiahnuté v iných triedach)
z dreva, z korku, trstiny, tŕstia, vŕbového prútia,
rohoviny, kosti, slonoviny, kostíc, korytnačiny,
jantáru, perleti, morskej peny, buničiny, z náhradok týchto hmôt alebo z plastických hmôt, drevené postele, drevené stojančeky patriace do tejto
triedy, drevené výrobky (neobsiahnuté v iných
triedach), drevené trámy, stoličky s kolieskami.
21 - Kuchynské náradie s výnimkou drahých kovov, kuchynský a jedálenský riad, nie z drahých
kovov, nádoby a potreby pre domácnosť alebo
kuchyne patriace do tejto triedy, drobné náradie
a prenosné nádoby pre domácnosť a kuchyne (nie
z drahých kovov alebo z kovov plátových-dublé), hrnce, kastróly, hrebene a umývacie huby, kefy (s výnimkou štetcov), kefársky materiál,
pomôcky a látky na čistenie patriace do tejto
triedy, drôtenky, sklo surové alebo polospracované (s výnimkou stavebného skla), tovar sklenený, porcelánový a kameninový neobsiahnutý
v iných triedach, nádoby tlakové ako kuchynské
potreby s výnimkou elektrických, tlakové hrnce
s výnimkou elektrických, nádoby vákuové ako
kuchynské potreby s výnimkou elektrických, papierové utierky napustené čistiacim alebo pracím
prostriedkom na čistenie riadu, riad z plastických
hmôt pre domácnosť, papierové tácky, riad tábornícky, fľaše poľné, fľaše cestovné, fľaše vákuové, fľašové podložky s výnimkou papierových, nie ako prestieranie, fľaše ochladzovacie,
kefky na zuby; cukorničky, čajníky, čajové súpravy, kávové súpravy, všetko s výnimkou z drahých kovov; dávkovače mydla, džbánky s výnimkou z drahých kovov, kuchynské formy
a formičky, hlboké misy, kýbliky, kvetináče, koše na odpadky, mopy, naberačky, nočníky, panvice, koreničky, podnosy s výnimkou z drahých
kovov, kovové ražne na použitie v kuchyni, zmetáky, strúhadlá pre domácnosť, svietniky s výnimkou z drahých kovov, šálky, termosky, utierky na upratovanie, vaničky, vedrá, potreby toaletné zahrnuté do tejto triedy, figúrky (sošky)
z porcelánu alebo skla, mixéry ručné, mixéry
s výnimkou elektrických na použitie v domácnosti, mlynčeky ručné pre domácnosť, pasce na
hmyz, sušiaky na bielizeň, dosky žehliace, rukavice pre domácnosť, sklo tabuľové (surovina),
výrobky z krištáľového skla, papierové poháriky.
22 - Povrazy, povrázky z vlákien, laná, nekovové
laná bezpečnostné (zaisťovacie), laná horolezecké, laná žinenkové a vláknité, šnúry, povrázky,
motúzy, papierové povrazy, nekovové pásky baliace, siete, stany, celty, vrecká na uskladnenie
a prepravu voľne uloženého tovaru, vypchávkový materiál, (štetiny, kapok, perie, morská tráva
atd.), surové textilné vlákna, drevené hobliny,
drevené piliny, drevitá vlna.
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24 - Tkaniny, prikrývky, bielizeň posteľná a stolná, textilné výrobky neobsiahnuté v iných triedach, cestovné prikrývky, textilné vreckovky, látky na textilné využitie, posteľné pokrývky a prikrývky, posteľná bielizeň, lôžkoviny, záclony,
poťahy na nábytok, plachty, posteľná bielizeň,
prikrývky a pokrývky na posteľ, uteráky, spacie
vaky nahrádzajúce prikrývky, vlajočky (nie z papiera).
25 - Odevy, odevný tovar, odevy dámske, detské,
pánske, zahrnuté v tejto triede, odevy pre šport,
klobučnícky tovar, obuv - všetka obuv patriaca
do tejto triedy, erotický tovar - najmä erotická
spodná bielizeň pánske i dámske, podväzkové
pásy, pančuchy a iný erotický tovar zahrnutý
v tejto triede.
26 - Čipky a výšivky, umelecké čipky, stuhy,
gombíky, špendlíky a ihly, umelé kvetiny, odznaky ozdobné na odevy s výnimkou odznakov
z drahých kovov, krojové nášivky a výšivky,
skautské gombíky, skautské ozdobné šnúry, skautské spony (odevné doplnky), ozdobné šnúry,
šnúrky do topánok.
27 - Koberce, rohožky, rohože, linoleá a iné podlahové krytiny, podlahovina z korkovej drviny,
podlahové krytiny s tepelnoizolačnými vlastnosťami, podlahové krytiny so zvukovoizolačnými
vlastnosťami, podlahy (výrobky na pokrývanie
z kaučuku alebo z iných hmôt), papierové tapety
a náhradky papierových tapiet s výnimkou textilných, obklady podláh s tepelne alebo zvukovoizolačnými vlastnosťami, fólie vo forme tapiet.
28 - Hry, stolné hry, spoločenské hry, hracie karty, stavebnice, hračky, autíčka na hranie, automobilové modely zmenšené, balóniky na hranie,
bublifuk, divadelné a karnevalové masky, kúzelnícke potreby, domčeky pre bábiky, lietajúce
draky, bábky, bábiky, pištole (hračky), pištoľky
(hračky), zariadenia na gymnastiku, kulturistiku,
športové potreby a rôzne hry, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, športové náradie a náčinie,
ktoré nie je zahrnuté v iných triedach, bejzbalové
rukavice, biliardové (gulečníkové) gule, mantinely, stoly, biliardové špičky na tága, boby, topánky na korčuľovanie s upevnenými korčuľami, zariadenia a náčinie na bowling, boxerské rukavice,
kolieskové korčule, ľadové korčule, činky, stoly
na stolný futbal, stoly na stolný tenis, golfové palice, golfové rukavice, golfové vaky na kolieskach alebo bez koliesok, hokejky, holenné chrániče, chrániče kolien, chrániče na lakte, horolezecká výstroj patriaca do tejto triedy, hojdačky,
kuželky, šachy, guľôčky, bicykle nehybné určené
na tréning, rogalá, kolobežky, lukostreľba (náčinie na lukostreľbu), lyže, viazanie na lyže, lyžiarske doplnky patriace do tejto triedy, hracie
lopty, skejtbordy, sánky (športový tovar), surfovacie lyže a dosky, trenažéry ako športová potreba, plavecké bazény (tovar na hranie), vianočné
ozdoby (s výnimkou osvetlenia a cukroviniek),
zábavná pyrotechnika, umelé vianočné stromčeky, sneh umelý na vianočné stromčeky, stojany
na vianočné stromčeky, rybárske potreby, hracie
automaty uvádzané do činnosti vhodením mince,
hrkálky.
29 - Mäso, ryby s výnimkou živých, hydina, nie
živá, zverina, mäsové výťažky, mäsové konzervy, konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina, rôsoly a zavareniny, vajcia, mlieko a iné

mliekarenské výrobky, jedlé oleje a tuky, potraviny uvedené v tejto triede, v konzervách, rybie
konzervy, šaláty ovocné a zeleninové, šaláty
ovocné a zeleninové balené alebo v konzervách,
želé, džemy, kompóty, arašidy, zemiakové lupienky, byliny konzervované, datle, kaviár, klobásy, salámy, mliečne nápoje s vysokým obsahom mlieka.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a obilné prípravky,
chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo
a cukrovinky, zmrzlina, med, sirup z melasy,
kvasnice, kuchynská alebo konzervačná soľ,
prášky do pečiva, horčica, čierne korenie, ocot,
chuťové omáčky, nálevy na šaláty, korenie, ľad
na chladenie, papierové vrecká plnené čajom,
nahradzujúce filtre na čaj, sladidlá prírodné, glukóza na ľudskú spotrebu, prírodné aromatické
prípravky do potravín.
31 - Výrobky poľnohospodárske, záhradnícke,
lesnícke a semená neobsiahnuté v iných triedach,
živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, živé rastliny a prírodné kvetiny, osivo, krmivá pre zvieratá, slad, drevo surové, nespracované.
32 - Pivo, ľahké pivá a ležiaky, vody minerálne
a šumivé a iné nealkoholické nápoje, sirupy a iné
prípravky na prípravu nápojov, šťavy ovocné
a nápoje z ovocných štiav nealkoholických (nekvasených).
33 - Alkoholické nápoje.
34 - Tabak v surovom alebo spracovanom stave,
fajčiarske potreby, zápalky, papier cigaretový.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými výrobkami, propagačná činnosť, reklama, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske práce, reklama (on-line)
na počítačovej komunikačnej sieti, on-line inzercia, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných médiách, poskytovanie obchodných informácií a služieb pomocou internetu,
sprostredkovanie internetového obchodu, sprostredkovanie obchodu s tovarmi pomocou internetu, prenájom času na prístup do počítačových
databáz.
36 - Realitné kancelárie, prenájom nehnuteľností,
nehnuteľnosti (obchodovanie s-), ubytovacie kancelárie (byty), odhady poľných pozemkov, lízing,
správa majetku, správa nehnuteľností, správa,
prenájom nehnuteľností, prenájom bytov.
37 - Sprostredkovanie opráv a prestavieb nehnuteľností, stavby a opravy, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení, montáž, oprava
a údržba vyhradených elektrických zariadení,
inštalácie a opravy ústredného vykurovania a vetrania, inštalácie klimatizačného zariadenia, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, montáž a opravy vyhradených plynových zariadení,
maliarske a natieračské práce, zhotovovanie bytových, občianskych stavieb a priemyslových
stavieb, murárske práce, železobetonárske práce,
zhotovovanie železných výstuží do betónu, prenájom stavebných (staveniskových) strojov, prenájom lešenia, stavebné inžinierske práce, poľnohospodárske zariadenia - opravy, montážne
stavebné práce, montovanie stavieb a interiérov,
špeciálne úpravy akustických vlastností interiérov, inštalácia akustických (zvukovoizolačných) panelov, montáže sadrokartónových diel-
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cov, montáže deliacich stien a priečok, montáže
sadrokartónových systémov, montáže zdvíhaných podláh (pre rozvody pod podlahou), inštalácie a opravy žalúzií, stavby pozemné inžinierske a vodné, izolačné práce, čistenie fasád, dláždičské práce, pokladanie podláh, vysušovanie
stavieb, opravy a udržovanie stavieb, maliarske,
lakovnícke a tapetárske práce, čistenie stavieb,
kachlí, kanálov, práce štukatérske, omietkarské
a sadrovacie, ošetrovanie drevených stavieb,
konštrukcií, nábytku a iných výrobkov, čistenie
a údržba motorových vozidiel, prenájom stavebných strojov.
38 - Telekomunikačné služby, služby poskytované elektronickými informačnými tabuľami (telekomunikačné služby), poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete,
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, telekonferenčné služby, poskytovanie
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej
siete, prenájom prístrojov na prenos správ, služby
zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných a telekomunikačných
sietí, napr. počítačovej siete internet a satelitu,
poskytovanie prístupu k internetu, služby poskytovateľov internetových služieb.
39 - Sprostredkovanie dopravy, doprava turistov,
turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich hotelové rezervácie, sprevádzanie turistov, rezervácia v doprave (letenky, cestovné
lístky), sprostredkovanie predaja leteniek a cestovných lístkov, rezervácia - cestovanie, rezervácia miesteniek, skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených, sprostredkovanie
predaja a organizovanie ciest, exkurzií, okružných výletov, prehliadok a zájazdov, organizácia
a realizácia cestovných akcií.
40 - Spracovanie a úprava materiálov a výrobkov
vo vyššie uvedených triedach, apretácia textilu,
bielenie a farbenie látok, farbenie obuvi, látok
a textílií (tkanín), farbenie odevov, bielenie tkanín, farbiarstvo, spracovanie plastických hmôt,
spracovanie kovov, spracovanie dreva, zarábanie,
farbenie, príprava, spracovanie a povrchové zušľachťovanie koží, povrchová úprava kovov,
emailovanie, galvanizácia, fosfátovanie, chrómovanie, zinkovanie, zámočníctvo - v rámci tejto
triedy; tlač, tlač ofsetová, tlače litografické.
41 - Vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme, poskytovanie elektronických
publikácií on-line (bez možnosti kopírovania),
poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových sietí, športové aktivity, organizácia
a realizácia športových podujatí, poskytovanie
služieb fitnescentra, výchovná, poznávacia a zábavná činnosť, služby pre oddych a rekreáciu,
agroturistika, rekreačné služby, park oddychu
a zábavy, požičiavanie športových a rekreačných
potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov,
počítačová úprava fotografie, sprostredkovanie
predaja vstupeniek, elektronická edičná činnosť,
digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach.
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42 - Projektovanie elektrických zariadení, porady
odborné a technické v rámci tejto triedy, architektúra, projektovanie, počítačové navrhovanie
tlačovín, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, programovanie počítačové, poskytovanie softvéru, softvér - návrhy, prevod
a konverzia počítačových programov a údajov
(okrem fyzickej konverzie), tvorba a údržba počítačových stránok (Web) pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach (Web), inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií,
konštrukcia WWW prezentácií a riešenie WWW
serverov, aktualizácia počítačových programov a
ich údržba, projektovanie, zariaďovanie právnej
služby, expertízy ako inžinierske práce, inštalácia
a údržba softvérovej časti počítačových sietí,
zhotovovanie kópií počítačových programov,
prevod a konverzia údajov z fyzických médií na
elektronické médiá.
43 - Ubytovacie služby (hotely, penzióny), reštaurácie, stravovacie služby, služby hostincov
(občerstvenie, strava).
44 - Starostlivosť liečebná, hygienická a kozmetická, kadernícke salóny, záhradníctvo, záhradná
architektúra, veterinárna pomoc, prevádzkovanie
rehabilitačného centra.
(540)

(731) AutoCont, a. s., Nemocniční 12, 702 00 Moravská Ostrava, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

3452-2003
26.11.2003
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, nealkoholické šťavy, ovocné a zeleninové šťavy
a nealkoholické výťažky z ovocia, prášky na prípravu šumivých nápojov, nealkoholické koktaily
a miešané nápoje.
33 - Alkoholické nápoje, likéry, koktaily, vermúty, vína, liehoviny, destilované nápoje, alkoholové extrakty, alkoholické nápoje obsahujúce ovocie.

(540) KOFFEA
(731) Coffea Drinks, s. r. o., Koperníkova 15, 917 01
Trnava, SK;
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
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3512-2003
1.12.2003
196975
17.10.2003
CZ
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, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45
(511) 1 - Agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, kvapaliny na použitie s abrazívami, aktívne uhlie, alkálie, etylalkohol na priemyselné účely, amoniak na priemyselné účely,
apretúry, chemické prípravky na výrobu farieb,
bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné
účely, bentonit, benzolová kyselina, bielkoviny
živočíšne alebo rastlinné ako surovina, brzdové
kvapaliny, celulóza, číriace prípravky, prípravky
na vyčiňovanie koží, chemické činidlá s výnimkou na lekárske a zverolekárske účely, prípravky
na čistenie tekutín, najmä vody, prípravky proti
matneniu šošoviek, defolianty, dehydratačné prípravky na priemyselné účely, fotocitlivé dosky,
destilovaná voda, dextrín, dolomit na priemyselné účely, metylalkohol na priemyselné účely, dusíkaté vápno ako hnojivo, filmy so svetlocitlivou
vrstvou neexponované, filmy so svetlotlačovou
vrstvou neexponované, filtračné materiály (chemické prípravky), filtračné materiály (minerálne
látky), filtračné materiály (rastlinné látky), fosfáty ako hnojivá, fotografické vývojky, fotografický papier, chemikálie pre fotografiu, prípravky
na galvanizáciu, keramické glazúry, glycerín na
priemyselné účely, grafit na priemyselné účely,
hnojivá, humus, hydraulické kvapaliny, chemické látky pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom, chemické prípravky na vedecké účely s výnimkou na lekárske a zverolekárske účely, impregnačné chemické prípravky na kožu a textil, indikátorový
papier, kamenec, kaolín, kompost, chemické prípravky na konzerváciu potravín, rašelina ako
hnojivo, kyseliny patriace do tejto triedy, lepidlá
na priemyselné účely, zásady (chemické látky),
prípravky na nakladanie a údenie mäsa, peroxid
vodíka, zemina na pestovanie, protipožiarne prípravky, priemyselné chemikálie, rozpúšťadlá na
fermeže a laky, umelé sladidlá (chemické prípravky), kalcinovaná sóda, kamenná soľ, štepársky vosk, látky na vytvrdenie vápenca.
2 - Farby, laky, antikorózne prípravky, farbivá,
konzervačné prípravky na drevo, ochranné prípravky na kovy, moridlá, práškové kovy a kovové fólie pre maliarov, kolofónia, sklenársky tmel,
riedidlá na farby a laky, sadze ako farbivo, šelak.
3 - Amoniak (čistiaci prípravok), mydlá, antistatické prípravky na použitie v domácnosti, zmäkčovadlá na textílie, farby na vlasy a fúzy, odfarbovače, odlakovače, bieliace prípravky, brusivá,
brúsne plátna a papier, leštidlá, čistiace mlieko
na toaletné účely, toaletné a čistiace prípravky,
depilačné prípravky, dezodoranty na osobnú potrebu, prípravky na holenie, kamenec (antiseptický prípravok), čistiace prípravky na automobilové okná a do ostrekovačov, 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 a nechty, lepidlá na kozmetické účely, leštiace prípravky, líčidlá, lúh
sodný na pranie, obtlačky na kozmetické účely,
umelé riasy, prípravky na odstraňovanie líčidiel,
vlasové prípravky, peroxid vodíka na kozmetické
účely, leštidlá na politúry, pracie a namáčacie
prostriedky, tyčinky na farbenie perí, šampóny,
toaletný terpentín, toaletné prípravky a potreby,
ústne vody, vlasové vody, vody po holení, voňavky, depilačný vosk, krajčírsky vosk, vosk na
fúzy, vosk na leštenie, vosk na parkety, vosk na
použitie pri praní, obuvnícke vosky, zubné pasty,
kozmetické prípravky pre zvieratá.
4 - Benzín, palivové brikety, drevené uhlie, knôty
lampové a sviečkové, konzervačné prípravky na
kožu (oleje a tuky), alkohol ako palivo, mazacie
oleje a tuky, nafta, vykurovací olej, motorový
olej, palivá, pohonné látky, palivové drevo, parafín, podpaľovače, uhlie, grafit na mazanie, mazadlá na obuv, palivové plyny, včelí vosk, sviečky na svietenie, sviečky na vianočné stromčeky.
5 - Absorpčné tampóny, absorpčná vata na farmaceutické a lekárske účely, vata na lekárske
účely, gáza na obväzovanie, hygienické nohavičky, hygienické vložky, zdravotnícke obväzy, liečivé prípravky do kúpeľov, lekárničky vrátane
obsahu, prísady do krmív na lekárske účely, liečivá na kurie oká, náplasti na kurie oká, liečivá
pre veterinárnu medicínu, leukoplast, soli do minerálnych kúpeľov na liečebné účely, sušené
mlieko pre dojčatá, mucholapky, hygienické ovínadlá, obväzy, potrava pre dojčatá, prípravky na
umývanie psov, prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely.
6 - Alobal, vystužovacie materiály kovové do betónu, vystužovacie materiály kovové pre potrubia, kovové potrubia, kovové sudy, bazény (kovové konštrukcie), kovové debny na náradie, kovové reťaze, drôty z obyčajných kovov, drôty zo
zliatin obyčajných kovov (okrem poistkových
drôtov), drôtené pletivo, kovové dvere, kovanie
dverí a okien, kovové rámy dverí a okien, drobný
železiarsky tovar, klince, kovové laná, kovové
kľúče, dverové kľučky a klopadlá, nákovy, kovania na nábytok, kovová strešná krytina, kovové
skrutky, kovové matice, kovové nity, plechy, kovové odkvapové žľaby a rúry, spájky, skoby,
kramle, kovové zámky s výnimkou elektrických,
kovové vráta, skrutky do dreva, kovové podložky, vystužovacie materiály pre stavebníctvo, kovové rebríky, kovové skoby ako horolezecký výstroj, mačky na lezenie v ľade.
7 - Alternátory, elektrické motory s výnimkou
motorov do pozemných vozidiel, striekacie pištole na farby, nástrojové brúsky, čerpadlá na stlačený vzduch, čerpadlá do vykurovacích zariadení, čerpadlá, pumpy (stroje), generátory elektriny, generátory prúdu, elektrické mlynčeky pre
domácnosť, frézy (stroje), vysávače prachu,
zdvíhadlá (hevery) ako stroje, hobľovačky, kompresory, dynamá, karburátory, kladkostroje,
obrábacie stroje, elektrické kuchynské stroje, lisy, ložiská, mangle, ručné nástroje a náradie na
iný než ručný pohon, miešačky, umývačky riadu,
nástroje ako časti strojov, píly (stroje), pluhy,
práčky, kosačky na trávu, elektrické zváračky

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (zverejnené ochranné známky)
ako stroje, šijacie stroje, drviče (stroje), elektrické ručné vŕtačky, mlynčeky na mäso ako stroje,
elektrické mlynčeky pre domácnosť.
8 - Brúsky (ručné náradie), brúsy, holiace čepele,
oberače na ovocie (ručné náradie), depilačné prístroje, diamanty pre sklenárov (časti ručných nástrojov), dláta, ručné frézy, ručné zdviháky, závitnice (ručné nástroje), mažiare (ručné nástroje),
hoblíky, holiace potreby, holiace strojčeky, hrable (ručné nástroje), vyťahovače klincov (ručné
náradie), zariadenia na hubenie rastlinných škodcov, hustilky pneumatík (ručné náradie), pilníky
(ručné náradie), vreckové nože, kladivá (ručné
nástroje), kliešte, maticové kľúče (ručné náradie), vrtáky (ručné nástroje), otvárače na konzervy s výnimkou elektrických, kosy (ručné náradie), krájače na zeleninu, krompáče, lopaty (ručné náradie), luskáčiky na orechy s výnimkou
z drahých kovov, pílové listy (časti ručného náradia), lyžice, špachtle (ručné náradie), motyčky
(ručné náradie), naberačky, ručné nástroje a náradie, nebožiece, puzdrá na holiace potreby, nože, príbory, nožnice, záhradnícke nožnice, oblúkové píly, ocieľky, palice, obušky, pinzety, ručné
pištole na vytláčanie tmelu, kutáče (ručné náradie), obojručné nože (strúhače), priebojníky, rašple (ručné náradie), rýle, nástroje na rezanie
(ručné náradie), sekery, kosáky, zveráky, škrabky
(ručné náradie), skrutkovače, vidly, vrtáky (ručné
náradie), ručné vŕtačky, výhrubníky, výstružníky,
záhradnícke náradie na ručný pohon, závitníky,
murárske lyžice (ručné náradie), čakany.
9 - Nabíjačky akumulátorov, akumulátory do batérií, elektrické akumulátory, akustické a svetelné
poplachové zariadenia, ampérmetre, reproduktory, antény, automobilové výstražné trojuholníky,
autorádiá, barometre, batérie, okuliare, puzdrá na
okuliare, buzoly, bzučiaky, kontaktné šošovky,
korekčné šošovky, optické šošovky, ďalekohľady, požiarne hlásiče, diapozitívy, premietacie prístroje, diktafóny, magnetické disky, kompaktné
disky, disky nahrané, disky optické, dozimetre,
elektrické drôty, dýchacie prístroje na plávanie
pod vodou, elektrické dverové zvončeky, elektrické káble, elektrické spojky, svorky
a konektory, elektrické zváracie prístroje, elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu,
elektricky vyhrievané vlasové natáčky, zváracie
elektródy, expozimetre, faxy, filmové kamery,
exponované filmy, fotografické filtre, fotoaparáty, gramofónové dosky, hasiace prístroje, hvezdárske ďalekohľady, ističe, poistky, kalkulačky,
batérie do vreckových bateriek, kondenzátory,
kopírovacie stroje (fotografické, elektrostatické,
termické), kozmetické stroje elektrické, plávacie
kruhy, divadelné ďalekohľady, laptopy, leštičky
na fotografie, vodováhy, liehomery, magnetické
nosiče dát, magnetofóny, ochranné masky, matematické prístroje, megafóny, meracie prístroje,
meradlá, mikrofóny, mikroskopy, nepriestrelné
vesty, nosiče dát magnetické a optické, ochranné
obleky a obuv, ochranné prilby, ochranné rukavice, ochranné štíty na tvár, olovnice, programy pre
počítače, optické výrobky, premietacie plátna,
plotre, plávacie pásy a vesty, počítače, počítačové periférie, vypínače, audio- a videoprijímače,
prístroje na nahrávanie a reprodukciu zvuku či
obrazu, telefóny, radary, rádiá, spínače, statívy,
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teplomery s výnimkou lekárskych, váhy, videotelefóny, žiarivky ako svietidlá, zástrčky, zásuvky
a ostatné elektrické spojky, závažia, telefónne
záznamníky, optické zrkadlá, zväčšovacie prístroje, premietacie žiarovky.
10 - Bandáže, barly, cumlíky, detské fľašky, pomôcky na dojčenie, kondómy, masážne prístroje,
elastické pančuchy na chirurgické účely, chirurgické rukavice, teplomery na lekárske účely, nafukovacie matrace na lekárske účely, matrace pôrodnícke.
11 - Akváriové prístroje na vykurovanie a čistenie, vodovodné batérie, baterky (svietidlá), bidety, bojlery, vykurovacie články, drezy, elektrické
kávovary, elektrické lampy, vyhrievané podušky
elektrické s výnimkou podušiek na lekárske
účely, vyhrievacie prikrývky elektrické nie na lekárske účely, filtre na pitnú vodu, fontány, fritézy
elektrické, grily, chladiace stroje, prístroje a zariadenia, chladničky, elektrické jogurtovače, sprchovacie kabíny, kachle, pece, sporáky, klimatizačné zariadenia, kohútiky na potrubia, elektrické kanvice, výhrevné kotly, kotly na pranie, vane
na kúpanie, kúpeľňové armatúry, kozuby, kuchynské odsávacie zariadenia, elektrické lampy,
lustre, mrazničky, elektricky vyhrievané nánožníky, zariadenia na ohrievanie teplej vody, ohrievače, hriankovače, osvetľovacie prístroje a zariadenia, rúry na pečenie, pisoáre, plechy na pečenie, reťaze farebných žiaroviek, sanitárne prístroje a zariadenia, saunovacie zariadenia, záchodové
sedadlá, splachovače, sprchovacie kúty, sprchy,
tienidlá na lampy, stropné svetlá a lustre, elektrické sušičky bielizne, príslušenstvo rúr zo šamotu, toalety, umývadlá, vianočné svetlá, ventilátory ako časti vetracích zariadení, vodovodné
zariadenia, výbojky elektrické na osvetlenie, zapaľovače plynu, žiarivky, žiarovky.
12 - Autá, autobusy, pneumatiky, bezpečnostné
sedačky pre deti do automobilov, člny, detské
kočíky, trojkolky, duše, záplaty na opravy duší,
dvojkolesové vozíky, elektromobily, galusky,
hnacie mechanizmy pre pozemné vozidlá, klaksóny automobilov, bicykle, karosérie automobilov, táčky, tragače, lode, mopedy, motocykle,
poťahy vozidiel, snehové reťaze, sane ako dopravný prostriedok, poťahy sedadiel, traktory,
veslá, volanty, nákupné vozíky, nosiče na batožinu, invalidné vozíky, náhradné diely pre výrobky
v tejto triede.
13 - Broky, lovecké strelné zbrane, náboje, ohňostroje, športové strelné zbrane, vrhacie
a metacie rakety, bengálske ohne, prskavky,
vzduchové zbrane.
14 - Brošne ako šperky, budíky, doublé, hodinky,
klenoty, medailóny, riad z drahých kovov, náhrdelníky, náramky, náušnice, šperky, šperkovnice
z drahých kovov, štras, strieborný a zlatý tovar
s výnimkou nožov a príborov.
15 - Hudobné nástroje.
16 - Hárky papiera, albumy, atlasy, baliaci papier, farbiace pásky do písacích strojov, farby
vodové, blahoprajné pohľadnice, bloky, brožúry,
celofán, periodiká, tuš, paginovačky, dierkovačky, spisové obaly, jednorazové detské plienky
z papiera alebo buničiny, listový papier, etikety
s výnimkou textilných, filtračný papier, fotografie, glóbusy, reprodukcie grafické, grafiky, gumy
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na gumovanie, modelovacia hmota, navlhčovacie
hubky (kancelárske pomôcky), atramenty, kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
kancelárske spinky, papierové vreckovky, kartóny, knihy, 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 ako kancelárska pomôcka, nožíky na
papier ako kancelárske pomôcky, obálky, obaly
(papierenský a papiernický tovar), obtlačky, orezávadlá, papier, toaletný papier, papiernický tovar, papierové obrúsky, papierové obrusy, pastelky, pečatné vosky, plagáty, plány, pohľadnice,
poštové známky, potreby na písanie, papierové
zástavky, rysovacie pravítka (uholníky, príložníky), papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), písacie stroje, vrecká z papiera, pečiatky,
papierové uteráky, rysovacie potreby, zošity, zošívačky (kancelárske potreby), skicáre, papier
a písacie potreby ako školské potreby, štetce, ťažidlá, tlačoviny, ceruzky, vyučovacie pomôcky
s výnimkou prístrojov a zariadení, fólie na balenie z plastických hmôt, maliarske valčeky, zápisníky, spevníky.
17 - Umelohmotné fólie nie ako obaľovací materiál, hadice s výnimkou kovových, izolácie, izolačné materiály, izolačné tkaniny, lepiace pásky
s výnimkou pások na kancelárske účely a pre
domácnosť, minerálna vlna ako izolátor, plsť izolačná, gumové alebo vulkanfíbrové tesniace
krúžky, guma surová alebo ako polotovar, materiály zabraňujúce sálaniu tepla, sklenená vlna ako
izolačný materiál, tepelne izolačné prostriedky,
tesnenia, tesniace tmely, tmely, gumové alebo
vulkanofíbrové záklopky, vypchávky z gumy
alebo z plastov.
18 - Aktovky, batohy, cestovné tašky, cestovné
kufre, dáždniky, diplomatky, vychádzkové palice, horolezecké palice, chlebníky, kabelky, drobný kožený ozdobný a spotrebný tovar (kožená
galantéria), kožušiny, kufríky, nákupné tašky,
náprsné tašky, puzdrá a obaly z vulkanfíbra,
obojky pre zvieratá, peňaženky, kožené poťahy
na nábytok, plecniaky, kožené remienky, sedlárske výrobky, slnečníky, šnúrky kožené, tašky na
kolieskach, vodidlá.
19 - Akváriá (stavby), altánky, asfalt, bazény plavecké nekovové, betón, bridlice, cement, výrobky z cementu patriace do tejto triedy, tehly,
decht, stavebná lepenka, cementové dosky, dlaždice s výnimkou kovových, drenážne rúry s výnimkou kovových, drevené obloženia, drevo
opracované, dvere s výnimkou kovových, sošky
z kameňa, betónu a mramoru, geotextílie, kameň,
komíny nekovové, stavebné konštrukcie s výnimkou kovových, strešné krytiny nekovové, koly nekovové, laty, malta, mramor, náterové hmoty ako stavebný materiál, nosníky s výnimkou
kovových, obkladačky, obklady stien a priečok s
výnimkou kovových, obklady s výnimkou kovových na budovy, murivo, okná s výnimkou kovových, omietky, parkety, piesok s výnimkou lejárskeho, dosky, preglejka, kameniny pre stavebníctvo, sadra, schodiská s výnimkou kovových,
prenosné skleníky s výnimkou kovových,

stavebné sklo, stavby prenosné s výnimkou kovových, šamot, štrk, škridly s výnimkou kovových, tvárnice, vápenec, vápno, podlahové dosky, parkety, parketové výlisky, brány s výnimkou
kovových, odkvapové žľaby s výnimkou kovových, žula.
20 - Bambus, búdy pre domáce zvieratá, nábytok
bytový a kancelársky, gauče, kolíky stenové
s výnimkou kovových (rozperky), kade s výnimkou kovových, kolísky, koše s výnimkou kovových, kreslá, lavičky, ležadlá rozkladacie, chaise
longue, matrace, obrazové lišty a rámy, slamenice (nádoby zo slamy, slamienky), pohovky, police, vankúše, stoly zámočnícke s výnimkou kovových, stolárske pracovné stoly (hoblice), postele,
bielizníky, dosky na krájanie, prútený tovar, ratan, rúčky a rukoväti na náradie s výnimkou kovových, pletená slama, slamníky, stolčeky a stoly, stolárske a umelecké výrobky, tyče na záclony, podnosy na rastliny s výnimkou kovových,
zrkadlá, drevené alebo plastové rebríky, stoličky,
textilné rolety.
21 - Kanvy, cedidlá s výnimkou z drahých kovov,
cestovné fľaše; cukorničky, čajníky, čajové súpravy s výnimkou z drahých kovov; čistiace nástroje na ručný pohon, dávkovače mydla, dávkovače papierových uterákov, dávkovače toaletného papiera, demižóny, klietky pre domáce zvieratá, drôtenky, džbániky s výnimkou z drahých kovov , figúrky z porcelánu, terakoty alebo skla,
kuchynské formy a formičky, formy na koláče,
grily, handry na čistenie, hlboké misy, umývacie
huby, hrnce, hrnčiarsky tovar, hrebene, chladiace
nádoby, dosky na krájanie a schránky na chlieb,
kefy, zubné kefky, kastróly, kávové súpravy,
vedrá, kvetináče, kvetníky, koše na odpadky, kotlíky, kuchynský riad s výnimkou z drahých kovov, lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou
elektrických, majolika, misy s výnimkou z drahých kovov, ručné mixéry, ručné mlynčeky, mopy, naberačky, kuchynské nádoby s výnimkou
z drahých kovov, 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 s výnimkou z drahých kovov,
porcelán, kuchynské potreby neelektrické s výnimkou potrieb z drahých kovov, toaletné pomôcky, kolíky na bielizeň, sušiaky na bielizeň,
dosky na žehlenie, schránky na jedlo, pudrenky
s výnimkou z drahých kovov, rozstrekovače na
voňavky, ražne kovové na použitie v kuchyni,
rukavice pre domácnosť, kávové servisy s výnimkou z drahých kovov, servisy kuchynského
riadu s výnimkou z drahých kovov, stolové sklo,
soľničky, zmetáky, stojany na holiace štetky, stojany na vajíčka, stojany na žehličky, strúhadlá
pre domácnosť, svietniky s výnimkou z drahých
kovov, šálky, džbery, šľahače ručné, domáce
mlynčeky s výnimkou elektrických, kade, papierové tácne, papierové taniere, taniere, tepelnoizolačné nádoby (termosky), tlakové hrnce s výnimkou elektrických, handry na čistenie, váľky na
cesto, vaničky, vedierka, vykrajovacie formičky
na pečivo, výrobky z krištáľového skla, vývrtky,
nádoby na pitie s objemom 0,4 litra (žajdlíky).
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22 - Laná s výnimkou kovových, laná na vlečenie
vozidiel, lodné laná, povrazy, kúdeľ, vypchávkové
materiály s výnimkou gumových a plastových,
lyko, markízy z textilu a zo syntetických materiálov, motúzy, papierové motúzy, pásky na balenie
s výnimkou kovových, plachty, popruhy
s výnimkou kovových, mechy, látkové vrecia na
prepravu a uskladnenie voľne uložených materiálov, siete, stany.
23 - Nite a priadze.
24 - Bavlnené látky, barchet, brokát, cestovné
prikrývky, damask, flanel, flauš, hodváb, jutový
textil, stredná až hrubá, hustá bavlnená tkanina
vhodná na podšívky (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, moskytiéry, nábytkové poťahy, záclony, konopné plátno, plsť, textilné podšívky, poťahy na nábytok z textilných materiálov, posteľná a stolová bielizeň, plachty, obliečky, plédy, jutová tkanina najmä na výrobu
vriec (vrecovina), utierky, uteráky, zamat, spacie
vaky nahradzujúce prikrývky, hustá vlnená tkanina s hladkým povrchom (súkno biliardové),
sypkovina, taft, textílie, tkaniny, tyl, úplety (látky), vlajky, záclonovina.
25 - Papuče, barety, topánky, bundy, čiapky, čapice, detské plienky textilné, galoše, čižmy, kabáty, textilné plienkové nohavičky, nohavičky,
gamaše, textilné vreckovky, 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
z kože, nepremokavé, športové odevy, opasky,
plavky, papuče, pletený tovar (oblečenie), podprsenky, podväzky, ponožky, spodná bielizeň, pulóvre, pančuchy, pyžamá, rukavice, saká, sandále, spodky, ľahké topánky (črievice), sukne, svetre, šály, šatky, plecnice (traky), tielka, tričká,
uniformy, vesty, výbavičky pre novorodencov,
zástery, župany.
26 - Brmbolce, značky na bielizeň, kovové vyšívacie priadze (dracúny), flitre, galantéria textilná,
galantérny tovar s výnimkou priadzí, gumy do
bielizne, štopkacie hríbiky, ihelníky s výnimkou
z drahých kovov, ihlice na pletenie a háčkovanie,
ihly, stužky, garniere, volány, gombíky, škatule
na šijacie potreby, čipky, umelé kvety, lacetky,
lemovky, natáčky do vlasov s výnimkou elektrických, nažehľovacie záplaty, umelé ovocie,
ozdobné ihlice, ozdoby na šaty, parochne, patentné gombíky, lemy, bordúry, obruby (prámikársky tovar), pracky, sieťky na vlasy, ozdobné
spony, vlasové stuhy, šnúrovadlá, šnúrky, pletené
šnúry, šnúrky na opásanie, pásy na uväzovanie
(viazačky), výšivky, zipsy.
27 - Podlahové krytiny, koberce, linoleum, podlahové krytiny, predložky, rohožky, tapety
s výnimkou textilných, telocvičné 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, boxerské rukavice, korčule,
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činky, stolové hry, športové náradie, divadelné
masky, šarkany, golfové vybavenie, gymnastické
zariadenia, rybárske vybavenie, hokejky, športový tovar zaradený v tejto triede, ako sú bazény,
chrániče na píšťaly, nákolennice, sánky, postroje
pre horolezcov, hojdačky, kolky, šachy, guľky na
hranie, hračky, hry s kockami, kolky (hra), šípky
(hra), hrkálky, stacionárne bicykle na cvičenie,
kapsle do kapsľových pištolí, závesné klzáky,
kolieskové korčule, kolobežky, bábky, náradie na
lukostreľbu, lyže, surfovacie a vodné lyže, maňušky, lopty, rybárske náčinie, návnady pre rybárov, ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek, hokejky, 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 (hry), terče, lyžiarske viazanie, hracie karty, zábavná pyrotechnika ako petardy, rozbušky ako hračky, nárazové
zápalky, kapsle (zábavná pyrotechnika), konfety.
29 - Ančovky, spracované arašidy, bielok, zemiakové lupienky, bujóny, byliny konzervované,
cibuľa konzervovaná, šošovica konzervovaná,
datle, droby, hydina nie živá, 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 nie živé, 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, zemiaková múčka na ľudskú potrebu, cukor, droždie, glukóza na ľudskú spotrebu, horčica, pečivo, chlieb, chuťové prísady, jačmeň lúpaný a mletý, kapary, karí, ovsená kaša (mliečna),
koreniny, krúpy na ľudskú spotrebu, krupica, kuchynská soľ, kukurica mletá, kukurica pražená,
kukuričné vločky, kypriaci prášok, sladké drievko, lepok, lístkové cesto, majonéza, maltóza, mäsové pirohy, med, melasa, potravinárska múka,
müsli, muškátové orechy, nové korenie, ocot, sójová omáčka, vločky, palacinky, paprika (korenie), čierne korenie, pizza, polievky, príchuti
(arómy), pudingy, ryža, ságo, sendviče, škorica
ako korenina, šafran (korenie), škrob ako potrava, tapioka, cestá, cestoviny, vanilín, vanilka
(príchuť), šalátové zálievky, zázvor, zmrzliny.
31 - Arašidy, bielkoviny pre zvieratá, borievky,
zemiaky čerstvé, byliny čerstvé ako korenie, cibuľa čerstvá, citrusové ovocie, čakanka šalátová,
čerstvé ovocie, surové drevo, fazuľa čerstvá,
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hlávkový šalát, hospodárske zvieratá živé, čerstvé huby, hrach čerstvý, hrozno čerstvé, lusky
rohovníka, chmeľ, chovateľské a pestovateľské
produkty, jačmeň, ikry, malé rybky v prvom roku
života živé, gaštany čerstvé, kríky, kolové orechy, kôrovce živé, koreň čakanky, krmivá, kŕmne
zmesi, kukurica, kvety živé, kvety sušené, langusty živé, múčka pre zvieratá, obilie, uhorky
čerstvé, olivy čerstvé, orechy, otruby, ovos, ovocie čerstvé, krmivo, podstielky, podhubia, pokrutiny, pór, psie sucháre, pšenica, rašelina ako podstielka, rebarbora, vinič, rastliny, ružové kríky,
živé ryby, repa, sadenice, semená rastlín, seno,
sépie živé, sezam, slad na ľudskú spotrebu, slama
ako krmivo, stelivo, šrot pre zvieratá, tekvica, ustrice živé, vianočné stromčeky, zelenina čerstvá,
zrno, zvieratá domáce (živé-), 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.
33 - Alkoholové esencie, alkoholické nápoje,
alkoholové extrakty, aperitívy, brandy, destilované nápoje, likéry a pálenky, džin, mušty s alkoholom, koktaily patriace do tejto triedy, liehoviny, medovina, rum, saké, víno, vodka, whisky.
34 - Cigaretové filtre, cigaretové papieriky, cigaretové špičky nie z drahých kovov, cigarety, čističe na fajky, cigary, dózy na tabak s výnimkou
z drahých kovov, fajky, zásobníky plynu do zapaľovačov, popolníky s výnimkou z drahých kovov, šnupavý tabak, tabak, tabatierky s výnimkou
z drahých kovov, zapaľovače pre fajčiarov, žuvací tabak.
35 - Hospodárske prognózy, informácie obchodné a podnikateľské, marketingové štúdie, odborné obchodné poradenstvo.
36 - Prenájom a správa nehnuteľností, finančné
poradenstvo.
37 - Stavebníctvo.
39 - Balenie tovaru, prenájom parkovísk.
40 - Mlynárstvo, konzervovanie potravín a nápojov.
41 - Výcvik, školenie a skúšky, preskúšavanie
zamestnancov v rámci podnikania, vydavateľská
činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo
náborových textov, organizovanie vzdelávacích
alebo zábavných programov a súťaží.
42 - Projektová činnosť.
43 - Rýchle občerstvenie, jedálne, kaviarne, pohostinská činnosť, samoobslužné reštaurácie.
44 - Aranžovanie kvetov, služby optikov.
45 - Požičiavanie šiat a oblekov, zoznamovacie
služby.

(540) ALBERT+
(731) AHOLD Czech Republic, a. s., Slavíčkova 1a,
638 00 Brno, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

3526-2003
1.12.2003
9, 35, 41, 42
9 - Počítačové programy nahrané; disky magnetické; kompaktné disky; optické kompaktné disky; nahrané operačné programy; nahrané programy obsluhujúce počítač; počítačový softvér
vrátane nahraných a nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových, ako aj periodických a neperiodických publikácií na dátových
nosičoch; počítačové databázy a počítačový softvér na zadávanie, uchovávanie spracovávanie
a vyhľadávanie informácií týkajúcich sa poskytovania personálnych služieb, užívateľská dokumentácia a súbory s nápovedou na použitie v súvislosti s nimi, distribuované ako jeden celok;
softvér na vyhodnocovanie a školenie krátkodobých pracovníkov.
35 - Reklamná činnosť všetkých druhov; reklama; spracovanie textov; rozširovanie reklamných
oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; konzultačná a poradenská služba týkajúca sa uvedených služieb; uverejňovanie
reklamných textov; vydávanie reklamných textov; vedenie kartoték v počítači; obchodné alebo
podnikateľské informácie; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov prostredníctvom
svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet); sprostredkovanie zamestnania; personálne poradenstvo; sprostredkovateľne práce; služby
v oblasti zamestnania vrátane informácií
o zamestnaniach prístupných na on-line systémoch, služby týkajúce sa zhromažďovania (sústreďovania) životopisov (osobných údajov),
obchodné informačné služby, služby týkajúce sa
zverejňovania osobných dát a prehľadov na celosvetový web, na iné webové stránky a obstarávanie (zabezpečovanie) informácií o zamestnávateľoch, o predmetoch obchodu a o zamestnaniach,
informačné služby o zainteresovaných stranách
špecifikované prostredníctvom celosvetového webu alebo systému on-line; personálne odborné
poradenstvo s výnimkou obchodného.
41 - Vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných textov; publikovanie na internete on-line bez možnosti kopírovania; vzdelávanie;
organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania), poskytovanie elektronických publikácií on-line, vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Obnovovanie počítačových databáz; prenájom strojového času počítačových databáz; počítačové programovanie; tvorba softvéru; grafický
dizajn; prenájom času na prístup do počítačových
databáz; prenájom počítačového softvéru; aktualizovanie , inštalácia a spúšťanie počítačových
programov; prevod a konverzia počítačových
programov a údajov, prieskum v oblasti využitia
počítačov.

(540) Svet ľudí
(731) Management Partners Online, s. r. o., Dostojevského rad 7, 810 11 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

3527-2003
1.12.2003
9, 35, 41, 42
9 - Počítačové programy nahrané; disky magnetické; kompaktné disky; optické kompaktné disky; nahrané operačné programy; nahrané programy obsluhujúce počítač; počítačový softvér
vrátane nahraných a nenahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových, ako aj periodických a neperiodických publikácií na dátových
nosičoch; počítačové databázy a počítačový softvér na zadávanie, uchovávanie spracovávanie
a vyhľadávanie informácií týkajúcich sa poskytovania personálnych služieb, užívateľská dokumentácia a súbory s nápovedou na použitie v súvislosti s nimi, distribuované ako jeden celok;
softvér na vyhodnocovanie a školenie krátkodobých pracovníkov.
35 - Reklamná činnosť všetkých druhov; reklama;
spracovanie textov; rozširovanie reklamných oznamov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; konzultačná a poradenská služba týkajúca
sa uvedených služieb; uverejňovanie reklamných
textov; vydávanie reklamných textov; vedenie kartoték v počítači; obchodné alebo podnikateľské
informácie; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet); sprostredkovanie zamestnania; personálne poradenstvo;
sprostredkovateľne práce; služby v oblasti zamestnania vrátane informácií o zamestnaniach prístupných na on-line systémoch, služby týkajúce sa
zhromažďovania (sústreďovania) životopisov
(osobných údajov), obchodné informačné služby,
služby týkajúce sa zverejňovania osobných dát
a prehľadov na celosvetový web, na iné webové
stránky a obstarávanie (zabezpečovanie) informácií o zamestnávateľoch, o predmetoch obchodu
a o zamestnaniach, informačné služby o zainteresovaných stranách špecifikované prostredníctvom celosvetového webu alebo systému on-line;
personálne odborné poradenstvo s výnimkou
obchodného.
41 - Vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydavateľská
a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných textov; publikovanie na internete on-line bez možnosti kopírovania; vzdelávanie;
organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania), poskytovanie elektronických publikácií on-line, vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Obnovovanie počítačových databáz; prenájom strojového času počítačových databáz; počítačové programovanie; tvorba softvéru; grafický
dizajn; prenájom času na prístup do počítačových
databáz; prenájom počítačového softvéru; aktualizovanie , inštalácia a spúšťanie počítačových
programov; prevod a konverzia počítačových
programov a údajov, prieskum v oblasti využitia
počítačov.

(540)

(591) oranžová, zelená
(731) Management Partners Online, s. r. o., Dostojevského rad 7, 810 11 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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3585-2003
8.12.2003
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
35 - Činnosť reklamnej agentúry; sprostredkovanie obchodu s tovarom; prenájom kancelárskych
strojov, zariadení a kopírovacích strojov.
36 - Prenájom nehnuteľností; zmenárenské služby.
37 - Pranie bielizne; prenájom stavebných a čistiacich strojov a zariadení; vykonávanie stavebných a demolačných prác, údržbárska činnosť
a s ňou súvisiaca opravárska činnosť.
38 - Prenájom prístrojov na prenos správ a zariadení na prenos informácií.
39 - Nákladná doprava; prenájom motorových
vozidiel; rozvod tepla a elektriny; taxislužba.
40 - Výroba tepla.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov, školení,
kurzov, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí.
42 - Poradenské služby súvisiace s ochranou liečivých zdrojov a starostlivosťou o životné prostredie, starostlivosť o prírodné liečivé zdroje
a životné prostredie.
43 - Poskytovanie reštauračných a stravovacích
služieb; poskytovanie ubytovacích služieb na
prechodné obdobie.
44 - Poskytovanie doplnkových zdravotníckych
služieb; poskytovanie komplexnej kúpeľnej starostlivosti; poskytovanie záhradníckych služieb
a služieb záhradnej architektúry; prevádzkovanie
zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

(540)

(731) Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice,
a. s., SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

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

3605-2003
10.12.2003
9, 37, 42
9 - Akustické poplašné zariadenia, ampérmetre,
bzučiaky, elektrické cievky, časové spínače s výnimkou hodinárskych, článkové prepínače elektronické, diaľkové ovládače, detektory, elektrické
drôty, elektrické dverové zvončeky, elektrické
meniče, elektrické spojky, svorky, konektory,
elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov, elektrolyzéry, ističe, poistky, elektrické meniče, meracie prístroje, odbočnice, odbočné škatule, prerušovače, vypínače,
elektrické relé, regulátory svetla, reostaty, stmievače, spínače, termostaty, tlačidlá k zvončekom,
vypínače, termostaty, zosilňovače.
37 - Inštalácie a opravy elektronických spotrebičov.
42 - Vývoj a výskum nových výrobkov.
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(540)

(540)

(731) ELKO EP Slovakia, s. r. o., Novozámocká 67,
949 05 Nitra, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

3643-2003
12.12.2003
9, 35, 41, 42
9 - Audiovizuálna technika na výučbu, autorádiá,
koaxiálne káble, kontrolné a regulačné prístroje
elektrické, lasery s výnimkou laserov na lekárske
účely, magnetofóny, pásky na zvukové nahrávanie, audio- a videoprehrávače, rádiá, reproduktory, amplióny, televízne prijímače, videokamery,
videopásky, videokazety, videotelefóny, vyučovacie prístroje, zosilňovače.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarom uvedeným
v triede 9; reklamná činnosť rozhlasová, televízna a filmová; prenájom kancelárskych strojov
a zariadení, prenájom kopírovacích strojov.
41 - Vyučovanie cudzích jazykov, prenájom
audioprístrojov, rozhlasových a televíznych prijímačov, videokamier, videorekordérov, zvukových nahrávacích zariadení, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí.
42 - Prenájom počítačov, inštalácia počítačových
programov.

(540)

(731) AUDIOPRO, s. r. o., Odborárska 50, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

3645-2003
12.12.2003
16, 35, 36, 41
16 - Propagačné materiály patriace do tejto triedy, letáky, tlačivá.
35 - Propagačná, inzertná a reklamná činnosť,
propagačná činnosť zameraná na podporu obnovy a zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva, zachovania a obnovy ľudových a cechových
tradícií a na podporu regionálneho a komunitného života.
36 - Zhromažďovanie a poskytovanie finančných
prostriedkov v oblasti vzdelávania, kultúry, športu, ekológie, charitatívnej činnosti, v oblasti podpory a ochrany detí a mládeže, organizovanie
dobročinných zbierok.
41 - Výchovná a vzdelávacia činnosť, zábavná,
školiaca, športová a kultúrna činnosť, charitatívna činnosť, najmä organizovanie koncertov, školení, vzdelávania, zábavy; publikačná činnosť (s
výnimkou vydávania reklamných a náborových
textov), usporadúvanie spoločenských a benefičných akcií.

(731) NADACE ČAPÍKŮ V PUTIMI, Putim 81, Putim, okres Písek, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

3652-2003
15.12.2003
18, 20, 24, 25, 35, 43
18 - Cestovné kufre, tašky, aj kožené; kufre; kufre kožené a potiahnuté kožou, z vulkanfíbru; lodné kufre; aktovky, kufríky; kufrík s toaletnými
potrebami; diplomatické kufríky; držiaky na kufre; školské tašky (aktovky); tašky na kolieska;
nákupné tašky; sieťky na nákupy; tašky na nosenie detí; plážové tašky; vaky pre horolezcov a turistov; batohy; chlebníky; torby, poľovnícke tašky; kabelky; kabelkové rámy; retiazkové taštičky
s výnimkou taštičiek z drahých kovov; peňaženky, mešteky na peniaze, nie z drahých kovov;
puzdrá na navštívenky; kľúčenky (kožená galantéria); tašky na náradie; kožené alebo kožou potiahnuté škatule; kožené škatule na klobúky;
vrecká z kože na balenie; obaly na hudobné nástroje; cestovné obaly na šaty; obaly na dáždniky; dáždniky; slnečníky; rúčky, palice, krúžky,
rebrá, kostry na dáždniky a slnečníky; horolezecké palice; palice (na podporu pri chôdzi); rúčky
na vychádzkové palice; uzdy a postroje pre zvieratá, kovanie na ne; kovania ku konským postrojom s výnimkou kovaní z drahých kovov; pobočnica (časť postroja); remienky, ako časti postrojov; klapky, chrániče na oči (postroj pre kone);
nákolennice pre kone; chomúty; ohlávky; opraty;
vodidlá; náhubky; obojky pre zvieratá; pokrývky
pre zvieratá; prikrývky na kone; sedlárske výrobky; vychádzkové sedadlá; jazdecké sedlá; upnutie na sedlá; strmene, strmeňové remene jazdeckého sedla; gumené časti strmeňov; prikrývky,
poťahy na konské sedlá; podložky pod jazdecké
sedlá; kostry jazdeckého sedla; remene, korbáče,
biče; usne ako surovina alebo polotovar; mastené
kože; teľacia koža; koža zvierat; holina; kozinka;
jelenica s výnimkou jelenice na čistenie; semiš,
okrem semišu na čistenie; zlatokopecká blana;
kožené lepenky; krupóny; imitácie kože; moleskin (imitácia kože); nite na šitie kože; kožené nite, šnúrky; kožené remene, remienky, povrázky;
kožušiny; kožušinové pokrývky; kožené podbradníky; kožené súčasti vojenského výstroja;
črevá na výrobu klobás a párkov; kožené náramenné pásy; remienky na korčule; kožené chlopne; kožené puzdrá na pružiny; kožené ozdoby na
nábytok; kožené obloženia nábytku; náhradné
diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly,
puzdrá a stojany na uvedené tovary.
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20 - Nábytok; nábytkové police; kovový nábytok; kancelársky nábytok; registračné, kartotékové skrine a police do nich; školský nábytok; police do knižnice; opierky na knihy; stoly; stolové
dosky; kovové dosky a stoly; stoly, dosky, poličky na písacie stroje; písacie stoly; rysovacie stoly; stoly, stolíky, podstavce, kostry, stojany pod
počítač; trojnožky; toaletné stolíky; servírovacie
stolíky, vozíky; komody, zásuvkové kontajnery,
bielizníky; príborníky; podnosy s výnimkou kovových; mobiliár (dekoračné prenosné predmety
ako doplnok nábytku); skrinky s umývadlom
(nábytok); abrazívne špongie na pokožku; prázdne lekárničky; stojany na taniere; dosky na krájanie; skrinky na mäso s výnimkou kovových;
slamky na pitie; dávkovače papierových utierok,
pripevnené s výnimkou kovových; snímateľné
kryty na drezy, snímateľné vložky do drezov; kazety na šperky s výnimkou kaziet z drahých kovov; paravány, zásteny (nábytok); krbové zásteny; sedadlá, stoličky; kovové sedadlá; vysoké
stoličky pre deti; stoličky s otvorom; kreslá; divány, pohovky; chaise longue (typ čalúneného
kresla); kadernícke kreslá; taburetky; lavičky
(nábytok); lávky s výnimkou kovových; pristávacie schodíky, nekovové, pohyblivé pre cestujúcich; drevené alebo plastové rebríky; schodíky
s výnimkou kovových; postele; drevené kostry
postelí; posteľové kolieska s výnimkou kovových; posteľové vybavenie s výnimkou kovového; rozkladacie ležadlá; matrace; pružinové matrace; vzduchové matrace, vankúše s výnimkou
matracov, vankúšov na lekárske účely; slamníky;
vankúše; podhlavníky; podušky; lôžkoviny s výnimkou posteľnej bielizne; hydrostatické lôžka,
vodné postele s výnimkou lôžok, postelí na lekárske účely; nemocničné lôžka; masážne stoly;
chodúľky pre deti; detské ohrádky; kolísky, prútené kolísky; skrinka na hračky; vitríny; lavice,
pulty, pultíky; police, stojany, regály; vystavovacie stojany; zobrazovacie tabule; pútače z dreva
alebo plastických hmôt; vývesné štíty z dreva
alebo plastických hmôt; reklamné nafukovacie
predmety; dekoratívne nástenné ozdoby, závesy
na steny s výnimkou textilných; dekoratívne
predmety vydávajúce zvuk; magnety ako dekorácia; ozdoby z plastov na potraviny; figuríny, sochy, sošky, busty, umelecké diela z dreva, vosku,
sadry alebo plastov; krajčírske figuríny, panny;
stolárske umelecké výrobky; vypchaté zvieratá;
vtáky (preparované, vypchaté); vejáre; prútený
tovar, košikársky tovar; prútené koše; koše s výnimkou kovových; pekárske košíky na chlieb;
pletené predmety zo slamy; zrkadlá, sklené tabule na ne; rámy na obrazy; uhlové podpery, svorníky, háčiky a držiaky na obrazové rámy; lišty na
rámy na obrazy, profily na obrazové rámy; krosná, rámy na vyšívanie; obruby, rámy na kefy;
drevené cievky na nite, hodváby a motúzy; drobný nekovový materiál na dvere; drobný nekovový materiál na okná, kovanie na okná s výnimkou kovového; držiaky na záclony a závesy, nie z
textilných materiálov; tyče, krúžky na záclony;
háčiky, háky na vešanie záclon; koľajnice na záclony a závesy; bambusové závesy; okenné interiérové rolety (nábytkové vybavenie); rolety z
tkaného dreva (nábytkové vybavenie); roletové,
záclonové valce; interiérové žalúzie a rolety lamelové; kladky z plastických hmôt na rolety; ko-

107

rálkové záclony, ako dekorácia, ozdobné; vešiaky na šaty, odevy; háčiky, vešiakové háčiky na
šaty s výnimkou kovových; povlaky, obaly na
uskladnenie šatstva; vešiaky na kľúče; novinové
stojany; držadlá na časopisy; stojany na dáždniky; stojany na kabáty; stojany na klobúky; stojany na pušky; stojany, podstavce na kvety; tyče
s výnimkou kovových; tyče k rastlinám alebo
stromom; tyče na upevnenie schodišťových kobercov, schodišťové zábradlia; domové čísla
s výnimkou kovových a svietiacich; poštové
schránky s výnimkou murovaných a kovových;
identifikačné štítky s výnimkou kovových; identifikačné náramky na použitie v nemocniciach
s výnimkou kovových; plastické karty slúžiace
na otváranie (nekódované); štátne poznávacie
značky s výnimkou kovových; zámky s výnimkou kovových a elektrických; zámky na vozidlá
s výnimkou kovových; závory s výnimkou kovových; vlajkové žrde; rakvy; drobný nekovový
materiál k truhlám, fitingy na rakvy, okrem kovových; pohrebné urny; spacie vaky na stanovanie; stanové kolíky s výnimkou kovových; príslušenstvo, obloženie alebo ozdoby na nábytok
s výnimkou kovových; kolieska na nábytok s výnimkou kovových; hlavové opierky, ako časti
nábytku; slamené obruby; drevené trámy; drevené hrany a kostry na nábytok; dvierka na nábytok; plastové lišty na nábytok; stenové kolíky
s výnimkou kovových; pánty, závesy s výnimkou
kovových; búdy, klietky, ležoviská, hniezdiská
pre zvieratá chované v domácnosti; psie búdy;
vtáčie klietky, búdky; podušky pre domáce zvieratá; jasle (nad žľabom, ako poľnohospodárske
predmety); preliezky pre mačky; včelie úle; plásty, umelé plásty, včelárske rámiky, drevené rámy
do úľov, drevené časti úľov; koše na ryby; korozo (olejová palma); pracovné stoly, hoblice; zámočnícke stoly s výnimkou kovových; stojan na
pílenie; uväzovacie bóje s výnimkou kovových;
skrutky s výnimkou kovových; matice s výnimkou kovových; nekovové kolíky, nekovové spojovacie články; koly s výnimkou kovových; palice na nosenie bremien (váhy); rúčky a rukoväti
na náradie s výnimkou kovových; rúčky na metly
s výnimkou kovových; rúčky na kosy s výnimkou kovových; rukoväti nožov s výnimkou kovových; nity s výnimkou kovových; sofy; nekovové nádoby na miešanie malty; nekovové navijaky, cievky s výnimkou kovových a mechanických na navíjanie hadíc; káblové, lanové príchytky, svorky s výnimkou kovových; plastové
káblové alebo rúrkové spojky, príchytky, príchytky na rúry z plastických hmôt; rohy, ako surovina alebo polotovar; rohy zvierat; zvieracie pazúry, klepetá; jelenie parohy; kopytá; slonová kosť
(ako surovina alebo polotovar); jantár, jantárové
platničky a tyče; koral; veľrybia kosť ako surovina alebo polotovar; ustrice (lastúry); sépiolit; korytnačina, náhradky korytnačiny; mušle; perleť
ako surovina alebo polotovar; bambus; ratan; trstina (materiál na tkanie); pletená slama; striebrené sklo; dopravné palety, prepravné, nakladacie
palety na manipuláciu s tovarom s výnimkou kovových; flotačné kontajnery s výnimkou kovových; ložná miera, obrysnica na železničné vozne
(nie kovové); nekovové nádoby; nekovové vrchnáky na nádoby; nádoby na skladovanie a prepravu s výnimkou kovových; drevené alebo
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plastové nádoby, debny, schránky; obalové, baliace nádoby z plastických hmôt; prepravky, drevené obaly na fľaše; latková debna; nádrže, zberné nádrže a cisterny s výnimkou kovových a murárskych; nádrže na tekuté palivá s výnimkou
kovových; kade, sudy s výnimkou kovových;
drevené sudy na stáčanie vína, drevené vínne dekantačné sudy na odkaľovanie; dúžky; kohútiky
na sudy s výnimkou kovových, zátky na sudy
s výnimkou kovových; obruče na sudy s výnimkou kovových; stojany na sudy s výnimkou kovových; ventily s výnimkou kovových, nie ako
časti strojov; výpustné ventily z plastov; plastové
vodovodné klapky, ventily; tesniace uzávery
s výnimkou kovových; čapy s výnimkou kovových, zátky s výnimkou kovových; záklopky aj
plastové; zátky s výnimkou kovových; uzávery
na fľaše s výnimkou sklených, kovových alebo
gumových; korkové zátky do fliaš; korkové zátky, pásy; stavidlá s výnimkou kovových, nie ako
časti strojov; náhradné diely, časti a súčasti na
uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
24 - Textílie; bavlnené textílie; tkaniny, látky na
textilné využitie; ľanové tkaniny; pružné tkaniny;
pleteniny (látky); žerzej (pleteniny); netkané textílie; konopné plátno; voskované plátno; bukram
(hrubé voskované plátno, najmä knihárske); hrubé plátno; plátno s kosoštvorcovým vzorom; taft;
ramie (látka); sypkovina; zamat; zefír (tkanina);
damask (tkanina); barchet; brokáty; drožet (vzorovaná pretkávaná látka); esparto (látka); flanel;
flauš; látky z hodvábu; rajón (umelý hodváb ako
látka); jutová látka; potlačený kartún; tyl; gáza,
závoj (textília); zástavovina (tkanina); krep (textília); krepon (jemná vlnená tkanina); látky s imitáciou kože; vlnené látky; ševioty (vlnené tkaniny); marabut (látka); moleskin (textília); mušelín,
kartún; plsť; sieťovina; čalúnnické látky; biliardové (gulečníkové) súkno; zrebné rúcho, rúcho
kajúcnika (látka); textilný filtračný materiál; flanel na zdravotnícke účely; obväzovina, riedke
plátno na výrobu syra; hodvábne tkaniny na tlačové vzory; vyšívacie čalúnnické a gobelínové
plátna; vyšívacie plátna s predkresleným vzorom;
predkreslené látky na výšivky; textílie neprepúšťajúce plyn na lietajúce balóny, vzducholode;
plastické materiály (náhradky tkanín); textílie zo
skleného vlákna na použitie v textilnom priemysle; materiál na výrobu ženilky; samolepiaci
textil nanášaný teplom; pogumovaná tkanina
s výnimkou tkaniny na papiernické účely; látky
na bielizeň; plátenná bielizeň; textilné vreckovky; textilné podšívky; textilné klobúkové podšívky; textílie na obuv; látky na vložky do topánok;
posteľná bielizeň; lôžkoviny; plachty; obliečky,
povlaky na podušky, vankúše aj ozdobné; obliečky, povlaky na matrace (posteľná bielizeň); prikrývky a pokrývky na posteľ; páperové prikrývky, periny; prikrývky (väčšinou prešívané);
spacie vaky nahrádzajúce prikrývky; posteľné
pokrývky z papiera; cestovné prikrývky; plédy;
štóly; stolová bielizeň, stolové textílie; obrusy,
prikrývky, behúne na stôl s výnimkou papierových; obrúsky (textilné prestieranie); podložky
na stôl s výnimkou papierových (anglické prestieranie); prestieranie - podložky pod poháre
alebo taniere; utierky na riad; textilné utierky,

obrúsky; kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia; umývacie rukavice; textilné obrúsky na
odstraňovanie líčidla, šminiek; textilné utierky na
tvár; poťahy na nábytok; obloženie nábytku textilnými látkami; poťahy, pokrývky na nábytok
z plastických hmôt; záclonky; držiaky na záclony
a závesy z textilných materiálov; závesy, textilné
alebo umelohmotné; závesy na sprchu z textilných alebo plastových materiálov; dverové závesy; siete, sieťky proti moskytom; poťahy na poklopy záchodov; textilné tapety; látkové značky;
tlačiace pásy; vlajky, zástavy s výnimkou papierových; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
25 - Oblečenie; odevy; oblečenie z imitácie kože;
oblečenie z kože; vrchné ošatenie; konfekcia
(odevy); nepremokavý odev; kožušiny (oblečenie); zvrchníky; kabáty; saká, bundy; kostýmy,
obleky; peleríny; plášte; plášte (dámske, lemované kožušinou); krátke kabátiky; krátke kabáty
s kapucňou (teplé); gabardénové plášte; kapucne;
kožušinové štóly; kombinézy (oblečenie); uniformy; maškarné kostýmy; zástery; podpinky;
gamaše; kravaty; náprsenky; livreje; manipuly;
mantila; rúcha, ornáty; sárí; tógy; šerpy; oblečenie z papiera; podbradníky, nie z papiera; pracovné plášte; šaty; sukne; nohavice; krátke, jazdecké alebo spodné nohavice; mitra (klobúk);
opasky; opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia); pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar;
svetre; pulóvre; pletené svetre; podšívky (časti
odevov); tričká; košele; sedlá na košele, blúzky
alebo dámskych šiat; goliere; snímateľné goliere;
manžety (časti odevov); ponožky; pančuchy;
pančuškové nohavice; päty pančúch; pančuchy
absorbujúce pot; podväzky na ponožky
alebo pančuchy; bielizeň; osobná bielizeň; bielizeň zabraňujúca poteniu; body (bielizeň); tielka,
vesty; pyžamá; podprsenky; ramienka na dámskej bielizní; živôtiky, korzety; kombiné; šnurovačky; spodničky; pánske spodky; detská výbavička; detské nohavičky; detské plienky, textilné;
látkové plienky; pokrývky hlavy; čiapky; klobúky; klobúkové kostry; baretky; cylindre; turbany;
šilty na pokrývky hlavy; chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy); šatky, šály, závoje; závoj - čipková šatka; čelenky; šály; šály uviazané
pod krkom; vlnené šály; boa (kožušinová alebo
perová ozdoba okolo krku); rukavice; palčiaky;
rukávniky; športové tričká, dresy; cyklistické oblečenie; športová obuv; topánky na šport; futbalová obuv a štople na ňu; futbalové topánky (kopačky); lyžiarske topánky; gymnastické cvičky;
gymnastické (telocvičné) dresy; kombinézy na
vodné lyžovanie; oblečenie pre motoristov; potníky; vesty pre rybárov; plážové oblečenie; plážová obuv, šľapky na kúpanie; plavky na kúpanie; kúpacie plášte; župany; sprchovacie, kúpacie
čiapky; obuv; topánky; šnurovacie topánky; celé
topánky; vysoká obuv; dreváky; espadrily (letná
obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu); papuče; sandále; galoše; nánožníky (nie elektricky vyhrievané); protišmykové
pomôcky na obuv; podošvy na obuv; vnútorné
podošvy; kovové časti na obuv; špičky na obuv;
prešívacie remienky na obuv (na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi); rámy na obuv; zvršky na obuv; podpätky; vrecká na odevy; vreckovka ozdobná (súčasť oblečenia); náhradné
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diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly,
puzdrá a stojany na uvedené tovary.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; maloobchodné služby v oblasti odevov.
43 - Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach; poskytovanie, prenájom prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prevádzkovanie hotelového ubytovania; hotelierske služby; penzióny; motelové služby; turistické ubytovne; ubytovanie v chatách; prevádzkovanie kempov; ubytovacie služby pre prázdninové tábory; reštaurácie (jedálne); samoobslužné
reštaurácie; barové služby; kaviarne; jedálne
a závodné jedálne; bufety (rýchle občerstvenie);
príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; prenájom prednáškových sál; sprostredkovanie uvedených služieb.

chlieb; nekysnutý chlieb; jemné pečivo; pečivo;
sladké žemle; sendviče; oblátky; palacinky; perníky, medovníky; sušienky, sucháre, keksy, biskvity; zákusky, koláče; koláče s plnkou; torty;
múčne potraviny; výrobky z múky; pirohy; pirôžky s mäsom; sendviče; halušky, lokše; slíže;
rezance; špagety; makaróny; zvitky; med; cukor;
cukríky; cukrovinky; čaj; čokoláda; čokoládové
nápoje; kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové nápoje; káva; kávové nápoje; mliečne kávové nápoje; prísady do nápojov iné ako esencie;
kávové príchuti; kávovinové náhradky; korenie;
koreniny; horčica; horčicová múčka; ocot; kapary; kečup; paradajková omáčka; rajčinová šťava;
majonéza; marináda (chuťové prísady); šalátové
dresingy; šalátové zálievky; šťavy s výnimkou
dresingov; lupienky, kukuričné vločky; pražená
kukurica; kukuričné pukance; ovsené vločky;
zmrzlina; zmrzlinové poháre; zmrzlinové prášky;
puding; prírodný alebo umelý ľad; ľad na osvieženie.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, automobilová doprava, nákladná doprava, kamiónová doprava, sprostredkovanie prepravy, kuriérske služby, prepravné služby, prenájom automobilov, prenájom chladiacich boxov a zariadení,
doručovanie tovaru, zasielanie tovaru, zasielanie
baleného alebo nebaleného jedla.
43 - Reštaurácie, snackbary, kaviarne, penzióny,
jedálne a zariadenia rýchleho občerstvenia, bufety; príprava a dodávka jedál a nápojov na
objednávku do domu, na recepcie a oslavy, zaisťovanie jedla objednávaného prostredníctvom
on-line počítačovej siete.

(540)

(731) Alena Kublová - MARLENE, Zborov nad Bystricou č. 610, 023 03 Zborov nad Bystricou, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

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

3661-2003
15.12.2003
16, 30, 39, 43
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá,
kancelárske potreby uvedené v tejto triede, kancelárska technika uvedená v triede 16, náhradné
diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto triede; oznámenia ako papiernický
tovar; lístky; mapy; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nálepky, lepiace štítky; samolepky pre domácnosť a na kancelárske
účely; štítky ako papierové nálepky; vrecká z papiera alebo plastických materiálov; obtlačky; výrobky z kartónu, lepenky; bublinové obaly; lepenkové alebo papierové škatule; baliaci papier;
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; umelohmotné fólie na balenie; papierové obrúsky;
obrúsky (papierové prestieranie); papierové obrusy; papierové prikrývky na stôl; stolové prestieranie z papiera; papierové obrúsky, utierky; papierové podložky pod poháre; podložky na pivové poháre; papierové podbradníky; plagáty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo z lepenky; papierové
vlajky; papierové klobúky.
30 - Múka a prípravky vyrobené z obilnín,
chlieb, pečivo a cukrovinky, med, kvasnice, kypriaci prášok, soľ, horčica, ocot, korenie, omáčky
ako chuťové prísady, ochucovadlá a chuťové prísady, biele pečivo, sušienky, strúhanka, koláče,
ryža, krupica, pizza, omáčky na pizzu, plnená
pizza s posypom, cesto na pizzu, pizzový prášok,
cestoviny a plnené cestoviny, šalátové dresingy;
prášok do pečiva; droždie do cesta; chuťové prísady; aromatické prípravky do potravín; cestá na
koláče; lístkové cesto; maslové, tukové cesto;
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(540) La Cucaracha
(731) NASTA, s. r. o., Hlavná 72, 080 01 Prešov, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

3662-2003
15.12.2003
16, 30, 39, 43
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá,
kancelárske potreby uvedené v tejto triede, kancelárska technika uvedená v triede 16, náhradné
diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto triede; oznámenia ako papiernický
tovar; lístky; mapy; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nálepky, lepiace štítky; samolepky pre domácnosť a na kancelárske
účely; štítky ako papierové nálepky; vrecká z papiera alebo plastických materiálov; obtlačky; výrobky z kartónu, lepenky; bublinové obaly; lepenkové alebo papierové škatule; baliaci papier;
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; umelohmotné fólie na balenie; papierové obrúsky;
obrúsky (papierové prestieranie); papierové obrusy; papierové prikrývky na stôl; stolové prestieranie z papiera; papierové obrúsky, utierky; papierové podložky pod poháre; podložky na pivové poháre; papierové podbradníky; plagáty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo z lepenky; papierové vlajky;
papierové klobúky.

110

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (zverejnené ochranné známky)
30 - Múka a prípravky vyrobené z obilnín, chlieb,
pečivo a cukrovinky, med, kvasnice, kypriaci
prášok, soľ, horčica, ocot, korenie, omáčky ako
chuťové prísady, ochucovadlá a chuťové prísady,
biele pečivo, sušienky, strúhanka, koláče, ryža,
krupica, pizza, omáčky na pizzu, plnená pizza
s posypom, cesto na pizzu, pizzový prášok, cestoviny a plnené cestoviny, šalátové dresingy; prášok do pečiva; droždie do cesta; chuťové prísady;
aromatické prípravky do potravín; cestá na koláče; lístkové cesto; maslové, tukové cesto; chlieb;
nekysnutý chlieb; jemné pečivo; pečivo; sladké
žemle; sendviče; oblátky; palacinky; perníky,
medovníky; sušienky, sucháre, keksy, biskvity;
zákusky, koláče; koláče s plnkou; torty; múčne
potraviny; výrobky z múky; pirohy; pirôžky
s mäsom; sendviče; halušky, lokše; slíže; rezance; špagety; makaróny; zvitky; med; cukor; cukríky; cukrovinky; čaj; čokoláda; čokoládové nápoje; kakao; kakaové nápoje; čokoládové nápoje;
mliečne čokoládové nápoje; mliečne kakaové
nápoje; káva; kávové nápoje; mliečne kávové nápoje; prísady do nápojov iné ako esencie; kávové
príchuti; kávovinové náhradky; korenie; koreniny; horčica; horčicová múčka; ocot; kapary; kečup; paradajková omáčka; rajčinová šťava; majonéza; marináda (chuťové prísady); šalátové dresingy; šalátové zálievky; šťavy s výnimkou dresingov; lupienky, kukuričné vločky; pražená kukurica; kukuričné pukance; ovsené vločky; zmrzlina; zmrzlinové poháre; zmrzlinové prášky; puding; prírodný alebo umelý ľad; ľad na osvieženie.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, automobilová doprava, nákladná doprava, kamiónová
doprava, sprostredkovanie prepravy, kuriérske
služby, prepravné služby, prenájom automobilov,
prenájom chladiacich boxov a zariadení, doručovanie tovaru, zasielanie tovaru, zasielanie baleného alebo nebaleného jedla.
43 - Reštaurácie, snackbary, kaviarne, penzióny,
jedálne a zariadenia rýchleho občerstvenia, bufety; príprava a dodávka jedál a nápojov na objednávku do domu, na recepcie a oslavy, zaisťovanie jedla objednávaného prostredníctvom on-line
počítačovej siete.

(540) Cucabamba
(731) MONAS, s. r. o., Sedlice 94, 082 43 Sedlice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

3671-2003
16.12.2003
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 s výnimkou piva,
likéry, brandy, koktaily alkoholické, destilované
nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná a propagačná činnosť, maloobchodná
činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi.

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

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

3672-2003
16.12.2003
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 s výnimkou piva,
likéry, brandy, koktaily alkoholické, destilované
nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná a propagačná činnosť, maloobchodná
činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi.

(540)

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

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

3700-2003
18.12.2003
16, 35, 41
16 - Knihy, kalendáre, fotografické snímky, časopisy.
35 - Spracovanie textov, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, uverejňovanie
reklamných textov, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo podnikateľský
prieskum, marketingové štúdie, poradenstvo v
obchodnej činnosti, sprostredkovanie obchodu s
tovarom, sprostredkovateľské služby vzťahujúce
sa na uvedené činnosti.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov a seminárov, vyučovanie a vzdelávanie,
vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových, vydávanie on-line
kníh a časopisov v elektronickej forme, sprostredkovateľské služby vzťahujúce sa na uvedené
činnosti.

(540)

(591) tmavomodrá, biela, žltá
(731) Bratislava Business Journal s. r. o., Laurinská 2,
814 99 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

3765-2003
29.12.2003
35, 37, 39
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
37 - Montáž nábytku a zariadení kancelárií a bytov, upratovacie práce.
39 - Doprava, automobilová preprava, nákladná
doprava; služby v doprave a preprave, sťahovanie a preprava bytových, kancelárskych a iných
zariadení a nábytku, špeditérske služby, sprostredkovanie prepravy a dopravy, sprostredkovanie
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služieb v oblasti prepravy a sťahovania, skladovanie tovarov a manipulácia s tovarom v sklade,
baliace práce.
(540) TRIV
(731) Vojčák Anton, Ing., Bobrov 49, 029 42 Bobrov, SK;
(740) Obertáš Július, Ing., Bratislava, SK;

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

3766-2003
29.12.2003
35, 37, 39
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
37 - Montáž nábytku a zariadení kancelárií a bytov, upratovacie práce.
39 - Doprava, automobilová preprava, nákladná
doprava; služby v doprave a preprave, sťahovanie a preprava bytových, kancelárskych a iných
zariadení a nábytku, špeditérske služby, sprostredkovanie prepravy a dopravy, sprostredkovanie služieb v oblasti prepravy a sťahovania, skladovanie tovarov a manipulácia s tovarom v sklade, baliace práce.

(540)

(731) Vojčák Anton, Ing., Bobrov 49, 029 42 Bobrov, SK;
(740) Obertáš Július, Ing., Bratislava, SK;

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

3797-2003
31.12.2003
198191
19.11.2003
CZ
9, 14, 18, 24, 25
9 - Okuliare, puzdrá na okuliare, okuliare slnečné, okuliarové sklá, okuliarové obrúčky, cvikre
(lorňony, škripce).
14 - Budíky, ciferníky, puzdrá na hodinky, hodinky, hodinky náramkové, pásky k náramkovým
hodinkám, hodiny, chronografy (hodinky).
18 - Koža, imitácie kože, výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté do iných tried, koža
zo zvierat, kufre a batohy (batožina), dáždniky,
slnečníky a vychádzkové palice, biče a sedlárske
výrobky.
24 - Tkaniny a textilné výrobky, ktoré nie sú uvedené v iných triedach, posteľné prikrývky
a obrusy s výnimkou papierových.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar.

(540) TB2
(731) APMART spol. s r. o., Osadní 28/1053, 170 00
Praha 7, CZ;
(740) Obertáš Július, Ing., Bratislava, SK;

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

3812-2003
31.12.2003
9, 16, 35, 38, 39, 41
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov, audiovizuálne záznamové disky; elektronické info-portály, nahrané CD nosiče, DVD nosiče; programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové hry.
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16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, letáky, prospekty tlačoviny, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny, časopisy, tlačivá
a kancelárske potreby uvedené v triede 16, kancelárska technika uvedená v triede 16, náhradné
diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Reklama, činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, prenájom reklamných materiálov,
prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
aranžovanie výkladov, inzertné činnosti, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných
kníh, marketingové štúdie; on-line reklama na
počítačovej komunikačnej sieti; organizovanie
výstav na obchodné a reklamné účely, odborné
obchodné poradenstvo, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, komerčné informačné kancelárie, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodné prieskumy,
analýzy nákladov, revízie účtov, vedenie účtovných kníh, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach; maloobchodná činnosť v strojárskej
oblasti, hutníckej oblasti, potravinárskej oblasti,
textilnej oblasti, obuvníckej oblasti, automobilovej oblasti, stavebnej oblasti, drevárskej oblasti,
s potravinárskym tovarom, hračkami, galantériou,
kozmetikou, výpočtovou technikou, spotrebnou
elektronikou, so zdravotníckym materiálom,
s kožiarskym tovarom, s papierom a papiernickými výrobkami, s tabakovými výrobkami,
s ovocím, so zeleninou, poľnohospodárskymi
produktmi, s kvetmi, s ropou a ropnými produktmi, s palivami, s olejmi a pohonnými hmotami, s
kamenárskymi výrobkami.
38 - Informačné kancelárie, tlačové kancelárie,
telekomunikačné informácie, prenos správ obrazových informácií pomocou počítača, počítačová
komunikácia prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet), komunikácia a prenos pomocou počítačových terminálov,
prenájom zariadení na prenos informácií, prenájom info-portálov, elektronická pošta, elektronické zobrazovanie, komunikácia a posielanie správ
prostredníctvom telefónu a e-mailu, spravodajské
služby.
39 - Turistické kancelárie s výnimkou kancelárií
poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania,
turisticko-informačné kancelárie s výnimkou
kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového
uby-tovania, sprevádzanie turistov, organizovanie ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie
okružných výletov; balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, automobilová doprava, nákladná doprava, kamiónová doprava, sprostredkovanie prepravy, kuriérske služby, prepravné služby, prenájom automobilov, prenájom vozidiel, prenájom
chladiacich boxov a zariadení, doručovanie tovaru; nakladanie, vykladanie a prekladanie tovarov.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, výroba
audiovizuálnych programov, organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných
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podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích
a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov, videopások; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry,
športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov a plesov, súťaží krásy,
športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na vzdelávanie a kultúrne
účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; vydavateľská a nakladateľská činnosť
s výnimkou vydávania reklamných a náborových
textov, elektronická edičná činnosť (DPT služby).

(540)

(540)

(731) ETOP - TRADING, a. s., Streženická cesta 1023,
020 01 Púchov, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(731) INVITOUR, s. r. o., Hraničná 3586/10, 058 01
Poprad, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

38-2004
5.1.2004
3, 21, 35
3 - Ústne vody nie na lekárske účely, prípravky
na čistenie umelého chrupu, prípravky na čistenie
zubov.
21 - Nite - na zubárske účely, zubné kefky, zubné
kefky - elektrické.
35 - Maloobchodný predaj uvedeného tovaru.

(540) ZDRAVÝ ÚSMEV
(731) PROFIMED SLOVAKIA, s. r. o., Kuzmányho 22,
036 01 Martin, SK;

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

47-2004
7.1.2004
39, 41
39 - Organizovanie exkurzií.
41 - Prenájom dekorácií, filmová tvorba, prenájom filmov, fotografická reportáž, fotografovanie, informácie o výchove a vzdelávaní, klubové
služby, knižnice, konferencie, kongresy, prevádzkovanie múzea, nahrávanie videopások,
organizovanie a vedenie konferencií, kongresov,
seminárov, sympózií, organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov,
organizovanie predstavení, plánovanie a organizovanie večierkov, požičiavanie filmov, požičiavanie videopások, prenájom audionahrávok, prenájom kinematografických filmov, reportérske
služby, výroba rozhlasových a televíznych programov, tvorba videofilmov, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie kníh,
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo
náborových, vyučovanie, vzdelávanie.

94-2004
13.1.2004
1, 3, 5, 7, 9, 16, 35, 39, 40, 41, 42
1 - Agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov, bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely, číriace prípravky, čpavok na priemyselné účely, disperzné činidlá na olej, filtračné materiály (chemické prípravky, filtračné materiály (minerálne
látky), filtračné materiály (plastické látky v surovom stave), filtračné materiály (rastlinné látky),
chemické čistiace prostriedky na odstránenie
mastnoty, chemické prípravky na čistenie oleja,
chemické prípravky na čistenie vody, chemické
prípravky na laboratórne analýzy s výnimkou
analýz na lekárske alebo zverolekárske účely,
chemické prípravky na odmasťovanie, chemické
prípravky na odstraňovanie vosku, chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov,
chemické prípravky na vedecké účely (okrem lekárskych a veterinárnych účelov), katalyzátory
chemické, keramické materiály vo forme častíc,
na použitie ako prostriedky na filtrovanie, korózne prípravky, kvapaliny na odstraňovanie síranov
z akumulátorov, organické bielidlá, bieliace činidlá, organické čistiace prípravky, priemyselné
chemikálie, prípravky na oddeľovanie mastnoty,
prípravky na odstraňovanie mastnoty pri výrobe
tovarov, syntetické materiály na absorpciu oleja.
3 - Amoniak na použitie ako čistiaci prostriedok,
bieliace prípravky, bieliace soli, čistiace prípravky, detergenty s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom procese a na lekárske účely.
5 - Bakteriálne jedy, jedy.
7 - Filtre (časti strojov alebo motorov), filtre na
čistenie a chladenie vzduchu (do motorov), filtrovacie stroje, kondenzačné zariadenia, miešacie
stroje, odlučovače oleja, odlučovače vody (separátory), odmasťňovacie zariadenia, ako stroje,
odprašovacie zariadenia na čistenie, odsávacie
stroje na priemyselné účely, odstredivé čerpadlá,
odvádzače kondenzátu, odvodňovacie stroje,
olejové separátory, riadiace mechanizmy pre
stroje, motory a hnacie stroje, stroje elektromechanické pre chemický priemysel, stroje na lisovanie odpadu, zariadenia na odmasťovanie kovových povrchov.
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9 - Elektrické monitorovacie prístroje, monitorovacie počítačové programy, osobné ochranné
prostriedky proti nehodám, prístroje a nástroje na
použitie v chémii, riadiace panely (elektrina),
rozvádzače automatické ako stroje, rozvodné panely (elektrina), skrinky s nástrojmi na rozbor
(mikroskopia), skúšobné prístroje s výnimkou
prístrojov na lekárske účely, sondážne zariadenia
a stroje, stroje a zariadenia na skúšanie materiálu,
svetelné alebo mechanické signalizačné panely,
vysielače elektronických signálov.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové
obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie,
grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón,
lepenka, kávové filtre, papierové, knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo
papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy,
obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický
tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické
a neperiodické publikácie, plagáty, predmety
z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné
materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia
z papiera alebo plastických materiálov.
35 - Analýzy nákupných cien, veľkoobchodných
cien, automatizované spracovanie dát v administratíve, barterové operácie, komerčné informačné
kancelárie, marketing, marketingové štúdie,
obchodné administratívne služby, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo
podnikateľský prieskum, obchodný manažment
a podnikové poradenstvo, podpora predaja (pre
tretie osoby), pomoc pri riadení komerčných
a priemyselných podnikov, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, poradenské služby v oblasti
obchodného alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, poskytovanie
pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, prieskum trhu, profesionálne
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, revízia účtov, sekretárske služby, spracovanie textov,
sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni,
sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 35, účtovníctvo,
uverejňovanie reklamných textov, vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach,
zostavovanie výpisov z účtov.
39 - Distribúcia liečiv, prenájom skladísk, preprava a skladovanie odpadu, skladovanie, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb.
40 - Recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu, spracovanie odpadu, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb, úprava odpadu anaeróbnou
a aeróbnou biodegradáciou, poradenská a konzultačná činnosť pri spracovaní a úprave odpadov
všetkých druhov.
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41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.
42 - Aktualizovanie počítačových programov,
expertízy (inžinierske práce), chemické analýzy,
chemický výskum, obnovovanie počítačových
databáz, počítačové programovanie; poradenská
a konzultačná činnosť pri vykonávaní projektovaní a vyhodnocovaní chemických a laboratórnych prác; poradenská, konzultačná a projektová
činnosť v oblasti strojárstva a chémie; poradenská a konzultačná činnosť v ekológii a odpadovom hospodárstve, poradenské služby v oblasti
ochrany životného prostredia, poradenstvo
v oblasti výpočtovej techniky, priemyselný dizajn, prieskumy (inžinierske práce), projektová
činnosť v investičnej výstavbe, rekultivácia a sanácia, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb, štúdie technických projektov, projektová
činnosť, technický prieskum.
(540) DETOX
(731) DETOX, s. r. o., Zvolenská cesta 139, 974 05
Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

113-2004
16.1.2004
30
30 - Čokoláda, sušienky, koláčiky, krekery, oplátky, cukrovinky, čipsy (obilné výrobky), chlieb,
pečivo, koláče, keksy, puding, šerbet (zmrzlina),
zmrzlina, cukríky, karamelky (cukríky), žuvačky
nie na lekárske použitie, nápoje na báze čokolády, nápoje na báze kávy, nápoje na báze kakaa.

(540)

(731) ORION CORPORATION, 30-10, MunbaeDong, Yongsan-Ku, Seoul, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

117-2004
16.1.2004
32, 35
32 - Minerálne, sýtené a stolové vody, nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje obohatené
minerálmi alebo vitamínmi; iónové a energetické
nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové nápoje a šťavy, džúsy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Maloobchodná činnosť s nápojmi, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti
obchodovania s nápojmi.

(540) OK
(731) SELIKO-SLOVAKIA, spol. s r. o., Jarmočná 73,
992 01 Modrý Kameň, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

122-2004
19.1.2004
35, 36, 37, 41, 42
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi; reklamná propagačná činnosť; podnikateľské poradenstvo.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; oceňovanie
a odhady nehnuteľností; sprostredkovanie predaja nehnuteľností; realitná činnosť; finančný lízing; finančné poradenstvo.
37 - Oprava a servis športových a rekreačných
potrieb; stavebný dozor; činnosť stavbyvedúceho; stavebníctvo; montáž kovových konštrukcií;
elektroinštalácie; plynoinštalácie; oprava a údržba plynových a tlakových zariadení; montáž potrubných rozvodov.
41 - Organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych
a spoločenských podujatí; organizovanie školení,
seminárov a vzdelávacích podujatí; vydavateľská
činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Obnovovanie počítačových databáz; prenájom prístupového času k počítačovým databázam; poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru; počítačové programovanie; inžinierska
činnosť.

(540)

(731) PALADIUM & PARTNERS, s. r. o., M. R. Štefánika 1178, 926 00 Sereď, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

123-2004
19.1.2004
35, 36, 37, 41, 42
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi; reklamná propagačná činnosť; podnikateľské poradenstvo.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; oceňovanie
a odhady nehnuteľností; sprostredkovanie predaja nehnuteľností; realitná činnosť; finančný lízing; finančné poradenstvo.
37 - Oprava a servis športových a rekreačných
potrieb; stavebný dozor; činnosť stavbyvedúceho; stavebníctvo; montáž kovových konštrukcií;
elektroinštalácie; plynoinštalácie; oprava a údržba plynových a tlakových zariadení; montáž potrubných rozvodov.
41 - Organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych
a spoločenských podujatí; organizovanie školení,
seminárov a vzdelávacích podujatí; vydavateľská
činnosť s výnimkou reklamných a náborových
textov.
42 - Obnovovanie počítačových databáz; prenájom prístupového času k počítačovým databázam; poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru; počítačové programovanie; inžinierska
činnosť.

(540)

(731) PALADIUM & PARTNERS, s. r. o., M. R. Štefánika 1178, 926 00 Sereď, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

174-2004
23.1.2004
16, 25, 28, 35, 41
16 - Fotografie, obrazy, obrázky, obrázkové karty, knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá,
plagáty, katalógy, kalendáre, prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače
z papiera alebo lepenky, pečiatky, písacie potreby, papiernický tovar, obálky, obaly, nálepky,
netextilné etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske potreby
použité ako reklamné predmety alebo ako suveníry, albumy, atlasy, umelohmotné fólie na balenie, formuláre, predmety z kartónu, lepiace štítky, lepidlá a lepiace pásky na kancelárske účely
a použitie v domácnosti, spisové obaly (ako papiernický tovar), stolové prestieranie z papiera,
papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo
plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy, oblečenie, obuv, športová obuv, pracovná obuv, bielizeň, cyklistické oblečenie, čelenky, čiapky, chrániče uší ako pokrývka hlavy,
kabáty, klobúky, konfekcia, kostýmy, obleky,
košele, kožušiny ako oblečenie, krátke nohavice
jazdecké alebo spodné, kravaty, kúpacie plášte,
manžety ako časti odevov, náprsenky, nohavice,
opasky, pančuchy, pančuškové nohavice, papuče,
plášte, plavky, plážová obuv, plážové oblečenie,
pleteniny ako oblečenie, pokrývky hlavy, ponožky, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, spodničky,
šály, šaty, šatky, šerpy, tielka, tričká, uniformy,
vrchné ošatenie, zástery, závoje, župany, gymnastické dresy, maškarné kostýmy, šilty na pokrývky hlavy, celé topánky, galoše.
28 - Hry, hračky, hokejky, stolový hokej, cvičebné náradie, hracie karty, atrapy, autá ako hračky,
bábiky, bábky, balóny na hranie, bazény ako
športový tovar, stojanové bicykle na cvičenie, biliardové stoly a gule, boby, činky, chrániče na
píšťaly a lakte, disky (športové náradie), šermiarske fleurety, stroje na fyzické cvičenie, golfové
palice, golfové rukavice a vaky, gymnastické zariadenia, hojdačky, hracie automaty s výnimkou
automatov fungujúcich po pripojení na televízny
prijímač, lopty, žetóny, kolieskové korčule, kolky, kolobežky, korčule, náradie na lukostreľbu,
lyže, lyžiarske viazanie, rybárske náčinie, umelé
rybárske návnady, obaly na lyže, plutvy na plávanie, postroje pre horolezcov, rakety, rapkáče,
bejzbalové, boxerské, golfové, šermiarske rukavice, sánky (športový tovar), siete (športové potreby), umelý sneh na vianočné stromčeky, skejtbordy, spoločenské hry, stavebnice, stoly na stolný tenis, stolové hry, stolový futbal, surfovacie
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dosky, gulečníkové tága, terče, trikové zariadenia, udice, zvončeky a ozdoby na vianočné
stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek,
umelé vianočné stromčeky, vodné lyže, vosky na
lyže, ochranné vypchávky ako časti športových
úborov, výplety rakiet, zariadenia na kulturistiku.
35 - Maloobchodné služby v oblasti športového
náradia, športových potrieb, hier, hračiek, suvenírov, darčekových predmetov, reklamných predmetov, maloobchodné služby v oblasti odevov,
obuvi, textilných výrobkov, galantérie, ozdôb
a doplnkov pre textil, kancelárie zaoberajúce sa
dovozom a vývozom, poradenstvo v obchodnej
činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru,
reklama, sprostredkovanie uvedených služieb,
sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým so športovým náradím a športovými potrebami, textilným tovarom, obuvou, odevmi.
41 - Prevádzkovanie športových zariadení, prevádzkovanie hokejových športovísk a škôl, prevádzkovanie fitnes centra, posilňovne, služby
športovísk, telesné cvičenia, aerobik, výcvik, hokejový výcvik, gymnastický výcvik, kluby zdravia, organizovanie športových súťaží, požičiavanie športovej výstroje s výnimkou dopravných
prostriedkov, prenájom štadiónov, prenájom
klzísk, organizovanie zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov, vydávanie časopisov,
novín a iných periodických publikácií s výnimkou reklamných a náborových textov, tvorba
a požičiavanie videofilmov, sprostredkovanie
kultúrnych a športových podujatí, prevádzkovanie zábavných klubov, organizovanie hier a zábavy detí, informácie o možnostiach zábavy,
sprostredkovanie uvedených služieb.
(540) ŠARKY
(731) Peter Šatan Melio - Sat, Brezová 482/7, 956 21
Jacovce, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

182-2004
26.1.2004
9, 41, 42
9 - Počítačový softvér; počítač, periférne zariadenia k počítaču, počítačový softvér a počítačové
siete; programy na vývoj softvéru; počítače; periférne zariadenia pre počítače; počítačové programy; elektrické, elektronické, optické, komunikačné a zábavné zariadenia a prístroje prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznym prijímačom, zariadenia a prístroje pre interaktívne
multimédiá; vzdelávacie zariadenia.
41 - Školenie, vyučovanie a vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov; usporadúvanie rekvalifikačných kurzov; poradenské služby v oblasti poskytovaného softvéru; interaktívne kurzy
a semináre a kurzy a semináre na diaľku poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spoja alebo počítačovej siete alebo internetu; poskytovanie a prevádzka elektronických
konferencií, diskusných skupín a besied.
42 - Poradenské služby v oblasti poskytovaného
softvéru; počítačové programovanie; výroba softvéru; projektovanie informačných systémov;
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expertné služby v oblasti informačných systémov; inštalácia, spúšťanie a aktualizácia počítačových programov; prenájom počítačov; servis
počítačových programov; prenájom počítačov;
servis počítačových programov; vytváranie a vývoj počítačových programov; vytváranie domovských stránok; konzultačné služby týkajúce sa
počítačov, softvéru; multimédií.
(540) SOFTIMEX
(731) SOFTIMEX MULTIMEDIA, s. r. o., SNP 159,
049 18 Lubeník, SK;

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

207-2004
28.1.2004
5
5 - Výrobky pre dámsku hygienu, predovšetkým
slipové vložky, vložky a tampóny, menštruačné
nohavičky, interlabiálne vložky na dámsku hygienu; plienky a vložky pre inkontinentných pacientov, nohavičky pre inkontinentných pacientov.

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

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

255-2004
2.2.2004
29, 39, 40
29 - Mrazené ovocie a zelenina, mrazené ovocné
zmesi, mrazené zeleninové zmesi a kuchynské
polotovary z nich vyrobené.
39 - Skladovanie tovarov a polotovarov.
40 - Zmrazovanie tovarov a polotovarov.

(540)

(731) MRAZIARNE a. s. Sládkovičovo, Košútska 1342,
925 21 Sládkovičovo, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

259-2004
2.2.2004
18, 25, 28
18 - Aktovky; batohy; pásy a remene na taškách;
kufríky; diplomatické kufríky; kožené puzdrá na
navštívenky; taštičky a vrecká s uzáverom; peňaženky; mešteky na peniaze; kozmetické tašky
predávané bez obsahu; kožené puzdrá na kreditné
karty; cestovné tašky na odevy; univerzálne peňaženky; tašky na športové potreby; kabelky;
tašky na hokejovú výstroj; tašky na kolieskové
(inline) korčule; kľúčenky; taštičky na hodinky;
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batožinové príslušenstvo; kožené puzdrá na zápisníky a poznámkové bloky; nočné tašky; vrecká a tašky k sedlám; valcovité tašky; univerzálne
tašky; školské aktovky; plecniaky; športové tašky; príručné cestovné kufríky; obaly na kravaty;
cestovné alebo vojenské tašky; lodné kufre;
dáždniky; náprsné tašky a víkendové tašky; výrobky zhotovené z kože; alebo imitácie kože;
najmä tašky na holiace potreby; chlebníky; tašky
pre hokejové a korčuliarske príslušenstvo.
25 - Hokejové podväzkové pásy; odevy pre hokej
a kolieskové (inline); korčuľovanie, najmä čiapky; opasky; traky; pletené košele a svetre, bundy;
kabáty; saká; nohavice po kolená; čiapky s logom; šilty čiapok; košele; krátke nohavice; ponožky; pulóvre; tričká; tréningové odevy; nohavice; uniformy.
28 - Príslušenstvá a športové potreby pre kolieskové (inline) korčuľovanie, ľadový hokej a korčuľovanie na ľade, najmä ochranné vypchávky
nohavíc; trenky pod hokejový úbor; ochranné
vypchávky hornej časti trupu a ramien; chrániče
na lakte; chrániče a vypchávky na píšťaly; vypchávky na predlaktia; chrániče krku; hokejové
rukavice; ochranné rukavice pre korčuľovanie na
kolieskových korčuliach; brankárske rukavice;
brankárske chrániče; korčule na ľad; kolieskové
(inline) korčule; korčule krasokorčuliarov; korčule na hokej; hokejky; brankárske hokejky; náhradné čepele pre hokejky a držadlá pre hokejky;
puky a lopty pre hokej a kolieskové korčuľovanie; chrániče na ústa; ochrana predlaktia voči
rozpáraniu; chrániče hrude a ramien; ochranné
poháre, šálky a podložky.

(540) TORSPO
(731) Soderquist David, 706 Benton Street, Anoka,
Minnesota 55303, US;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

260-2004
3.2.2004
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) CONVENIA
(731) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

261-2004
3.2.2004
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) CEFSHOT
(731) PFIZER PRODUCTS INC., Eastern Point Road,
Groton, Connecticut 06340, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

262-2004
3.2.2004
29
29 - Jedlé oleje, najmä olivové oleje.

(591) odtiene hnedej, žltá, zelná, modrá, červená, biela,
čierna, šedá
(731) KOIPE CORPORACIÓN, S. L., Plaza Julio Caro
Baroja 2, 20018 San Sebastian, Guipuzcoa, ES;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

263-2004
3.2.2004
29
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, kompóty;
vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje
a tuky; uhorky v pohároch, pozdĺžne a priečne
uhorkové rezy.

(540) Sticksi
(731) „Efko" Frischfrucht und Delikatessen GmbH,
Hinzenbach 38, A-4070 Eferding, AT;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

264-2004
3.2.2004
16, 17, 19, 35, 37, 39, 42, 43
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny,
časopisy, tlačivá a kancelárske potreby uvedené
v triede 16, kancelárska technika uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
17 - Kovové izolačné fólie, umelohmotné fólie,
izolačné hmoty zabraňujúce sálaniu tepla, izolačné materiály, izolačné náterové farby, izolanty,
látky na izolovanie budov od vlhkosti, minerálna
vlna (izolátor), plastické hmoty, polotovary, sklená
vlna ako izolačný materiál, materiály na zabránenie tepelnej radiácie, tepelné izolanty (nevodivé materiály), materiály zabraňujúce vyžarovaniu
tepla, izolačné laky, izolačné pásky, izolačné
tkaniny, izolačné oleje, izolačné farby, izolačné
fólie, izolačný papier, izolačné povlaky, izolačná
plsť, sklené vlákna na izoláciu, izolačné rukavice, izolačné tesnenia, tesniace materiály, tesniace
obloženia, tesniace tmely, tkaniny zo sklených
vlákien na izoláciu, trosková vlna (izolačný materiál), izolačné látky proti vlhkosti, nekovové
hadice, tesnenie na potrubia, vypchávkové materiály z gumy a plastov, nekovové, vystužovacie
materiály, zvukovoizolačné materiály, gumové
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a plastové výplne, podkladové materiály z gumy
a plastov.
19 - Asfaltové (bitúmenové) nátery, poťahy, pokryvy na strechy, asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo, nekovové základné konštrukcie pre budovy, nekovové debnenie, osvetľovacia dlažba, svetelná dlažba, asfaltové dlažby,
nekovové dlážky, kamenárske výrobky, kameniny pre stavebníctvo, nekovové komínové nadstavce, komínové plášte, nekovové komínové rúry, nekovové komíny, nekovové dymovody, nekovové lešenia, náterové hmoty, omietky pre stavebníctvo, nekovový obkladový materiál na budovy, ohňovzdorné cementové nátery, plstený
materiál na budovy, nekovové preklady, refrakčné materiály, nekovové samostatné továrenské
komíny, stavebné sklo, izolačné stavebné sklo,
nekovové prenosné stavby, nekovové stavebné
krytiny, stavebný kameň, nekovový stavebný
materiál, nekovové stavebné panely, šamot, tabuľové sklo pre stavebníctvo, tehly, terakota, trstina
na stavebné účely, nekovové vonkajšie plášte
budov, nekovové výplne dverí, nekovové vystužovacie materiály, žiaruvzdorné drevo.
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti strojárenského, stavebného a drevospracujúceho priemyslu, s potravinárskymi výrobkami, s tabakovými
výrobkami,
s
dopravnými
prostriedkami
a ich príslušenstvom, v oblasti chemického a petrochemického priemyslu, v oblasti sklárskeho
priemyslu, v energetike; 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, prieskum verejnej mienky,
sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, marketingové štúdie.
37 - Stavebné činnosti, asfaltovanie, stavebný dozor, murovanie, murárstvo, utesňovanie stavieb,
izolovanie stavieb, demolácia budov, čistenie
komínov, čistenie a opravy kotlov, montáž a opravy pecí, protihrdzová úprava, výstavba a opravy skladov, štukovanie, sadrovanie, prenájom
stavebných strojov a zariadení, interiérové maľovanie a natieranie, klampiarstvo a inštalatérstvo,
výstavba a opravy skladov, montovanie lešení,
stavebné informácie, izolovanie proti vlhkosti,
montáž a opravy vykurovacích zariadení, stavebná činnosť v oblasti inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, obkladačské práce, inštalácia, montáž, údržba a opravy
strojných a priemyselných zariadení, pokrývačské práce na strechách budov, výstavba obchodných a veľtržných stánkov.
39 - Balenie tovarov, nákladná a kamiónová doprava, skladovanie, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy, kuriérske služby, doručovanie tovaru, preprava nábytku, organizovanie
ciest, exkurzií, okružných výletov, preprava
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a skladovanie odpadu, prenájom skladísk, prepravné služby, prenájom plavidiel, automobilov.
42 - Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe,
projektová činnosť v investičnej výstavbe, štúdie
technických projektov, projektovanie stavieb, zostavovanie stavebných výkresov, strojársky technický prieskum, revízia, odborné prehliadky
a expertízy priemyselných komínov.
43 - Poskytovanie prechodného ubytovania, ubytovacie kancelárie, motelové služby, hotelierske
služby, rezervácia penziónov, rezervácia hotelov,
rezervovanie prechodného ubytovania, turistické
ubytovne.
(540)

(591) olivovozelená, biela
(731) TERMOSTAV - MRÁZ, spoločnosť s ručením
obmedzeným, Košice, Priemyselná 3, 042 99
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

265-2004
3.2.2004
29
29 - Mlieko, sušené práškové mlieko, zahustené,
ochutené a šľahané mlieko; mliečne produkty,
najmä: mliečne dezerty, jogurty, jogurtové nápoje, peny, krémy, dezertné krémy, čerstvá smotana, maslo, syrové nátierky, syry, vyzrievacie syry, vyzrievacie syry s plesňou, čerstvé nevyzreté
syry a syry v slanom náleve, tvaroh, čerstvé syry
predávané buď v tekutej alebo pastovej forme,
neochutené alebo ochutené nápoje vyrobené prevažne z mlieka alebo mliečnych produktov,
mliečne nápoje vyrobené hlavne z mlieka, mliečne nápoje obsahujúce ovocie; fermentované neochutené alebo ochutené mliečne produkty; všetky
tieto produkty obsahujúce ovocie.

(540) FRUTIGO
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société
anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300
Levallois-Perret, FR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

267-2004
3.2.2004
16, 35, 36, 42
16 - Brožované knihy, brožúry, brožúrky, časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, kalendáre, knihy, obálky (papiernický tovar), periodické a neperiodické publikácie, plagáty, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, tlačené reklamné materiály.
35 - Automatizované spracovanie dát, pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie informácií pomocou
globálnej počítačovej siete v uvedených oblastiach, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, sprostredkovanie uvedených
služieb, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
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36 - Konateľstvo, jednateľstvo, poskytovanie
informácií pomocou globálnej počítačovej siete
v uvedených oblastiach, poskytovanie konzultačných a poradenských služieb týkajúcich sa oceňovania priemyselného vlastníctva, realitné kancelárie, správa nehnuteľností, správcovstvo,
sprostredkovanie nehnuteľností, sprostredkovanie uvedených služieb, zabezpečenie služieb finančného oceňovania v oblasti priemyselného
vlastníctva, najmä ochranných známok a značiek,
dizajnov, úžitkových vzorov a patentov, zabezpečenie súdnoznaleckých posudkov odboru
priemyselné vlastníctvo týkajúce sa oceňovania
priemyselných práv.
42 - Konzultačné služby v oblasti práva duševného vlastníctva, licencie na práva duševného
vlastníctva, odborné poradenstvo v oblasti autorských práv, odborné poradenstvo v oblasti práv
duševného vlastníctva, odborné poradenstvo
v oblasti prevodov, licencií, záložných práv na
práva priemyselného vlastníctva, odborné poradenstvo v oblasti riešenia sporov týkajúcich sa
porušovania práv z priemyselného vlastníctva,
odborné právne poradenstvo, poskytovanie
informácií pomocou globálnej počítačovej siete
v uvedených oblastiach, právny výskum, služby
komerčných právnikov, služby zastupovania vo
všetkých oblastiach týkajúcich sa priemyselného
vlastníctva, sprostredkovanie uvedených služieb,
zabezpečenie registrácie priemyselných práv na
regionálnej i medzinárodnej úrovni, zabezpečenie súdnoznaleckých posudkov odboru Priemyselné vlastníctvo netýkajúcich sa oceňovania
priemyselných práv.

(540)

(540)

(591) tmavomodrá
(731) Vasiľ Imrich, JUDr., Štefánikova 7, 811 06 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(731) Vasiľ Imrich, JUDr., Štefánikova 7, 811 06 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

vanie nehnuteľností, sprostredkovanie uvedených
služieb, zabezpečenie služieb finančného oceňovania v oblasti priemyselného vlastníctva, najmä
ochranných známok a značiek, dizajnov, úžitkových vzorov a patentov, zabezpečenie súdnoznaleckých posudkov odboru priemyselné vlastníctvo týkajúce sa oceňovania priemyselných práv.
42 - Konzultačné služby v oblasti práva duševného vlastníctva, licencie na práva duševného
vlastníctva, odborné poradenstvo v oblasti autorských práv, odborné poradenstvo v oblasti práv
duševného vlastníctva, odborné poradenstvo
v oblasti prevodov, licencií, záložných práv na
práva priemyselného vlastníctva, odborné poradenstvo v oblasti riešenia sporov týkajúcich sa
porušovania práv z priemyselného vlastníctva,
odborné právne poradenstvo, poskytovanie
informácií pomocou globálnej počítačovej siete
v uvedených oblastiach, právny výskum, služby
komerčných právnikov, služby zastupovania vo
všetkých oblastiach týkajúcich sa priemyselného
vlastníctva, sprostredkovanie uvedených služieb,
zabezpečenie registrácie priemyselných práv na
regionálnej i medzinárodnej úrovni, zabezpečenie súdnoznaleckých posudkov odboru Priemyselné vlastníctvo netýkajúcich sa oceňovania
priemyselných práv.

268-2004
3.2.2004
16, 35, 36, 42
16 - Brožované knihy, brožúry, brožúrky, časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, kalendáre, knihy, obálky (papiernický tovar), periodické a neperiodické publikácie, plagáty, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, tlačené reklamné materiály.
35 - Automatizované spracovanie dát, pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie informácií pomocou
globálnej počítačovej siete v uvedených oblastiach, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, sprostredkovanie uvedených
služieb, zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Konateľstvo, jednateľstvo, poskytovanie informácií pomocou globálnej počítačovej siete v uvedených oblastiach, poskytovanie konzultačných
a poradenských služieb týkajúcich sa oceňovania
priemyselného vlastníctva, realitné kancelárie,
správa nehnuteľností, správcovstvo, sprostredko-

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

269-2004
3.2.2004
25, 35, 39
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
35 - Reklama; manažment podniku; obchodná
správa; kancelárska činnosť, maloobchodné služby s odevmi a textilnými tovarmi, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom.
39 - Preprava; balenie a skladovanie odevov
a textilných tovarov.

(540)

(731) COMERCIAL LOSAN S.L., CTRA. ALCANIZ
S/N, CASPE, 50700 ZARAGOZA, ES;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

270-2004
3.2.2004
25, 35, 39
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
35 - Reklama; manažment podniku; obchodná
správa; kancelárska činnosť, maloobchodné služby s odevmi a textilnými tovarmi, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom.
39 - Preprava; balenie a skladovanie odevov
a textilných tovarov.

(540)

a čistenie šatstva; čistenie kože, čistenie kožušiny, lakovanie, glazovanie, leštenie vozidiel; povrchové čistenie exteriérov budov, čistenie priemyselných budov, čistenie súkromných obytných
budov, čistenie interiérov budov; prenájom čistiacich strojov; umývanie dopravných prostriedkov, deratizácia, dezinfekcia, prenájom vozidiel
na zametanie.
(540) CASSOMEN
(731) CASSOMEN s. r. o., Štefánikova 6, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(731) COMERCIAL LOSAN S.L., CTRA. ALCANIZ
S/N, CASPE, 50700 ZARAGOZA, ES;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

271-2004
3.2.2004
25, 35, 39
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
35 - Reklama; manažment podniku; obchodná
správa; kancelárska činnosť, maloobchodné služby s odevmi a textilnými tovarmi, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom.
39 - Preprava; balenie a skladovanie odevov
a textilných tovarov.

(540)

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

272-2004
3.2.2004
16, 35, 37
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá,
kancelárske potreby uvedené v triede 16, kancelárska technika uvedená v triede 16, náhradné
diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
35 - Reklama, reklamné agentúry, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
37 - Natieranie, interiérové maľovanie a exteriérové maľovanie, čistenie, chemické čistenie, čistenie automobilov, čistenie vagónov, čistenie ciest,
čistenie komínov, čistenie kotlov, čistenie okien,
čistenie exteriérov a čistenie interiérov; pranie

275-2004
4.2.2004
6, 19, 20, 35, 37, 42
6 - Kovové brány, kovové dvere, kovové dverové
rámy, kovanie na nábytok.
19 - Rámové konštrukcie s výnimkou vodových,
skladacie dvere s výnimkou kovových, dvere
s výnimkou kovových.
20 - Dvierka na nábytok, nábytok, police (nábytkové).
35 - Obchodná činnosť (poradenstvo).
37 - Servisná činnosť v oblasti nábytkárstva
a interiérov.
42 - Odborné poradenstvo v oblasti nábytkov
a interiérov.

(540) SENATOR
(731) Hupcej Michal, Mlynská 1485, 093 03 Vranov
nad Topľou, SK;

(731) COMERCIAL LOSAN S.L., CTRA. ALCANIZ
S/N, CASPE, 50700 ZARAGOZA, ES;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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276-2004
4.2.2004
6, 19, 20, 35, 37, 42
6 - Kovové brány, kovové dvere, kovové dverové
rámy, kovanie na nábytok.
19 - Rámové konštrukcie s výnimkou vodových,
skladacie dvere s výnimkou kovových, dvere
s výnimkou kovových.
20 - Dvierka na nábytok, nábytok, police (nábytkové).
35 - Obchodná činnosť (poradenstvo).
37 - Servisná činnosť v oblasti nábytkárstva
a interiérov.
42 - Odborné poradenstvo v oblasti nábytkov
a interiérov.

(540)

(731) Hupcej Michal, Mlynská 1485, 093 03 Vranov
nad Topľou, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

277-2004
4.2.2004
16, 35, 41
16 - Papier a výrobky z papiera, tlačoviny, neperiodické publikácie, ponukové listy, katalógy, reklamné letáky, propagačné materiály, podložky
na stôl, papierové servítky a vreckovky, toaletný
papier, papierové uteráky, hygienické vrecká,
kancelársky papier všetkých druhov, xerografický papier, pauzovací papier, tabulačný papier, faxový papier, obálky, samolepiace etikety, samolepiace bločky, bločky na poznámky, bloky a samostatné archy, krúžkové záznamníky, telefónne
zápisníky, diáre, záznamové knihy, knihy pošty,
tlačivá, mapy, kalendáre, opravné prostriedky
(laky, papieriky, ceruzky, strojčeky), gumy, strúhadlá, ceruzky, mikroceruzky, písacie potreby,
náplne, tuhy, zvýrazňovače, popisovače, kancelárske etikety, kancelárske lepidlá a lepiace pásky, zošívačky, dierovačky, rezačky, pravítka,
sponky, klipsy, pripináčiky, dátumovky a číslovačky, stojany na pečiatky, papierové dosky
a rýchloviazače, plastové dosky, priehľadné obaly, rozlišovače, zaraďovače, podpisové a triediace knihy, papierové kapsy, archívne boxy a škatule, vizitkáre a kartotéky, menovky.
35 - Organizačné zaistenie propagačných akcií,
rozmnožovanie a tlač reklamných a propagačných dokumentov, zverejňovanie a publikovanie
propagačných textov.
41 - Výchovná a zábavná činnosť, organizačné
zaistenie ekologického programu a jeho vyhodnocovanie.

(540) STROMY PRE ŽIVOT
(731) PAPIRIUS s. r. o., K Vypichu 1108, 252 19
Rudná u Prahy, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

278-2004
4.2.2004
16, 35, 41
16 - Papier a výrobky z papiera, tlačoviny, neperiodické publikácie, ponukové listy, katalógy, reklamné letáky, propagačné materiály, podložky
na stôl, papierové servítky a vreckovky, toaletný
papier, papierové uteráky, hygienické vrecká,
kancelársky papier všetkých druhov, xerografický papier, pauzovací papier, tabulačný papier,
faxový papier, obálky, samolepiace etikety, samolepiace bločky, bločky na poznámky, bloky
a samostatné archy, krúžkové záznamníky, telefónne zápisníky, diáre, záznamové knihy, knihy
pošty, tlačivá, mapy, kalendáre, opravné prostriedky (laky, papieriky, ceruzky, strojčeky),
gumy, strúhadlá, ceruzky, mikroceruzky, písacie
potreby, náplne, tuhy, zvýrazňovače, popisovače,
kancelárske etikety, kancelárske lepidlá a lepiace
pásky, zošívačky, dierovačky, rezačky, pravítka,
sponky, klipsy, pripináčiky, dátumovky a číslovačky, stojany na pečiatky, papierové dosky
a rýchloviazače, plastové dosky, priehľadné
obaly, rozlišovače, zaraďovače, podpisové a triediace knihy, papierové kapsy, archívne boxy
a škatule, vizitkáre a kartotéky, menovky.

35 - Organizačné zaistenie propagačných akcií,
rozmnožovanie a tlač reklamných a propagačných dokumentov, zverejňovanie a publikovanie
propagačných textov.
41 - Výchovná a zábavná činnosť, organizačné
zaistenie ekologického programu a jeho vyhodnocovanie.
(540)

(731) PAPIRIUS s. r. o., K Vypichu 1108, 252 19
Rudná u Prahy, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

279-2004
4.2.2004
17, 19, 37
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda
a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plastové výlisky ako polotovary; baliace, tesniace a izolačné materiály;
ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; nekovové prenosné stavby; pomníky, okrem kovových.
37 - Stavebníctvo; opravy; montážne a inštalačné
služby.

(540)

(591) modrá, zelená
(731) TERMOSPOL, a. s., Pražská 4, 041 11 Košice,
SK;

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

281-2004
4.2.2004
32
32 - Pivá.

(540) ARANY ÁSZOK
(731) Dreher Sörgyárak Rt., Jászberényi u. 7-11, 1106
Budapest, HU;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

282-2004
4.2.2004
32
32 - Pivá.

(540) KÖBÁNYAI SÖR
(731) Dreher Sörgyárak Rt., Jászberényi u. 7-11, 1106
Budapest, HU;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

284-2004
5.2.2004
16, 35, 36
16 - Tlačoviny, knihy a tlačené publikácie, časopisy, noviny, brožúry, sprievodcovia a príručky,
všetko v súvislosti s finančníctvom; príručky
o bežných akciách; správy o deklarovaných dividendách; záznamy o komunálnych obligáciách
a dividendách vydávaných korporáciami; správy
o kmeňovom akciovom kapitále; príručky a prílohy z oblasti bankovníctva a finančníctva; časopisy a správy týkajúce sa hospodárskych
a obchodných štatistických úverových informácií
a podmienok, správ a prehľadov; tlačené tabuľky, grafy, diagramy, schémy a príručky vytvorené z uvedených informácií.
35 - Poradenské a konzultačné služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov;
hospodárske (ekonomické) predpovede; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky);
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom
reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; rozhlasová reklama; televízne reklamy; reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej
siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklam-ného
charakteru; komerčné využitie internetu; on-line
inzercia.
36 - Zhromažďovanie peňažných prostriedkov od
verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky
do majetku vymedzeného zákonom o kolektívnom investovaní a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy; výkon
nútenej správy podielových fondov; zhromažďovanie peňažných prostriedkov s cieľom ich použiť na podnikanie; služby na využívanie dôchodkových fondov; dôchodkové fondy; vydávanie
kreditných kariet; služby týkajúce sa úverových
kariet; organizovanie dobročinných zbierok; kapitálové investície; garancie, záruky, kaucie; klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok
a záväzkov - bezhotovostné platenie); úschovné
služby, úschova v bezpečnostných schránkach;
pôžičky (financovanie); daňové odhady (služby);
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo,
bankovníctvo, nehnuteľnosti); konateľstvo, jednateľstvo; správcovstvo; služby v oblasti finančníctva; finančné riadenie; záručné pôžičky; hypotéky, poskytovanie pôžičiek; burzové maklér-
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stvo; finančné analýzy; finančné poradenstvo;
konzultačné služby v oblasti financií; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky; finančné informácie; vydávanie
cenných papierov; úschova cenností; kurzové záznamy na burze; príjem vkladov od spoločnosti;
poskytovanie úverov; investovanie do cenných
papierov; finančný lízing; obchodovanie na
vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými
hodnotami v oblasti terminovaných obchodov
(futures) a opcií (options) včítane kurzových
a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi; finančné maklérstvo; portfólio manažment; zahraničná obchodná činnosť; operačný
lízing; zmenárenská činnosť; faktoring a forfajting; sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľnosti; finančná sprostredkovateľská činnosť.
(540)

(731) Pro Partners, o. c. p., a. s., Michalská 7, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

285-2004
5.2.2004
6, 35, 36
16 - Tlačoviny, knihy a tlačené publikácie, časopisy, noviny, brožúry, sprievodcovia a príručky,
všetko v súvislosti s finančníctvom; príručky
o bežných akciách; správy o deklarovaných dividendách; záznamy o komunálnych obligáciách
a dividendách vydávaných korporáciami; správy
o kmeňovom akciovom kapitále; príručky a prílohy z oblasti bankovníctva a finančníctva; časopisy a správy týkajúce sa hospodárskych
a obchodných štatistických úverových informácií
a podmienok, správ a prehľadov; tlačené tabuľky, grafy, diagramy, schémy a príručky vytvorené z uvedených informácií.
35 - Poradenské a konzultačné služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov;
hospodárske (ekonomické) predpovede; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; predvádzanie tovaru na reklamné účely a podporu predaja; vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky);
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; prenájom
reklamných plôch; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; rozhlasová reklama; televízne reklamy; reklamná, inzertná a propagačná
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činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média,
prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete,
informačnej siete, elektronickej siete, komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov
komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné využitie internetu; on-line inzercia.
36 - Zhromažďovanie peňažných prostriedkov od
verejnosti na základe verejnej výzvy s cieľom investovať takto zhromaždené peňažné prostriedky
do majetku vymedzeného zákonom o kolektívnom investovaní a z takto zhromaždeného majetku vytvárať a spravovať podielové fondy; výkon
nútenej správy podielových fondov; zhromažďovanie peňažných prostriedkov s cieľom ich použiť na podnikanie; služby na využívanie dôchodkových fondov; dôchodkové fondy; vydávanie
kreditných kariet; služby týkajúce sa úverových
kariet; organizovanie dobročinných zbierok; kapitálové investície; garancie, záruky, kaucie; klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; pôžičky (financovanie); daňové odhady (služby);
finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo,
bankovníctvo, nehnuteľnosti); konateľstvo, jednateľstvo; správcovstvo; služby v oblasti finančníctva; finančné riadenie; záručné pôžičky; hypotéky, poskytovanie pôžičiek; burzové maklérstvo; finančné analýzy; finančné poradenstvo;
konzultačné služby v oblasti financií; elektronický prevod kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky; finančné informácie; vydávanie
cenných papierov; úschova cenností; kurzové záznamy na burze; príjem vkladov od spoločnosti;
poskytovanie úverov; investovanie do cenných
papierov; finančný lízing; obchodovanie na
vlastný účet alebo na účet klienta s devízovými
hodnotami v oblasti terminovaných obchodov
(futures) a opcií (options) včítane kurzových
a úrokových obchodov s prevoditeľnými cennými papiermi; finančné maklérstvo; portfólio manažment; zahraničná obchodná činnosť; operačný
lízing; zmenárenská činnosť; faktoring a forfajting; sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľnosti; finančná sprostredkovateľská činnosť.

(540)

(731) INFIN, spol. s r. o., Michalská 7, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

287-2004
5.2.2004
12, 16, 37
12 - Vozidlá, dopravné prostriedky pozemné,
ojazdené automobily, súčasti a príslušenstvá automobilov patriace do tejto triedy, náhradné diely
na automobily.
16 - Tlačiarenské výrobky, tlačoviny.
37 - Opravy a údržba automobilov, autoopravovne, autoservisy, umývanie, čistenie a leštenie automobilov, opravy a protektorovanie pneumatík.

(540)

(731) Import Volkswagen Group, s. r. o., Pekařská 6,
155 00 Praha 5 - Stodůlky, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

288-2004
5.2.2004
12, 16, 37
12 - Vozidlá, dopravné prostriedky pozemné,
ojazdené automobily, súčasti a príslušenstvá automobilov patriace do tejto triedy, náhradné diely
na automobily.
16 - Tlačiarenské výrobky, tlačoviny.
37 - Opravy a údržba automobilov, autoopravovne, autoservisy, umývanie, čistenie a leštenie automobilov, opravy a protektorovanie pneumatík.

(540)

(731) Import Volkswagen Group, s. r. o., Pekařská 6,
155 00 Praha 5 - Stodůlky, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

289-2004
5.2.2004
7, 16, 29, 30, 32
7 - Stroje, najmä plniace a baliace stroje, obaľovacie stroje, stroje na pečenie kornútkov, baliace
stroje, vytláčacie stroje, plniace stroje, stroje na
uzatváranie a zátkovanie fliaš, vyfukovacie stroje, tvarovacie stroje, napríklad vyfukovaním do
formy, vstrekovacie stroje, stroje na vyfukovanie
dutých výrobkov, vytláčacie vyfukovacie stroje,
tlačiarenské stroje, vákuové baliace stroje, stroje
na tvarovanie lepenky; mliekarenské stroje (zariadenia); zatavovacie stroje; dopravné pásy, dopravníky; homogenizátory; čerpadlá a pumpy
používané v potravinárskom priemysle; formy
(ako časti strojov); zariadenia na výrobu potravín; zariadenia na cirkuláciu vody a detergentov
na čistenie strojov; obrábacie stroje; konštrukčné
časti, časti a súčasti uvedených tovarov.
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16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; obalové kontajnery a obalové materiály vyrobené
z papiera alebo vyrobené z papiera potiahnutého
plastickým materiálom; tašky, vrecká a fólie na
balenie a skladovanie potravín a tekutých alebo
polotekutých výrobkov; obaly a nádoby na zmrzliny; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; plastové fólie; obalové plastové fólie; tlačoviny; knihárske
výrobky; návody a užívateľské príručky (okrem
prístrojov).
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia,
mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Zmrzlina; káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky; múka a výrobky
z obilnín, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky;
soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
(540) TETRA WEDGE
(731) Tetra Laval Holdings & Finance S. A., Avenue
Général-Guisan 70, CH-1009 Pully, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

290-2004
5.2.2004
5
5 - Veterinárne výrobky a prípravky.

(540) SUVAXYN PARVO/E
(731) Dimminaco AG, Zurichstrasse 12, CH-8134
Adliswil, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

291-2004
5.2.2004
18, 20, 24, 25, 40
18 - Plecniaky, plecniaky, batohy, dáždniky, palice, kufre, opasky z kože, tašky, peňaženky,
slnečníky, kabely, kabelky, kožený tovar neobsiahnutý v iných triedach.
20 - Spacie vaky na stanovanie.
24 - Spacie vaky nahradzujúce prikrývky, textílie, tkaniny, textilné značky.
25 - Vrchné odevy, spodné odevy, bielizeň, pančuchové výrobky, pokrývky hlavy, športové odevy, plavky, tričká, textilné odevné doplnky, obuv
všetkého druhu, odevy, rukavice.
40 - Apretovanie textílií, farbenie textílií, krajčírstvo, úprava odevov, strihová služba, úprava
a spracovanie textilu, vyšívanie.

(540)

(731) Lumír Choleva - CRESS, Alšova 575, 708 00
Ostrava - Poruba, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

123

316-2004
6.2.2004
29, 30, 31, 32
29 - Algináty ako potrava, sardely ako ančovičky, arašidové maslo, spracované arašidy, bielkoviny ako potrava, vaječný bielok, kačacia masť,
kačice s výnimkou živých, kačacie mäso chuťovo
upravované, kačacie mäso marinované, bravčová
masť, bravčové mäso, bujóny (vývary), prípravky na bujóny (vývary), konzervovaná cibuľa, výťažky z chaluhy ako potrava, datle, divina,
ovocná dreň, držky, džemy, konzervovaná fazuľa, jedlá z fazule, morské raky ako garnáty (neživé), haringy, konzervované hľuzovky, nie živé
homáre, konzervovaný hrach, zemiakové hranolčeky, hrozienka, huspenina, nie živá hydina, jedlá želatína, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt, kakaové maslo, kandizované ovocie, kaviár, kazelín
ako potrava, kefír, klobásy (salámy, párky), sušený kokos, kokosové maslo, kokosový olej, kokosový tuk, bujónové koncentráty, koncentrované vývary, konzumný kostný olej, kôrovce (s výnimkou živých), nie živé krevety, krokety, krvavá jaternica (krvavnica), krvavé jaternice, krvavá
tlačenka, kukuričný olej, mliečny nápoj ako kumys, kyslá kapusta, langusty (s výnimkou živých), jedlý loj, losos, zemiakové lupienky, spracované mandle, margarín, marmeláda (z pomarančov alebo iných citrusových plodov), maslo,
kakaové maslo, neživé mäkkýše, mäso, konzervované mäso, mäsové výťažky, mliečne nápoje
(s vysokým obsahom mlieka), mliečne výrobky,
mlieko, mrazené ovocie, mušle (nie živé), nakladaná zelenina, nakladané uhorky, nasolené potraviny, jedlý olivový olej, konzervované olivy,
spracované oriešky, kandizované ovocie, kompóty ako ovocie, konzervované ovocie, zavárané
presladené ovocie, ovocie naložené v alkohole,
ovocná dreň, ovocné rôsoly, ovocné šaláty, ovocné šupky, jedlý olej z palmových orechov, jedlý
palmový olej, paradajková šťava na varenie, paradajkový pretlak, pečeňová paštéta, pečienka,
pektín na ľudskú spotrebu, peľ ako potrava, rybie
plátky, polievky, prípravky na výrobu polievok,
solené potraviny, potraviny z rýb, presladené
ovocie naložené v cukre, proteín na ľudskú spotrebu, raky (s výnimkou živých), jedlý repkový
olej, filé ako rybie plátky, konzervované ryby,
potravinárske výrobky z ryby, ryby (s výnimkou
živých), sardinky, sezamový olej, šľahačka, slanina, slimačie vajcia na konzumáciu, slimáky na
konzumáciu, jedlý slnečnicový olej, smotana, sójové bôby konzervované ako potrava, srvátka,
sušené ovocie, sušené vajcia, syridlo, syry, ovocné šaláty, zeleninové šaláty, konzervované šampiňóny, konzervovaná šošovica, špik ako potrava, špik z kostí zvierat na jedenie, zeleninové
šťavy na varenie, šunka, tofu, tukové nátierky na
chlieb, tukové substancie na výrobu jedlých tukov, tuniaky, údeniny, ustrice (s výnimkou živých), sušené vajcia, bujón ako vývar, vývary,
koncentrované vývary, konzervované záhradné
bylinky, zahustené koncentrované vývary, zázvorový džem, konzervovaná zelenina, sušená zelenina, varená zelenina, zelenina v štipľavom náleve, zeleninové polievky, prípravky na zeleninové
polievky, zeleninové šaláty, zeleninové šťavy na
varenie, želatína, žĺtok.
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30 - Semená anízu, arašidové cukrovinky, aromatické prípravky do potravín, badián, cestá, cestá
na koláče, cestoviny, cigória (endívia) ako kávová náhradka, cukor, cukríky, cukrovinky, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, čaj,
čokoláda, čokoládové nápoje, chaluhy (vodné
riasy), chlieb, chuťové prísady, droždie, droždie
do cesta, extrakty nie na lekárske účely, fondán,
glukóza na ľudskú spotrebu, horčica, horčicová
múčka, jedlá z jačmeňa, lúpaný jačmeň, mletý
jačmeň, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje,
kandis ako potrava, kapary, cukríky ako karamelky, korenie ako karí, káva, nepražená káva,
kávové náhradky na báze rastlín, kávové nápoje,
kávové príchuti, kávovinové náhradky, kečup,
keksy, korenie ako klinčeky, koláče s plnkou,
konzervačná soľ, korenie, koreniny, krupica,
krúpy na ľudskú spotrebu, kuchynská soľ, mletá
kukurica, pražená kukurica, kukuričná múka, kukuričné vločky, kukuričný škrob, kurkuma ako
potrava, prírodný alebo umelý ľad, ľad na osvieženie, lepok, lístkové cesto, lupienky (obilninové
vločky), majonéza, makaróny, maltóza, mandľová pasta, mandľové cukrovinky, marcipán, chuťové prísady ako marináda, mandľová masa,
maslové tukové cesto, materská kašička na ľudskú spotrebu (nie na lekárske účely), látky na
zjemnenie mäsa pre domácnosť, med, melasa,
melasový sirup, mentol pre cukrárstvo, mentolové cukríky, mliečne čokoládové nápoje, mliečne
kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, morská
voda na varenie, múčne potraviny, potravinárska
múka, výrobky z múky, kávovinové náhradky,
čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, prísady do nápojov (iné ako esencie), nekysnutý chlieb, niťovky, nové korenie, oblátky,
ocot, muškátové orechy, lúpaný ovos, mletý
ovos, mliečna ovsená kaša, ovsená múka, ovsená
potrava, ovsené vločky, jedlé ozdoby na torty,
palacinky, korenie ako paprika, omáčky ako mäsové šťavy, mäsové omáčky, paradajková omáčka a šťava ako chuťová prísada, cukríky ako pastilky, pečivo, rožky ako pečivo, perník (medovníky), pirohy (paštétky), pirôžky s mäsom, pivný
ocot, pizza, potravinárska múka, príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov,
škrobovité potraviny, pralinky, zmrzlinové prášky, prášky na výrobu zmrzliny, prášok do pečiva,
arómy ako príchuti, príchuti do koláčov a zákuskov (s výnimkou éterických olejov), príchuti do
nápojov (s výnimkou éterických olejov), príchuti
(s výnimkou éterických olejov), spojivá ako prísady do zmrzlín, propolis na ľudskú spotrebu,
vyrážková pšeničná múka, puding, pukance, pukance kukuričné, ravioly, rezance, ryža, ságo,
sendviče, slad na ľudskú spotrebu, cukrovinky
ako sladké drievka, sladké drievko, sladový výťažok ako potraviny, prírodné sladidlá, slíže, sójová múka, kuchynská soľ, soľ na konzervovanie
potravín, soľ s prídavkom mletých semien zeleru,
spojivá na výrobu údenín, sucháre, suši, sušienky
(sucháre, keksy, biskvity), korenie ako šafran, šalátové dresingy, zmrzliny ako šerbety, korenie
ako škorica, škrob ako potrava, škrobové výrobky ako potrava, prípravky na stuženie šľahačky,
stužovače šľahačky, špagety, šťavy (s výnimkou
dresingov), sušienky, tapioka, tapioková múka
ako potrava, torty, vanilková náhradka ako vanilín, príchuť ako vanilka, včelia kašička na ľudskú

spotrebu (nie na lekárske účely), cukrovinky na
zdobenie vianočných stromčekov, kukuričné
vločky, ovsené vločky, morská voda (na varenie), výrobky z kakaa, výrobky z obilnín, zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie, jedlé
ozdoby na zákusky, zákusky (koláče), príchuti do
zákuskov, koláčov (s výnimkou esencií), šalátové
zálievky, zázvor, zeleninové prípravky ako kávové náhradky, zemiaková múčka na ľudskú
spotrebu, zmrzlina, prísady do zmrzliny ako spojivo, spojivá ako prísady do zmrzliny, zmrzlinové
poháre, zmrzliny, zvitky, sladké žemle, žuvačky.
31 - Algae na humánnu alebo živočíšnu spotrebu,
algarovila na živočíšnu spotrebu, arašidové výlisky pre zvieratá, arašidy, mleté arašidy pre zvieratá, plody borievky, borovicové šišky, čerstvé
záhradné bylinky, čerstvá cibuľa, kvetinové cibule, citróny, citrusové ovocie, cukrová trstina, čakanka, čakankové hľuzy, chaluhy na humánnu
alebo živočíšnu spotrebu, chmeľ, chmeľové šišky, hydina na chov, potrava pre dobytok, nespílené drevo, surové drevo, drevo neočistené od
kôry, čerstvé egreše, čerstvá fazuľa, čerstvé gaštany, čerstvé hľuzovky, živé homáre, hospodárske zvieratá, čerstvý hrach, čerstvé hrozno, hydina na chov, živá hydina, ikry, jačmeň, jadrové
krmivo pre zvieratá, jedlé korene, surové kakaové bôby, klíčky semien na botanické účely, kmene stromov, kokosové orechy, kolové orechy,
kopra, surový korok, surovina ako kôra, živé kôrovce, kríky, krmivo, prísady do krmiva (nie na
lekárske účely), krmivo pre dobytok, sušené
mlieko ako krmivo pre zvieratá, kŕmne zmesi
s obsahom mlieka alebo výťažkov z mlieka alebo
zvyškových produktov zo spracovania mlieka,
vápno ako krmivo pre zvieratá, kŕmne zmesi na
výkrm hospodárskych zvierat, krovie, krúpy pre
hydinu, kukurica, kukuričné výlisky pre dobytok,
kvasnice pre dobytok, kvetinové cibule, prírodné
kvety, sušené kvety na ozdobu, vence prírodných
kvetov, živé langusty, suché krmivo ako ľanová
múčka, lieskové oriešky, svätojánsky chlieb ako
lusky rohovníka, ovocie ako mandle, slamený
materiál na prikrytie povrchu pôd, výlisky ovocia
ako matoliny, živé mäkkýše, mláto, živé mušle,
podhubie ako mycélium, živé rybárske návnady,
neopracované rezivo, prípravky pre nosnice, obilie v nespracovanom stave, zvyškové produkty
ako obilniny pre živočíšnu spotrebu, odpad po
destilácii na živočíšnu spotrebu, čerstvé olivy,
orechy, otrubová kŕmna zmes pre živočíšnu spotrebu, otruby, čerstvé ovocie, ovos, palmové listy,
palmy, rastlina ako paprika, surovina ako peľ,
podstielka (produkty na - zvierat), podstielka pre
zvieratá, pomaranče, pór, posilňujúce prípravky
pre zvieratá, potrava pre rožný statok, potrava
pre vtáky, potrava pre zvieratá, potrava pre zvieratá chované v domácnosti, priadka morušová,
prísady do krmív (nie na lekárske účely), proteín
na živočíšnu spotrebu, psie sucháre, pšenica, živé
raky, rastlinné semená, rastliny, sušené rastliny
ako dekorácia, rašelina ako podstielka, raž, rebarbora, repa, výlisky z repky, plody rohovníka,
ružové kríky, živé ryby, živé návnady na ryby,
ryžová múka ako krmivo, sadenice, semená rastlín, seno, sépiové kosti pre vtákov, sezam, slad
na výrobu piva a liehovín, slama ako krmivo,
slama ako podstielka, slama ako materiál na prikrytie pôdy, soľ pre dobytok, stromy, kmene
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stromov, psie sucháre, suché krmivo, surová kôra, surový korok, šalát, hlávkový šalát, šampiňónové podhubie na rozmnožovanie, čerstvé šampiňóny, borovicové šišky, chmeľové šišky, škrupina kokosového orecha, škrupiny kakaových
orechov, čerstvá šošovica, špik, šrot pre zvieratá,
tekvica, prírodné trávniky, drevené triesky na výrobu drevotriesky, uhorky, usadenina po destilácii, živé ustrice, oplodnené vajcia na liahnutie,
vajíčka priadky morušovej, vápno ako krmivo
pre zvieratá, vedľajšie produkty spracovania
obilnín pre živočíšnu spotrebu, vence zo živých
kvetov, vianočné stromčeky, rastlina ako vinič,
prípravky na výkrm zvierat, výlisky, arašidové
výlisky pre zvieratá, olejové výlisky, výlisky pre
rožný statok, výlisky repky olejnej pre rožný dobytok, surovina ako vylisovaná cukrová trstina,
čerstvé záhradné bylinky, zvyšky z destilácie na
živočíšnu spotrebu, čerstvá zelenina, čerstvé zemiaky, obilie ako zrno, semená ako zrno, zrno na
živočíšnu spotrebu, chované zvieratá, prípravky
na výkrm zvierat, živé zvieratá, žihľava.
32 - Výťažky z chmeľu na výrobu piva, nekvasený hroznový mušt, prípravky na výrobu likérov,
lítna voda, nápoje ako minerálne vody, prípravky
na výrobu minerálnych vôd, nápoj ako mandľové
mlieko, mandľové mlieko ako nápoj, mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, srvátkové nápoje, nápoje z nealkoholických
štiav, nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, nealkoholický nápoj ako orgeada, ovocné šťavy, nealkoholické nápoje z ovocných štiav, nealkoholické ovocné výťažky, nápoj
ako paradajková šťava, pivná mladinka, pivo,
prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti
na výrobu nápojov ESENCIE, príchuti na výrobu
nápojov, sarsaparilový nápoj, minerálka ako selterská voda, sirupy na výrobu malinoviek, sirupy
na výrobu nápojov, sladina, sladové pivo, sóda,
srvátkové nápoje, stolové vody, sýtená voda, prípravky na výrobu sýtených vôd, nápoje ako šerbety, sladené ovocné nápoje ako šerbety, ovocné
šťavy, pastilky na výrobu šumivých nápojov,
prášky na výrobu šumivých nápojov, tablety na
prípravu šumivých nápojov, sódová voda, nápoje
ako vody, stolové vody, zázvorové pivo, zeleninové šťavy.
(540)

(731) ANPRO, s. r. o., Krásna 1064/32, 924 00 Galanta, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

317-2004
6.2.2004
29, 30, 31, 32
29 - Algináty ako potrava, sardely ako ančovičky,
arašidové maslo, spracované arašidy, bielkoviny
ako potrava, vaječný bielok, kačacia masť, kačice
s výnimkou živých, kačacie mäso chuťovo upravované, kačacie mäso marinované, bravčová
masť, bravčové mäso, bujóny (vývary), prípravky na bujóny (vývary), konzervovaná cibuľa, výťažky z chaluhy ako potrava, datle, divina, ovocná dreň, držky, džemy, konzervovaná fazuľa,
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jedlá z fazule, morské raky ako garnáty (neživé),
haringy, konzervované hľuzovky, nie živé homáre, konzervovaný hrach, zemiakové hranolčeky,
hrozienka, huspenina, nie živá hydina, jedlá želatína, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt, kakaové maslo, kandizované ovocie, kaviár, kazelín ako potrava, kefír, klobásy (salámy, párky), sušený kokos, kokosové maslo, kokosový olej, kokosový
tuk, bujónové koncentráty, koncentrované vývary, konzumný kostný olej, kôrovce (s výnimkou
živých), nie živé krevety, krokety, krvavá jaternica (krvavnica), krvavé jaternice, krvavá tlačenka, kukuričný olej, mliečny nápoj ako kumys,
kyslá kapusta, langusty (s výnimkou živých), jedlý loj, losos, zemiakové lupienky, spracované
mandle, margarín, marmeláda (z pomarančov
alebo iných citrusových plodov), maslo, kakaové
maslo, neživé mäkkýše, mäso, konzervované mäso, mäsové výťažky, mliečne nápoje (s vysokým
obsahom mlieka), mliečne výrobky, mlieko, mrazené ovocie, mušle (nie živé), nakladaná zelenina, nakladané uhorky, nasolené potraviny, jedlý
olivový olej, konzervované olivy, spracované
oriešky, kandizované ovocie, kompóty ako ovocie, konzervované ovocie, zavárané presladené
ovocie, ovocie naložené v alkohole, ovocná dreň,
ovocné rôsoly, ovocné šaláty, ovocné šupky, jedlý olej z palmových orechov, jedlý palmový olej,
paradajková šťava na varenie, paradajkový pretlak, pečeňová paštéta, pečienka, pektín na ľudskú spotrebu, peľ ako potrava, rybie plátky, polievky, prípravky na výrobu polievok, solené potraviny, potraviny z rýb, presladené ovocie naložené v cukre, proteín na ľudskú spotrebu, raky (s
výnimkou živých), jedlý repkový olej, filé ako
rybie plátky, konzervované ryby, potravinárske
výrobky z ryby, ryby (s výnimkou živých), sardinky, sezamový olej, šľahačka, slanina, slimačie
vajcia na konzumáciu, slimáky na konzumáciu,
jedlý slnečnicový olej, smotana, sójové bôby
konzervované ako potrava, srvátka, sušené ovocie, sušené vajcia, syridlo, syry, ovocné šaláty,
zeleninové šaláty, konzervované šampiňóny,
konzervovaná šošovica, špik ako potrava, špik z
kostí zvierat na jedenie, zeleninové šťavy na varenie, šunka, tofu, tukové nátierky na chlieb, tukové substancie na výrobu jedlých tukov, tuniaky,
údeniny, ustrice (s výnimkou živých), sušené
vajcia, bujón ako vývar, vývary, koncentrované
vývary, konzervované záhradné bylinky, zahustené koncentrované vývary, zázvorový džem,
konzervovaná zelenina, sušená zelenina, varená
zelenina, zelenina v štipľavom náleve, zeleninové polievky, prípravky na zeleninové polievky,
zeleninové šaláty, zeleninové šťavy na varenie,
želatína, žĺtok.
30 - Semená anízu, arašidové cukrovinky, aromatické prípravky do potravín, badián, cestá, cestá
na koláče, cestoviny, cigória (endívia) ako kávová náhradka, cukor, cukríky, cukrovinky, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, čaj,
čokoláda, čokoládové nápoje, chaluhy (vodné
riasy), chlieb, chuťové prísady, droždie, droždie
do cesta, extrakty nie na lekárske účely, fondán,
glukóza na ľudskú spotrebu, horčica, horčicová
múčka, jedlá z jačmeňa, lúpaný jačmeň, mletý
jačmeň, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje,
kandis ako potrava, kapary, cukríky ako karamelky, korenie ako karí, káva, nepražená káva,
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kávové náhradky na báze rastlín, kávové nápoje,
kávové príchuti, kávovinové náhradky, kečup,
keksy, korenie ako klinčeky, koláče s plnkou,
konzervačná soľ, korenie, koreniny, krupica, krúpy na ľudskú spotrebu, kuchynská soľ, mletá kukurica, pražená kukurica, kukuričná múka, kukuričné vločky, kukuričný škrob, kurkuma ako potrava, prírodný alebo umelý ľad, ľad na osvieženie, lepok, lístkové cesto, lupienky (obilninové
vločky), majonéza, makaróny, maltóza, mandľová pasta, mandľové cukrovinky, marcipán, chuťové prísady ako marináda, mandľová masa,
maslové tukové cesto, materská kašička na ľudskú spotrebu (nie na lekárske účely), látky na
zjemnenie mäsa pre domácnosť, med, melasa,
melasový sirup, mentol pre cukrárstvo, mentolové cukríky, mliečne čokoládové nápoje, mliečne
kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, morská
voda na varenie, múčne potraviny, potravinárska
múka, výrobky z múky, kávovinové náhradky,
čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, prísady do nápojov (iné ako esencie), nekysnutý chlieb, niťovky, nové korenie, oblátky,
ocot, muškátové orechy, lúpaný ovos, mletý
ovos, mliečna ovsená kaša, ovsená múka, ovsená
potrava, ovsené vločky, jedlé ozdoby na torty,
palacinky, korenie ako paprika, omáčky ako mäsové šťavy, mäsové omáčky, paradajková omáčka a šťava ako chuťová prísada, cukríky ako pastilky, pečivo, rožky ako pečivo, perník (medovníky), pirohy (paštétky), pirôžky s mäsom, pivný
ocot, pizza, potravinárska múka, príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov,
škrobovité potraviny, pralinky, zmrzlinové prášky, prášky na výrobu zmrzliny, prášok do pečiva,
arómy ako príchuti, príchuti do koláčov a zákuskov (s výnimkou éterických olejov), príchuti do
nápojov (s výnimkou éterických olejov), príchuti
(s výnimkou éterických olejov), spojivá ako prísady do zmrzlín, propolis na ľudskú spotrebu,
vyrážková pšeničná múka, puding, pukance, pukance kukuričné, ravioly, rezance, ryža, ságo,
sendviče, slad na ľudskú spotrebu, cukrovinky
ako sladké drievka, sladké drievko, sladový výťažok ako potraviny, prírodné sladidlá, slíže, sójová múka, kuchynská soľ, soľ na konzervovanie
potravín, soľ s prídavkom mletých semien zeleru,
spojivá na výrobu údenín, sucháre, suši, sušienky
(sucháre, keksy, biskvity), korenie ako šafran, šalátové dresingy, zmrzliny ako šerbety, korenie
ako škorica, škrob ako potrava, škrobové výrobky ako potrava, prípravky na stuženie šľahačky,
stužovače šľahačky, špagety, šťavy (s výnimkou
dresingov), sušienky, tapioka, tapioková múka
ako potrava, torty, vanilková náhradka ako vanilín, príchuť ako vanilka, včelia kašička na ľudskú
spotrebu (nie na lekárske účely), cukrovinky na
zdobenie vianočných stromčekov, kukuričné
vločky, ovsené vločky, morská voda (na varenie), výrobky z kakaa, výrobky z obilnín, zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie, jedlé
ozdoby na zákusky, zákusky (koláče), príchuti do
zákuskov, koláčov (s výnimkou esencií), šalátové
zálievky, zázvor, zeleninové prípravky ako kávové náhradky, zemiaková múčka na ľudskú
spotrebu, zmrzlina, prísady do zmrzliny ako spojivo, spojivá ako prísady do zmrzliny, zmrzlinové
poháre, zmrzliny, zvitky, sladké žemle, žuvačky.

31 - Algae na humánnu alebo živočíšnu spotrebu,
algarovila na živočíšnu spotrebu, arašidové výlisky pre zvieratá, arašidy, mleté arašidy pre zvieratá, plody borievky, borovicové šišky, čerstvé
záhradné bylinky, čerstvá cibuľa, kvetinové cibule, citróny, citrusové ovocie, cukrová trstina, čakanka, čakankové hľuzy, chaluhy na humánnu
alebo živočíšnu spotrebu, chmeľ, chmeľové šišky, hydina na chov, potrava pre dobytok, nespílené drevo, surové drevo, drevo neočistené od
kôry, čerstvé egreše, čerstvá fazuľa, čerstvé gaštany, čerstvé hľuzovky, živé homáre, hospodárske zvieratá, čerstvý hrach, čerstvé hrozno, hydina na chov, živá hydina, ikry, jačmeň, jadrové
krmivo pre zvieratá, jedlé korene, surové kakaové bôby, klíčky semien na botanické účely, kmene stromov, kokosové orechy, kolové orechy,
kopra, surový korok, surovina ako kôra, živé kôrovce, kríky, krmivo, prísady do krmiva (nie na
lekárske účely), krmivo pre dobytok, sušené
mlieko ako krmivo pre zvieratá, kŕmne zmesi
s obsahom mlieka alebo výťažkov z mlieka alebo
zvyškových produktov zo spracovania mlieka,
vápno ako krmivo pre zvieratá, kŕmne zmesi na
výkrm hospodárskych zvierat, krovie, krúpy pre
hydinu, kukurica, kukuričné výlisky pre dobytok,
kvasnice pre dobytok, kvetinové cibule, prírodné
kvety, sušené kvety na ozdobu, vence prírodných
kvetov, živé langusty, suché krmivo ako ľanová
múčka, lieskové oriešky, svätojánsky chlieb ako
lusky rohovníka, ovocie ako mandle, slamený
materiál na prikrytie povrchu pôd, výlisky ovocia
ako matoliny, živé mäkkýše, mláto, živé mušle,
podhubie ako mycélium, živé rybárske návnady,
neopracované rezivo, prípravky pre nosnice, obilie v nespracovanom stave, zvyškové produkty
ako obilniny pre živočíšnu spotrebu, odpad po
destilácii na živočíšnu spotrebu, čerstvé olivy,
orechy, otrubová kŕmna zmes pre živočíšnu spotrebu, otruby, čerstvé ovocie, ovos, palmové listy,
palmy, rastlina ako paprika, surovina ako peľ,
podstielka (produkty na - zvierat), podstielka pre
zvieratá, pomaranče, pór, posilňujúce prípravky
pre zvieratá, potrava pre rožný statok, potrava
pre vtáky, potrava pre zvieratá, potrava pre zvieratá chované v domácnosti, priadka morušová,
prísady do krmív (nie na lekárske účely), proteín
na živočíšnu spotrebu, psie sucháre, pšenica, živé
raky, rastlinné semená, rastliny, sušené rastliny
ako dekorácia, rašelina ako podstielka, raž, rebarbora, repa, výlisky z repky, plody rohovníka,
ružové kríky, živé ryby, živé návnady na ryby,
ryžová múka ako krmivo, sadenice, semená rastlín, seno, sépiové kosti pre vtákov, sezam, slad
na výrobu piva a liehovín, slama ako krmivo,
slama ako podstielka, slama ako materiál na prikrytie pôdy, soľ pre dobytok, stromy, kmene
stromov, psie sucháre, suché krmivo, surová kôra, surový korok, šalát, hlávkový šalát, šampiňónové podhubie na rozmnožovanie, čerstvé šampiňóny, borovicové šišky, chmeľové šišky, škrupina kokosového orecha, škrupiny kakaových
orechov, čerstvá šošovica, špik, šrot pre zvieratá,
tekvica, prírodné trávniky, drevené triesky na výrobu drevotriesky, uhorky, usadenina po destilácii, živé ustrice, oplodnené vajcia na liahnutie,
vajíčka priadky morušovej, vápno ako krmivo
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pre zvieratá, vedľajšie produkty spracovania obilnín pre živočíšnu spotrebu, vence zo živých kvetov, vianočné stromčeky, rastlina ako vinič, prípravky na výkrm zvierat, výlisky, arašidové výlisky pre zvieratá, olejové výlisky, výlisky pre
rožný statok, výlisky repky olejnej pre rožný dobytok, surovina ako vylisovaná cukrová trstina,
čerstvé záhradné bylinky, zvyšky z destilácie na
živočíšnu spotrebu, čerstvá zelenina, čerstvé zemiaky, obilie ako zrno, semená ako zrno, zrno na
živočíšnu spotrebu, chované zvieratá, prípravky
na výkrm zvierat, živé zvieratá, žihľava.
32 - Výťažky z chmeľu na výrobu piva, nekvasený hroznový mušt, prípravky na výrobu likérov,
lítna voda, nápoje ako minerálne vody, prípravky
na výrobu minerálnych vôd, nápoj ako mandľové
mlieko, mandľové mlieko ako nápoj, mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, srvátkové nápoje, nápoje z nealkoholických
štiav, nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, nealkoholický nápoj ako orgeada, ovocné šťavy, nealkoholické nápoje z ovocných štiav, nealkoholické ovocné výťažky, nápoj
ako paradajková šťava, pivná mladinka, pivo,
prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti
na výrobu nápojov ESENCIE, príchuti na výrobu
nápojov, sarsaparilový nápoj, minerálka ako selterská voda, sirupy na výrobu malinoviek, sirupy
na výrobu nápojov, sladina, sladové pivo, sóda,
srvátkové nápoje, stolové vody, sýtená voda, prípravky na výrobu sýtených vôd, nápoje ako šerbety, sladené ovocné nápoje ako šerbety, ovocné
šťavy, pastilky na výrobu šumivých nápojov,
prášky na výrobu šumivých nápojov, tablety na
prípravu šumivých nápojov, sódová voda, nápoje
ako vody, stolové vody, zázvorové pivo, zeleninové šťavy.
(540)

(731) ANPRO, s. r. o., Krásna 1064/32, 924 00 Galanta, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

318-2004
6.2.2004
29, 30, 31, 32
29 - Algináty ako potrava, sardely ako ančovičky, arašidové maslo, spracované arašidy, bielkoviny ako potrava, vaječný bielok, kačacia masť,
kačice s výnimkou živých, kačacie mäso chuťovo
upravované, kačacie mäso marinované, bravčová
masť, bravčové mäso, bujóny (vývary), prípravky na bujóny (vývary), konzervovaná cibuľa, výťažky z chaluhy ako potrava, datle, divina,
ovocná dreň, držky, džemy, konzervovaná fazuľa, jedlá z fazule, morské raky ako garnáty (neživé), haringy, konzervované hľuzovky, nie živé
homáre, konzervovaný hrach, zemiakové hranolčeky, hrozienka, huspenina, nie živá hydina, jedlá želatína, jedlé oleje, jedlé tuky, jogurt, kakaové maslo, kandizované ovocie, kaviár, kazelín
ako potrava, kefír, klobásy (salámy, párky), sušený kokos, kokosové maslo, kokosový olej, kokosový tuk, bujónové koncentráty, koncentrované vývary, konzumný kostný olej, kôrovce (s vý-
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nimkou živých), nie živé krevety, krokety, krvavá jaternica (krvavnica), krvavé jaternice, krvavá
tlačenka, kukuričný olej, mliečny nápoj ako kumys, kyslá kapusta, langusty (s výnimkou živých), jedlý loj, losos, zemiakové lupienky, spracované mandle, margarín, marmeláda (z pomarančov alebo iných citrusových plodov), maslo,
kakaové maslo, neživé mäkkýše, mäso, konzervované mäso, mäsové výťažky, mliečne nápoje
(s vysokým obsahom mlieka), mliečne výrobky,
mlieko, mrazené ovocie, mušle (nie živé), nakladaná zelenina, nakladané uhorky, nasolené potraviny, jedlý olivový olej, konzervované olivy,
spracované oriešky, kandizované ovocie, kompóty ako ovocie, konzervované ovocie, zavárané
presladené ovocie, ovocie naložené v alkohole,
ovocná dreň, ovocné rôsoly, ovocné šaláty, ovocné šupky, jedlý olej z palmových orechov, jedlý
palmový olej, paradajková šťava na varenie, paradajkový pretlak, pečeňová paštéta, pečienka,
pektín na ľudskú spotrebu, peľ ako potrava, rybie
plátky, polievky, prípravky na výrobu polievok,
solené potraviny, potraviny z rýb, presladené
ovocie naložené v cukre, proteín na ľudskú spotrebu, raky (s výnimkou živých), jedlý repkový
olej, filé ako rybie plátky, konzervované ryby,
potravinárske výrobky z ryby, ryby (s výnimkou
živých), sardinky, sezamový olej, šľahačka, slanina, slimačie vajcia na konzumáciu, slimáky na
konzumáciu, jedlý slnečnicový olej, smotana, sójové bôby konzervované ako potrava, srvátka,
sušené ovocie, sušené vajcia, syridlo, syry, ovocné šaláty, zeleninové šaláty, konzervované šampiňóny, konzervovaná šošovica, špik ako potrava, špik z kostí zvierat na jedenie, zeleninové
šťavy na varenie, šunka, tofu, tukové nátierky na
chlieb, tukové substancie na výrobu jedlých tukov, tuniaky, údeniny, ustrice (s výnimkou živých), sušené vajcia, bujón ako vývar, vývary,
koncentrované vývary, konzervované záhradné
bylinky, zahustené koncentrované vývary, zázvorový džem, konzervovaná zelenina, sušená zelenina, varená zelenina, zelenina v štipľavom náleve, zeleninové polievky, prípravky na zeleninové
polievky, zeleninové šaláty, zeleninové šťavy na
varenie, želatína, žĺtok.
30 - Semená anízu, arašidové cukrovinky, aromatické prípravky do potravín, badián, cestá, cestá
na koláče, cestoviny, cigória (endívia) ako kávová náhradka, cukor, cukríky, cukrovinky, cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov, čaj,
čokoláda, čokoládové nápoje, chaluhy (vodné
riasy), chlieb, chuťové prísady, droždie, droždie
do cesta, extrakty nie na lekárske účely, fondán,
glukóza na ľudskú spotrebu, horčica, horčicová
múčka, jedlá z jačmeňa, lúpaný jačmeň, mletý
jačmeň, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje,
kandis ako potrava, kapary, cukríky ako karamelky, korenie ako karí, káva, nepražená káva,
kávové náhradky na báze rastlín, kávové nápoje,
kávové príchuti, kávovinové náhradky, kečup,
keksy, korenie ako klinčeky, koláče s plnkou,
konzervačná soľ, korenie, koreniny, krupica,
krúpy na ľudskú spotrebu, kuchynská soľ, mletá
kukurica, pražená kukurica, kukuričná múka, kukuričné vločky, kukuričný škrob, kurkuma ako
potrava, prírodný alebo umelý ľad, ľad na osvieženie, lepok, lístkové cesto, lupienky (obilninové
vločky), majonéza, makaróny, maltóza, mandľo-
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vá pasta, mandľové cukrovinky, marcipán, chuťové prísady ako marináda, mandľová masa,
maslové tukové cesto, materská kašička na ľudskú spotrebu (nie na lekárske účely), látky na
zjemnenie mäsa pre domácnosť, med, melasa,
melasový sirup, mentol pre cukrárstvo, mentolové cukríky, mliečne čokoládové nápoje, mliečne
kakaové nápoje, mliečne kávové nápoje, morská
voda na varenie, múčne potraviny, potravinárska
múka, výrobky z múky, kávovinové náhradky,
čokoládové nápoje, kakaové nápoje, kávové nápoje, prísady do nápojov (iné ako esencie), nekysnutý chlieb, niťovky, nové korenie, oblátky,
ocot, muškátové orechy, lúpaný ovos, mletý
ovos, mliečna ovsená kaša, ovsená múka, ovsená
potrava, ovsené vločky, jedlé ozdoby na torty,
palacinky, korenie ako paprika, omáčky ako mäsové šťavy, mäsové omáčky, paradajková omáčka a šťava ako chuťová prísada, cukríky ako pastilky, pečivo, rožky ako pečivo, perník (medovníky), pirohy (paštétky), pirôžky s mäsom, pivný
ocot, pizza, potravinárska múka, príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov,
škrobovité potraviny, pralinky, zmrzlinové prášky, prášky na výrobu zmrzliny, prášok do pečiva,
arómy ako príchuti, príchuti do koláčov a zákuskov (s výnimkou éterických olejov), príchuti do
nápojov (s výnimkou éterických olejov), príchuti
(s výnimkou éterických olejov), spojivá ako prísady do zmrzlín, propolis na ľudskú spotrebu,
vyrážková pšeničná múka, puding, pukance, pukance kukuričné, ravioly, rezance, ryža, ságo,
sendviče, slad na ľudskú spotrebu, cukrovinky
ako sladké drievka, sladké drievko, sladový výťažok ako potraviny, prírodné sladidlá, slíže, sójová múka, kuchynská soľ, soľ na konzervovanie
potravín, soľ s prídavkom mletých semien zeleru,
spojivá na výrobu údenín, sucháre, suši, sušienky
(sucháre, keksy, biskvity), korenie ako šafran, šalátové dresingy, zmrzliny ako šerbety, korenie
ako škorica, škrob ako potrava, škrobové výrobky ako potrava, prípravky na stuženie šľahačky,
stužovače šľahačky, špagety, šťavy (s výnimkou
dresingov), sušienky, tapioka, tapioková múka
ako potrava, torty, vanilková náhradka ako vanilín, príchuť ako vanilka, včelia kašička na ľudskú
spotrebu (nie na lekárske účely), cukrovinky na
zdobenie vianočných stromčekov, kukuričné
vločky, ovsené vločky, morská voda (na varenie), výrobky z kakaa, výrobky z obilnín, zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie, jedlé
ozdoby na zákusky, zákusky (koláče), príchuti do
zákuskov, koláčov (s výnimkou esencií), šalátové
zálievky, zázvor, zeleninové prípravky ako kávové náhradky, zemiaková múčka na ľudskú
spotrebu, zmrzlina, prísady do zmrzliny ako spojivo, spojivá ako prísady do zmrzliny, zmrzlinové
poháre, zmrzliny, zvitky, sladké žemle, žuvačky.
31 - Algae na humánnu alebo živočíšnu spotrebu,
algarovila na živočíšnu spotrebu, arašidové výlisky pre zvieratá, arašidy, mleté arašidy pre zvieratá, plody borievky, borovicové šišky, čerstvé
záhradné bylinky, čerstvá cibuľa, kvetinové cibule, citróny, citrusové ovocie, cukrová trstina, čakanka, čakankové hľuzy, chaluhy na humánnu
alebo živočíšnu spotrebu, chmeľ, chmeľové šišky, hydina na chov, potrava pre dobytok, nespílené drevo, surové drevo, drevo neočistené od
kôry, čerstvé egreše, čerstvá fazuľa, čerstvé gaš-

tany, čerstvé hľuzovky, živé homáre, hospodárske zvieratá, čerstvý hrach, čerstvé hrozno, hydina na chov, živá hydina, ikry, jačmeň, jadrové
krmivo pre zvieratá, jedlé korene, surové kakaové bôby, klíčky semien na botanické účely, kmene stromov, kokosové orechy, kolové orechy,
kopra, surový korok, surovina ako kôra, živé kôrovce, kríky, krmivo, prísady do krmiva (nie na
lekárske účely), krmivo pre dobytok, sušené
mlieko ako krmivo pre zvieratá, kŕmne zmesi
s obsahom mlieka alebo výťažkov z mlieka alebo
zvyškových produktov zo spracovania mlieka,
vápno ako krmivo pre zvieratá, kŕmne zmesi na
výkrm hospodárskych zvierat, krovie, krúpy pre
hydinu, kukurica, kukuričné výlisky pre dobytok,
kvasnice pre dobytok, kvetinové cibule, prírodné
kvety, sušené kvety na ozdobu, vence prírodných
kvetov, živé langusty, suché krmivo ako ľanová
múčka, lieskové oriešky, svätojánsky chlieb ako
lusky rohovníka, ovocie ako mandle, slamený
materiál na prikrytie povrchu pôd, výlisky ovocia
ako matoliny, živé mäkkýše, mláto, živé mušle,
podhubie ako mycélium, živé rybárske návnady,
neopracované rezivo, prípravky pre nosnice, obilie v nespracovanom stave, zvyškové produkty
ako obilniny pre živočíšnu spotrebu, odpad po
destilácii na živočíšnu spotrebu, čerstvé olivy,
orechy, otrubová kŕmna zmes pre živočíšnu spotrebu, otruby, čerstvé ovocie, ovos, palmové listy,
palmy, rastlina ako paprika, surovina ako peľ,
podstielka (produkty na - zvierat), podstielka pre
zvieratá, pomaranče, pór, posilňujúce prípravky
pre zvieratá, potrava pre rožný statok, potrava
pre vtáky, potrava pre zvieratá, potrava pre zvieratá chované v domácnosti, priadka morušová,
prísady do krmív (nie na lekárske účely), proteín
na živočíšnu spotrebu, psie sucháre, pšenica, živé
raky, rastlinné semená, rastliny, sušené rastliny
ako dekorácia, rašelina ako podstielka, raž, rebarbora, repa, výlisky z repky, plody rohovníka,
ružové kríky, živé ryby, živé návnady na ryby,
ryžová múka ako krmivo, sadenice, semená rastlín, seno, sépiové kosti pre vtákov, sezam, slad
na výrobu piva a liehovín, slama ako krmivo,
slama ako podstielka, slama ako materiál na prikrytie pôdy, soľ pre dobytok, stromy, kmene
stromov, psie sucháre, suché krmivo, surová kôra, surový korok, šalát, hlávkový šalát, šampiňónové podhubie na rozmnožovanie, čerstvé šampiňóny, borovicové šišky, chmeľové šišky, škrupina kokosového orecha, škrupiny kakaových
orechov, čerstvá šošovica, špik, šrot pre zvieratá,
tekvica, prírodné trávniky, drevené triesky na výrobu drevotriesky, uhorky, usadenina po destilácii, živé ustrice, oplodnené vajcia na liahnutie,
vajíčka priadky morušovej, vápno ako krmivo
pre zvieratá, vedľajšie produkty spracovania
obilnín pre živočíšnu spotrebu, vence zo živých
kvetov, vianočné stromčeky, rastlina ako vinič,
prípravky na výkrm zvierat, výlisky, arašidové
výlisky pre zvieratá, olejové výlisky, výlisky pre
rožný statok, výlisky repky olejnej pre rožný dobytok, surovina ako vylisovaná cukrová trstina,
čerstvé záhradné bylinky, zvyšky z destilácie na
živočíšnu spotrebu, čerstvá zelenina, čerstvé zemiaky, obilie ako zrno, semená ako zrno, zrno na
živočíšnu spotrebu, chované zvieratá, prípravky
na výkrm zvierat, živé zvieratá, žihľava.
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32 - Výťažky z chmeľu na výrobu piva, nekvasený hroznový mušt, prípravky na výrobu likérov,
lítna voda, nápoje ako minerálne vody, prípravky
na výrobu minerálnych vôd, nápoj ako mandľové
mlieko, mandľové mlieko ako nápoj, mušty, nealkoholické nápoje, prípravky na výrobu nápojov, srvátkové nápoje, nápoje z nealkoholických
štiav, nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, nealkoholický nápoj ako orgeada, ovocné šťavy, nealkoholické nápoje z ovocných štiav, nealkoholické ovocné výťažky, nápoj
ako paradajková šťava, pivná mladinka, pivo,
prášky na prípravu šumivých nápojov, príchuti
na výrobu nápojov ESENCIE, príchuti na výrobu
nápojov, sarsaparilový nápoj, minerálka ako selterská voda, sirupy na výrobu malinoviek, sirupy
na výrobu nápojov, sladina, sladové pivo, sóda,
srvátkové nápoje, stolové vody, sýtená voda, prípravky na výrobu sýtených vôd, nápoje ako šerbety, sladené ovocné nápoje ako šerbety, ovocné
šťavy, pastilky na výrobu šumivých nápojov,
prášky na výrobu šumivých nápojov, tablety na
prípravu šumivých nápojov, sódová voda, nápoje
ako vody, stolové vody, zázvorové pivo, zeleninové šťavy.
(540)

(731) ANPRO, s. r. o., Krásna 1064/32, 924 00 Galanta, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

337-2004
9.2.2004
1042124
17.10.2003
BX
1, 3
1 - Chemické prípravky na použitie na výrobu
produktov určených na osobnú starostlivosť a hygienu.
3 - Mydlá; saponáty a detergenty s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom procese
a na lekárske účely; bieliace prípravky, čistiace
prípravky; parfumy, toaletné vody, voda po holení, kolínske vody, voňavky; éterické oleje; prípravky na aromaterapiu; masážne prípravky; dezodoranty na osobné použitie a antiperspiranty;
prípravky na starostlivosť o pokožku hlavy a vlasy; šampóny a kondicionéry; farby na vlasy; stylingové prípravky na vlasy; zubné pasty; ústne
vody; prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu
a zuby; toaletné prípravky nie na liečebné použitie; kúpeľové a sprchovacie prípravky; prípravky
na starostlivosť o pokožku; oleje, krémy a vody
na pokožku; prípravky na holenie; prípravky pred
holením a po holení; depilačné prípravky; samoopaľovacie prípravky a ochranné opaľovacie prípravky; kozmetické prípravky; make-up a prípravky na odstraňovanie make-upu; vazelína na
kozmetické účely; prípravky na starostlivosť
o pery; púder, vata, vatové tyčinky na kozmetické účely; kozmetické tampóny, vreckovky alebo
utierky; navlhčené alebo impregnované čistiace
tampóny, vreckovky alebo utierky na kozmetické
účely; kozmetické masky, pleťové zábaly na tvár.
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(540) NUTRI-SERUM
(731) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

346-2004
9.2.2004
29, 30
29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky, jogurt, mliečne dezerty.
30 - Zmrzlina.

(540)

(591) modrá, biela
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

348-2004
9.2.2004
29, 30
29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky, jogurt, mliečne dezerty.
30 - Zmrzlina.

(540)

(591) modrá, žltá, červená, biela, zelená
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

349-2004
9.2.2004
29, 30
29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky, jogurt, mliečne dezerty.
30 - Zmrzlina.

(540)

(591) bledomodrá, tmavomodrá, zelená, červená, žltá,
biela
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

350-2004
9.2.2004
29, 30
29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky, jogurt, mliečne dezerty.
30 - Zmrzlina.

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

(540)

(591) modrá, červená, zelená, biela, žltá, hnedá
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

403-2004
13.2.2004
9, 16, 35, 38
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť; zvukové
záznamy, obrazové záznamy, záznamy dát, nosiče, najmä platne, diskety, pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu, videozáznamu,
záznamu dát, pojmov, hier, grafov, textov, programov a informácií, počítačové programy a hry,
videohry, elektronické hry, pamäťové nosiče,
kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky,
magneticky a opticky zaznamenané dáta pre počítače; softvér.
16 - Tlačoviny, periodická tlač, neperiodická
tlač, knihy; telefónne zoznamy, zoznamy adries,
sprievodcovia, kalendáre, ročenky, diáre, mapy
a skladačky, manuály vrátane zoznamov liekov,
adries lekární a informácií určených pre laickú aj
odbornú verejnosť; tlačiarenské výrobky všetkých druhov; papierové nosiče informácií; noviny, inzertné noviny.
35 - Priamy marketing; komercionalizácia a publicita v tlačovinách; reklamná činnosť všetkých
druhov, inzertné služby, rozosielanie tlačiarenských výrobkov reklamného charakteru; sprostredkovanie v oblasti reklamy a inzercie, služby
propagačné a inzertné; vydavateľská a nakladateľská činnosť v oblasti reklamy.
38 - Telematické služby, audiotextové služby,
elektronická dátová sieť, pagingová sieť; komunikácia prostredníctvom počítačov a počítačových terminálov alebo medzi počítačmi a počítačovými terminálmi, komunikácia pomocou siete
internetu, prenos odkazov a informácií pomocou
počítačov, spojenie prístupov do báz dát, on-line
(spriahnuté telekomunikačné) služby, prenos informácií pomocou počítačových sietí; dátové telekomunikačné služby, rozširovanie elektronických periodík, telefonické služby.

(540) GO PAGES
(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Pri starej prachárni 14,
832 05 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

405-2004
13.2.2004
9, 16, 35, 38
9 - Telefónne zoznamy, zoznamy adries, periodiká, sprievodcovia, kalendáre, ročenky na všetkých druhoch elektronických nosičov vrátane zoznamov liekov, adries lekární a informácií určených pre laickú aj odbornú verejnosť; zvukové
záznamy, obrazové záznamy, záznamy dát, nosiče, najmä platne, diskety, pásky, kazety, zásobníky a karty nesúce záznam alebo určené na nahrávanie zvukového záznamu, videozáznamu,
záznamu dát, pojmov, hier, grafov, textov, programov a informácií, počítačové programy a hry,
videohry, elektronické hry, pamäťové nosiče,
kompaktné disky, CD-ROM nosiče, elektricky,
magneticky a opticky zaznamenané dáta pre počítače; softvér.
16 - Tlačoviny, periodická tlač, neperiodická
tlač, knihy; telefónne zoznamy, zoznamy adries,
sprievodcovia, kalendáre, ročenky, diáre, mapy
a skladačky, manuály vrátane zoznamov liekov,
adries lekární a informácií určených pre laickú aj
odbornú verejnosť; tlačiarenské výrobky všetkých druhov; papierové nosiče informácií; noviny, inzertné noviny.
35 - Priamy marketing; komercionalizácia a publicita v tlačovinách; reklamná činnosť všetkých
druhov, inzertné služby, rozosielanie tlačiarenských výrobkov reklamného charakteru; sprostredkovanie v oblasti reklamy a inzercie, služby
propagačné a inzertné; vydavateľská a nakladateľská činnosť v oblasti reklamy.
38 - Telematické služby, audiotextové služby,
elektronická dátová sieť, pagingová sieť; komunikácia prostredníctvom počítačov a počítačových terminálov alebo medzi počítačmi a počítačovými terminálmi, komunikácia pomocou siete
internetu, prenos odkazov a informácií pomocou
počítačov, spojenie prístupov do báz dát, on-line
(spriahnuté telekomunikačné) služby, prenos informácií pomocou počítačových sietí; dátové telekomunikačné služby, rozširovanie elektronických periodík, telefonické služby.

(540) ZLATÉ STRÁNKY NA CESTY
(731) MEDIATEL, spol. s r. o., Pri starej prachárni 14,
832 05 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

432-2004
17.2.2004
3, 5
3 - Kozmetické prípravky, roztoky, gély, masti,
krémy; mydlá, medicinálne mydlá.
5 - Kozmetické prípravky na lekárske použitie.

(540) DOREA
(731) DOREA, s. r. o., Teplická 1/A, areál Poľnonákupu, 058 01 Poprad, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

433-2004
17.2.2004
3411741
16.10.2003
EM
29, 30
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, morské živočíchy ako potrava; konzervované, sušené, varené
a inak spracované ovocie a zelenina; prípravky
zo všetkých uvedených tovarov; mliečne výrobky; peny, chladené dezerty; mliečne nápoje;
ochutené mliečne nápoje; nápoje z mliečnych výrobkov; polievky; sladké nátierky; slané nátierky;
šaláty; nápoje patriace do tejto triedy; plnky; proteínové látky; dipy.
30 - Ryža, cestoviny, obilniny a obilninové prípravky; čaj, káva, kakao; tekutá čokoláda, kávové esencie, kávové výťažky, zmesi kávy a čakanky; čakanka a čakankové zmesi, všetko na použitie ako kávové náhradky; neliečivé cukrovinky;
jemné pečivo, koláče a zákusky, sušienky, keksy
a sucháre; vodové zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmrzlinové výrobky, mrazené jogurty; mrazené cukrovinky; chladené dezerty; peny, šerbety; chlieb; jemné cestá; nápoje; plnky; sladké nátierky; slané nátierky; melasový sirup, cukor,
med; čokoláda; pizza, pizzové základy;
omáčky, posýpky a polevy na pizzu; omáčky na
cestoviny a ryžu; šalátové dresingy; majonéza;
omáčky; chuťové omáčky; koreniny; všetko patriace do tejto triedy.

(540) CRAZY HAIR
(731) Mars, Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

434-2004
17.2.2004
25, 28, 41, 43, 44
25 - Odevy, predovšetkým športové odevy, konfekcia, športová obuv, kostýmy, sukne, obleky,
vrchné ošatenie, pokrývky hlavy, bielizeň, plavky, bundy, saká, čelenky, čiapky, chrániče uší
ako pokrývka hlavy, kabáty, tielka, tričká, košele, kravaty, obuv a plášte na kúpanie, nohavice,
opasky, pančuchy, plášte, pleteniny ako oblečenie, svetre, pulóvre, podprsenky, ponožky, pracovné plášte, pyžamá, rukavice, šály, šatky, šerpy, župany, plážová obuv, papuče, sandále.
28 - Rakety ako športové náradie, lopty a loptičky na hranie, predovšetkým na squash, hry, hračky, spoločenské hry, cvičebné náradie, telocvičné
a športové potreby patriace do tejto triedy, chrániče na píšťaly a lakte, stroje na telesné cvičenie,
gymnastické zariadenia, zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier využívajúcich televízne prijímače, kolieskové korčule, kolobežky,
korčule, lyže, obaly na lyže, plutvy na plávanie,
postroje pre horolezcov, hracie rukavice, skejtbordy, stoly na stolný tenis, stolové hry, lyže,
terče, ochranné vypchávky ako časti športových
úborov, výplety rakiet, zariadenia na squash, zariadenia na kulturistiku, bowling.
41 - Prevádzkovanie športových zariadení, predovšetkým prevádzkovanie squashového centra,
fitnescentra, posilňovne, tenisového centra, služby športovísk, telesné cvičenia, aerobik, výcvik,
gymnastický výcvik, kluby zdravia, organizova-
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nie športových súťaží, požičiavanie športového
výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov,
prenájom štadiónov, prenájom tenisových a squashových kurtov, organizovanie zábavných súťaží,
organizovanie kurzov, výcvikov, vydávanie časopisov, novín a iných periodických publikácií
s výnimkou vydávania reklamných a náborových
textov, tvorba videofilmov, požičiavanie videopások, sprostredkovanie kultúrnych a športových
podujatí, prevádzkovanie zábavných klubov,
organizovanie hier, zábavy, organizovanie opatrovania detí (výchovná a vzdelávacia činnosť),
informácie o možnostiach zábavy, sprostredkovanie uvedených služieb.
43 - Kaviarne, reštaurácie, služby barov, bufety,
rýchle občerstvenie, jedálne, hotelierske služby,
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), prenájom prednáškových sál, prenájom prenosných
stavieb, sprostredkovanie uvedených služieb.
44 - Kadernícke salóny, salóny krásy, manikúra,
pedikúra, tetovanie, masáže, služby solária, opatrovateľské služby (lekárske služby), kvetinárske
služby, opatrovanie detí (lekárska starostlivosť),
sprostredkovanie uvedených služieb.
(540) fanatix
(731) SPORTIMEX s. r. o., Kozia 21, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

437-2004
17.2.2004
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41
9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie,
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie,
prevod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo
obrazu, prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu, hasiace prístroje, telefóny, záznamníky, faxy, ústredne, magnetické alebo optické suporty zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov, automatické distribútory
a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice,
kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače vrátane ich jednotlivých súčastí
a náhradných dielov z tejto triedy, batérie a elektrické články, akumulátory, počítačové hry s výstupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, hracie skrine uvádzané do činnosti vhodením mince, reklamné
prístroje na striedavé obrazy, reklama svetelná,
reklamné svetelné prístroje, nosiče záznamov nahrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané,
audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela na nosičoch, audiovizuálne diela
v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela na nosičoch alebo v elektronickej podobe, CD disky,
programové vybavenie počítačov, softvér, hardvér výpočtovej techniky alebo komunikačnej,
alebo informačnej techniky, elektronické databázy a databázové produkty, informácie a záznamy
v elektronickej podobe, informácie a dáta, a databázy, a informačné produkty na nosičoch alebo
aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých
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druhov, súvisiaci softvér a hardvér, elektronické
alebo dátové, alebo informačné, alebo komunikačné, alebo výpočtové siete vrátane jednotlivých súčastí a náhradných dielov obsiahnutých
v tejto triede, multimediálne aplikácie, elektronické multimediálne alebo elektronické informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov zatriedené v tejto triede, výrobky z papiera,
plagáty, fotografie, kalendáre, pohľadnice, gratulácie, listové papiere, obálky, samolepky,
obtlačky, poznámkové bloky, dosky na spisy, zaraďovače, maľovanky, activity books, baliaci papier, papierové obaly všetkých druhov, listy,
vrecká a vrecúška pre obalovú techniku, školské
zošity, skicáre, ceruzky, farbičky, tuhy, gumy,
strúhadlá, strúhacie strojčeky, peračníky, papierové tašky ako obalový materiál, papierové vreckovky, papierové obrusy a servítky, ťažidlá na
papiere, tlačoviny, tlačivá, časopisy, periodiká,
knihy, databázové produkty v papierovej forme,
databázy v papierovej forme, tlačiarenské výrobky, písmená pre tlačiarne, losy, štočky, potreby
na knižné väzby, lepidlá pre papiernictvo alebo
domácnosť, materiál pre umelcov, štetce, písacie
stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
učebné pomôcky z papiera, umelecké alebo
ozdobné predmety z papiera, obaly bublinkové
(z plastov), plastické obaly nezaradené do iných
tried.
25 - Obuv, klobúky, čiapky, odevy všetkých druhov patriace do tejto triedy, dámske, pánske, detské vrátane športových, nohavice, tričká, klobučnícke výrobky, šiltovky, kravaty, šály, šatky,
pláštenky, dreváky, rukavice.
28 - Hry, hračky, hry spoločenské, hry stolné,
stavebnice, hračky plyšové, hračky pohyblivé,
maňušky, športové potreby, potreby na gymnastiku a šport patriace do tejto triedy, posilňovacie
stroje a prístroje na telesné cvičenia, trenažéry,
športové hry, biliardové stoly, náradie a potreby
na zimné športy patriace do tejto triedy, rybárske
potreby, lukostrelecké náčinie, nafukovacie bazény na hranie, umelé vianočné stromčeky,
ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek, kanadské žartíky (hračky), zábavná pyrotechnika, karnevalové
masky, kúzelnícke potreby (hračky).
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete,
alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete,
alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného
charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, komerčné využitie internetu
v oblastiach komerčných internetových médií
a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia, prenájom informačných miest, činnosť reklamnej
agentúry, činnosť ekonomických a/alebo organizačných poradcov, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť
v obchode s tovarom, merchandising, franchising, pomoc pri využívaní a riadení obchodného

podniku, personálna agentúra, personálne poradenstvo, automatizované spracovanie dát, pomoc
pri prevádzkovaní obchodov a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku,
služby, ktoré zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných alebo dátových alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj využívanie
alebo kompiláciu matematických a štatistických
údajov, organizačné zabezpečenie televízneho
vysielania.
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komunikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných
programov; telematika; výmena správ; šírenie,
výmena alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe,
audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu,
pomocou satelitov, informačné služby týkajúce
sa televízneho vysielania, telekomunikačné služby, komunikácia, poradenstvo v oblasti telekomunikačných služieb, informačné služby v oblasti telekomunikácií, informačná kancelária, poskytovanie informácií týkajúcich sa telekomunikačných služieb prostredníctvom počítačov, prenájom komunikačných miest.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná činnosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, televízne spravodajstvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna
výroba programov, tvorba programov, tvorba
a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo
vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných,
výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy,
alebo výchovy, alebo vzdelávania, prevádzkovanie telovýchovných zariadení, prenájom a požičovňa športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie zvukových alebo
zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh,
tlačovín, prenájom a požičiavanie audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, videokamier, fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových
a televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych
a vzdelávacích potrieb a prístrojov, požičiavanie
a prenájom obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov, tenisových dvorcov, prenájom a požičiavanie potápačského výstroja, prenájom a požičiavanie športového náradia s výnimkou dopravných prostriedkov, prevádzkovanie a/alebo prenájom fitnescentra.
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(540)

(731) CET 21 spol. s r. o., Kříženeckého nám. 322, 152 52
Praha 5, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

438-2004
17.2.2004
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41
9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie,
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie,
prevod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo
obrazu, prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu, hasiace prístroje, telefóny, záznamníky, faxy, ústredne, magnetické alebo optické suporty zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov, automatické distribútory
a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice,
kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače vrátane ich jednotlivých súčastí
a náhradných dielov z tejto triedy, batérie a elektrické články, akumulátory, počítačové hry s výstupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, hracie skrine uvádzané do činnosti vhodením mince, reklamné
prístroje na striedavé obrazy, reklama svetelná,
reklamné svetelné prístroje, nosiče záznamov nahrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané,
audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela na nosičoch, audiovizuálne diela
v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela na nosičoch alebo v elektronickej podobe, CD disky,
programové vybavenie počítačov, softvér, hardvér výpočtovej techniky alebo komunikačnej,
alebo informačnej techniky, elektronické databázy a databázové produkty, informácie a záznamy
v elektronickej podobe, informácie a dáta, a databázy, a informačné produkty na nosičoch alebo
aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých
druhov, súvisiaci softvér a hardvér, elektronické
alebo dátové, alebo informačné, alebo komunikačné, alebo výpočtové siete vrátane jednotlivých súčastí a náhradných dielov obsiahnutých
v tejto triede, multimediálne aplikácie, elektronické multimediálne alebo elektronické informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov zatriedené v tejto triede, výrobky z papiera,
plagáty, fotografie, kalendáre, pohľadnice, gratulácie, listové papiere, obálky, samolepky,
obtlačky, poznámkové bloky, dosky na spisy, zaraďovače, maľovanky, activity books, baliaci papier, papierové obaly všetkých druhov, listy,
vrecká a vrecúška pre obalovú techniku, školské
zošity, skicáre, ceruzky, farbičky, tuhy, gumy,
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strúhadlá, strúhacie strojčeky, peračníky, papierové tašky ako obalový materiál, papierové vreckovky, papierové obrusy a servítky, ťažidlá na
papiere, tlačoviny, tlačivá, časopisy, periodiká,
knihy, databázové produkty v papierovej forme,
databázy v papierovej forme, tlačiarenské výrobky, písmená pre tlačiarne, losy, štočky, potreby
na knižné väzby, lepidlá pre papiernictvo alebo
domácnosť, materiál pre umelcov, štetce, písacie
stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
učebné pomôcky z papiera, umelecké alebo
ozdobné predmety z papiera, obaly bublinkové
(z plastov), plastické obaly nezaradené do iných
tried.
25 - Obuv, klobúky, čiapky, odevy všetkých druhov patriace do tejto triedy, dámske, pánske, detské vrátane športových, nohavice, tričká, klobučnícke výrobky, šiltovky, kravaty, šály, šatky,
pláštenky, dreváky, rukavice.
28 - Hry, hračky, hry spoločenské, hry stolné,
stavebnice, hračky plyšové, hračky pohyblivé,
maňušky, športové potreby, potreby na gymnastiku a šport patriace do tejto triedy, posilňovacie
stroje a prístroje na telesné cvičenia, trenažéry,
športové hry, biliardové stoly, náradie a potreby
na zimné športy patriace do tejto triedy, rybárske
potreby, lukostrelecké náčinie, nafukovacie bazény na hranie, umelé vianočné stromčeky,
ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek, kanadské žartíky (hračky), zábavná pyrotechnika, karnevalové
masky, kúzelnícke potreby (hračky).
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete
alebo informačnej siete alebo elektronickej siete
alebo komunikačnej siete alebo počítačovej siete,
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného
charakteru, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia, prenájom
informačných miest, činnosť reklamnej agentúry,
činnosť ekonomických a/alebo organizačných
poradcov, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť v obchode
s tovarom, merchandising, franchising, pomoc
pri využívaní a riadení obchodného podniku, personálna agentúra, personálne poradenstvo, automatizované spracovanie dát, pomoc pri prevádzkovaní obchodov a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku, služby, ktoré
zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných
alebo dátových alebo elektronických oznámení
a záznamov, ako aj využívanie alebo kompiláciu
matematických a štatistických údajov, organizačné zabezpečenie televízneho vysielania.
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komunikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne
vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných,
súťažných, diskusných a informačných programov; telematika; výmena správ; šírenie, výmena
alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických
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periodík, kníh v elektronickej podobe, audioalebo audiovizuálnych diel prostredníctvom
informačnej alebo dátovej alebo elektronickej alebo komunikačnej alebo telekomunikačnej alebo
počítačovej siete, najmä internetu, pomocou satelitov, informačné služby týkajúce sa televízneho
vysielania, telekomunikačné služby, komunikácia, poradenstvo v oblasti telekomunikačných
služieb, informačné služby v oblasti telekomunikácií, informačná kancelária, poskytovanie informácií týkajúcich sa telekomunikačných služieb prostredníctvom počítačov, prenájom komunikačných miest.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná činnosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových
a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba
a šírenie audiovizuálnych diel, televízne spravodajstvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna výroba programov, tvorba programov,
tvorba a výroba televíznych a audiovizuálnych
programov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry,
sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná
a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo
vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných,
výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy
alebo výchovy alebo vzdelávania, prevádzkovanie telovýchovných zariadení, prenájom a požičovňa športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie zvukových alebo
zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie
kníh, tlačovín, prenájom a požičiavanie audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, videokamier, fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových a televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych a vzdelávacích potrieb a prístrojov, požičiavanie a prenájom obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov, tenisových dvorcov, prenájom
a požičiavanie potápačského výstroja, prenájom
a požičiavanie športového náradia s výnimkou
dopravných
prostriedkov,
prevádzkovanie
a/alebo prenájom fitnescentra.

(540)

(591) červená, biela, modrá
(731) CET 21 spol. s r. o., Kříženeckého nám. 322, 152 52
Praha 5, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

439-2004
17.2.2004
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41
9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie,
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie,
prevod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo
obrazu, prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu, hasiace prístroje, telefóny, záznamníky, faxy, ústredne, magnetické alebo optické suporty zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov, automatické distribútory
a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice,
kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače vrátane ich jednotlivých súčastí
a náhradných dielov z tejto triedy, batérie a elektrické články, akumulátory, počítačové hry s výstupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, hracie skrine uvádzané do činnosti vhodením mince, reklamné
prístroje na striedavé obrazy, reklama svetelná,
reklamné svetelné prístroje, nosiče záznamov nahrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané,
audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela na nosičoch, audiovizuálne diela
v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela na nosičoch alebo v elektronickej podobe, CD disky,
programové vybavenie počítačov, softvér, hardvér výpočtovej techniky alebo komunikačnej,
alebo informačnej techniky, elektronické databázy a databázové produkty, informácie a záznamy
v elektronickej podobe, informácie a dáta, a databázy, a informačné produkty na nosičoch alebo
aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých
druhov, súvisiaci softvér a hardvér, elektronické
alebo dátové, alebo informačné, alebo komunikačné, alebo výpočtové siete vrátane jednotlivých súčastí a náhradných dielov obsiahnutých
v tejto triede, multimediálne aplikácie, elektronické multimediálne alebo elektronické informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov zatriedené v tejto triede, výrobky z papiera,
plagáty, fotografie, kalendáre, pohľadnice, gratulácie, listové papiere, obálky, samolepky,
obtlačky, poznámkové bloky, dosky na spisy, zaraďovače, maľovanky, activity books, baliaci papier, papierové obaly všetkých druhov, listy,
vrecká a vrecúška pre obalovú techniku, školské
zošity, skicáre, ceruzky, farbičky, tuhy, gumy,
strúhadlá, strúhacie strojčeky, peračníky, papierové tašky ako obalový materiál, papierové vreckovky, papierové obrusy a servítky, ťažidlá na
papiere, tlačoviny, tlačivá, časopisy, periodiká,
knihy, databázové produkty v papierovej forme,
databázy v papierovej forme, tlačiarenské výrobky, písmená pre tlačiarne, losy, štočky, potreby
na knižné väzby, lepidlá pre papiernictvo alebo
domácnosť, materiál pre umelcov, štetce, písacie
stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
učebné pomôcky z papiera, umelecké alebo
ozdobné predmety z papiera, obaly bublinkové
(z plastov), plastické obaly nezaradené do iných
tried.
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25 - Obuv, klobúky, čiapky, odevy všetkých druhov patriace do tejto triedy, dámske, pánske, detské vrátane športových, nohavice, tričká, klobučnícke výrobky, šiltovky, kravaty, šály, šatky,
pláštenky, dreváky, rukavice.
28 - Hry, hračky, hry spoločenské, hry stolné,
stavebnice, hračky plyšové, hračky pohyblivé,
maňušky, športové potreby, potreby na gymnastiku a šport patriace do tejto triedy, posilňovacie
stroje a prístroje na telesné cvičenia, trenažéry,
športové hry, biliardové stoly, náradie a potreby
na zimné športy patriace do tejto triedy, rybárske
potreby, lukostrelecké náčinie, nafukovacie bazény na hranie, umelé vianočné stromčeky,
ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek, kanadské žartíky (hračky), zábavná pyrotechnika, karnevalové
masky, kúzelnícke potreby (hračky).
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete,
alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete,
alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného
charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, komerčné využitie internetu
v oblastiach komerčných internetových médií
a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia, prenájom informačných miest, činnosť reklamnej
agentúry, činnosť ekonomických a/alebo organizačných poradcov, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť
v obchode s tovarom, merchandising, franchising, pomoc pri využívaní a riadení obchodného
podniku, personálna agentúra, personálne poradenstvo, automatizované spracovanie dát, pomoc
pri prevádzkovaní obchodov a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku,
služby, ktoré zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných alebo dátových, alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj využívanie
alebo kompiláciu matematických a štatistických
údajov, organizačné zabezpečenie televízneho
vysielania.
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komunikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných
programov; telematika; výmena správ; šírenie,
výmena alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe,
audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu,
pomocou satelitov, informačné služby týkajúce
sa televízneho vysielania, telekomunikačné služby, komunikácia, poradenstvo v oblasti telekomunikačných služieb, informačné služby v oblasti telekomunikácií, informačná kancelária, poskytovanie informácií týkajúcich sa telekomunikačných služieb prostredníctvom počítačov, prenájom komunikačných miest.
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41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná činnosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, televízne spravodajstvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna
výroba programov, tvorba programov, tvorba
a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo
vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných,
výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy,
alebo výchovy, alebo vzdelávania, prevádzkovanie telovýchovných zariadení, prenájom a požičovňa športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie zvukových alebo
zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh,
tlačovín, prenájom a požičiavanie audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, videokamier, fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových
a televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych
a vzdelávacích potrieb a prístrojov, požičiavanie
a prenájom obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov, tenisových dvorcov, prenájom a požičiavanie potápačského výstroja, prenájom a požičiavanie športového náradia s výnimkou dopravných prostriedkov, prevádzkovanie a/alebo prenájom fitnescentra.
(540)

(731) CET 21 spol. s r. o., Kříženeckého nám. 322, 152 52
Praha 5, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

440-2004
17.2.2004
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41
9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie,
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie,
prevod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo
obrazu, prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu, hasiace prístroje, telefóny, záznamníky, faxy, ústredne, magnetické alebo optické suporty zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov, automatické distribútory
a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice,
kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače vrátane ich jednotlivých súčastí
a náhradných dielov z tejto triedy, batérie a elektrické články, akumulátory, počítačové hry s výstupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, hracie skrine uvádzané do činnosti vhodením mince, reklamné
prístroje na striedavé obrazy, reklama svetelná,
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reklamné svetelné prístroje, nosiče záznamov nahrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané,
audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela na nosičoch, audiovizuálne diela
v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela na nosičoch alebo v elektronickej podobe, CD disky,
programové vybavenie počítačov, softvér, hardvér výpočtovej techniky alebo komunikačnej,
alebo informačnej techniky, elektronické databázy a databázové produkty, informácie a záznamy
v elektronickej podobe, informácie a dáta, a databázy, a informačné produkty na nosičoch alebo
aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých
druhov, súvisiaci softvér a hardvér, elektronické
alebo dátové, alebo informačné, alebo komunikačné, alebo výpočtové siete vrátane jednotlivých súčastí a náhradných dielov obsiahnutých
v tejto triede, multimediálne aplikácie, elektronické multimediálne alebo elektronické informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov zatriedené v tejto triede, výrobky z papiera,
plagáty, fotografie, kalendáre, pohľadnice, gratulácie, listové papiere, obálky, samolepky,
obtlačky, poznámkové bloky, dosky na spisy, zaraďovače, maľovanky, activity books, baliaci papier, papierové obaly všetkých druhov, listy,
vrecká a vrecúška pre obalovú techniku, školské
zošity, skicáre, ceruzky, farbičky, tuhy, gumy,
strúhadlá, strúhacie strojčeky, peračníky, papierové tašky ako obalový materiál, papierové vreckovky, papierové obrusy a servítky, ťažidlá na
papiere, tlačoviny, tlačivá, časopisy, periodiká,
knihy, databázové produkty v papierovej forme,
databázy v papierovej forme, tlačiarenské výrobky, písmená pre tlačiarne, losy, štočky, potreby
na knižné väzby, lepidlá pre papiernictvo alebo
domácnosť, materiál pre umelcov, štetce, písacie
stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
učebné pomôcky z papiera, umelecké alebo
ozdobné predmety z papiera, obaly bublinkové
(z plastov), plastické obaly nezaradené do iných
tried.
25 - Obuv, klobúky, čiapky, odevy všetkých druhov patriace do tejto triedy, dámske, pánske, detské vrátane športových, nohavice, tričká, klobučnícke výrobky, šiltovky, kravaty, šály, šatky,
pláštenky, dreváky, rukavice.
28 - Hry, hračky, hry spoločenské, hry stolné,
stavebnice, hračky plyšové, hračky pohyblivé,
maňušky, športové potreby, potreby na gymnastiku a šport patriace do tejto triedy, posilňovacie
stroje a prístroje na telesné cvičenia, trenažéry,
športové hry, biliardové stoly, náradie a potreby
na zimné športy patriace do tejto triedy, rybárske
potreby, lukostrelecké náčinie, nafukovacie bazény na hranie, umelé vianočné stromčeky,
ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek, kanadské žartíky (hračky), zábavná pyrotechnika, karnevalové
masky, kúzelnícke potreby (hračky).
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete,
alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete,

alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného
charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, komerčné využitie internetu
v oblastiach komerčných internetových médií
a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia, prenájom informačných miest, činnosť reklamnej
agentúry, činnosť ekonomických a/alebo organizačných poradcov, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť
v obchode s tovarom, merchandising, franchising, pomoc pri využívaní a riadení obchodného
podniku, personálna agentúra, personálne poradenstvo, automatizované spracovanie dát, pomoc
pri prevádzkovaní obchodov a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku,
služby, ktoré zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných alebo dátových alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj využívanie
alebo kompiláciu matematických a štatistických
údajov, organizačné zabezpečenie televízneho
vysielania.
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komunikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných
programov; telematika; výmena správ; šírenie,
výmena alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe,
audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu,
pomocou satelitov, informačné služby týkajúce
sa televízneho vysielania, telekomunikačné služby, komunikácia, poradenstvo v oblasti telekomunikačných služieb, informačné služby v oblasti telekomunikácií, informačná kancelária, poskytovanie informácií týkajúcich sa telekomunikačných služieb prostredníctvom počítačov, prenájom komunikačných miest.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná činnosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, televízne spravodajstvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna
výroba programov, tvorba programov, tvorba
a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo
vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných,
výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy,
alebo výchovy, alebo vzdelávania, prevádzkovanie telovýchovných zariadení, prenájom a požičovňa športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie zvukových alebo
zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh,
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tlačovín, prenájom a požičiavanie audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, videokamier, fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových
a televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych
a vzdelávacích potrieb a prístrojov, požičiavanie
a prenájom obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov, tenisových dvorcov, prenájom a požičiavanie potápačského výstroja, prenájom a požičiavanie športového náradia s výnimkou dopravných prostriedkov, prevádzkovanie a/alebo prenájom fitnescentra.
(540)

(591) modrá, červená, biela
(731) CET 21 spol. s r. o., Kříženeckého nám. 322, 152 52
Praha 5, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

441-2004
17.2.2004
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41
9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie,
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie,
prevod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo
obrazu, prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu, hasiace prístroje, telefóny, záznamníky, faxy, ústredne, magnetické alebo optické suporty zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov, automatické distribútory
a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice,
kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače vrátane ich jednotlivých súčastí
a náhradných dielov z tejto triedy, batérie a elektrické články, akumulátory, počítačové hry s výstupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, hracie skrine uvádzané do činnosti vhodením mince, reklamné
prístroje na striedavé obrazy, reklama svetelná,
reklamné svetelné prístroje, nosiče záznamov nahrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané, audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne
diela na nosičoch, audiovizuálne diela v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela na nosičoch
alebo v elektronickej podobe, CD disky, programové vybavenie počítačov, softvér, hardvér výpočtovej techniky alebo komunikačnej, alebo
informačnej techniky, elektronické databázy
a databázové produkty, informácie a záznamy
v elektronickej podobe, informácie a dáta, a databázy, a informačné produkty na nosičoch alebo
aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých
druhov, súvisiaci softvér a hardvér, elektronické
alebo dátové, alebo informačné alebo komunikačné, alebo výpočtové siete vrátane jednotlivých súčastí a náhradných dielov obsiahnutých
v tejto triede, multimediálne aplikácie, elektronické multimediálne alebo elektronické infor-
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mačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov
zatriedené v tejto triede, výrobky z papiera, plagáty,
fotografie, kalendáre, pohľadnice, gratulácie, listové
papiere, obálky, samolepky, obtlačky, poznámkové
bloky, dosky na spisy, zaraďovače, maľovanky,
activity books, baliaci papier, papierové obaly všetkých druhov, listy, vrecká a vrecúška pre obalovú
techniku, školské zošity, skicáre, ceruzky, farbičky,
tuhy, gumy, strúhadlá, strúhacie strojčeky, peračníky, papierové tašky ako obalový materiál, papierové vreckovky, papierové obrusy a servítky, ťažidlá na papiere, tlačoviny, tlačivá, časopisy, periodiká, knihy, databázové produkty v papierovej
forme, databázy v papierovej forme, tlačiarenské
výrobky, písmená pre tlačiarne, losy, štočky, potreby na knižné väzby, lepidlá pre papiernictvo
alebo domácnosť, materiál pre umelcov, štetce, písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné pomôcky z papiera, umelecké alebo
ozdobné predmety z papiera, obaly bublinkové
(z plastov), plastické obaly nezaradené do iných tried.
25 - Obuv, klobúky, čiapky, odevy všetkých druhov patriace do tejto triedy, dámske, pánske, detské vrátane športových, nohavice, tričká, klobučnícke výrobky, šiltovky, kravaty, šály, šatky, pláštenky, dreváky, rukavice.
28 - Hry, hračky, hry spoločenské, hry stolné,
stavebnice, hračky plyšové, hračky pohyblivé,
maňušky, športové potreby, potreby na gymnastiku a šport patriace do tejto triedy, posilňovacie
stroje a prístroje na telesné cvičenia, trenažéry,
športové hry, biliardové stoly, náradie a potreby
na zimné športy patriace do tejto triedy, rybárske
potreby, lukostrelecké náčinie, nafukovacie bazény na hranie, umelé vianočné stromčeky,
ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek, kanadské žartíky (hračky), zábavná pyrotechnika, karnevalové
masky, kúzelnícke potreby (hračky).
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete,
alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete,
alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného
charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, komerčné využitie internetu
v oblastiach komerčných internetových médií
a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia, prenájom informačných miest, činnosť reklamnej
agentúry, činnosť ekonomických a/alebo organizačných poradcov, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť
v obchode s tovarom, merchandising, franchising,
pomoc pri využívaní a riadení obchodného podniku, personálna agentúra, personálne poradenstvo, automatizované spracovanie dát, pomoc pri
prevádzkovaní obchodov a obchodných činností
priemyselného alebo obchodného podniku, služby, ktoré zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie,
kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných, alebo dátových alebo elektronických
oznámení a záznamov, ako aj využívanie alebo
kompiláciu matematických a štatistických údajov,
organizačné zabezpečenie televízneho vysielania.
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38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komunikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných
programov; telematika; výmena správ; šírenie,
výmena alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe,
audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu,
pomocou satelitov, informačné služby týkajúce
sa televízneho vysielania, telekomunikačné služby, komunikácia, poradenstvo v oblasti telekomunikačných služieb, informačné služby v oblasti telekomunikácií, informačná kancelária, poskytovanie informácií týkajúcich sa telekomunikačných služieb prostredníctvom počítačov, prenájom komunikačných miest.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná činnosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, televízne spravodajstvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna
výroba programov, tvorba programov, tvorba
a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo
vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných,
výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy,
alebo výchovy, alebo vzdelávania, prevádzkovanie telovýchovných zariadení, prenájom a požičovňa športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie zvukových alebo
zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh,
tlačovín, prenájom a požičiavanie audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, videokamier, fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových
a televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych
a vzdelávacích potrieb a prístrojov, požičiavanie
a prenájom obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov, tenisových dvorcov, prenájom a požičiavanie
po-tápačského výstroja, prenájom a požičiavanie
športového náradia s výnimkou dopravných prostriedkov, prevádzkovanie a/alebo prenájom fitnescentra.

(540)

(591) červená, biela
(731) CET 21 spol. s r. o., Kříženeckého nám. 322, 152 52
Praha 5, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

442-2004
17.2.2004
9, 16, 25, 28, 35, 38, 41
9 - Aparáty a prístroje vedecké, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na váženie,
meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístroje učebné, aparáty na záznam, uchovanie,
prevod, prenos alebo reprodukciu zvuku alebo
obrazu, prístroje a nástroje na vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu, hasiace prístroje, telefóny, záznamníky, faxy, ústredne, magnetické alebo optické suporty zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov, automatické distribútory
a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladnice,
kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače vrátane ich jednotlivých súčastí
a náhradných dielov z tejto triedy, batérie a elektrické články, akumulátory, počítačové hry s výstupom na PC alebo na TV, pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, hracie skrine uvádzané do činnosti vhodením mince, reklamné
prístroje na striedavé obrazy, reklama svetelná,
reklamné svetelné prístroje, nosiče záznamov nahrané aj nenahrané, videokazety nahrané aj nenahrané, audiokazety nahrané aj nenahrané,
audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela na nosičoch, audiovizuálne diela
v digitálnej podobe, filmy, hudobné diela na nosičoch alebo v elektronickej podobe, CD disky,
programové vybavenie počítačov, softvér, hardvér výpočtovej techniky alebo komunikačnej,
alebo informačnej techniky, elektronické databázy a databázové produkty, informácie a záznamy
v elektronickej podobe, informácie a dáta, a databázy, a informačné produkty na nosičoch alebo
aj v elektronických, dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach všetkých
druhov, súvisiaci softvér a hardvér, elektronické
alebo dátové, alebo informačné, alebo komunikačné, alebo výpočtové siete vrátane jednotlivých súčastí a náhradných dielov obsiahnutých
v tejto triede, multimediálne aplikácie, elektronické multimediálne alebo elektronické informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov zatriedené v tejto triede, výrobky z papiera,
plagáty, fotografie, kalendáre, pohľadnice, gratulácie, listové papiere, obálky, samolepky, obtlačky, poznámkové bloky, dosky na spisy, zaraďovače, maľovanky, activity books, baliaci papier,
papierové obaly všetkých druhov, listy, vrecká
a vrecúška pre obalovú techniku, školské zošity,
skicáre, ceruzky, farbičky, tuhy, gumy, strúhadlá,
strúhacie strojčeky, peračníky, papierové tašky
ako obalový materiál, papierové vreckovky, papierové obrusy a servítky, ťažidlá na papiere, tlačoviny, tlačivá, časopisy, periodiká, knihy, databázové produkty v papierovej forme, databázy
v papierovej forme, tlačiarenské výrobky, písmená pre tlačiarne, losy, štočky, potreby na knižné
väzby, lepidlá pre papiernictvo alebo domácnosť,
materiál pre umelcov, štetce, písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku, učebné
pomôcky z papiera, umelecké alebo ozdobné
predmety z papiera, obaly bublinkové (z plastov),
plastické obaly nezaradené do iných tried.
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25 - Obuv, klobúky, čiapky, odevy všetkých druhov patriace do tejto triedy, dámske, pánske, detské vrátane športových, nohavice, tričká, klobučnícke výrobky, šiltovky, kravaty, šály, šatky,
pláštenky, dreváky, rukavice.
28 - Hry, hračky, hry spoločenské, hry stolné,
stavebnice, hračky plyšové, hračky pohyblivé,
maňušky, športové potreby, potreby na gymnastiku a šport patriace do tejto triedy, posilňovacie
stroje a prístroje na telesné cvičenia, trenažéry,
športové hry, biliardové stoly, náradie a potreby
na zimné športy patriace do tejto triedy, rybárske
potreby, lukostrelecké náčinie, nafukovacie bazény na hranie, umelé vianočné stromčeky,
ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek, kanadské žartíky (hračky), zábavná pyrotechnika, karnevalové
masky, kúzelnícke potreby (hračky).
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
marketing, reklamná, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete alebo dátovej siete,
alebo informačnej siete, alebo elektronickej siete,
alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného
charakteru, multimediálnych informácií komerčného charakteru, komerčné využitie internetu
v oblastiach komerčných internetových médií
a vyhľadávacích služieb, on-line inzercia, prenájom informačných miest, činnosť reklamnej
agentúry, činnosť ekonomických a/alebo organizačných poradcov, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, sprostredkovateľská činnosť
v obchode s tovarom, merchandising, franchising, pomoc pri využívaní a riadení obchodného
podniku, personálna agentúra, personálne poradenstvo, automatizované spracovanie dát, pomoc
pri prevádzkovaní obchodov a obchodných činností priemyselného alebo obchodného podniku,
služby, ktoré zahŕňajú záznam, prepis, vypracovanie, kompiláciu prenášania alebo systematickosť písomných alebo dátových, alebo elektronických oznámení a záznamov, ako aj využívanie
alebo kompiláciu matematických a štatistických
údajov, organizačné zabezpečenie televízneho
vysielania.
38 - Telekomunikácia, služby umožňujúce komunikáciu jednej osoby s druhou, televízne vysielanie, televízne vysielanie programov, televízne vysielanie zábavných, vzdelávacích, výchovných, súťažných, diskusných a informačných
programov; telematika; výmena správ; šírenie,
výmena alebo získavanie správ a informácií; šírenie elektronických časopisov, informácií, elektronických periodík, kníh v elektronickej podobe,
audio- alebo audiovizuálnych diel prostredníctvom informačnej alebo dátovej, alebo elektronickej, alebo komunikačnej, alebo telekomunikačnej, alebo počítačovej siete, najmä internetu,
pomocou satelitov, informačné služby týkajúce
sa televízneho vysielania, telekomunikačné služby, komunikácia, poradenstvo v oblasti telekomunikačných služieb, informačné služby v oblasti telekomunikácií, informačná kancelária, poskytovanie informácií týkajúcich sa telekomunikačných služieb prostredníctvom počítačov, prenájom komunikačných miest.
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41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo, edičná činnosť, publikačná činnosť, všetky s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, nahrávanie nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, požičiavanie nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, televízne spravodajstvo, TV produkcia, filmová produkcia, televízna
výroba programov, tvorba programov, tvorba
a výroba televíznych a audiovizuálnych programov, agentúrna činnosť v oblasti kultúry, sprostredkovanie v oblasti kultúry, výchovy, zábavy
a športu, výchovná, vzdelávacia, súťažná a zábavná činnosť, zábavné alebo kultúrne alebo
vzdelávacie predstavenie, organizácia spoločenských a kultúrnych akcií, organizácia, prevádzkovanie a vykonávanie hier a súťaží aj verejných,
výstavná činnosť v oblasti kultúry alebo zábavy,
alebo výchovy, alebo vzdelávania, prevádzkovanie telovýchovných zariadení, prenájom a požičovňa športových potrieb s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie zvukových alebo
zvukovo-obrazových záznamov, požičiavanie kníh,
tlačovín, prenájom a požičiavanie audioprístrojov, videoprístrojov, videorekordérov, videokamier, fotoaparátov, premietačiek, rozhlasových
a televíznych prijímačov, filmov, kultúrnych
a vzdelávacích potrieb a prístrojov, požičiavanie
a prenájom obrazov, dekorácií, prenájom štadiónov, tenisových dvorcov, prenájom a požičiavanie potápačského výstroja, prenájom a požičiavanie športového náradia s výnimkou dopravných prostriedkov, prevádzkovanie a/alebo prenájom fitnescentra.
(540)

(591) modrá, červená, biela
(731) CET 21 spol. s r. o., Kříženeckého nám. 322, 152 52
Praha 5, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

459-2004
17.2.2004
9, 16, 25, 35, 39, 41
9 - Nahraté audio- a/alebo videonosiče, programové vybavenie pre počítače, softvér a počítačové hry.
16 - Tlačoviny, brožúry, časopisy, knihy, fotografie, komiksy, kalendáre, papierové propagačné materiály.
25 - Odevy, tričká, mikiny.
35 - Reklama; televízna reklama; rozhlasová reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; podpora predaja
(pre tretie osoby); produkcia reklamných spotov;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch;
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uverejňovanie reklamných textov; sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti reklamy;
sprostredkovanie nákupu a predaja filmov, reklám, zábavných a audiovizuálnych programov;
sprostredkovanie nákupu a predaja audiovizuálnej techniky; maloobchodné služby v oblasti
audiovizuálnej techniky; maloobchodné služby
v oblasti filmov, zábavných a audiovizuálnych
programov; maloobchodná činnosť s nahratými
audio- a/alebo videonosičmi; maloobchodná činnosť s počítačovými hrami; maloobchodná činnosť so softvérom.
39 - Distribúcia televíznych programov, hraných
filmov, audio- a/alebo videonosičov.
41 - Produkcia televíznych programov, produkcia
rozhlasových programov, filmová tvorba, produkcia dokumentárnych filmov; fotografická reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie videopások, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; produkcia zábavných a audiovizuálnych programov, výroba publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov, služby filmových a nahrávacích štúdií; divadelné predstavenia, výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov;
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí; organizovanie zábavných, kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí; organizovanie vzdelávacích, vedomostných alebo zábavných súťaží;
organizovanie športových súťaží, organizovanie
športových akcií a hier; organizovanie kultúrnospoločenských akcií a hier, organizovanie živých
vystúpení; vedomostné alebo zábavné súťaže
organizované prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; zábavné parky;
rozhlasová zábava; televízna zábava; zábava, pobavenie; plánovanie a organizovanie večierkov;
výchovno-zábavné klubové služby; služby fanklubov; informácie o možnostiach rozptýlenia;
informácie o možnostiach zábavy; služby technického zabezpečenia kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí; ozvučenie filmových
a audiovizuálnych programov; sprostredkovanie
a poradenská činnosť v uvedených oblastiach;
požičiavanie filmov, požičiavanie videopások;
prenájom audionahrávok; prenájom audiovizuálnej techniky; poradenstvo v oblasti audiovizuálnej techniky; prenájom dekorácií; vydávanie
kníh, časopisov, novín a iných periodických
a neperiodických publikácií; on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); hranie o peniaze; organizovanie lotérií; organizovanie finančných hier.

(540)

(731) Incognito Production, s. r. o., Fedákova 22, 841 02
Bratislava, SK;
(740) Chmelíková Jana, RNDr., Bratislava, SK;

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

460-2004
17.2.2004
9, 16, 25, 35, 39, 41
9 - Nahraté audio- a/alebo videonosiče, programové vybavenie pre počítače, softvér a počítačové hry.
16 - Tlačoviny, brožúry, časopisy, knihy, fotografie, komiksy, kalendáre, papierové propagačné materiály.
25 - Odevy, tričká, mikiny.
35 - Reklama, televízna reklama, rozhlasová reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklama prostredníctvom mobilných
telefónov, reklamné agentúry, podpora predaja
(pre tretie osoby), produkcia reklamných spotov,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov,
sprostredkovateľská a poradenská činnosť
v oblasti reklamy, sprostredkovanie nákupu
a predaja filmov, reklám, zábavných a audiovizuálnych programov, sprostredkovanie nákupu
a predaja audiovizuálnej techniky, maloobchodné
služby v oblasti audiovizuálnej techniky, maloobchodné služby v oblasti filmov, zábavných
a audiovizuálnych programov, maloobchodná
činnosť s nahratými audio- a/alebo videonosičmi,
maloobchodná činnosť s počítačovými hrami,
maloobchodná činnosť so softvérom.
39 - Distribúcia televíznych programov, hraných
filmov, audio- a/alebo videonosičov.
41 - Produkcia televíznych programov, produkcia
rozhlasových programov, filmová tvorba, produkcia dokumentárnych filmov, fotografická reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie videopások, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, produkcia zábavných a audiovizuálnych programov, výroba publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov, služby filmových a nahrávacích štúdií, divadelné predstavenia, výroba divadelných alebo iných predstavení, služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov,
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí, organizovanie zábavných, kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí, organizovanie vzdelávacích, vedomostných alebo zábavných súťaží,
organizovanie športových súťaží, organizovanie
športových akcií a hier, organizovanie kultúrnospoločenských akcií a hier, organizovanie živých
vystúpení, vedomostné alebo zábavné súťaže
organizované prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov, zábavné parky,
rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava, pobavenie, plánovanie a organizovanie večierkov,
výchovno-zábavné klubové služby, služby fanklubov, informácie o možnostiach rozptýlenia,
informácie o možnostiach zábavy, služby technického zabezpečenia kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí, ozvučenie filmových
a audiovizuálnych programov, sprostredkovanie
a poradenská činnosť v uvedených oblastiach,
požičiavanie filmov, požičiavanie videopások,
prenájom audionahrávok, prenájom audiovizuálnej techniky, poradenstvo v oblasti audiovizuálnej techniky, prenájom dekorácií, vydávanie kníh,
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časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií, on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí), hranie o peniaze, organizovanie lotérií, organizovanie finančných hier.

v oblasti riadenia, podnikania a obchodu, hospodárske (ekonomické) predpovede, prieskumy verejnej mienky; prieskum trhu, obchodný a podnikateľský prieskum, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, modeling na reklamné účely a podporu
predaja; predvádzanie tovaru, zabezpečovanie
podpory predaja; sprostredkovanie práce, spracovanie textov, poskytovanie poradenských a informačných služieb v oblasti uvedených služieb.
36 - Služby realitných kancelárií a informačné
a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov, satelitné vysielanie, káblové vysielanie,
informačné kancelárie; tlačové kancelárie; spravodajské služby, prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie teletextových služieb a teletextových informácií; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
39 - Služby cestových kancelárií v preprave a doprave.
41 - Vzdelávanie, zábava, informácie o možnosti
vzdelávania, zábavy a športu, tvorba a výroba televíznych programov, tvorba a výroba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie vedomostných, športových alebo
zábavných súťaží, výroba audiovizuálnych programov, výroba a prenájom audionahrávok, výroba videofilmov, televízna zábava, služby filmových a nahrávacích štúdií, prenájom a požičiavanie nahrávacích, filmových a premietacích prístrojov, zariadení a príslušenstva, osvetľovacích
zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová
tvorba, činnosť filmových štúdií; požičiavanie
filmov; výroba videozáznamov, prenájom videozáznamov; zhromažďovanie a poskytovanie
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy
a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb
(výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie
koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov;
služby nahrávacích štúdií, reportérske služby;
vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov,
elektronická edičná činnosť (DTP služby), poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez
možnosti kopírovania), poradenské a informačné
služby v oblasti uvedených služieb.
42 - Predpovede počasia a informačné a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
43 - Ubytovacie a stravovacie služby a informačné a poradenské služby týkajúce sa týchto služieb.

(540)

(731) J.A.M. FILM 1999, s. r. o., Gallayova 19, 841 02
Bratislava, SK;
(740) Chmelíková Jana, RNDr., Bratislava, SK;

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

536-2004
20.2.2004
36, 41, 44, 45
36 - Organizovanie dobročinných zbierok; organizovanie zbierok.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, kongresov a seminárov, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, súťaží, plesov, kultúrnych akcií
a prednášok, klubové služby, nakladateľstvo
a vydávanie publikácií v tlačenej a elektronickej
podobe, fotografické reportáže, fotografovanie,
výchovná činnosť, filmová tvorba, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti výchovy
a osvety, požičiavanie publikácií v tlačenej
a elektronickej podobe, vyrábanie zvukových
a obrazových záznamov.
44 - Lekárske služby, zdravotnícka starostlivosť
a ošetrovateľské služby poskytované v rámci
humanitárnej a rozvojovej pomoci.
45 - Sociálne služby poskytované tretím osobám
v rámci humanitárnej a rozvojovej pomoci.

(540) ADOPCIA NA DIAĽKU
(731) Slávičková Martina, Ing., Tulská 19, 960 01 Zvolen, SK;

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

543-2004
23.2.2004
35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti umenia
a informácií; organizovanie výstav na reklamné
a komerčné účely; maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových
záznamov, s nosičmi zvukovovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače,
so softvérom, s počítačovými hrami; služby reklamných agentúr, reklama, rozhlasová reklama,
televízna reklama, reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov; rozširovanie reklamných
materiálov, prenájom reklamných plôch, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných materiálov, podpora predaja (pre tretie osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách, distribúcia vzoriek, zásielkové reklamné služby, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; spracovanie textov,
uverejňovanie reklamných textov, reklamné poradenstvo, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským
prostredím); poradenské a informačné služby)
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(540)

(591) modrá, žltá
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 334/18, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

544-2004
23.2.2004
35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti umenia
a informácií; organizovanie výstav na reklamné
a komerčné účely; maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových
záznamov, s nosičmi zvukovovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače,
so softvérom, s počítačovými hrami; služby reklamných agentúr, reklama, rozhlasová reklama,
televízna reklama, reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch,
prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných materiálov, podpora predaja (pre tretie
osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách, distribúcia vzoriek, zásielkové
reklamné služby, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; spracovanie textov,
uverejňovanie reklamných textov, reklamné poradenstvo, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); poradenské a informačné
služby v oblasti riadenia, podnikania a obchodu,
hospodárske (ekonomické) predpovede, prieskumy verejnej mienky; prieskum trhu, obchodný a podnikateľský prieskum, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, modeling na reklamné účely
a podporu predaja; predvádzanie tovaru, zabezpečovanie podpory predaja; sprostredkovanie
práce, spracovanie textov, poskytovanie poradenských a informačných služieb v oblasti uvedených služieb.
36 - Služby realitných kancelárií a informačné
a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov, satelitné vysielanie, káblové vysielanie,
informačné kancelárie; tlačové kancelárie; spravodajské služby, prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie teletextových služieb a teletextových informácií; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
39 - Služby cestových kancelárií v preprave a doprave.
41 - Vzdelávanie, zábava, informácie o možnosti
vzdelávania, zábavy a športu, tvorba a výroba televíznych programov, tvorba a výroba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie vedomostných, športových alebo
zábavných súťaží, výroba audiovizuálnych programov, výroba a prenájom audionahrávok, výroba videofilmov, televízna zábava, služby filmových a nahrávacích štúdií, prenájom a požičiavanie nahrávacích, filmových a premietacích prístrojov, zariadení a príslušenstva, osvetľovacích
zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová
tvorba, činnosť filmových štúdií; požičiavanie
filmov; výroba videozáznamov, prenájom video-

záznamov; zhromažďovanie a poskytovanie
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy
a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb
(výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie
koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov;
služby nahrávacích štúdií, reportérske služby;
vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov,
elektronická edičná činnosť (DTP služby), poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez
možnosti kopírovania), poradenské a informačné
služby v oblasti uvedených služieb.
42 - Predpovede počasia a informačné a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
43 - Ubytovacie a stravovacie služby a informačné a poradenské služby týkajúce sa týchto služieb.
(540) markíza teletext
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 334/18, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

545-2004
23.2.2004
35, 36, 38, 39, 41, 42, 43
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti umenia
a informácií; organizovanie výstav na reklamné
a komerčné účely; maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových
záznamov, s nosičmi zvukovovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače,
so softvérom, s počítačovými hrami; služby reklamných agentúr, reklama, rozhlasová reklama,
televízna reklama, reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných
alebo náborových textov; rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch,
prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných materiálov, podpora predaja (pre tretie
osoby); prenájom reklamného času v komunikačných médiách, distribúcia vzoriek, zásielkové
reklamné služby, vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných oznamov; spracovanie textov,
uverejňovanie reklamných textov, reklamné poradenstvo, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); poradenské a informačné služby v oblasti riadenia, podnikania a obchodu, hospodárske (ekonomické) predpovede, prieskumy
verejnej mienky; prieskum trhu, obchodný a podnikateľský prieskum, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, modeling na reklamné účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru, zabezpečovanie podpory predaja; sprostredkovanie práce,
spracovanie textov, poskytovanie poradenských
a informačných služieb v oblasti uvedených služieb.
36 - Služby realitných kancelárií a informačné
a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (zverejnené ochranné známky)
38 - Televízne vysielanie všetkých druhov programov, satelitné vysielanie, káblové vysielanie,
informačné kancelárie; tlačové kancelárie; spravodajské služby, prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie teletextových služieb a teletextových informácií; poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
39 - Služby cestových kancelárií v preprave a doprave.
41 - Vzdelávanie, zábava, informácie o možnosti
vzdelávania, zábavy a športu, tvorba a výroba televíznych programov, tvorba a výroba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie vedomostných, športových alebo
zábavných súťaží, výroba audiovizuálnych programov, výroba a prenájom audionahrávok, výroba videofilmov, televízna zábava, služby filmových a nahrávacích štúdií, prenájom a požičiavanie nahrávacích, filmových a premietacích prístrojov, zariadení a príslušenstva, osvetľovacích
zariadení, dekorácií, filmov, videopások; filmová
tvorba, činnosť filmových štúdií; požičiavanie
filmov; výroba videozáznamov, prenájom videozáznamov; zhromažďovanie a poskytovanie
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy
a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb
(výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie
koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov;
služby nahrávacích štúdií, reportérske služby;
vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov,
elektronická edičná činnosť (DTP služby), poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez
možnosti kopírovania), poradenské a informačné
služby v oblasti uvedených služieb.
42 - Predpovede počasia a informačné a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb.
43 - Ubytovacie a stravovacie služby a informačné a poradenské služby týkajúce sa týchto služieb.
(540) markíza text
(731) MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislavská 334/18, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

551-2004
23.2.2004
11, 36, 37
11 - Sanitárne a toaletné zariadenia a prístroje,
ako sú dávkovače a zásobníky papiera a papierových obrúskov.
36 - Prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo, vykonávanie jednoduchých
stavieb a poddodávok, vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych
stavieb vrátane vybavenia sídliskových celkov,
inžinierska činnosť, stavebný dozor, investorská
činnosť, odborné poradenstvo v stavebníctve.
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(540)

(591) modrá, šedá, biela
(731) BUILDER, spol. s r. o., Saratovská 26/A, 841 02
Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)
(554)

567-2004
24.2.2004
78/320,246
29.10.2003
US
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

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

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

575-2004
25.2.2004
1, 2, 16, 35
1 - Acetanhydrid, anhydrid kyseliny etánovej;
acetát celulózy, v surovom stave; acetát vápno;
acetón, propanón, dimetylketón; acetylén; acrylové živice, surové; adhézne prípravky na chirurgické bandáže; adhézne prípravky na chirurgické
bandážovanie; agar; agrochemikálie s výnimkou
fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov
na ničenie buriny a parazitov; akrylové živice,
v surovom stave; aktínium; aktívne uhlie; aldehyd amónny; aldehydy; alkalické jodidy na priemyselné účely; alkalické kovy; alkálie; alkalies;
alkaloidy; alkohol; amerícium; amoniak; amoniak na priemyselné účely; amónne soli; amylacetát, etanát pentylový; amylalkohol; anhydridy;
antidetonačné látky pre spaľovacie motory; antidetonátory pre spaľovacie motory; antimón; antistatické prípravky s výnimkou prípravkov pre
domácnosť; apretúrne chemické prípravky na kožu; apretúry; apretúry, okrem olejov na kožu;
arabská guma na priemyselné účely; argón;
arzén; arzeničnan olovnatý; astát; bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; bakteriologické prípravky na
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octové kvasenie; bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske
účely; bárium; baryt; barytový papier; bentonit;
benzénové deriváty; berkélium; betónové spojivá; bezvodný amoniak; bezvodý uhličitan sodný;
bezzeminové rastlinné substráty; bielkovina živočíšna alebo rastlinná, ako surovina; biochemické katalyzátory; biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; bizmut; bróm na chemické účely;
brzdné kvapaliny; brzdové kvapaliny; celulóza,
ako surovina; celulóza, buničina; cér; cézium;
curioum; číriace prípravky; číriace prípravky na
mušty; číriace prípravky na víno; čistiace prípravky, chemické na čistenie komínov; čpavok;
čpavok na priemyselné účely; defolianty; dehydratačné prípravky na priemyselné účely; deriváty
celulózy; disperzné činidlá pre plastické hmoty;
destilovaná voda; detergentné prísady do benzínu; detergenty na použitie vo výrobnom procese;
dextrín apretúra; diagnostické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; diastáza (enzým) na priemyselné účely; diatomit; diatomová zemina; diazopapier; dichlór cínu; dichróman draselný; dichróman sodný; dioxalát draslíka; disperzia plastov; disperzné
činidlá na olej; ditioničitany; dolomit na priemyselné účely; doxalát; drahé kovy na priemyselné
účely; draselná voda; draslík; drevina; drevný
lieh metylalkohol; drevný lieh produkty destilácie; drevný ocot; drevovina; dubienky; dusičnan
bizmutitý na chemické účely; dusičnan strieborný; dusičnan uránu; dusičnan vápenatý hnojivo;
dusičnany; dusík; dusíkaté hnojivá; dusíkaté vápno hnojivo; dysprózium; emaily a chemické prípravky na farbenie skla; emulgátory; enologické
baktericídne látky chemické prípravky na použitie pri výrobe a ošetrovaní vína; enzymatické prípravky na priemyselné účely; enzýmy na priemyselné účely; epoxidové živice (surovina); epoxidové živice, v surovom stave; erbium; estery;
etán; etanát olovnatý, etanát olovičitý; éter kyseliny sírovej; étery; etylalkohol; etyléter, etánoxyetán; európium; extrakt východoindickej akácie
katechu; farbiace kúpele (fotografia); farbiace soli (tónovacie prípravky pre fotografiu); fenol na
priemyselné účely; fermenty na chemické
účely; fermium; ferokyanidy; ferotypové platne
(fotografia); filmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; filtračné materiály (chemické prípravky); filtračné materiály (minerálne látky);
filtračné materiály (plastické látky v surovom
stave); filtračné materiály (rastlinné látky); flokulačné činidlá; fluór; formaldehyd na chemické
účely; fosfatidy; fosfáty (hnojivá); fosfor; fotocitlivé platne; fotografické emulzie; fotografické
platne so svetlocitlivou vrstvou; fotografické redukčné činidlá; fotografické vývojky; fotografický papier; fotometrický papier; francium; gadolínium; gáfor na priemyselné použitie; galán bizmutu; gálium; galvanický kúpeľ; galvanizačné
kúpele; gambir; garbiarske apretúry na kože s výnimkou olejov; garbiarske prípravky na kožu;
garbiarske prípravky na mastenie kože; garbiarske prípravky na úpravu kože; garbiarske prípravky na vyrobenie koží; garbiarstvo algarovila;
gleje (lepidlá) s výnimkou glejov na kancelárske
použitie a pre domácnosť; glejové prípravky na
ošetrovanie stromov; glukóza na priemyselné

účely; glukozidy; glutén (lepidlo), okrem kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť; glyceridy; glycerín na priemyselné účely; glykol; glykoléter; grafit na priemyselné účely; guáno; gurjunský balzam na výrobu fermeží; gurjunský balzam na výrobu lakov; hasiace zmesi; hélium; hlina; hnacie plyny pre aerosóly; hnojivá pre poľnohospodárstvo; holmium; hormóny na aktiváciu dozrievania ovocia; humus; hydrát hlinitý;
hydráty; hydrazín; hydrogén uhličitan sodný na
chemické účely; hydroxid sodný na priemyselné
účely; hydroxidy alkalických kovov; chemické
aditíva do fungicídov; chemické aditíva do motorových palív; chemické apretúrne prípravky na
kožu; chemické avivážne prípravky na priemyselné účely; chemické činidlá (okrem činidiel na
lekárske a zverolekárske účely); chemické činidlá s výnimkou činidiel na lekárske alebo zverolekárske účely; chemické čistiace prostriedky na
odstránenie mastnoty; chemické čističe oleja;
chemické impregnačné prípravky na textil; chemické látky na impregnáciu usne; chemické látky
na konzervovanie potraviny; chemické látky na
kvasenie vína; chemické látky na laboratórne
analýzy s výnimkou analýz na lekárske alebo
zverolekárske účely; chemické látky na leptanie
skla; chemické látky na matovanie skla; chemické látky na prevzdušnenie betónu; chemické látky na skvapalňovanie škrobu; chemické látky pre
lesníctvo s výnimkou fungicídov, insekticídov
a prípravkov proti parazitom; chemické odlučovače oleja; chemické ochranné prípravky na prevenciu proti kúkoľu; chemické ochranné prípravky proti - obilnej sneti; chemické prípravky na
údenie mäsa; chemické prípravky algináty; chemické prípravky na čistenie vody; chemické prípravky na čistenie komínov; chemické prípravky
na čistenie oleja; chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov; chemické prípravky na fľaky, škvrny na textilných látkach; chemické prípravky na laboratórne analýzy s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske účely; chemické prípravky na odmasťovanie; chemické
prípravky na odstraňovanie vosku; chemické prípravky na oživenie usne; chemické prípravky na
sebaobranu; chemické prípravky na stekutenie
škrobu; chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov; chemické prípravky na vedecké účely okrem lekárskych a veterinárnych
účelov; chemické prípravky na vodovzdornú
impregnáciu kože; chemické prípravky na vodovzdornú úpravu textilu; chemické prípravky na
výrobu farby; chemické prípravky na zlepšenie
pôd; chemické prípravky proti matneniu okien;
chemické prípravky proti priepustnosti kože;
chemické prípravky proti sneti; chemické prípravky proti škvrnám, fľakom na textilných látkach; chemické prípravky s výnimkou pigmentov, na výrobu glazúry; chemické prípravky na
impregnáciu kože; chemické prípravky na ošetrenie kože; chemické prípravky na skvapalnenie
škrobu; chemické prípravky proti matneniu alebo
skaleniu okenného skla; chemické prvky štiepateľné; chemické prípravky na čistenie oleja; chemické tužidlo pre kaučuk; chemické tužidlo pre
papier; chemické výrobky na matnenie emailu;
chemicky aktívne látky getery; chemikálie acetáty, octany, etanáty; chemikálie na vyplachovanie
radiátorov; chemikálie pre lesníctvo, okrem
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fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov
na ničenie parazitov; chladiace prípravky; chladiace zmesi do motorov vozidiel; chladivá; chlór;
chlorečnany; chlorid amónny amoniak na priemyselné účely; chlorid hlinitý; chlorid horečnatý;
chlorid uhličitý, tetrachlórmetán; chloridy; chloridy-paládium; chloristany; chlórnan sodný; chlórové vápno; chrómany; chromité soli; ílový výplach; impregnačné látky na textil; impregrančné
prípravky na textil vodovzdorná úprava; indikátorový papier; insekticídy (chemické prísady do);
iód na chemické účely; iód na priemyselné účely;
izopropyltoluén; izotopy na priemyselné účely;
jodid hlinitý; jodidovaná bielkovina; jódované
bielkoviny; jódované soli; karbid vápenatý; kainit; kalcinová sóda; kalcinovaná sóda; kalcinovaná sóda, bezvodý uhličitan sodný; kaliace látky
na email; kalifornium; kalivá na emaily a sklo;
kamencový amoniak; kamenec; kamenec hlinitý;
kamenná soľ; kaolín; karbid; karbonyl na ošetrovnie rastlín; kasiopeum (lutécium); katalyzátory chemické; kaučukový roztok; kazeín na priemyselné účely; kebračo na priemyselné účely;
keramické glazúry; keramické kopozície na spekanie (granulky, prášok); keramické materiály vo
forme častíc ako filtre; keramické materiály vo
forme častíc, na použitie ako prostriedky na filtrovanie; keramické zmesi na spekanie (granulky,
prášok); ketóny; kinofilmy neexponované, vybavené citlivou vrstvou; kolódium; kompost; konzervačná soľ s výnimkou soli na konzervovanie
potravín; konzervačné prípravky na konzervovanie betónu s výnimkou farieb a olejov; konzervačné prípravky na tehly s výnimkou farieb
a olejov; konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov; konzervačné prípravky na cement s výnimkou farieb a olejov; korozívne prípravky; kovové mydlá na priemyselné účely; kovové zeminy; kovy alkalických zemín; kôra
manglových stromov na priemyselné účely; kremík; kreozot na chemické účely; kremičitan hlinitý; krotónaldehyd; kryogénne prípravky; kryptón; kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr
na lekárske a zverolekárske účely; kvapaliny do
hydraulických obvodov; kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; kvapaliny pre
hydraulický obvod; kvapalný kaučuk; kyánamid
vápenatý, dusíkaté vápno (hnojivo); kyanidy; kyanotypové plátno; kyselina antranilová; kyselina
arzenitá; kyselina benzénkarboxylová; kyselina
boritá na priemyselné účely; kyselina citrónová
na priemyselné účely; kyselina dusičná; kyselina
fluorovodíková; kyselina fodičná; kyselina fosforečná; kyselina galotanická; kyselina galová na
výrobu atramentu; kyselina chlórová; kyselina
chlorovodíková; kyselina chrómová; kyselina
mliečna; kyselina mravčia; kyselina octová; kyselina oktadecénová; kyselina oxálová, kyselina
etándiová; kyselina peroxodisírová; kyselina pikrová, trinitrofenol; kyselina pyrogalová; kyselina
salicylová; kyselina sebaková, kyselina dekándiová; kyselina siričitá; kyselina sírová; kyselina
soľná; kyselina steárová; kyselina uhličitá; kyselina vínna; kyselina volfrámová; kyselinovzdorné
chemické zlúčeniny; kyseliny; kyseliny na báze
benzénu; kyslík; lakmusový papier; lampová
čerň, lampové sadze na priemyselné účely; lampové sadze na priemyselné účely; lántán; látky na
odstránenie lesku; látky na ochranu kaučuku; lát-
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ky na výrobu blýskania; látky na výrobu gramofónových platní; látky na vytvrdzovanie vápencom; látky podporujúce horenie (chemické prísady do motorových olejov); látky proti tvoreniu
kameňa; látky proti vytváraniu alebo na odstraňovanie inkrustácia; lecitín, ako surovina; lejacie
prípravky; lejársky piesok; lepiace materiály
adhezíva na priemyselné účely; lepidlá a gleje na
lepenie plagátov; lepidlá na kožu; lepidlá na
priemyselné účely; lepidlá na tapety; lepidlá na
tapetovanie; liadok; liehový ocot; lítium; lutécium (kasiopeum); magnetická kvapalina na priemyselné účely; magnezit; manganát; mastenec
(kremičitan horečnatý); masti na kožu; mastix na
kožu; mastix na pneumatiky; mastné kyseliny;
mataloidy; médiá pre automatický prenos; meniče iónov; metán; metylbenzén; metylbenzol; metyléter; mikroorganizmy (kultúry), okrem kultúr
mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske
účely; mikroorganizmy s výnimkou mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske použitie; minerálne kyseliny; mliečne fermenty na chemické
účely; mliečne fermenty na priemyselné účely;
moridlá na kovy; moridlá na semená; moridlá na
tabak; moridlo (na použitie v garbiarstve); morská voda (na priemyselné účely); morská voda na
priemyselné účely; morské chaluhy (hnojivo);
múka na priemyselné účely; naftové disperzné
činidlá; octan hlinitý; oddeľovacie a odlepovacie
prípravky; odfarbovacie bieliace prípravky na
priemyselné účely; odfarbovacie prípravky na
priemyselné účely; odglejovacie prípravky;
odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; odpeňovacie roztoky do akumulátorov; odpeňovacie roztoky do batérií; ohňovzdorné prípravky; ochranné chemické prípravky
na vinič; ochranné plyny na zváranie; ochranné
prípravky na škridle s výnimkou farieb a olejov;
ochranné prípravky na tehlové murivo, okrem farieb; okyslená voda na dobíjanie akumulátorov;
okyslená voda na dobíjanie batérií; oleje na činenie kože; oleje na konzervovanie potravín; oleje
na spracovanie kože; oleje na úpravu kože (garbiarstvo); olejové disperzné činidlá; opálené drevo; organické bielidlá, bieliace činidlá; organické
čistiace prípravky; ortuť; oxaláty; oxid antimonitý; oxid barnatý; oxid dusný; oxid hlinitý; oxid
kobaltitý na priemyselné účely; oxid lítny; oxid
manganičitý; oxid olovnatý; oxid ortuťnatý; oxid
titaničitý na priemyselné účely; oxid uránu; oxid
zirkóničitý; oxidy chrómu; ožery celulózy na
priemyselné účely; palivá pre atómové reaktory;
papierovina (papierová vláknina); pektín (fotografia); peroxid vodíka; peroxoboritan sodný; peroxosírany; peroxouhličitany; pigmenty (chemické prípravky na výrobu); plagátové lepidlá; planografický materiál; planografický papier; plastické hmoty, ako suroviny; plastisoly; platne so
svetlocitlivou vrstvou na ofsetové tlačenie; plutónium; plynové poháňače do aerosólov; poľnohospodárske hnojivá; poľnohospodárske chemické prípravky s výnimkou fungicídov, herbicídov,
insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov; polónium; pomocné kvapaliny na použitie s abrazívami; potaš (uhličitan draselný); povrchovo aktívne chemické činidlá; prísady, chemické, do vrtných kalov; prídavné kvapaliny na
použitie s abrazívami; priemyselné hnojivá; priemyselné chemikálie; prípravky izolujúce proti
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vlhkosti muriva s výnimkou farieb; prípravky na
apretovanie a konečnú úpravu textílií; prípravky
na čerenie muštov; prípravky na čistenie plynu;
prípravky na galvanizáciu; prípravky na glejenie;
prípravky na hnojenie; prípravky na kalenie kovov; prípravky na konzervovanie kvetov; prípravky na lejacie formy; prípravky na oddeľovanie mastnoty; prípravky na odlepenie; prípravky
na odstraňovanie mastnoty pri výrobe tovarov;
prípravky na odstraňovanie vodného kameňa
s výnimkou prípravkov pre domácnosť; prípravky na ochranu proti ohňu; prípravky na opracovanie odliatkov; prípravky na popúšťanie kovov;
prípravky na reguláciu rastu rastlín; prípravky na
renováciu - gramofónové platne; prípravky na
tenzerizáciu mäsa na priemyselné účely; prípravky na tvrdé spájkovanie; prípravky na valchovanie pre textilný priemysel; prípravky na valchovanie; prípravky na zmäkčovanie vody; prípravky na žíhanie kovov; prípravky obsahujúce stopové prvky pre rastliny; prípravky podporujúce
varenie na priemyselné účely; prípravky pre lejacie formy; prípravky proti klíčivosti zeleniny;
prípravky proti matneniu šošovky; prípravky proti tvorbe kotolného kameňa; prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny v motoroch; prípravky proti zakaľovaniu skla; prípravky zabraňujúce
púšťaniu očiek na pančuchách; prípravky zo živočíšneho uhlia; prípravky na ochranu kvetov;
prísady, chemické do fungicídov; prísady, chemické do motorových palív; prísady, chemické,
do insekticídov (prostriedkov proti hmyzu); prométium; protaktínium; proteín (surovina); protiskvapalňovacie chemické látky; rádioaktívne
prvky na vedecké účely; rádium na vedecké účely; radón; rašelina (hnojivo); rašelinové kvetníky
na záhradnícke účely; rašelinové kvetníky pre
záhradníctvo; regeneračný papier; rénium; retardéry (spomaľovacie látky) do jadrových reaktorov; röntgenové filmy s citlivou vrstvou, neexponované; röntgenové filmy, scitlivené ale neexponované; ropné dispergačné činidlá; rozjasňovače
(chemické prípravky na zjasňovanie farieb) na
priemyselné účely; rozpúšťadlá na fermeže; rozpúšťadlá na gumu; rozpúšťadlá na laky; rozsievková zemina; roztoky na kyanotypia; rubídium; sadze na priemyselné a poľnohospodárske
účely; sadze na priemyselné účely; sacharín;
salmiak; salmiakový lieh; samárium; samotónovací papier (fotografia); selén; senzibilizátory
(fotografia); senzibilizátory, scitlivovače; silikáty; síra; síran bárnatý; síran chromito-draselný;
síran meďnatý, vitriol; sírny kvet na chemické
účely; sírouhlík, disulfid uhličitý; skandium; sladová bielkovina; sodík; soli na priemyselné účely; soľ (surovina); soľ kyseliny štaveľovej; soľ na
konzervovanie s výnimkou konzervovania potravín; soli (hnojivá); soli (chemické prípravky); soli alkalické kovy; soli alkalických kovov; soli do
galvanických batérií bauxit; soli drahých kovov
na priemyselné účely; soli kovov vzácnych zemín; soli na farbenie kovov; soli ortuti; soli pre
galvanické články; soli sodíka; soli striebra, postriebrovacie roztoky; soli vápnika; soli zlata; soli železa; spájkovacie pasty; spinely (chemické
prípravky); spódium (kostné uhlie); spojivá (lejárske); spojivá do betónu; spomaľovače pre jadrové reaktory; stroncium; stužené plyny na priemyselné účely; suchý ľad (oxid uhličitý); sulfáty;

sulfid antimonitý; sulfidy; sulfimid kyseliny benzoovej; sulfónové kyseliny; sumach na garbiarske účely; superfosfáty (hnojivá); svetlocitlivý
papier so svetlocitlivou vrstvou; svetlotlačové
plátno (fotografia); syntetické materiály na
absorpciu oleja; syntetické živice, v surovom
stave; šetriče uhlia; škrob (apretúra); škrob na
priemyselné účely; škrobové lepidlá s výnimkou
kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť;
škrob (apretúra); štepárske tmely na stromy; štepárske vosky; štepárske vosky na stromy; štiepateľné chemické prvky; štiepateľné materiály pre
jadrovú energetiku; tálium; tanín; tapioková múka na priemyselné účely; tavidlá na tvrdé spájkovanie; ťažká voda; ťažká voda; technécium; tekutiny na odstraňovanie síranov z akumulátorov;
tekutý kaučuk; telúr; tenzné činidlá; terbium; tetraboritan disodný, bórax; tetrachlóretán acetylén
tetrachlorid; tetrachloridy, chloridy obsahujúce
štyri atómy chlóru; tiokarbanilid; titanit; tlačové
dosky pre ofsetové tlačenie (s citlivou vrstvou);
tmel na obuv; tmel na pneumatiky; tmel na štepenie stromov; tmel, nauhličova-dlo (metalurgia); tmelové konzervačné prípravky s výnimkou
farieb a mazadiel; tmely na obuv; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; tmely
na pneumatiky; tmely na vypĺňanie dutín stromov; tmely, ako impregnačné látky s výnimkou
farieb; tmely, spojivá, lepidlá na obkladačky; toluén; tragant; tragantová guma; trieslové drevo;
triesloviny; troska (hnojivo); túlium; uhličitan
horečnatý; uhličitan vápenatý; uhličitany; uhlík;
uhlík do filtrov; uhľohydráty; umelé sladidlá
(chemické prípravky); umelé živice, v surovom
stave; urán; urýchľovače vulkanizácie; ustáľovacie kúpele (fotografia); ustáľovacie vaničky (fotografia); ustaľovače (fotografia); valchovacia
hlina pre textilný priemysel; vedľajšie produkty
spracovania obilnín na priemyselné využitie;
vínny alkohol; vínny kameň s výnimkou kameňa
na farmaceutické účely; víno (chemické prípravky na fermentáciu); viskóza; vitriol; vodík;
vodné sklo; vodoodolné chemické prípravky
pre tmely s výnimkou farieb; vosk (chemické čistiace prípravky); vrtný kal, vrtný výplach; vtáčí
lep; vulkanizačné prípravky; vymieňač iónov
(chemické prípravky); výplne stro-mových dutín (lesníctvo); vývojky; vyzina s výnimkou
vyziny
pre
domácnosť
a
kancelárske
účely; vzácne zeminy; witerit; xenón; yterbium;
ytrium; záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov
proti parazitom; zásadité galány bizmutu; zásady
(chemické látky); zemiaková múčka na priemyselné účely; zemina na pestovanie; zjasňovacie
prípravky na textil; zlúčeniny s bárium; zmäkčovadlá; zmäkčovadlá na priemyselné účely; zmesi
na opravu duše pneumatík; zmesi na opravu pneumatík; zmesi na výrobu gramofónových platní;
zmesi na výrobu siete; zmesi na výrobu technickej keramiky; zoslabovače (negatívov) na fotografické účely; zváracie pasty; zvlhčovacie prípravky na čistenie; zvlhčovacie prípravky pre
textilný priemysel; želatína na fotografické účely; želatína na priemyselné účely; žieravé látky
na priemyselné účely; živočíšne bielkoviny (surovina); živočíšne uhlie.
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2 - Alumíniovové farby; anilínové farby; annotto
(farbivo); antikorózne mazivá; antikorózne oleje;
auramín; azbestové farby; badižón; baktericídne
farby; baktericídne náterové farby; bieloba olovnatá; bieloby (ako farbivá a farby); bronzové laky; bronzový prášok (farba); čerň (farbivá a farby); emailové farby; emaily (laky); farba na kožu; farbiarske drevo; farbivá; farbivá na drevo;
farbivá pre likéry; farbivá pre maslo; farbivá pre
nápoje; farbivá pre pivo; farbivo červca neopálového; farby; farby na keramiku; farby na obuv;
farebné papiere na farbenie veľkonočných vajec;
fermeže; fixatívy (laky); fixatívy na vodovodné
farby; garbiarske farby; git; glazúry (farby; glejové farby; glejoživice; glieda; gumiguta na maľovanie; hliníkový prášok na farbenie; hliníkový
prášok pre maliarov; indigo (farbivo); japonská
čerň; japonský čierny lak; kalafuna; kanadský
balzam; karamel; karbónová čerň (pigment); karbonyl (konzervačný prostriedok na drevo); karmínová červeň (farbivo z červca neopálového);
keramická platinová farba; keramické farby;
konzervačné oleje na drevo; konzervačné prípravky na drevo; kopal; koralová fermež; kovové
fólie pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; kreozot na konzervovanie dreva; kulér (potravinové farbivo); kurkuma (farbivo); laky; lampová čerň (pigment);
lesklice na keramiku; mínium; moridlá (farbivá
alebo farby); moridlá a farbivá na kožu; moridlá
na drevo; moridlá na usne; náplne do tlačiarní
a kopírovacích prístrojov (tonery); náterový tmel;
nátery; nátery na dechtová plsť (farby); nátery na
strešné krytiny; nátery zabraňujúce nánosom
a usadeninám; ohňovzdorné farby; ochranné nátery na podvozky automobilov; ochranné nátery
podvozky vozidiel; ochranné pásky proti korózii;
ochranné prípravky na kovy; ochranné protikorózne prípravky; oleje na konzervovanie dreva;
olovená oranž; olovnatá bieloba; oxid kobaltitý
(farbivo); oxid olovnatý; oxid olovnatý (glieda);
oxid titaničitý (pigment); oxid zinočnatý (zinková beloba-pigment); papieriky na farbenie veľkonočných vajec; pigmenty; platinový lesk na
keramiku; pojivá do farieb; potravinárske farbivá; prípravky na konzervovanie dreva; prípravky
proti hrdzi; prípravky proti matneniu kovov; prírodné živice (surovina); protikorózne oleje; protikorózne pásky; riedidlá pre farby; riedidlá pre
laky; riedidlo na laky; roztok na bielenie; sadze
(farbivo); sandarak; sienna (hlinka); sikatívy na
vysúšanie farieb; sladový karamel (potravinárske
farbivo); sklársky tmel; sladové farbivá; spojivá
na farby; strieborné emulzie (pigmenty); strieborné fólie; strieborné pasty; strieborné prášky;
striebrenka na keramiku; striebro vo forme pasty;
sumách do lakov a politúr; šafran (farbivo); šelak; terpentín (riedidlo na farby); tlačiarenská
farba; tlačiarenská farba na gravírovanie; tlačiarenské farby (atrament); tlačiarenské pasty (farby); tonery pre fotokopírky; tuky proti korózii;
ustaľovacie prípravky na vodové farby; vodové
náterové farby; vosky (prírodné živice); výťažky
z farbierskeho dreva; zahusťovače do farieb; základné náterové farby; základný ochranný náter
na podvozky automobilov; značkovací atrament
na zvieratá; značkovacia farba pre zvieratá; živičné (bitúmenové) laky; žlté drevo (ako farbivo).
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16 - Adresné štítky do adresovacích strojov;
akvarely; akváriá bytové; albumy; architektonické modely; aritmetické tabuľky; atlasy; atrament;
atramentová tyčinka; baliace materiály na báze
škrobu; baliaci papier; biologické vzorky na použitie v mikroskopii (učebné materiály); blahoprajné pohľadnice; bridlice (na kreslenie); bridlicové tabuľky; brožované knihy; brožúry; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie);
bytové akváriá; bytové teráriá; ceruzky; cievky
s farbiacimi páskami (ako kancelárska potreba);
cifry (znaky); cigarové pásky; časopisy (periodiká); čínsky tuš; dátumové pečiatky; diagramy;
dierkovacie karty pre žakarové stroje; dierovačky; drevitý papier; držiaky na kriedu; držiaky na
písacie potreby; etikety s výnimkou textilných;
farebné pásky; figuríny z papierovej drviny; filtračný materiál (papier); fólie z regenerovanej celulózy na balenie; formuláre; fotografie; frankovacie stroje; galvanotypy (polygrafia); geografické mapy; glutín (kancelárske lepidlo alebo lepidlo pre domácnosť); grafické reprodukcie; grafické znaky; grafické zobrazenie; grafiky; guľôčky
do guľôčkových pier; gumené pásky na kancelárske účely; gumičky (kancelárske potreby); gumovacie šablóny; gumové plátno (papiernictvo);
gumy lepidlá na kancelárske účely alebo pre domácnosť; gumy na gumovanie; hárky papiera;
hektografy; histologické rezy ako učebné pomôcky; hroty na písacie perá zo zlata; hroty pier;
chromolitografy (polygrafia); jednorazové detské
plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny;
kalamáre; kalendáre; kancelárska pomôcka na
dávkovanie lepiacej pásky; kancelárske dierkovače; kancelárske potreby s výnimkou nábytku;
kancelárske spinky; kancelárske svorky; kartón;
kartóny alebo lepenky; kartotékové lístky; katalógy; knihárske kostice; knihárske látky; knihárske nite; knihárske plátno; knihárske súkno;
kníhviazačské stroje a prístroje (kancelárske);
kníhviazačský materiál; knihy; knižné záložky;
komiksy; kopírovací papier; kopírovacie ihly na
rysovanie alebo kreslenie; kopírovacie zariadenia; korekčný atrament; kovové úchytky na kartotečné lístky; škatule na klobúky z lepenky; škatule s farbami ako školské pomôcky; krajčírska
krieda; kreditné karty neelektrické; kresliaci uhle; krieda na písanie; krieda na značenie; krividlá; kružidlá na kreslenie; lamínovačky; lepenka;
lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne
(papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti; lepiace štítky; lepidlá na kancelárske účely a použitie
v domácnosti; leptaný štočok; lístky; listový papier; litografická krieda; litografické dosky; litografický kameň; litografie; makety; maliarske
plátna; maliarske stojany; maliarske štetce; maliarske valčeky; mapy; materiály na pečenie; mištičky na vodové farby; modelovací íl; modelovacie materiály; modelovacie pasty; modelovacie
vosky s výnimkou dentálnych; mramorovacie
hrebene (potreby pre umelcov); nádobka na atrament; nálepky; nálepky na kancelárske použitie
alebo pre domácnosť; náprstky na ochranu pred
zranením; násadky na perá; násady na ceruzky;
navaľovacie hárky na kopírovacie zariadenia;
navaľovacie platne do kopírovacích strojov; navaľovacie platne do kopírovacích zariadení; na-
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vlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky); navlhčovadlá (kancelárske pomôcky); neelektrická tlačiareň kreditných kariet; noviny; nože na papier
(kancelárske pomôcky); obálkovacie stroje pre
kancelárie; obálky (papierenský tovar); obaly
(papierenský tovar); obaly na doklady; obežníky;
obrazy; obrazy (maľby); obrúsky (papierové prestieranie); obtlačky; oceľové pierka; oceľové písmená; olejotlače; operadlá na ruky pre maliarov;
orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj
neelektrické); otvárače na listy; otvárače na listy
(kancelárske pomôcky); ozdobné kvetináče z papiera; oznámenia (papiernický tovar); paginovačky; palety pre maliarov; pantografy (rysovacie pomôcky); papier; papier do rádiogramu; papier do registračných strojov; papier do skríň
(parfumovaný alebo neparfumovaný); papier pre
elektrokardiogramy; papier Xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby); papiernický tovar; papierová kaša (drvina); papierové alebo kartónové
tabuľky; papierové filtre na kávu; papierové gule; papierové kornúty; papierové obaly na mliečne výrobky; papierové obaly na spisy; papierové
obrúsky; papierové obrúsky na odstraňovanie
mejkapu; papierové obrúsky na odstraňovanie
šminiek; papierové obrusy; papierové pásky; papierové pásky, štítky a karty na zaznamenávanie
počítačových programov; papierové podbradníky; papierové podložky na stôl (anglické prestieranie); papierové podložky pod poháre; papierové prikrývky na stôl; papierové servítky; papierové spinky; papierové vreckovky; papierové zástavy; parafínový papier; paragóny; pásky do písacích strojov; pásky do tlačiarní k počítačom;
patróny; pečatný vosk; pečiatkovacie podušky;
pečiatky; pečiatky s adresami; pečiatky s adresou; perá (kancelárske potreby); perá na tabule
nie elektrické; peračníky; pergamenový papier;
periodiká; perové spony; pijaky; pijavý papier;
písacie podložky; písacie potreby; písacie potreby (súpravy na písanie); písacie stroje (elektrické
aj neelektrické); písmená; plagáty; planogramy;
plány; plastické hmoty na modelovanie; plastové
obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba;
plátna na knihárske účely; plné šablóny; plniace
perá; počítacie tabuľky; podložky na písanie;
podložky na pivové poháre; podnosy na listy;
podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincí; podušky na pečiatkovanie; pohľadnice; poklopy na
bytové akvária; polygrafické písmo; pomôcky na
vymazávanie; poriadače; poriadače (kancelárske
obaly); portréty; poštové hracie pohľadnice; poštové známky; poznámkové zošity; pravítka
(uholníky príložníky); predmety z kartónu; prenosné tlačiarničky (kancelárska pomôcka); pretlače; priesvitky (papiernický tovar); priesvitný
papier (pauzovací); príložníky; pripináčiky; príručky; prospekty; publikácie; pútače z papiera
alebo lepenky; puzdrá na pasy; puzdrá na pečiatky; puzdrá na perá; puzdrá na písacie potreby;
puzdrá na šablóny a formy; puzdrá na šekové
knižky; rasovacie príložníky; razúrovacie (vymazávacie) papieriky (kancelárska pomôcka); reklamné tabule z papiera; rezačky na papier; ročenky; rozmnožovacie blany; rozmnožovacie zariadenia a stroje; ružence; rydlá (rycie ihly); rysovacie dosky; rysovacie perá; rysovacie pomôcky; rysovacie potreby; rysovacie pravítka; rysovacie súpravy; rytecké dosky; rytiny; sádzacie

rámy; sádzacie rámy (polygrafia); sádzadlá (polygrafia); sadzobnice (polygrafia); samolepky pre
domácnosť a na kancelárske účely; skicáre;
skrinky na kancelárske potreby; spevníky; spinky
na papier; spisové obaly (poriadače); steatit (krajčírska krieda); stojany na fotografie; stojany na
pečiatky; stojany na perá a ceruzky; stolové prestieranie z papiera; strieborný papier; strojčeky
na tlačenie adresy; stroje na lepenie obálok; strúhadlá na ceruzky (orezávadlá) (elektrické aj neelektrické); stužky do kníh; svietivý papier; šablóny; šanóny (na voľné listy); školská tabuľa; školské potreby (papier písacie potreby); škrabky na
kancelárske účely; škrobové lepidlá pre domácnosť a kancelárske účely; štetce; štítky (papierové nálepky); štočky s adresami; tabule na zapichovanie oznamov; tekuté korektory (kancelárske potreby); tlač (rytiny); tlačené časové plány
a harmonogramy; tlačiace pásy s výnimkou textilných; tlačiarenský lis; tlačivá; tlačové písmo;
tlačové reglety; tlačové znaky; tlačoviny; toaletný papier; trhacie kalendáre; tuby z kartónu; tuhy
do ceruziek (verzatiliek); tuš; účtovné knihy;
úderníky písacích strojov; umelecké litografie;
umelohmotné fólie; umelohmotné fólie na balenie; umelohmotné priľnavé naťahovacie fólie na
paletizáciu; útržkové bloky; valce do písacích
strojov; väzby na knihy; verzatilky; vinetovacie
strojčeky; viskózové fólie na obaľovanie; viváriá;
vodové farby; vrecia z papiera alebo plastických
materiálov; vrecká do mikrovlnných rúr; vrecká
na odpadky z papiera alebo plastických materiálov; vrecká na varenie do mikrovlnných rúr;
vrecká z papiera alebo plastických materiálov;
výšivkové vzory; vytlačené cestovné poriadky;
vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; vyzina (želatína) na kancelárske účely
a pre domácnosť; vzory na kopírovanie; vzory na
šitie; vzory na výrobu odevov; záložky; záložky
do kníh; zariadenia na fotomontáže; zariadenia
na rámovanie fotografií; zemepisné mapy; zemské glóbusy; zinkografické štočky; zošity; zošívačky (kancelárske pomôcky); zotierače tabúľ
(špongie); zoznamy.
35 - Administratívna správa hotelov; analýzy nákladov; analýzy nákupných cien; aranžovanie
výkladov; dražby; hospodárske alebo ekonomické predpovede; informácie v počítačových súboroch; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; klasifikovanie alebo zatrieďovanie vlny;
komerčná a priemyselná pomoc pri riadení podnikov; komerčné informačné kancelárie; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď.; lepenie plagátov; marketingové štúdie;
nábor zamestnancov; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové
poradenstvo; obchodný manažment v oblasti
umenia; oceňovanie a odhady v oblasti podnikania; oceňovanie alebo odhady lesného dreva (nezoťatého); oceňovanie obchodných podnikov;
oceňovanie vlny; odhady alebo oceňovanie dreva
v lese (nezoťatého); odhady lesného dreva; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných
predplatiteľov); on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely;
organizovanie výstav pre obchodné a reklamné
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účely; personálne poradenstvo; písanie na stroji;
podpora predaja (pre tretie osoby); pomoc pri
riadení obchodnej činnosti; poradenské služby
v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; posudzovanie
efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce;
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné
účely a podporu predaja; predvádzanie tovaru;
prenájom kancelárskych strojov a zariadení; prenájom kopírovacích strojov; prenájom predajných automatov; prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamnej plochy; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov; prepisovanie; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky;
príprava a vyhotovenie daňové priznania; príprava inzertných stĺpcov; príprava mzdy a výplatných listín; profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; reklama; reklamné agentúry; reklamné materiály zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); reklamné oznamy; reprografia dokumentov; revízia účtov; riadenie
obchodných alebo priemyselných podnikov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie vzoriek; sekretárske
služby; služby týkajúce sa premiestňovanie prevádzok a podnikov; spracovanie textov; spravovanie hotelov; stenografia; televízne reklamy;
testovanie psychologické s cieľom výberu;
účtovníctvo; určovanie nákladných vozňov počítačom; určovanie polohy nákladných vozňov
pomocou počítača; určovanie polohy prepravných vozňov pomocou počítačov; uverejňovanie
reklamných textov; vedenie kartoték v počítači;
vedenie účtovných kníh; výber osôb pomocou
psychologických testov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); vylepovanie plagátov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zabezpečovanie novinového predplatného (pre predplatiteľov); zabezpečovanie predplácania novín a časopisov; zaobstarávanie predplatného pre tretie
osoby; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zásielkové reklamné služby; zásobovacie
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb
pre iné podniky); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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588-2004
26.2.2004
18, 24, 25
18 - Koža, imitácia kože, výrobky z týchto materiálov, kožená galantéria a galantéria z imitácie
kože, kožušiny a imitácie kožušín a výrobky
z týchto materiálov, galantéria z kožušín a galantéria z imitácie kožušín.
24 - Tkaniny napodobujúce kožu a kožušiny
a výrobky z týchto materiálov.
25 - Odevy a odevné doplnky patriace do tejto
triedy, kožušinové a kožené odevy a odevné doplnky patriace do tejto triedy, odevy a odevné
doplnky z imitácií koží a kožušín, obuv, bielizeň,
spodná bielizeň.

(540) KARA
(731) KARA Trutnov, a. s., Bohuslavická 84, 541 03
Trutnov, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

590-2004
26.2.2004
16, 29, 32
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov obsiahnuté v triede 16; tlačoviny; reklamné tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie; časopisy; noviny; magazíny; katalógy;
fotografie; knihárske výrobky; papiernický tovar
a písacie potreby; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; obalové materiály
z plastických hmôt.
29 - Mäso, ryby s výnimkou živých, hydina, nie
živá, zverina a výrobky z nich obsiahnuté v triede 29; mrazená a chladená hydina a jej časti; mäsové výťažky; konzervované výrobky z mäsa,
rýb, hydiny a zveriny; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; konzervované potraviny; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné
a zeleninové zaváraniny, ovocné a zeleninové
pretlaky; ovocné a zeleninové pyré; vajcia a vaječné výrobky obsiahnuté v triede 29; mlieko
a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné a zeleninové nápoje
a šťavy sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov; voda pre dojčatá.

(554)

(540)

(731) AROL, s. r. o., 974 05 Banská Bystrica, SK;

(591) zelená, červená, biela, žltá, čierna, ružová
(731) THP, a. s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

596-2004
26.2.2004
5, 29, 30
5 - Liečivé rastliny.
29 - Suché plody, sušené ovocie, sušená zelenina.
30 - Korenie, koreniace zmesi.

s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, kávové filtre, papierové, knihy, lepenkové alebo
papierové škatule, lepenkové alebo papierové
obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papierenský tovar), obrazy,
papiernicky tovar, periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu, prospekty,
pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie
grafické, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia z papiera alebo
plastických materiálov, vrecká z papiera alebo
plastických materiálov.
25 - Bielizeň zabraňujúca poteniu, bundy, cyklistické oblečenie, čelenky, čiapkové šilty, čiapky,
gymnastické (telocvičné) dresy, chrániče uší
(proti chladu, ako pokrývka hlavy), kombinézy
(oblečenie), košele, nohavice, oblečenie, oblečenie pre motoristov, oblečenie z kože, obuv, cyklistická obuv, odevy, opasky, plášte, plavky, pleteniny (oblečenie), pokrývky hlavy, ponožky,
potníky, pulóvre, sandále, sukne, šatky, šály, šaty, športová obuv, športové tričká, dresy, tielka,
tričká, uniformy, vrchné ošatenie.
28 - Príslušenstvá a doplnky pre cyklistické športy patriace do tejto triedy, chrániče na píšťaly
(športový tovar); chrániče na lakte (ako športové
potreby), nákolennice (športový tovar), rukavice
cyklistické.
35 - Maloobchodné služby s bicyklami a príslušenstvom k nim; marketing; prenájom reklamných materiálov, profesionálne obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo; reklama, rozširovanie reklamných oznamov, sprostredkovanie
obchodu s tovarom; sprostredkovanie služieb
patriacich do tejto triedy, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
37 - Servis, montáž, údržba a opravy bicyklov
a bicyklových súčiastok a príslušenstva, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, servis,
opravy, údržba a montáž výrobkov uvedených
v triedach 9, 12 a 28, sprostredkovanie služieb
uvedených v tejto triede.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa bicyklov a príslušenstva k nim, priemyselný dizajn, sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 42, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký
dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre
zákazníkov).

(540)

(731) PĚKNÝ - UNIMEX, s. r. o., Trojanova 16, 120 00
Praha 2, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

597-2004
26.2.2004
29, 30
29 - Zeleninové zmesi sušené alebo zavarené, extrakty na dochucovanie potravín, ovocie konzervované, sušené, a tepelne spracované ovocie, želé, džemy, kompóty, mäsové výťažky.
30 - Korenie a zmesi korenia, kuchynská soľ,
konzervačná soľ, soľ s prídavkom mletých semien zeleru, horčica, prášky do cesta, med, múka, prípravky z obilnín, káva, čaj, kakao, cukor,
kávové výťažky.

(540)

(731) PĚKNÝ - UNIMEX, s. r. o., Trojanova 16, 120 00
Praha 2, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

598-2004
27.2.2004
9, 12, 16, 25, 28, 35, 37, 42
9 - Prilby ochranné, puzdrá na okuliare, slnečné
okuliare, šnúrky na okuliare.
12 - Bicykle; bicyklové alebo motocyklové blatníky; bicyklové brzdy; bicyklové duše; bicyklové
kolesá; bicyklové pedále; bicyklové pneumatiky;
bicyklové pumpy; bicyklové ráfy; bicyklové rámy; bicyklové reťaze; bicyklové sedadlá; bicyklové stojany; bicyklové špice; bicyklové ťahadlá
riadenia; bicyklové zvončeky; bicykle a súčiastky na bicykle, brzdové čeľuste pre bicykle; kľuky na bicykle; koše (nosiče batožiny) na bicykloch; kovové výlisky ako príslušenstvo pre bicykle; ložiskové čapy (hriadeľov); ložiskové čapy náprav; ozubené kolesá a ozubené prevody
pre pozemné vozidlá; ozubené kolesá; súkolesia
na bicykle; poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov; príslušenstvo pre bicykle, reduktory (redukčné ozubené súkolesia pre bicykle); volanty
pre bicykle a motocykle, smerovky na bicykle;
stojany na bicykle; tlmiče perovania pre bicykle,
voľnobežky pre bicykle.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy; brožúrky; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy; etikety

(540)

(731) Bohačík Roman, Slovenské Pravno 82, 038 22
Slovenské Pravno, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

35; poradenské, informačné a konzultačné služby
v oblastiach všetkých menovaných službách.
36 - Komplexné služby v oblasti finančníctva,
poisťovníctva, bankovníctva, investícií a nehnuteľností, finančné odhady, analýzy a oceňovanie
v uvedených oblastiach, rozpočtové a daňové
odhady, oceňovanie patriace do triedy 36, prenájom nehnuteľnosti, finančný lízing, obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností
a majetku, faktoring a forfaiting, maklérske služby; poradenské, informačné a konzultačné služby
v oblastiach všetkých menovaných služieb.
38 - Poskytovanie informácií a poradenstva
v oblasti služieb obsiahnutých v triedach 35 a 36
prostredníctvom verejných dátových sietí.

601-2004
27.2.2004
33
33 - Vína, liehoviny, likéry, koktaily, alkoholické
nápoje s výnimkou piva.

(540) MARQUES DE ARIENZO
(731) BODEGAS Y BEBIDAS, S.A., Carretera de Villabuena, No.9, Alava, 01340 Elciego, ES;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

602-2004
27.2.2004
33
33 - Vína, liehoviny, likéry, koktaily, alkoholické
nápoje s výnimkou piva.

(540) KAHLUA
(731) KAHLUA AG, Rosslimattstrasse 37, c/o KPMG
Fides, CH-6002 Lucerne, CH;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

603-2004
27.2.2004
33
33 - Vína, liehoviny, likéry, koktaily, alkoholické
nápoje s výnimkou piva.

(540) HYPOCENTRUM
(731) Hypocentrum, a.s., Rajská 15/a, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

(540) SAUZA
(731) Tequila Sauza, S.A. de C.V., Avda Vallarta No.
3273, Fracc Vallarta Poniente, Jalisco, JAL.
44100 Guadalajara, MX;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

604-2004
27.2.2004
33
33 - Vína, liehoviny, likéry, koktaily, alkoholické
nápoje s výnimkou piva.

(540) GLENDRONACH
(731) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down,
Bristol BS13 8AR, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

607-2004
27.2.2004
35, 36, 38
35 - Reklamná činnosť a propagačná činnosť;
rozširovanie reklamných, propagačných a inzertných materiálov, prenájom reklamných plôch,
vydávanie reklamných a náborových textov a tlače, tvorba reklamy a poradenstvo v menovaných
oblastiach; organizovanie komerčných a reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav
na obchodné a reklamné účely; poskytovanie
pomoci pri riadení podnikov; podnikateľské,
obchodné a ekonomické poradenstvo; prieskum
trhu; automatizované spracovanie dát; účtovníctvo, auditné služby, oceňovanie podnikov a odhady v oblasti podnikania, príprava a vyhotovenie
daňových priznaní; oceňovanie patriace do triedy
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608-2004
27.2.2004
29, 30, 43
29 - Jedlé oleje; olej olivový, repkový, kukuričný, slnečnicový, palmový, sezamový.
30 - Cestoviny; slíže, pirohy, špagety, zvitky, niťovky, makaróny a ostatné tvary cestovín; múka
potravinárska; múka pšeničná, ovsená, kukuričná, sójová; výrobky z múky, vločky ovsené,
vločky kukuričné; prípravky z obilnín, lupienky,
obilninové vločky; krupica; soľ kuchynská, soľ
na konzervovanie; krúpy na ľudskú spotrebu; cukor; ryža.
43 - Prechodné ubytovanie; poskytovanie prechodného ubytovania; turistické ubytovne, penzióny rezervovanie prechodného ubytovania,
penziónov, hotelov.

(540)

(591) biela, červená, žltá
(731) STABILO, s. r. o., SNP 19, 059 86 Nová Lesná, SK;
(740) Rzymanová Kamila, Ing., Poprad, SK;

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

627-2004
1.3.2004
35, 36, 43
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklamné materiály (rozširovanie-) zákazníkom /letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky/; reklamné materiály
(vydávanie a aktualizovanie-); reklamné plochy
(prenájom-).
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností.
43 - Prevádzkovanie ubytovania.
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(540)

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

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

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

628-2004
1.3.2004
35, 36, 43
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklamné materiály (rozširovanie-) zákazníkom /letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky/; reklamné materiály
(vydávanie a aktualizovanie-); reklamné plochy
(prenájom-).
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností.
43 - Prevádzkovanie ubytovania.

(540)

(540)

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

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(591) modrá, žltá
(731) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta č. 3-7, 851 01
Bratislava, SK;

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

629-2004
1.3.2004
35, 36, 43
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklamné materiály (rozširovanie-) zákazníkom /letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky/; reklamné materiály
(vydávanie a aktualizovanie-); reklamné plochy
(prenájom-).
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností.
43 - Prevádzkovanie ubytovania.

(540)

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

633-2004
1.3.2004
35, 36, 43
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklamné materiály (rozširovanie-) zákazníkom /letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky/; reklamné materiály
(vydávanie a aktualizovanie-); reklamné plochy
(prenájom-).
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností.
43 - Prevádzkovanie ubytovania.

634-2004
1.3.2004
35, 36, 43
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklamné materiály (rozširovanie-) zákazníkom /letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky/; reklamné materiály
(vydávanie a aktualizovanie-); reklamné plochy
(prenájom-).
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností.
43 - Prevádzkovanie ubytovania.

(540)

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

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

636-2004
1.3.2004
35, 36, 43
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklamné materiály (rozširovanie-) zákazníkom /letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky/; reklamné materiály
(vydávanie a aktualizovanie-); reklamné plochy
(prenájom-).
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36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností.
43 - Prevádzkovanie ubytovania.
(540)

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

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

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

637-2004
1.3.2004
35, 36, 43
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklamné materiály (rozširovanie-) zákazníkom /letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky/; reklamné materiály
(vydávanie a aktualizovanie-); reklamné plochy
(prenájom-).
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností.
43 - Prevádzkovanie ubytovania.
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639-2004
1.3.2004
15, 25, 35
15 - Bubny (hudobné nástroje), činely, elektronické hudobné nástroje, gajdy, gitary, harmónia,
hudobné nástroje, klavíry, kontrabasy, koža na
bubny, kože na bubon, paličky (bubenícke-), paličky na bubon, puzdrá na hudobné nástroje,
strunové nástroje (hudobné-), struny pre hudobné
nástroje, tamtamy.
25 - Odevy, opasky, oblečenie, nohavice, bielizeň, bundy, čelenky, čiapky, futbalová obuv, kabáty, klobúky, košele, plášte, svetre, potníky, ponožky, pulóvre, rukavice, sukne, šály, šatky,
športová obuv, obuv, športové tričká dresy, tielka
tričká, vesty, vrchné ošatenie.
35 - Reklamné agentúry, marketingové štúdie,
obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
obchodný manažment v oblasti umenia, poradenstvo a prieskum trhu, reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou.

(540)

(540)

(731) Čerňanský Marek, Mgr., Kostolná 637/50, 015 01
Rajec, SK;
(591) modrá
(731) INCHEBA, a. s., Viedenská cesta č. 3-7, 851 01
Bratislava, SK;

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

638-2004
1.3.2004
35, 36, 43
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklamné materiály (rozširovanie-) zákazníkom /letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky/; reklamné materiály
(vydávanie a aktualizovanie-); reklamné plochy
(prenájom-).
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností.
43 - Prevádzkovanie ubytovania.

(540)

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

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

640-2004
1.3.2004
35, 41, 42
35 - Obchodný manažment v oblasti umenia; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných oznamov; sprostredkovateľne práce;
obchodný manažment a podnikové poradenstvo;
prenájom reklamných materiálov; poradenské
služby v obchodnej činnosti; uverejňovanie reklamných textov; reklama; obchodné alebo podnikateľské informácie; prenájom reklamných
priestorov; prenájom reklamnej plochy; prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zbieranie
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie
údajov v počítačových databázach.
41 - Prenájom audioprístrojov; prenájom videokamier; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; prenájom audionahrávok; prenájom kinematografických filmov; vydávanie kníh; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; výroba (tvorba) rozhlasových
a televíznych programov; výroba (tvorba) videofilmov; on-line poskytovanie počítačových hier
(z počítačových sietí); elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); on-line vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme.
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42 - Obnovovanie počítačových databáz; prenájom strojového času počítačových databáz; tvorba softvéru; prenájom času na prístup do počítačových databáz; prenájom počítačového softvéru;
hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok); aktualizovanie počítačových programov; grafický dizajn;
prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; prieskum
v oblasti využitia počítačov.

(540) CLUBBER
(731) PARAJKA MARTIN, Sputniková 19, 821 03
Bratislava, SK;

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

659-2004
1.3.2004
16, 28, 35, 41
16 - Tlačoviny, časopisy, knihárske výrobky, kalendáre, nálepky, fotografie, papiernický tovar,
potreby pre umelcov, vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov, papier, kartón, lepenka
a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
28 - Spoločenské hry, hlavne puzzle, kvarteto,
pexeso.
35 - Reklamná činnosť, vydávanie reklamných
alebo náborových textov.
41 - Vydavateľská činnosť okrem vydávania reklamných alebo náborových textov, organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.

(731) ALMEGA s. r. o., Na piesku 12, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

675-2004
2.3.2004
5, 10
5 - Lepiace pásky na lekárske účely.
10 - Zariadenia na samodiagnostikovanie mastnej
pokožky.

(540) LAURITAPE
(731) N. V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, NL;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

695-2004
4.3.2004
18, 22, 25, 28
18 - Batohy; tašky; batožina a iné cestovné potreby patriace do tejto triedy; koža; imitácia kože
a výrobky z týchto materiálov patriace do tejto
triedy.
22 - Stany; textilné materiály zo surových vlákien; laná s výnimkou kovových; povrazy; siete;
plachty patriace do tejto triedy; vrecia patriace do
tejto triedy.
25 - Odevy a obuv každého druhu patriace do tejto triedy; odevné doplnky patriace do tejto triedy.
28 - Športové vybavenie každého druhu patriace
do tejto triedy.

(540)

(540)

(591) červená, čierna
(731) ALMEGA s. r. o., Na piesku 12, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

660-2004
1.3.2004
16, 35, 41
16 - Tlačoviny, časopisy.
35 - Vydávanie reklamných alebo náborových
textov.
41 - Vydavateľská činnosť okrem vydávania reklamných alebo náborových textov.

(731) CANARD, s. r. o., Rooseveltova 9, 301 00 Plzeň, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

714-2004
5.3.2004
33, 35
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment/riadenie; obchodná správa; administratívne práce.

(540)

(540)

(591) zlatá, čierna, sivá
(731) TRINOM, a. s., Jána Mrvu 4, 949 01 Nitra,
SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(591) červená, čierna
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

719-2004
5.3.2004
16, 33
16 - Papierové obaly, etikety okrem textilných.
33 - Vína všetkých druhov.

(540)

(731) VINICOLE, Valtická vinařská s. r. o., Vinařská 771,
691 42 Valtice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

729-2004
8.3.2004
25, 28, 35
25 - Odevy; obuv.
28 - Športové náradie patriace do tejto triedy.
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti
obchodu.

(540) RHINO RIFLE
(731) BESTGOLF, s. r. o., Křimovská 384, 184 00
Praha 8, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

758-2004
10.3.2004
12, 37, 39
12 - Vozidlá a dopravné prostriedky vrátane náhradných dielov a príslušenstva zahrnutých v tejto triede.
37 - Služby opravárenské a údržbárske pre motorové vozidlá, pneuservis, inštalácia a údržba taxametrov.
39 - Taxislužba, prenájom a požičiavanie motorových vozidiel a odťahových vozíkov, taxidoprava, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, dispečerské služby.

(540)

(591) červená, čierna
(731) Rádio TAXI spoločnosť s ručením obmedzeným
Košice, Čechovova 5, 040 18 Košice, SK;

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

786-2004
11.3.2004
30
30 - Čokoláda, sušienky, koláčiky, krekery, oplátky, cukrovinky, čipsy (obilné výrobky), chlieb,
pečivo, koláče, keksy, puding, šerbet (zmrzlina),
zmrzlina, cukríky, karamelky (cukríky), žuvačky
nie na lekárske použitie, nápoje na báze čokolády, nápoje na báze kávy, nápoje na báze kakaa.
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(540)

(731) ORION CORPORATION, 30-10, Munbae-Dong,
Yongsan-Ku, Seoul, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

802-2004
12.3.2004
5, 35, 41, 44
5 - Chemické prípravky na farmaceutické alebo
lekárske účely, chemické činidlá na lekárske
a zverolekárske účely, farmaceutické výrobky,
zverolekárske výrobky, narkotiká, liečivá na ľudskú spotrebu, digestívy na farmaceutické účely,
enzýmy na lekárske účely, krv na lekárske účely,
liečivé prípravky do kúpeľa, plné lekárničky, liečivé nápoje, liečivé čaje, absorpčné tampóny,
dezinfekčné prípravky, hygienické výrobky na
lekárske použitie, dietetické látky prispôsobené
na lekárske účely, náplasti, obväzový materiál,
čistiace prípravky na kontaktné šošovky.
35 - Organizovanie výstav a verejných prezentácií na obchodné alebo reklamné účely, predovšetkým v súvislosti s uvedenými tovarmi a v súvislosti s lekárskymi a zdravotníckymi službami,
sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s liekmi a liečivami, maloobchodné služby
v oblasti liekov a liečiv, odborné obchodné poradenstvo, predovšetkým obchodné poradenstvo
v zdravotníctve a farmácii, obchodné poradenstvo pri riadení zdravotných stredísk, lekárni,
nemocníc, kliník, sanatórií, personálne poradenstvo, predvádzanie na reklamné účely a podporu
predaja, reklamné činnosti, propagačná činnosť
so zameraním na zdravotnú osvetu, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, vzťahy s verejnosťou, marketingové štúdie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom alebo vývozom, podpora predaja pre tretie
osoby, účtovníctvo, vedenie kartoték v počítači,
sekretárske služby, obchodné alebo podnikateľské informácie, sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
časopisov, novín, kníh, predovšetkým z oblasti
zdravotníctva, farmácie a zdravej životosprávy,
vydávanie on-line kníh a časopisov v elektronickej podobe, vydávanie a zverejňovanie textov
s výnimkou reklamných alebo náborových, vzdelávanie, skúšanie, preskúšavanie, fotografovanie,
organizovanie a vedenie konferencií, kongresov,
seminárov, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, športových súťaží,
živých vystúpení, služby v oblasti estrád, zábavy
a kultúrnych podujatí, služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel za
účelom spoločenským, kultúrnym alebo vzdelávacím, informácie o zdravej výžive, výchove,
vzdelávaní a možnostiach zábavy, zábava, sprostredkovanie uvedených služieb.
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44 - Lekárske služby, zdravotné strediská, diagnostické strediská, zdravotnícka starostlivosť,
služby nemocníc, sieť zdravotných zariadení,
stredísk, kliník, zotavovne, zotavovne pre rekonvalescentov, veterinárna pomoc, aromaterapeutické služby, detoxikácia toxikomanov, farmaceutické poradenstvo, zdravotné alebo zdravotnícke
poradenstvo, odborné poradenstvo pre nemocnice, kliniky, sanatóriá, zdravotné strediská, diagnostické strediská, lekárne, hodnotenie a certifikácia nemocníc, kliník, sanatórií, lekární, zdravotných stredísk, diagnostických stredísk, fyzioterapia, služby chiropraktikov, služby optikov,
ošetrovateľské služby, služby pôrodnej asistentky, plastická chirurgia, psychologické služby,
stomatológia, sanatóriá, súkromné kliniky alebo
sanatóriá, umelé oplodňovanie, implantovanie
vlasov, masáže, útulky, poradenstvo, sprostredkovanie uvedených služieb.

komunikácia, elektronická pošta, prenos správ
a obrazových informácií pomocou počítača, telekonferenčné služby, sprostredkovanie uvedených
služieb.
41 - Vydávanie on-line kníh a časopisov v elektronickej podobe, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, časopisov, novín, vydávanie kníh
a príručiek, 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.
42 - Hosťovanie na počítačových web stránkach,
vytváranie a udržiavanie počítačových web stránok pre zákazníkov, inštalácia a aktualizovanie
počítačových programov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, prenájom počítačov, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(540)
(731) MEDI - NET, spol. s r. o., Košická 6, 903 01 Senec, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

803-2004
12.3.2004
16, 35, 38, 41, 42
16 - Tlačoviny, prospekty, časopisy, brožúry,
knihy, publikácie, príručky, periodiká, noviny,
katalógy, zaraďovače, šanóny, kancelárske obaly,
skicáre, knižné záložky, 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, papierové vlajky, vrecká z papiera
alebo plastických materiálov.
35 - Reklama, on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti, podpora predaja pre tretie
osoby, odborné obchodné poradenstvo, obchodné
alebo podnikateľské informácie, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, prenájom reklamného
času a priestoru vo všetkých komunikačných
médiách, predovšetkým na internete, analýzy nákladov, poradenstvo v obchodnej činnosti, marketingové štúdie, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, personálne poradenstvo, zbieranie údajov do počítačových databáz, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, organizovanie
výstav na obchodné a reklamné účely, rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty,
tlačivá, príručky, katalógy, vzorky), vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy
s verejnosťou, účtovníctvo, vedenie účtovných
kníh, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
38 - Služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, informačné kancelárie, počítačová

(731) Web Slovenský Obchod, spol. s r. o., Novohradská 2362/28, 984 01 Lučenec, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

805-2004
12.3.2004
10, 25
10 - Zdravotný pančuchový tovar vrátane nohavíc, ponožiek a spodnej bielizne.
25 - Odevy, obuv, čiapky, klobúky, pančuchový
tovar, ponožky, spodná bielizeň.

(540) STELLEDONNA
(731) NOVEGA s. r. o., Kašparova 9, 466 06 Liberec, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

807-2004
12.3.2004
29, 30
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky; konzervované, sušené, varené a inak spracované ovocie a zelenina; vajcia; mliečne produkty; želé, rôsol, huspenina, aspik, džemy,
kompóty; mlieko a mliečne nápoje; malé občerstvenia medzi hlavnými jedlami zložené prevažne z produktov patriacich do triedy 29; hotové
jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne produkty
patriace do triedy 29.
30 - Káva a kávové náhradky; čaj, kakao, tekutá
čokoláda; cukor, ryža, tapioka, ságo; múka a prípravky vyrobené z obilnín; chlieb, sušienky, keksy a sucháre, koláče a zákusky, jemné pečivo,
čokoláda a cukrovinky; ľad, zmrzliny; med, melasový sirup; soľ, horčica; ocot, omáčky; chuťové
prísady; koreniny; malé občerstvenia medzi
hlavnými jedlami zložené prevažne z produktov
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patriacich do triedy 30; hotové jedlá a ich zložky
obsahujúce prevažne produkty patriace do triedy 30.

kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie (maklérstvo), sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie záruk.
39 - Prenájom automobilov.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie seminárov, vyučovanie,
vzdelávanie.
42 - Obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, inštalácia počítačových
programov, konzultačné služby v oblasti práv
duševného vlastníctva, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá,
servis počítačových programov, tvorba softvéru,
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(Web) pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov.

(540) CHUŤ NA KAŽDÝ DEN
(731) Mars Incorporated, McLean, Virginia 22101, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

812-2004
12.3.2004
35, 36, 39, 41, 42
35 - Marketingové štúdie, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, podpora
predaja pre tretie osoby, prenájom kancelárskych
strojov a zariadenia, prenájom kopírovacích strojov, prieskum trhu, účtovníctvo, vedenie kartoték v počítači, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Finančné analýzy, finančné poradenstvo, finančný lízing, informácie o poistení, kapitálové
investície, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, nehnuteľnosti (sprostredkovanie), poradenstvo v oblasti poistenia, prenájom
kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie (maklérstvo), sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie záruk.
39 - Prenájom automobilov.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie seminárov, vyučovanie,
vzdelávanie.
42 - Obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, inštalácia počítačových
programov, konzultačné služby v oblasti práv
duševného vlastníctva, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá,
servis počítačových programov, tvorba softvéru,
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(Web) pre zákazníkov, zhotovovanie kópií počítačových programov.

(540)

(591) tmavomodrá
(731) All Finance Services, a. s., Lamačská cesta 3,
841 04 Bratislava, SK;

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

(540) AFS
(731) All Finance Services, a. s., Lamačská cesta 3,
841 04 Bratislava, SK;

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

813-2004
12.3.2004
35, 36, 39, 41, 42
35 - Marketingové štúdie, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, podpora
predaja pre tretie osoby, prenájom kancelárskych
strojov a zariadenia, prenájom kopírovacích strojov, prieskum trhu, účtovníctvo, vedenie kartoték
v počítači, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Finančné analýzy, finančné poradenstvo, finančný lízing, informácie o poistení, kapitálové
investície, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, nehnuteľnosti (sprostredkovanie), poradenstvo v oblasti poistenia, prenájom
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814-2004
12.3.2004
35, 36, 39
35 - Marketingové štúdie, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, podpora
predaja pre tretie osoby, prenájom kancelárskych
strojov a zariadenia, prenájom kopírovacích strojov, prieskum trhu, vedenie kartoték v počítači,
zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Finančné analýzy, finančné poradenstvo,
informácie o poistení, kapitálové investície, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poradenstvo v oblasti poistenia, sprostredkovanie (maklérstvo), sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie záruk.
39 - Prenájom automobilov.

(540) AFS - NFP
(731) AFS - Nezávislý finančný poradca, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

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

815-2004
12.3.2004
35, 36, 39
35 - Marketingové štúdie, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, podpora
predaja (pre tretie osoby), prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom kopírovacích strojov, prieskum trhu, vedenie kartoték
v počítači, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
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36 - Finančné analýzy, finančné poradenstvo,
informácie o poistení, kapitálové investície, konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poradenstvo v oblasti poistenia, sprostredkovanie (maklérstvo), sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie záruk.
39 - Prenájom automobilov.

(540)

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

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

(591) tmavomodrá, sivá
(731) AFS - Nezávislý finančný poradca, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

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

816-2004
12.3.2004
35, 36, 39
35 - Marketingové štúdie, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo (profesionálne-), obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely, podpora predaja pre (tretie osoby), prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom kopírovacích strojov, prieskum trhu, vedenie kartoték
v počítači, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
36 - Analýzy (finančné-), finančné poradenstvo,
informácie o poistení, investície (kapitálové-),
konzultačné služby v oblasti poisťovníctva, poradenstvo v oblasti poistenia, sprostredkovanie
(maklérstvo), sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie záruk.
39 - Prenájom automobilov.

818-2004
12.3.2004
12, 16, 39
12 - Automobily, motocykle, nákladné automobily, nákladné vozidlá - dodávky.
16 - Baliaci materiál, baliaci papier, kartón, lepenka, katalógy, lepenkové alebo papierové škatule, lepiaca páska, listový papier, nálepky, lepiace štítky, obálky, obaly na spisy, papier, pečiatky, pečiatky s adresou, písacie potreby, plagáty.
39 - Automobilová preprava, balenie tovaru, doručovanie tovaru, služby v doprave a preprave,
distribúcia tovaru na dobierku.

(540)

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

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

(540)

819-2004
12.3.2004
12, 16, 39
12 - Automobily, motocykle, nákladné automobily, nákladné vozidlá - dodávky.
16 - Baliaci materiál, baliaci papier, kartón, lepenka, katalógy, lepenkové alebo papierové škatule, lepiaca páska, listový papier, nálepky, lepiace štítky, obálky, obaly na spisy, papier, pečiatky, pečiatky s adresou, písacie potreby, plagáty.
39 - Automobilová preprava, balenie tovaru, doručovanie tovaru, služby v doprave a preprave,
distribúcia tovaru na dobierku.

(540)
(591) tmavomodrá, sivá
(731) AFS - Nezávislý finančný poradca, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

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

(540)

817-2004
12.3.2004
12, 16, 39
12 - Automobily, motocykle, nákladné automobily, nákladné vozidlá - dodávky.
16 - Baliaci materiál, baliaci papier, kartón, lepenka, katalógy, lepenkové alebo papierové škatule, lepiaca páska, listový papier, nálepky, lepiace štítky, obálky, obaly na spisy, papier, pečiatky, pečiatky s adresou, písacie potreby, plagáty.
39 - Automobilová preprava, balenie tovaru, doručovanie tovaru, služby v doprave a preprave,
distribúcia tovaru na dobierku.

(591) tmavomodrá, čierna
(731) Ing. Dušan Demín - DEMÍN - TWIN, Novozámocká 47, 942 01 Šurany, SK;

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

831-2004
15.3.2004
78/313095
14.10.2003
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu obezity, diabetu, inkontinencie, kardiovaskulárnych ochorení, chorôb a porúch centrálneho
nervového systému, záchvatov, mŕtvice, rakoviny, zápalov a zápalových ochorení, respiračných
a infekčných chorôb, autoimunitných ochorení,
farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu
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odvrhnutia transplantátov pevných orgánov, farmaceutické prípravky, najmä antibiotiká, antimykotiká, protivírusové prípravky a imunosupresíva.

odvrhnutia transplantátov pevných orgánov, farmaceutické prípravky, najmä antibiotiká, antimykotiká, protivírusové prípravky a imunosupresíva.

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

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

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

832-2004
15.3.2004
78/313092
14.10.2003
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu obezity, diabetu, inkontinencie, kardiovaskulárnych ochorení, chorôb a porúch centrálneho
nervového systému, záchvatov, mŕtvice, rakoviny, zápalov a zápalových ochorení, respiračných
a infekčných chorôb, autoimunitných ochorení,
farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu
odvrhnutia transplantátov pevných orgánov, farmaceutické prípravky, najmä antibiotiká, antimykotiká, protivírusové prípravky a imunosupresíva.

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

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

833-2004
15.3.2004
78/313102
14.10.2003
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu obezity, diabetu, inkontinencie, kardiovaskulárnych ochorení, chorôb a porúch centrálneho
nervového systému, záchvatov, mŕtvice, rakoviny, zápalov a zápalových ochorení, respiračných
a infekčných chorôb, autoimunitných ochorení,
farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu
odvrhnutia transplantátov pevných orgánov, farmaceutické prípravky, najmä antibiotiká, antimykotiká, protivírusové prípravky a imunosupresíva.

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

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

834-2004
15.3.2004
78/313103
14.10.2003
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu obezity, diabetu, inkontinencie, kardiovaskulárnych ochorení, chorôb a porúch centrálneho
nervového systému, záchvatov, mŕtvice, rakoviny, zápalov a zápalových ochorení, respiračných
a infekčných chorôb, autoimunitných ochorení,
farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu

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

835-2004
15.3.2004
78/307920
1.10.2003
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu obezity, diabetu, inkontinencie, kardiovaskulárnych ochorení, chorôb a porúch centrálneho
nervového systému, záchvatov, mŕtvice, rakoviny, zápalov a zápalových ochorení, respiračných
a infekčných chorôb, autoimunitných ochorení,
farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu
odvrhnutia transplantátov pevných orgánov, farmaceutické prípravky, najmä antibiotiká, antimykotiká, protivírusové prípravky a imunosupresíva.

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

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

836-2004
15.3.2004
78/307909
1.10.2003
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu obezity, diabetu, inkontinencie, kardiovaskulárnych ochorení, chorôb a porúch centrálneho
nervového systému, záchvatov, mŕtvice, rakoviny, zápalov a zápalových ochorení, respiračných
a infekčných chorôb, autoimunitných ochorení,
farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu
odvrhnutia transplantátov pevných orgánov, farmaceutické prípravky, najmä antibiotiká, antimykotiká, protivírusové prípravky a imunosupresíva.

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

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

837-2004
15.3.2004
78/307907
1.10.2003
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu obezity, diabetu, inkontinencie, kardiovaskulárnych ochorení, chorôb a porúch centrálneho
nervového systému, záchvatov, mŕtvice, rakoviny, zápalov a zápalových ochorení, respiračných
a infekčných chorôb, autoimunitných ochorení,
farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu
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odvrhnutia transplantátov pevných orgánov, farmaceutické prípravky, najmä antibiotiká, antimykotiká, protivírusové prípravky a imunosupresíva.

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

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

838-2004
15.3.2004
78/307913
1.10.2003
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu obezity, diabetu, inkontinencie, kardiovaskulárnych ochorení, chorôb a porúch centrálneho
nervového systému, záchvatov, mŕtvice, rakoviny, zápalov a zápalových ochorení, respiračných
a infekčných chorôb, autoimunitných ochorení,
farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu
odvrhnutia transplantátov pevných orgánov, farmaceutické prípravky, najmä antibiotiká, antimykotiká, protivírusové prípravky a imunosupresíva.

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

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

839-2004
16.3.2004
1, 7, 9, 11, 12, 35, 39, 40, 42
1 - Odpevňovacie roztoky do akumulátorov,
okyslená voda na dobíjanie akumulátorov.
7 - Generátorový agregát, generátory elektriny,
generátory prúdu, zdroje prúdu.
9 - Akumulátorové banky, akumulátorové nádoby,
akumulátorové skrine, akumulátory do batérií,
akumulátory elektrické, akumulátory elektrické
do vozidiel, nabíjačky akumulátorov, počítače,
počítačové hry, počítačové pamäte, počítačové
programy, počítačový softvér, procesory, programy na počítačové hry.
11 - Akumulátory parné, tepelné, výhrevné.
12 - Elektromobily.
35 - Reklama, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky).
39 - Doprava.
40 - Energia (výroba).
42 - Tvorba softvéru.

(540)

(591) červená, šedá, biela
(731) NOVA - AZ s. r. o., Cementárenská cesta 4, 974 01
Banská Bystrica, SK;

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

842-2004
17.3.2004
25
25 - Pančuchový tovar, ponožky, odevy, obuv,
pokrývka hlavy.

(540)

(731) Coloň Emil, Rozkvet 2076/159-28, 017 01 Považská Bystrica, SK;

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

843-2004
17.3.2004
9, 41, 42
9 - Počítačový softvér.
41 - Školenie.
42 - Tvorba softvéru, inštalácia, aktualizovanie
počítačových programov, prenájom počítačového
softvéru, servis počítačových programov.

(540) RJEKA
(731) RV systems, s. r. o., Čárskeho 7, 040 01 Košice, SK;

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

846-2004
17.3.2004
1, 3, 4, 35
1 - Priemyselné chemikálie, najmä tenzidy ako
chemické prísady do výrobkov; apretačné a bieliace prísady a prípravky na priemyselné účely;
biologické a bakteriálne prísady a prípravky vrátane enzýmov a enzymatických prípravkov na
priemyselné využitie; chemické prípravky na čistenie tekutín a zmäkčovanie vody; detergenty a
škrob na priemyselné účely; impregnačné 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 kvety, chemické prísady do
prostriedkov na ochranu rastlín, napr. fungicídov.
3 - Pracie, čistiace, leštiace a apretačné prostriedky a prípravky, najmä pracie prášky, tablety
a roztoky, namáčacie prostriedky, bieliace, avivážne a apretačné prípravky, prípravky 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 a prášky, 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.
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35 - Obchodná sprostredkovateľská činnosť v odbore priemyselných chemikálií, pracích a čistiacich
prípravkov a prostriedkov, detergentov, kozmetických výrobkov, hnojív, prípravkov na ochranu
rastlín a chemických činidiel na hygienické, lekárske a zverolekárske účely, reklamná a inzertná činnosť v daných odboroch vrátane rozširovania reklamných textov a vzoriek výrobkov zákazníkom, organizovanie a usporadúvanie propagačných alebo komerčných výstav, prehliadok
tovarov a reklamných akcií, obchodný manažment a prieskum a analýza trhu, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodné zastupovanie
tuzemských a zahraničných firiem, dovozná
a vývozná agentúra, obchodný, informačný, konzultačný a poradenský servis v daných odboroch.
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i telové, peny a soli do kúpeľa, dámske a pánske
kozmetické prípravky, čistiace prostriedky na telo a pleť.
35 - Marketing, prieskum trhu, sprostredkovanie
obchodných záležitostí týkajúci sa výrobkov zaradených v triede č. 3.
(540)

(540)
(591) modrá, červená, žltá, zelená, šedá
(731) ELER Cosmetics, s. r. o., Zeleneč 227, 919 21
Zeleneč, SK;

(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)

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

869-2004
18.3.2004
19
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä antibakteriálne, antimikrobiálne a protiplesňové cementy.

(540)

(731) Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63
Ladce, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

885-2004
19.3.2004
32
32 - Pivo, nealkoholické nápoje.

895-2004
19.3.2004
6, 9, 19, 37, 39, 42
6 - Kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických, kovové doplnkové zariadenia ciest
a komunikácií, napríklad: odrazky do zvodidiel,
zvislé dopravné značky a zariadenia, retardéry.
9 - Svetelné alebo mechanické dopravné značky,
svetelné alebo mechanické doplnkové zariadenia
ciest a komunikácií, napríklad: dopravné gombíky, dopravné kužele, retardéry, blikače, semafory, majáky.
19 - Cestné značky (pásy a platne zo syntetických materiálov), nekovové značky s výnimkou
svetelných a mechanických, nekovové doplnkové
zariadenia ciest a komunikácií, napríklad: reflexné fólie, bezpečnostné vodiace prahy, výstražné
terče, smerové koly, dopravné kužele, vodorovné
dopravné značenie.
37 - Dozor nad stavbami; stavebné informácie,
stavebníctvo (stavebná činnosť), stavebný dozor,
dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch, obkladačské a dláždičské práce.
39 - Dovoz, doprava, nákladná doprava (kamiónová), služby v doprave a preprave.
42 - Stavebné výkresy (vypracovanie).

(540)

(731) Pivovar Urpín BB s. r. o. v konkurze, Lesnícka 12,
976 13 Slovenská Ľupča, SK;

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

890-2004
19.3.2004
3, 35
3 - Prípravky a prostriedky pracie a bieliace, prípravky na čistenie všetkého druhu, prípravky na
leštenie, odmasťovanie a brúsenie, avivážne prostriedky, mydlá, tekuté mydlá, šampóny vlasové

(591) biela, čierna, červená
(731) SATES, s. r. o., Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

925-2004
23.3.2004
9, 16, 35, 37, 38, 41, 42
9 - Kompaktné disky, modemy, monitorovacie
počítačové programy monitorovacie prístroje
elektrické, monitory - počítačový hardvér, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov,
operačné programy - nahrané, pamäte počítačov,
periférne zariadenia počítačov, počítač - zápisník
(notebook), počítače, programy na počítačové
hry, počítačové klávesnice, počítačové pamäte,
počítačové programy (nahrané a stiahnuté z telekomunikačnej siete), prehrávač kompaktných
diskov, procesory, textové procesory zariadenia
na úpravu a spracovanie textu), videohry, zvukové nahrávky (disky).
16 - Brožované knihy, brožúry, časopisy (periodiká), manuály, tlačené knihy a publikácie.
35 - Analýzy nákladov, daňové priznania (príprava a vyhotovenie), hospodárske, ekonomické
predpovede, informácie v počítačových súboroch
(vyhľadávanie pre zákazníkov), obchodné alebo
podnikateľské informácie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., marketingové štúdie, mzdy a výplatné listiny (príprava), poradenstvo v obchodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, personálne poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových
databáz, podpora predaja (pre tretie osoby), prieskum trhu, reklama, reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti, sprostredkovateľne
práce, účtovníctvo.
37 - Montáž, opravy a údržba kancelárskej a reprodukčnej techniky, elektrických strojov a prístrojov, zariadení spotrebnej elektroniky, montáž,
opravy a údržba počítačových sietí (hardvéru).
38 - Elektronická pošta, počítačová komunikácia,
telefónna komunikácia, prenosy správ alebo
obrázkov pomocou PC.
41 - Vzdelávanie a školenia, inštruktážne služby,
vzdelávacie kurzy, školenia a vzdelávacie služby
týkajúce sa použitia počítačového vybavenia
a softvéru, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, elektronická edičná činnosť
(DTP služby), organizovanie vedomostných, zábavných a spotrebiteľských súťaží, poskytovanie
počítačových hier on-line, poskytovanie elektronických publikácií on-line, prekladateľské služby.
42 - Tvorba softvéru, počítačové programovanie
a aktualizovanie počítačových programov, inštalácia počítačových programov, spravovanie
autorských práv, licencie práv duševného vlastníctva, prenájom počítačového softvéru, návrh
počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programy (zhotovovanie kópií), počítačový hardvér (poradenské služby), prevod a konverzia počítačových programov
a údajov okrem fyzickej konverzie, prieskum
v oblasti využitia počítačov, servis počítačových
programov, udržiavanie (vytváranie) webových
stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach).

(540) IRIS software
(731) IRIS software, s. r. o., Horný Šianec 234/11, 911 01
Trenčín, SK;

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

926-2004
23.3.2004
9, 16, 35, 37, 38, 41, 42
9 - Kompaktné disky, modemy, monitorovacie
počítačové programy monitorovacie prístroje
elektrické, monitory - počítačový hardvér, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov,
operačné programy - nahrané, pamäte počítačov,
periférne zariadenia počítačov, počítač-zápisník
(notebook), počítače, programy na počítačové
hry, počítačové klávesnice, počítačové pamäte,
počítačové programy (nahrané a stiahnuté z telekomunikačnej siete), prehrávač kompaktných
diskov, procesory, textové procesory (zariadenia
na úpravu a spracovanie textu), videohry, zvukové nahrávky (disky).
16 - Brožované knihy, brožúry, časopisy (periodiká), manuály, tlačené knihy a publikácie.
35 - Analýzy nákladov, daňové priznania (príprava a vyhotovenie), hospodárske, ekonomické
predpovede, informácie v počítačových súboroch
(vyhľadávanie pre zákazníkov), obchodné alebo
podnikateľské informácie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., marketingové štúdie, mzdy a výplatné listiny (príprava), poradenstvo v obchodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, personálne poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových
databáz, podpora predaja (pre tretie osoby), prieskum trhu, reklama, reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti, sprostredkovateľne
práce, účtovníctvo.
37 - Montáž, opravy a údržba kancelárskej a reprodukčnej techniky, elektrických strojov a prístrojov, zariadení spotrebnej elektroniky, montáž,
opravy a údržba počítačových sietí (hardvéru).
38 - Elektronická pošta, počítačová komunikácia,
telefónna komunikácia, prenosy správ alebo
obrázkov pomocou PC.
41 - Vzdelávanie a školenia, inštruktážne služby,
vzdelávacie kurzy, školenia a vzdelávacie služby
týkajúce sa použitia počítačového vybavenia
a softvéru, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, elektronická edičná činnosť
(DTP služby), organizovanie vedomostných, zábavných a spotrebiteľských súťaží, poskytovanie
počítačových hier on-line, poskytovanie elektronických publikácií on-line, prekladateľské služby.
42 - Tvorba softvéru, počítačové programovanie
a aktualizovanie počítačových programov, inštalácia počítačových programov, spravovanie
autorských práv, licencie práv duševného vlastníctva, prenájom počítačového softvéru, návrh
počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, počítačové programy (zhotovovanie kópií), počítačový hardvér (poradenské služby), prevod a konverzia počítačových programov
a údajov okrem fyzickej konverzie, prieskum
v oblasti využitia počítačov, servis počítačových
programov, udržiavanie (vytváranie) webových
stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach).
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(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(540)

(591) modrá
(731) IRIS software, s. r. o., Horný Šianec 234/11, 911 01
Trenčín, SK;

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

929-2004
24.3.2004
6, 7, 8, 19, 35, 39
6 - Stavebné kovania na okná, dvere, brány, zárubne.
7 - Nástroje a náradie s mechanickým pohonom.
8 - Nástroje a náradie zámočnícke (ručné nástroje
a náradie na ručný pohon).
19 - Plastové okná, plastové okenné rámy, plastové dvere, plastové zárubne.
35 - Maloobchodné služby v oblasti priemyselného tovaru; reklama; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo v strojárskej oblasti.
39 - Prenájom motorových vozidiel, skladovanie
tovaru.

(540) STAKO
(731) STANKO, s. r. o., Partizánska cesta 79, 974 01
Banská Bystrica, SK;

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

930-2004
24.3.2004
6, 7, 8, 19, 35, 36, 37, 39
6 - Stavebné kovania na okná, dvere, brány, zárubne.
7 - Nástroje a náradie s mechanickým pohonom.
8 - Nástroje a náradie zámočnícke (ručné nástroje
a náradie na ručný pohon).
19 - Plastové okná, plastové okenné rámy, plastové dvere, plastové zárubne.
35 - Maloobchodné služby v oblasti priemyselného tovaru; reklama; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo v strojárskej oblasti.
36 - Prenájom nehnuteľností.
37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení.
39 - Prenájom motorových vozidiel; skladovanie
tovaru.

(540) STANKO
(731) STANKO, s. r. o., Partizánska cesta 79, 974 01
Banská Bystrica, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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932-2004
24.3.2004
29, 30
29 - Mlieko, syry, mliečne výrobky, mliečne dezerty.
30 - Zmrzlina.

(540)

(591) biela, modrá, červená

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

934-2004
24.3.2004
29, 30
29 - Mlieko, syry, mliečne výrobky, mliečne dezerty.
30 - Pečivo, syrové pečivo, zmrzlina.

(540)

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

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

947-2004
25.3.2004
9, 37, 44
9 - Prístroje na tvorbu, záznam, prenos a reprodukciu zvuku a obrazu, prístroje a nástroje na
vedecký výskum, zariadenia na spracovanie údajov a premenu elektrických impulzov na zvuk.
37 - Výroba a opravy prístrojov na tvorbu, záznam, prenos a reprodukciu zvuku a obrazu.
44 - Služby lekárske, veterinárske, starostlivosť
o telesné a duševné zdravie, služby fytolekárske.

(540) ELFONICA
(731) Raffaj Vladimír, Ing., CSc., Brančská 7, 851 05
Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

954-2004
25.3.2004
198514
25.11.2003
CZ
1, 3, 5
1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, prípravky na odmasťovanie kovov, rezné kvapaliny,
separačné prípravky, nemrznúce chladiace kvapaliny, nemrznúce kvapaliny do ostrekovačov
vozidiel, prípravky na čistenie a údržbu fasád
a obkladov.
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky, tuhé
a tekuté mydlá, telové mydlá, vlasové prípravky
na ľahké rozčesávanie vlasov, prípravky na ľahkú úpravu vlasov, kúpele a peny do kúpeľa, dámske a pánske parfumy a deodoranty, dámske
a pánske toaletné vody, dámske a pánske kolínske vody, zubné pasty, zubné gély, ústne vody,
umývacie pasty, regeneračné prípravky, telové
krémy, opaľovacie prípravky, prípravky a emulzie na opaľovanie, masážne prípravky, umývacie,
čistiace, bieliace, zmäkčovacie, pracie prípravky,
leštiace prípravky.
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5 - Dezinfekčné prostriedky na hygienické a lekárske použitie a dezodoračné prípravky iné než
na osobnú hygienu.

(540) SUMMER IN CAPRIA
(731) MIKA, a. s., Skalka 1858, 560 02 Česká Třebová, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

955-2004
25.3.2004
O-198513
25.11.2003
CZ
1, 3, 5
1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, prípravky na odmasťovanie kovov, rezné kvapaliny,
separačné prípravky, nemrznúce chladiace kvapaliny, nemrznúce kvapaliny do ostrekovačov
vozidiel, prípravky na čistenie a údržbu fasád
a obkladov.
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky, tuhé
a tekuté mydlá, telové mydlá, vlasové prípravky
na ľahké rozčesávanie vlasov, prípravky na ľahkú úpravu vlasov, kúpele a peny do kúpeľa, dámske a pánske parfumy a deodoranty, dámske
a pánske toaletné vody, dámske a pánske kolínske vody, zubné pasty, zubné gély, ústne vody,
umývacie pasty, regeneračné prípravky, telové
krémy, opaľovacie prípravky, prípravky a emulzie na opaľovanie, masážne prípravky, umývacie,
čistiace, bieliace, zmäkčovacie, pracie prípravky,
leštiace prípravky.
5 - Dezinfekčné prostriedky na hygienické a lekárske použitie a dezodoračné prípravky iné než
na osobnú hygienu.

(540) BLUE STREAM
(731) MIKA, a. s., Skalka 1858, 560 02 Česká Třebová, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

956-2004
25.3.2004
O-198512
25.11.2003
CZ
1, 3, 5
1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, prípravky na odmasťovanie kovov, rezné kvapaliny,
separačné prípravky, nemrznúce chladiace kvapaliny, nemrznúce kvapaliny do ostrekovačov
vozidiel, prípravky na čistenie a údržbu fasád
a obkladov.
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky, tuhé
a tekuté mydlá, telové mydlá, vlasové prípravky
na ľahké rozčesávanie vlasov, prípravky na ľahkú úpravu vlasov, kúpele a peny do kúpeľa, dámske a pánske parfumy a deodoranty, dámske a
pánske toaletné vody, dámske a pánske kolínske
vody, zubné pasty, zubné gély, ústne vody, umývacie pasty, regeneračné prípravky, telové krémy, opaľovacie prípravky, prípravky a emulzie
na opaľovanie, masážne prípravky, umývacie,
čistiace, bieliace, zmäkčovacie, pracie prípravky,
leštiace prípravky.
5 - Dezinfekčné prostriedky na hygienické a lekárske použitie a dezodoračné prípravky iné než
na osobnú hygienu.

(540) GREEN VALLEY
(731) MIKA, a. s., Skalka 1858, 560 02 Česká Třebová, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

958-2004
25.3.2004
O-198840
4.12.2003
CZ
1, 3, 5
1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, prípravky na odmasťovanie kovov, rezné kvapaliny,
separačné prípravky, nemrznúce chladiace kvapaliny, nemrznúce kvapaliny do ostrekovačov
vozidiel, prípravky na čistenie a údržbu fasád
a obkladov.
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky, tuhé
a tekuté mydlá, telové mydlá, vlasové prípravky
na ľahké rozčesávanie vlasov, prípravky na ľahkú úpravu vlasov, kúpele a peny do kúpeľa, dámske a pánske parfumy a deodoranty, dámske
a pánske toaletné vody, dámske a pánske kolínske vody, zubné pasty, zubné gély, ústne vody,
umývacie pasty, regeneračné prípravky, telové
krémy, opaľovacie prípravky, prípravky a emulzie na opaľovanie, masážne prípravky, umývacie,
čistiace, bieliace, zmäkčovacie, pracie prípravky,
leštiace prípravky.
5 - Dezinfekčné prostriedky na hygienické a lekárske použitie a dezodoračné prípravky iné než
na osobnú hygienu.

(540) MORNING RAIN
(731) MIKA, a. s., Skalka 1858, 560 02 Česká Třebová, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

959-2004
25.3.2004
O-198839
4.12.2003
CZ
1, 3, 5
1 - Chemické výrobky určené pre priemysel, prípravky na odmasťovanie kovov, rezné kvapaliny,
separačné prípravky, nemrznúce chladiace kvapaliny, nemrznúce kvapaliny do ostrekovačov
vozidiel, prípravky na čistenie a údržbu fasád
a obkladov.
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky, tuhé
a tekuté mydlá, telové mydlá, vlasové prípravky
na ľahké rozčesávanie vlasov, prípravky na ľahkú úpravu vlasov, kúpele a peny do kúpeľa, dámske a pánske parfumy a dezodoranty, dámske
a pánske toaletné vody, dámske a pánske kolínske vody, zubné pasty, zubné gély, ústne vody,
umývacie pasty, regeneračné prípravky, telové
krémy, opaľovacie prípravky, prípravky a emulzie na opaľovanie, masážne prípravky, umývacie,
čistiace, bieliace, zmäkčovacie, pracie prípravky,
leštiace prípravky.
5 - Dezinfekčné prostriedky na hygienické a lekárske použitie a dezodoračné prípravky iné než
na osobnú hygienu.

(540) GREEN RAIN
(731) MIKA, a. s., Skalka 1858, 560 02 Česká Třebová, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

967-2004
25.3.2004
7, 12, 35, 40, 42, 43
7 - Generátory elektriny, generátory prúdu, zdroje prúdu, veterné turbíny.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi,
vode, vo vzduchu a po koľajniciach, dvojkolesové vozíky, kamióny, nákladné vozidlá, nákladné
autá, nákladný voz, dodávka, spojky, spriahadlá
na vlečenie vozidiel, prívesné zariadenia na prepravy malých veterných elektrární.
35 - Maloobchodná činnosť s malými mobilnými
veternými generátormi a súčiastkami k nim,
s prívesnými zariadeniami na prepravu malých
mobilných veterných generátorov, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede.
40 - Výroba energie, informácie o úprave a spracovaní materiálov, spracovanie a úprava kovov.
42 - Strojársky výskum, výskum a vývoj nových
výrobkov (pre zákazníkov), navrhovanie (priemyselný dizajn), odborné poradenstvo týkajúce
sa malých mobilných veterných generátorov
a výroby elektrickej energie, priemyselný dizajn,
sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).
43 - Hotelierske služby, poskytovanie ubytovania
pre zvieratá, penzióny, prenájom prenosných stavieb, reštaurácie (jedálne), rezervácia prechodného ubytovania, poskytovanie hotelového ubytovania, samoobslužné reštaurácie, turistické ubytovne.
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sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).
43 - Hotelierske služby, poskytovanie ubytovania
pre zvieratá, penzióny, prenájom prenosných stavieb, reštaurácie (jedálne), rezervácia prechodného ubytovania, poskytovanie hotelového ubytovania, samoobslužné reštaurácie, turistické ubytovne.
(540) CDJ MOBIL WINDENERGY
(731) Cienciala Jiří, Ovocná 24, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

969-2004
26.3.2004
9, 35, 42
9 - Počítače, počítačový softvér.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, maloobchodné služby v oblasti počítačov a počítačového softvéru.
42 - Aktualizovanie počítačových programov,
inštalácia počítačových programov, obnovovanie
počítačových báz dát, návrh počítačových systémov, poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru, prieskum v oblasti využitia počítačov,
servis počítačových programov, tvorba softvéru,
prenájom počítačov a softvéru, kompletizácia
počítačových sietí vrátane hardvéru a sieťového
softvéru.

(540)

(540) JMC
(731) Cienciala Jiří, Ovocná 24, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

968-2004
25.3.2004
7, 12, 35, 40, 42, 43
7 - Generátory elektriny, generátory prúdu, zdroje prúdu, veterné turbíny.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi,
vode, vo vzduchu a po koľajniciach, dvojkolesové vozíky, kamióny, nákladné vozidlá, nákladné
autá, nákladný voz, dodávka, spojky, spriahadlá
na vlečenie vozidiel, prívesné zariadenia na prepravy malých veterných elektrární.
35 - Maloobchodná činnosť s malými mobilnými
veternými generátormi a súčiastkami k nim,
s prívesnými zariadeniami na prepravu malých
mobilných veterných generátorov, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede.
40 - Výroba energie, informácie o úprave a spracovaní materiálov, spracovanie a úprava kovov.
42 - Strojársky výskum, výskum a vývoj nových
výrobkov (pre zákazníkov), navrhovanie (priemyselný dizajn), odborné poradenstvo týkajúce
sa malých mobilných veterných generátorov
a výroby elektrickej energie, priemyselný dizajn,

(731) SOITRON, a. s., Plynárenská 5, 829 75 Bratislava, SK;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

977-2004
26.3.2004
16, 35
16 - Grafické zobrazenie.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
reklama.

(540)

(731) Gústáv Klinčúch - KODRETES S.R.P. - pokračovateľka v živnosti Anna Klinčúchová, Belá 5,
913 21 Trenčín, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

978-2004
26.3.2004
16, 35, 41
16 - Periodiká, časopisy reprezentujúce životný štýl.
35 - Reklama.
41 - Vydavateľská činnosť.

stavovina (tkanina), závesy, textilné alebo umelohmotné, zefír (tkanina).
25 - Odevy, oblečenie, najmä: baretky, bielizeň,
bielizeň pohlcujúca pot, body (bielizeň), bundy,
cyklistické oblečenie, čelenky, čiapky, detská výbavička, detské nohavičky, detské plienky, textilné, detské textilné plienky, galoše, gamaše,
gymnastické (telocvičné) dresy, kabáty, klobúky,
kombiné, kombinézy (oblečenie), konfekcia
(odevy), kostýmy, obleky, košele, kožušinové
štóly, kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky,
krátke kabáty s kapucňou (teplé), kravaty, kúpacie plášte, livreje, náprsenky, nepremokavý odev,
nohavice, oblečenie pre motoristov, oblečenie
z imitácie kože, oblečenie z kože patriace do tejto triedy, opasky, opasky na doklady a peniaze
(súčasť oblečenia), palčiaky, pančuchy, pančuškové nohavice, pánske spodky, peleríny, plášte,
plavky, pletené svetre, pletiarsky tovar, podbradníky, nie z papiera, podprsenky, podšívky (časti
odevov), podväzky, pokrývky hlavy, ponožky,
potítka, pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, bundy, spodničky, sprchovacie čiapky, sukne, svetre, šály, šaty, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, šnurovačky, športové tričká, dresy,
tielka, tričká, vesty, tričká, uniformy, vesty,
vlnené šály, vrchné ošatenie, zástery, závoje,
zvrchníky, župany.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., maloobchodné služby
v oblasti odevov a textílií, marketingové štúdie,
obchodné alebo podnikateľské informácie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely, poradenstvo pri vedení
podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, reklama,
reprografia dokumentov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), rozširovanie vzoriek, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.

(540) GRAND BUSINESS
(731) Racing Line, s. r. o., Lúky 1115/27, 952 01 Vráble, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

979-2004
26.3.2004
16, 35, 41
16 - Periodiká, časopisy reprezentujúce životný štýl.
35 - Reklama.
41 - Vydavateľská činnosť.

(540) GRAND PRIX BUSINESS
(731) Racing Line, s. r. o., Lúky 1115/27, 952 01 Vráble, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

989-2004
26.3.2004
24, 25, 35
24 - Bavlnené textílie.
25 - Odevy dámske, pánske, detské nohavice, džínsy.
35 - Sprostredkovanie obchodu v oblasti textilných a odevných výrobkov.

(540)

(731) Tuan Nguyen Anh, Nobelova 5, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

1007-2004
29.3.2004
24, 25, 35
24 - Textílie, textilné výrobky, tkaniny - nezahrnuté v iných triedach, najmä barchet, bavlnené
textílie, brokáty, cestovné prikrývky, čalúnnické
látky, damask (tkanina), flanel, flauš, hrubé plátno, jutová látka, konopné plátno, konopné tkaniny, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, ľanové tkaniny, látkové značky, látky s imitáciou
kože, látky z hodvábu, mušelín, kartún, netkané
textílie, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, plachty, pleteniny (látky), posteľná
a stolová bielizeň, posteľná bielizeň, posteľné
pokrývky, poťahy na vankúše, prikrývky, pružné
tkaniny, samolepiaci textil nanášaný teplom, sieťovina, sýpkovina, textílie na obuv, textílie zo
skleného vlákna na použitie v textilnom priemysle, textilné obrúsky, textilné tapety, textilné
utierky na tvár, textilné utierky, obrúsky, tkaniny,
látky na textilné využitie, tyl, utierky na riad,
vlnené látky, voskované plátno, vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna, záclonky, zamat, zá-

(540) PRESTIGE
(731) PRESTIGE, s. r. o., Partizánska 8, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

1008-2004
29.3.2004
24, 25, 35
24 - Textílie, textilné výrobky, tkaniny - nezahrnuté v iných triedach, najmä barchet, bavlnené
textílie, brokáty, cestovné prikrývky, čalúnnické
látky, damask (tkanina), flanel, flauš, hrubé plátno, jutová látka, konopné plátno, konopné tkaniny, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, ľanové tkaniny, látkové značky, látky s imitáciou
kože, látky z hodvábu, mušelín, kartún, netkané
textílie, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, plachty, pleteniny (látky), posteľná
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a stolová bielizeň, posteľná bielizeň, posteľné
pokrývky, poťahy na vankúše, prikrývky, pružné
tkaniny, samolepiaci textil nanášaný teplom, sieťovina, sypkovina, textílie na obuv, textílie zo
skleného vlákna na použitie v textilnom priemysle, textilné obrúsky, textilné tapety, textilné
utierky na tvár, textilné utierky, obrúsky, tkaniny,
látky na textilné využitie, tyl, utierky na riad,
vlnené látky, voskované plátno, vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna, záclonky, zamat, zástavovina (tkanina), závesy, textilné alebo umelohmotné, zefír (tkanina).
25 - Odevy, oblečenie, obuv - nezahrnuté v iných
triedach, najmä: baretky, bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot, body (bielizeň), bundy, cyklistické
oblečenie, čelenky, čiapky, detská výbavička,
detské nohavičky, detské plienky, textilné, detské
textilné plienky, futbalová obuv, galoše, gamaše,
gymnastické (telocvičné) dresy, gymnastické
cvičky, kabáty, klobúky, kombiné, kombinézy
(oblečenie), konfekcia (odevy), kostýmy, obleky,
košele, kovové časti na obuv, kožušinové štóly,
kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky, krátke kabáty s kapucňou (teplé), kravaty, kúpacie plášte,
livreje, lyžiarska obuv, náprsenky, nepremokavý
odev, nohavice, oblečenie pre motoristov, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože patriace
do tejto triedy, opasky, opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia), palčiaky, pančuchy,
pančuškové nohavice, pánske spodky, papuče,
peleríny, plášte, plavky, plážová obuv, pletené
svetre, pletiarsky tovar, podbradníky, nie z papiera, podošvy na obuv, podpätky, podpätky na
obuv, podprsenky, podšívky (časti odevov), podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv,
pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, bundy, sandále,
spodničky, sprchovacie čiapky, sukne, svetre, šály, šaty, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, šnurovačky, športová obuv, športové
tričká, dresy, tielka, tričká, vesty, topánky na
šport, topánky patriace do tejto triedy, tričká, uniformy, vesty, vlnené šály, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, zvršky (obuv), zvršky topánok, župany, vložky do topánok patriace do
tejto triedy okrem ortopedických.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., maloobchodné služby
v oblasti odevov a textílií, marketingové štúdie,
obchodné alebo podnikateľské informácie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely, poradenstvo pri vedení
podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, reklama,
reprografia dokumentov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), rozširovanie vzoriek, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
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(540)

(731) PRESTIGE, s. r. o., Partizánska 8, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

1009-2004
29.3.2004
24, 25, 35
24 - Textílie, textilné výrobky, tkaniny - nezahrnuté v iných triedach, najmä barchet, bavlnené
textílie, brokáty, cestovné prikrývky, čalúnnické
látky, damask (tkanina), flanel, flauš, hrubé plátno, jutová látka, konopné plátno, konopné tkaniny, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, ľanové tkaniny, látkové značky, látky s imitáciou
kože, látky z hodvábu, mušelín, kartún, netkané
textílie, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, plachty, pleteniny (látky), posteľná
a stolová bielizeň, posteľná bielizeň, posteľné
pokrývky, poťahy na vankúše, prikrývky, pružné
tkaniny, samolepiaci textil nanášaný teplom, sieťovina, sypkovina, textílie na obuv, textílie zo
skleného vlákna na použitie v textilnom priemysle, textilné obrúsky, textilné tapety, textilné
utierky na tvár, textilné utierky, obrúsky, tkaniny,
látky na textilné využitie, tyl, utierky na riad,
vlnené látky, voskované plátno, vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna, záclonky, zamat, zástavovina (tkanina), závesy, textilné alebo umelohmotné, zefír (tkanina).
25 - Odevy, oblečenie, obuv - nezahrnuté v iných
triedach, najmä: baretky, bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot, body (bielizeň), bundy, cyklistické
oblečenie, čelenky, čiapky, detská výbavička,
detské nohavičky, detské plienky, textilné, detské
textilné plienky, futbalová obuv, galoše, gamaše,
gymnastické (telocvičné) dresy, gymnastické
cvičky, kabáty, klobúky, kombiné, kombinézy
(oblečenie), konfekcia (odevy), kostýmy, obleky,
košele, kovové časti na obuv, kožušinové štóly,
kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky, krátke kabáty s kapucňou (teplé), kravaty, kúpacie plášte,
livreje, lyžiarska obuv, náprsenky, nepremokavý
odev, nohavice, oblečenie pre motoristov, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože patriace
do tejto triedy, opasky, opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia), palčiaky, pančuchy,
pančuškové nohavice, pánske spodky, papuče,
peleríny, plášte, plavky, plážová obuv, pletené
svetre, pletiarsky tovar, podbradníky, nie z papiera, podošvy na obuv, podpätky, podpätky na
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obuv, podprsenky, podšívky (časti odevov), podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv,
pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, bundy, sandále,
spodničky, sprchovacie čiapky, sukne, svetre, šály, šaty, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, šnurovačky, športová obuv, športové
tričká, dresy, tielka, tričká, vesty, topánky na
šport, topánky patriace do tejto triedy, tričká, uniformy, vesty, vlnené šály, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, zvršky (obuv), zvršky topánok, župany, vložky do topánok patriace do
tejto triedy okrem ortopedických.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., maloobchodné služby
v oblasti odevov a textílií, marketingové štúdie,
obchodné alebo podnikateľské informácie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely, poradenstvo pri vedení
podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, reklama,
reprografia dokumentov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), rozširovanie vzoriek, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.

(540)

(731) PRESTIGE, s. r. o., Partizánska 8, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

1010-2004
29.3.2004
24, 25, 35
24 - Textílie, textilné výrobky, tkaniny - nezahrnuté v iných triedach, najmä barchet, bavlnené
textílie, brokáty, cestovné prikrývky, čalúnnické
látky, damask (tkanina), flanel, flauš, hrubé plátno, jutová látka, konopné plátno, konopné tkaniny, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, ľanové tkaniny, látkové značky, látky s imitáciou
kože, látky z hodvábu, mušelín, kartún, netkané
textílie, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, plachty, pleteniny (látky), posteľná
a stolová bielizeň, posteľná bielizeň, posteľné
pokrývky, poťahy na vankúše, prikrývky, pružné
tkaniny, samolepiaci textil nanášaný teplom, sieťovina, sypkovina, textílie na obuv, textílie zo
skleného vlákna na použitie v textilnom priemysle, textilné obrúsky, textilné tapety, textilné
utierky na tvár, textilné utierky, obrúsky, tkaniny,
látky na textilné využitie, tyl, utierky na riad,

vlnené látky, voskované plátno, vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna, záclonky, zamat, zástavovina (tkanina), závesy, textilné alebo umelohmotné, zefír (tkanina).
25 - Odevy, oblečenie, obuv - nezahrnuté v iných
triedach, najmä: baretky, bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot, body (bielizeň), bundy, cyklistické
oblečenie, čelenky, čiapky, detská výbavička,
detské nohavičky, detské plienky, textilné, detské
textilné plienky, futbalová obuv, galoše, gamaše,
gymnastické (telocvičné) dresy, gymnastické
cvičky, kabáty, klobúky, kombiné, kombinézy
(oblečenie), konfekcia (odevy), kostýmy, obleky,
košele, kovové časti na obuv, kožušinové štóly,
kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky, krátke kabáty s kapucňou (teplé), kravaty, kúpacie plášte,
livreje, lyžiarska obuv, náprsenky, nepremokavý
odev, nohavice, oblečenie pre motoristov, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože patriace
do tejto triedy, opasky, opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia), palčiaky, pančuchy,
pančuškové nohavice, pánske spodky, papuče,
peleríny, plášte, plavky, plážová obuv, pletené
svetre, pletiarsky tovar, podbradníky, nie z papiera, podošvy na obuv, podpätky, podpätky na
obuv, podprsenky, podšívky (časti odevov), podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv,
pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, bundy, sandále,
spodničky, sprchovacie čiapky, sukne, svetre, šály, šaty, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, šnurovačky, športová obuv, športové
tričká, dresy, tielka, tričká, vesty, topánky na
šport, topánky patriace do tejto triedy, tričká, uniformy, vesty, vlnené šály, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, zvršky (obuv), zvršky topánok, župany, vložky do topánok patriace do
tejto triedy okrem ortopedických.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., maloobchodné služby
v oblasti odevov a textílií, marketingové štúdie,
obchodné alebo podnikateľské informácie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely, poradenstvo pri vedení
podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, reklama,
reprografia dokumentov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), rozširovanie vzoriek, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
(540) BLUE TOUCH
(731) PRESTIGE, s. r. o., Partizánska 8, 974 01 Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1011-2004
29.3.2004
24, 25, 35
24 - Textílie, textilné výrobky, tkaniny - nezahrnuté v iných triedach, najmä barchet, bavlnené
textílie, brokáty, cestovné prikrývky, čalúnnické
látky, damask (tkanina), flanel, flauš, hrubé plátno, jutová látka, konopné plátno, konopné tkaniny, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, ľanové tkaniny, látkové značky, látky s imitáciou
kože, látky z hodvábu, mušelín, kartún, netkané
textílie, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, plachty, pleteniny (látky), posteľná
a stolová bielizeň, posteľná bielizeň, posteľné
pokrývky, poťahy na vankúše, prikrývky, pružné
tkaniny, samolepiaci textil nanášaný teplom, sieťovina, sypkovina, textílie na obuv, textílie zo
skleného vlákna na použitie v textilnom priemysle, textilné obrúsky, textilné tapety, textilné
utierky na tvár, textilné utierky, obrúsky, tkaniny,
látky na textilné využitie, tyl, utierky na riad,
vlnené látky, voskované plátno, vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna, záclonky, zamat, zástavovina (tkanina), závesy, textilné alebo umelohmotné, zefír (tkanina).
25 - Odevy, oblečenie, obuv - nezahrnuté v iných
triedach, najmä: baretky, bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot, body (bielizeň), bundy, cyklistické
oblečenie, čelenky, čiapky, detská výbavička,
detské nohavičky, detské plienky, textilné, detské
textilné plienky, futbalová obuv, galoše, gamaše,
gymnastické (telocvičné) dresy, gymnastické
cvičky, kabáty, klobúky, kombiné, kombinézy
(oblečenie), konfekcia (odevy), kostýmy, obleky,
košele, kovové časti na obuv, kožušinové štóly,
kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky, krátke kabáty s kapucňou (teplé), kravaty, kúpacie plášte,
livreje, lyžiarska obuv, náprsenky, nepremokavý
odev, nohavice, oblečenie pre motoristov, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože patriace
do tejto triedy, opasky, opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia), palčiaky, pančuchy,
pančuškové nohavice, pánske spodky, papuče,
peleríny, plášte, plavky, plážová obuv, pletené
svetre, pletiarsky tovar, podbradníky, nie z papiera, podošvy na obuv, podpätky, podpätky na
obuv, podprsenky, podšívky (časti odevov), podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv,
pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, bundy, sandále,
spodničky, sprchovacie čiapky, sukne, svetre, šály, šaty, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, šnurovačky, športová obuv, športové
tričká, dresy, tielka, tričká, vesty, topánky na
šport, topánky patriace do tejto triedy, tričká, uniformy, vesty, vlnené šály, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, zvršky (obuv), zvršky topánok, župany, vložky do topánok patriace do
tejto triedy okrem ortopedických.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., maloobchodné služby
v oblasti odevov a textílií, marketingové štúdie,
obchodné alebo podnikateľské informácie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely, poradenstvo pri vedení
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podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, reklama,
reprografia dokumentov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), rozširovanie vzoriek, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
(540)

(731) PRESTIGE, s. r. o., Partizánska 8, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

1012-2004
29.3.2004
24, 25, 35
24 - Textílie, textilné výrobky, tkaniny - nezahrnuté v iných triedach, najmä barchet, bavlnené
textílie, brokáty, cestovné prikrývky, čalúnnické
látky, damask (tkanina), flanel, flauš, hrubé plátno, jutová látka, konopné plátno, konopné tkaniny, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, ľanové tkaniny, látkové značky, látky s imitáciou
kože, látky z hodvábu, mušelín, kartún, netkané
textílie, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, plachty, pleteniny (látky), posteľná
a stolová bielizeň, posteľná bielizeň, posteľné
pokrývky, poťahy na vankúše, prikrývky, pružné
tkaniny, samolepiaci textil nanášaný teplom, sieťovina, sypkovina, textílie na obuv, textílie zo
skleného vlákna na použitie v textilnom priemysle, textilné obrúsky, textilné tapety, textilné
utierky na tvár, textilné utierky, obrúsky, tkaniny,
látky na textilné využitie, tyl, utierky na riad,
vlnené látky, voskované plátno, vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna, záclonky, zamat, zástavovina (tkanina), závesy, textilné alebo umelohmotné, zefír (tkanina).
25 - Odevy, oblečenie, obuv - nezahrnuté v iných
triedach, najmä : baretky, bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot, body (bielizeň), bundy, cyklistické
oblečenie, čelenky, čiapky, detská výbavička,
detské nohavičky, detské plienky, textilné, detské
textilné plienky, futbalová obuv, galoše, gamaše,
gymnastické (telocvičné) dresy, gymnastické
cvičky, kabáty, klobúky, kombiné, kombinézy
(oblečenie), konfekcia (odevy), kostýmy, obleky,
košele, kovové časti na obuv, kožušinové štóly,
kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky, krátke kabáty s kapucňou (teplé), kravaty, kúpacie plášte,
livreje, lyžiarska obuv, náprsenky, nepremokavý
odev, nohavice, oblečenie pre motoristov, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože patriace
do tejto triedy, opasky, opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia), palčiaky, pančuchy,
pančuškové nohavice, pánske spodky, papuče,
peleríny, plášte, plavky, plážová obuv, pletené

170

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (zverejnené ochranné známky)
svetre, pletiarsky tovar, podbradníky, nie z papiera, podošvy na obuv, podpätky, podpätky na
obuv, podprsenky, podšívky (časti odevov), podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv,
pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, bundy, sandále,
spodničky, sprchovacie čiapky, sukne, svetre, šály, šaty, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, šnurovačky, športová obuv, športové
tričká, dresy, tielka, tričká, vesty, topánky na
šport, topánky patriace do tejto triedy, tričká, uniformy, vesty, vlnené šály, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, zvršky (obuv), zvršky topánok, župany, vložky do topánok patriace do
tejto triedy okrem ortopedických.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., maloobchodné služby
v oblasti odevov a textílií, marketingové štúdie,
obchodné alebo podnikateľské informácie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely, poradenstvo pri vedení
podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, reklama,
reprografia dokumentov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), rozširovanie vzoriek, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.

(540)

(731) PRESTIGE, s. r. o., Partizánska 8, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

1013-2004
29.3.2004
24, 25, 35
24 - Textílie, textilné výrobky, tkaniny - nezahrnuté v iných triedach, najmä barchet, bavlnené
textílie, brokáty, cestovné prikrývky, čalúnnické
látky, damask (tkanina), flanel, flauš, hrubé plátno, jutová látka, konopné plátno, konopné tkaniny, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, ľanové tkaniny, látkové značky, látky s imitáciou
kože, látky z hodvábu, mušelín, kartún, netkané
textílie, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, plachty, pleteniny (látky), posteľná
a stolová bielizeň, posteľná bielizeň, posteľné
pokrývky, poťahy na vankúše, prikrývky, pružné
tkaniny, samolepiaci textil nanášaný teplom, sieťovina, sypkovina, textílie na obuv, textílie zo
skleného vlákna na použitie v textilnom priemysle, textilné obrúsky, textilné tapety, textilné

utierky na tvár, textilné utierky, obrúsky, tkaniny,
látky na textilné využitie, tyl, utierky na riad,
vlnené látky, voskované plátno, vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna, záclonky, zamat, zástavovina (tkanina), závesy, textilné alebo umelohmotné, zefír (tkanina).
25 - Odevy, oblečenie, obuv - nezahrnuté v iných
triedach, najmä : baretky, bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot, body (bielizeň), bundy, cyklistické
oblečenie, čelenky, čiapky, detská výbavička,
detské nohavičky, detské plienky, textilné, detské
textilné plienky, futbalová obuv, galoše, gamaše,
gymnastické (telocvičné) dresy, gymnastické
cvičky, kabáty, klobúky, kombiné, kombinézy
(oblečenie), konfekcia (odevy), kostýmy, obleky,
košele, kovové časti na obuv, kožušinové štóly,
kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky, krátke kabáty s kapucňou (teplé), kravaty, kúpacie plášte,
livreje, lyžiarska obuv, náprsenky, nepremokavý
odev, nohavice, oblečenie pre motoristov, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože patriace
do tejto triedy, opasky, opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia), palčiaky, pančuchy,
pančuškové nohavice, pánske spodky, papuče,
peleríny, plášte, plavky, plážová obuv, pletené
svetre, pletiarsky tovar, podbradníky, nie z papiera, podošvy na obuv, podpätky, podpätky na
obuv, podprsenky, podšívky (časti odevov), podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv,
pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, bundy, sandále,
spodničky, sprchovacie čiapky, sukne, svetre, šály, šaty, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, šnurovačky, športová obuv, športové
tričká, dresy, tielka, tričká, vesty, topánky na
šport, topánky patriace do tejto triedy, tričká, uniformy, vesty, vlnené šály, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, zvršky (obuv), zvršky topánok, župany, vložky do topánok patriace do
tejto triedy okrem ortopedických.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., maloobchodné služby
v oblasti odevov a textílií, marketingové štúdie,
obchodné alebo podnikateľské informácie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely, poradenstvo pri vedení
podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, reklama,
reprografia dokumentov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), rozširovanie vzoriek, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
(540) BAY FREE
(731) PRESTIGE, s. r. o., Partizánska 8, 974 01 Banská Bystrica, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (zverejnené ochranné známky)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1014-2004
29.3.2004
24, 25, 35
24 - Textílie, textilné výrobky, tkaniny - nezahrnuté v iných triedach, najmä barchet, bavlnené
textílie, brokáty, cestovné prikrývky, čalúnnické
látky, damask (tkanina), flanel, flauš, hrubé plátno, jutová látka, konopné plátno, konopné tkaniny, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, ľanové tkaniny, látkové značky, látky s imitáciou
kože, látky z hodvábu, mušelín, kartún, netkané
textílie, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, plachty, pleteniny (látky), posteľná
a stolová bielizeň, posteľná bielizeň, posteľné
pokrývky, poťahy na vankúše, prikrývky, pružné
tkaniny, samolepiaci textil nanášaný teplom, sieťovina, sypkovina, textílie na obuv, textílie zo
skleného vlákna na použitie v textilnom priemysle, textilné obrúsky, textilné tapety, textilné
utierky na tvár, textilné utierky, obrúsky, tkaniny,
látky na textilné využitie, tyl, utierky na riad,
vlnené látky, voskované plátno, vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna, záclonky, zamat, zástavovina (tkanina), závesy, textilné alebo umelohmotné, zefír (tkanina).
25 - Odevy, oblečenie, obuv - nezahrnuté v iných
triedach, najmä : baretky, bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot, body (bielizeň), bundy, cyklistické
oblečenie, čelenky, čiapky, detská výbavička,
detské nohavičky, detské plienky, textilné, detské
textilné plienky, futbalová obuv, galoše, gamaše,
gymnastické (telocvičné) dresy, gymnastické
cvičky, kabáty, klobúky, kombiné, kombinézy
(oblečenie), konfekcia (odevy), kostýmy, obleky,
košele, kovové časti na obuv, kožušinové štóly,
kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky, krátke kabáty s kapucňou (teplé), kravaty, kúpacie plášte,
livreje, lyžiarska obuv, náprsenky, nepremokavý
odev, nohavice, oblečenie pre motoristov, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože patriace
do tejto triedy, opasky, opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia), palčiaky, pančuchy,
pančuškové nohavice, pánske spodky, papuče,
peleríny, plášte, plavky, plážová obuv, pletené
svetre, pletiarsky tovar, podbradníky, nie z papiera, podošvy na obuv, podpätky, podpätky na
obuv, podprsenky, podšívky (časti odevov), podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv,
pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, bundy, sandále,
spodničky, sprchovacie čiapky, sukne, svetre, šály, šaty, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, šnurovačky, športová obuv, športové
tričká, dresy, tielka, tričká, vesty, topánky na
šport, topánky patriace do tejto triedy, tričká, uniformy, vesty, vlnené šály, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, zvršky (obuv), zvršky topánok, župany, vložky do topánok patriace do
tejto triedy okrem ortopedických.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., maloobchodné služby
v oblasti odevov a textílií, marketingové štúdie,
obchodné alebo podnikateľské informácie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely, poradenstvo pri vedení
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podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, reklama,
reprografia dokumentov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), rozširovanie vzoriek, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
(540) PAUSE
(731) PRESTIGE, s. r. o., Partizánska 8, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

1015-2004
29.3.2004
24, 25, 35
24 - Textílie, textilné výrobky, tkaniny - nezahrnuté v iných triedach, najmä barchet, bavlnené
textílie, brokáty, cestovné prikrývky, čalúnnické
látky, damask (tkanina), flanel, flauš, hrubé plátno, jutová látka, konopné plátno, konopné tkaniny, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, ľanové tkaniny, látkové značky, látky s imitáciou
kože, látky z hodvábu, mušelín, kartún, netkané
textílie, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, plachty, pleteniny (látky), posteľná
a stolová bielizeň, posteľná bielizeň, posteľné
pokrývky, poťahy na vankúše, prikrývky, pružné
tkaniny, samolepiaci textil nanášaný teplom, sieťovina, sypkovina, textílie na obuv, textílie zo
skleného vlákna na použitie v textilnom priemysle, textilné obrúsky, textilné tapety, textilné
utierky na tvár, textilné utierky, obrúsky, tkaniny,
látky na textilné využitie, tyl, utierky na riad,
vlnené látky, voskované plátno, vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna, záclonky, zamat, zástavovina (tkanina), závesy, textilné alebo umelohmotné, zefír (tkanina).
25 - Odevy, oblečenie, obuv - nezahrnuté v iných
triedach, najmä: baretky, bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot, body (bielizeň), bundy, cyklistické
oblečenie, čelenky, čiapky, detská výbavička,
detské nohavičky, detské plienky, textilné, detské
textilné plienky, futbalová obuv, galoše, gamaše,
gymnastické (telocvičné) dresy, gymnastické
cvičky, kabáty, klobúky, kombiné, kombinézy
(oblečenie), konfekcia (odevy), kostýmy, obleky,
košele, kovové časti na obuv, kožušinové štóly,
kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky, krátke kabáty s kapucňou (teplé), kravaty, kúpacie plášte,
livreje, lyžiarska obuv, náprsenky, nepremokavý
odev, nohavice, oblečenie pre motoristov, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože patriace
do tejto triedy, opasky, opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia), palčiaky, pančuchy,
pančuškové nohavice, pánske spodky, papuče,
peleríny, plášte, plavky, plážová obuv, pletené
svetre, pletiarsky tovar, podbradníky, nie z papiera, podošvy na obuv, podpätky, podpätky na
obuv, podprsenky, podšívky (časti odevov), podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv,
pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, bundy, sandále,
spodničky, sprchovacie čiapky, sukne, svetre,
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oblečenie, čelenky, čiapky, detská výbavička,
detské nohavičky, detské plienky, textilné, detské
textilné plienky, futbalová obuv, galoše, gamaše,
gymnastické (telocvičné) dresy, gymnastické
cvičky, kabáty, klobúky, kombiné, kombinézy
(oblečenie), konfekcia (odevy), kostýmy, obleky,
košele, kovové časti na obuv, kožušinové štóly,
kožušiny (oblečenie), krátke kabátiky, krátke kabáty s kapucňou (teplé), kravaty, kúpacie plášte,
livreje, lyžiarska obuv, náprsenky, nepremokavý
odev, nohavice, oblečenie pre motoristov, oblečenie z imitácie kože, oblečenie z kože patriace
do tejto triedy, opasky, opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia), palčiaky, pančuchy,
pančuškové nohavice, pánske spodky, papuče,
peleríny, plášte, plavky, plážová obuv, pletené
svetre, pletiarsky tovar, podbradníky, nie z papiera, podošvy na obuv, podpätky, podpätky na
obuv, podprsenky, podšívky (časti odevov), podväzky, pokrývky hlavy, ponožky, potníky, pracovné plášte, protišmykové pomôcky na obuv,
pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, bundy, sandále,
spodničky, sprchovacie čiapky, sukne, svetre, šály, šaty, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, šnurovačky, športová obuv, športové
tričká, dresy, tielka, tričká, vesty, topánky na
šport, topánky patriace do tejto triedy, tričká, uniformy, vesty, vlnené šály, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, zvršky (obuv), zvršky topánok, župany, vložky do topánok patriace do
tejto triedy okrem ortopedických.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., maloobchodné služby
v oblasti odevov a textílií, marketingové štúdie,
obchodné alebo podnikateľské informácie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely, poradenstvo pri vedení
podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, reklama,
reprografia dokumentov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), rozširovanie vzoriek, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.

šály, šaty, šerpy, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky, šnurovačky, športová obuv, športové tričká, dresy, tielka, tričká, vesty, topánky
na šport, topánky patriace do tejto triedy, tričká,
uniformy, vesty, vlnené šály, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, zvršky (obuv), zvršky
topánok, župany, vložky do topánok patriace do
tejto triedy okrem ortopedických.
35 - Kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., maloobchodné služby
v oblasti odevov a textílií, marketingové štúdie,
obchodné alebo podnikateľské informácie,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely, poradenstvo pri vedení
podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, predvádzanie tovaru, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, reklama,
reprografia dokumentov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), rozširovanie vzoriek, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
(540)

(731) PRESTIGE, s. r. o., Partizánska 8, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

1016-2004
29.3.2004
24, 25, 35
24 - Textílie, textilné výrobky, tkaniny - nezahrnuté v iných triedach, najmä barchet, bavlnené
textílie, brokáty, cestovné prikrývky, čalúnnické
látky, damask (tkanina), flanel, flauš, hrubé plátno, jutová látka, konopné plátno, konopné tkaniny, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, ľanové tkaniny, látkové značky, látky s imitáciou
kože, látky z hodvábu, mušelín, kartún, netkané
textílie, obliečky na matrace, obliečky na podušky, obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, plachty, pleteniny (látky), posteľná
a stolová bielizeň, posteľná bielizeň, posteľné
pokrývky, poťahy na vankúše, prikrývky, pružné
tkaniny, samolepiaci textil nanášaný teplom, sieťovina, sypkovina, textílie na obuv, textílie zo
skleného vlákna na použitie v textilnom priemysle, textilné obrúsky, textilné tapety, textilné
utierky na tvár, textilné utierky, obrúsky, tkaniny,
látky na textilné využitie, tyl, utierky na riad,
vlnené látky, voskované plátno, vyšívacie čalúnnické a gobelínové plátna, záclonky, zamat, zástavovina (tkanina), závesy, textilné alebo umelohmotné, zefír (tkanina).
25 - Odevy, oblečenie, obuv - nezahrnuté v iných
triedach, najmä: baretky, bielizeň, bielizeň pohlcujúca pot, body (bielizeň), bundy, cyklistické

(540) SPOGI
(731) PRESTIGE, s. r. o., Partizánska 8, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

1032-2004
22.3.2004
35, 36, 37
35 - Reklamná a propagačná činnosť.
36 - Sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti
nehnuteľností, finančné poradenstvo v oblasti nehnuteľností, obstarávateľská činnosť spojená so
správou nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy,
predaja a prenájmu nehnuteľností.
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37 - Konzultačná a poradenská činnosť v oblasti
stavebníctva, čistenie budov, upratovacie práce,
prípravné práce pre stavbu, demolácie, zemné
práce, prieskumné a podzemné práce, stavebníctvo (stavebná činnosť), inžinierska činnosť okrem
vybraných činností vo výstavbe, uskutočnenie
stavieb a ich zmien.
(540)

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

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

1039-2004
31.3.2004
1, 3
1 - Chemické prípravky na priemyselné účely,
prípravky na zmäkčovanie vody, látky proti usadzovaniu vodného kameňa a na jeho odstraňovanie iné ako na použitie v domácnosti, chemické
ochranné prípravky na sklo, porcelán a kameninu, riady a iné kuchynské potreby, chemické prípravky na prevenciu pred matnením kuchynských potrieb a skla v rozsahu, v ktorom nie sú
obsiahnuté v iných triedach, všetky uvedené výrobky s i bez dezinfekčných účinkov alebo zložiek.
3 - Bieliace prípravky a ostatné látky na pranie
bielizne a umývania riadu, pracie prostriedky na
použitie v čistiarňach, prípravky na čistenie
a osviežovanie umývačiek na riady a odstraňovanie pachov z umývačiek na riady, leštiace prípravky na kuchynské potreby a sklo, čistiace, leštiace prípravky, prípravky na čistenie a leštenie,
prípravky na brúsenie, prípravky na čistenie kobercov, mydlá, prostriedky na odvápňovanie
a odstraňovanie vodného kameňa na použitie
v domácnosti, avivážne prostriedky, všetky uvedené výrobky s i bez dezinfekčných účinkov alebo zložiek.

(540) Riady ešte nikdy neboli také čisté
(731) Reckitt Benckiser N. V., De Fruittuinen 2-12,
2132 NZ Hoofddorp, NL;
(740) Obertáš Július, Ing., Bratislava, SK;

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

1046-2004
1.4.2004
16
16 - Mono- alebo viacvrstvová zmraštiteľná fólia
na báze polyetylénu ako obalový materiál.

(540) POZOFIX
(731) CHEMOSVIT, akciová spoločnosť, Štúrova 101,
059 21 Svit, SK;

1047-2004
1.4.2004
16
16 - Hliníkové fólie s plastom ako obalový materiál.

(540) ALUFAN
(731) CHEMOSVIT, akciová spoločnosť, Štúrova 101,
059 21 Svit, SK;

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

(591) hnedá, žltá
(731) Babčanová Andrea, JUDr., Pernecká 21, 841 01
Bratislava, SK;
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1119-2004
6.4.2004
12, 25, 35
12 - Bicykle, náhradné diely, príslušenstvá patriace do tejto triedy.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy vrátane športových.
35 - Maloobchodná činnosť s bicyklami, cyklistickými potrebami a doplnkami.

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

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

1135-2004
6.4.2004
196567
6.10.2003
CZ
32, 33, 34
32 - Nealkoholické nápoje, najmä limonády, šumivé a iné nealkoholické nápoje, tiež z ovocných
štiav a prípravky na ich výrobu, tiež s ovocnou
šťavou, minerálne vody a prípravky na ich výrobu, prírodné alebo umelé, najmä výťažky, tablety
a prášky, nealkoholické nápoje obsahujúce kyselinu uhličitú, ovocné a zeleninové šťavy a nápoje,
tiež obohatené vitamínmi alebo minerálmi, sorbety, tiež šerbety, sódovky a stolové vody, diétne, iónové a energetické nápoje, pivo, ľahké pivá
a ležiaky, tiež v netekutej forme, nealkoholické
aperitívy, prípravky alebo príchuti na výrobu
nápojov, najmä koncentráty a sirupy, ovocné alebo zeleninové šťavy a nápoje z ovocných štiav,
džúsy a mušty, nealkoholické nápoje obohatené vitamínmi alebo minerálmi, proteínové nealkoholické nápoje, diétne nápoje, tablety
a prášky na prípravu šumivých nealkoholických
nápojov, nealkoholické nápoje s príchuťou ovocia alebo zeleniny, pramenité vody, stolové vody
perlivé i neperlivé, miešané nápoje nealkoholické, nápoje z paradajkovej šťavy, aperitívy nealkoholické.
33 - Alkoholické nápoje, najmä vína a burčiaky,
destiláty a liehoviny, likéry, alkoholické esencie
a extrakty, medovina, miešané nápoje, najmä
s prevahou alkoholu, mušty s alkoholom.
34 - Tabak a byliny na fajčenie, tabak šnupavý
a žuvací, tabakové výrobky, najmä cigarety s filtrom i bez filtra, cigarety s obsahom tabakových
náhradiek, bez liečebného účelu, cigarillos, cigary, potreby pre fajčiarov, obzvlášť zápalky a zapaľovače, tiež kresadlá, cigaretové a cigarové
špičky a náustky s výnimkou špičiek a náustkov
z drahých kovov, cigarové odrezávače, cigareto-
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vý papier a absorpčné papiere do fajok, fajky
a čističe fajok, puzdrá na tabakové výrobky,
najmä na cigarety, tabatierky, dózy na tabak a na
cigarety, popolníky s výnimkou popolníkov
z drahých kovov.

(540)

(591) modrá, červená, zlatá
(731) TABAKUS GROUP, a. s., Janského 2458/4, 735 06
Karviná - Nové Město, CZ;
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK;

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

1136-2004
7.4.2004
6, 19, 20, 35, 37, 40, 42
6 - Drobný železiarsky tovar, háčiky (železiarsky
tovar), kladky pre posuvné okná, klopadlá na
dvere, kovania na dvere, kovania na okná, kovania na nábytok, kovové kovania na kľučky, kovové kladky (nie ako časť stroja), kovové konštrukcie, kovové obklady stien a priečok (pre
stavby), kovové pánty, závesy, kovové podložky,
platničky, kovové skrinky, kovové debne, kovové stavebné obklady, kovové tesniace uzávery,
kovové uzávery na okná, kovové vešiakové háčiky, kovové zámky s výnimkou elektrických, kovové zárubne, príchytky (klince), stavebné kovania.
19 - Asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy na strechy, asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo, asfaltové dlažby, betón, betónové podpery, stĺpy, bitúmen, asfalt, živice,
cementové potery, dielce, výrobky, prefabrikáty
z betónu, dlažba s výnimkou kovovej, dlaždice,
obkladačky stavebné (nekovové), dlážky s výnimkou kovových, dosky, dosky, latky, drevené
dlážky, drevené dyhy, drevené obloženie, drevo
na výrobu nábytku, dvere s výnimkou kovových,
dverové prahy s výnimkou kovových, dyhové
drevo, kompozitné stavebné materiály na báze
dreva a do tejto triedy patriacich materiálov, lepenka na stavebné účely, lepenkové platne pre
stavebníctvo, lišty s výnimkou kovových, nekovové stavebné panely, nistejové sklo (stavebný
materiál), obkladový materiál na budovy s výnimkou kovového, obklady stien a priečok s výnimkou kovových, obklady, vonkajšie plášte
(nekovové-) (stavebné konštrukcie), obloženie
s výnimkou kovového (stavebníctvo), ohňovzdorné cementové nátery, povlaky, okenné rámy
s výnimkou kovových, okná s výnimkou kovových, parketová dlážka, parketová dlážka, parketové výlisky, parkety (parketové podlahy), podlahové krytiny stavebného charakteru, potery
s výnimkou kovových, preglejka, rámové konštrukcie s výnimkou kovových, spracované drevo, stavebné drevo, stavebný materiál s výnimkou kovového, svetelná dlažba, veľkoplošné dre-

vené materiály, zárubne s výnimkou kovových,
krištáľ.
20 - Drevené hrany a kostry na nábytok, drobný
nekovový materiál na dvere, drobný nekovový
materiál na okná, dverové obloženie s výnimkou
kovového, dvierka na nábytok, háčiky na šaty
s výnimkou kovových, háčiky vešiakové s výnimkou kovových, kancelársky nábytok, kolieska
na nábytok s výnimkou kovových, kovanie na
okná s výnimkou kovového, kovový nábytok,
krúžky na záclony, latková debna, lavice, pulty,
lavičky (nábytok), lávky s výnimkou kovových,
ležadlá (rozkladacie), matrace, nábytok, nekovové kolíky, písacie stoly, podhlavníky, podnosy
s výnimkou kovových, podstavce na kvety, podstavce, kostry, stojany pre počítače, posteľné potreby patriace do tejto triedy, posteľové kolieska
s výnimkou kovových, posteľové vybavenie
s výnimkou kovového, rámy, regály, rukoväti nástrojov s výnimkou kovových, stojany na kvety,
stoličky, stolíky servírovacie, stoly, školský nábytok, umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké stolárske výrobky, vešiaky
na odevy, výrobky z dreva, korku, trstiny, vŕbového prútia, rohoviny, kosti, slonoviny, kostíc,
korytnačkoviny, jantáru, perleti, morskej peny,
buničiny, pokiaľ nie sú zaradené v iných triedach, vysoké stoličky pre deti, zrkadlá.
35 - Analýzy nákupných cien, veľkoobchodných
cien, automatizované spracovanie dát, distribúcia
vzoriek, inzertná činnosť, kancelárie zaoberajúce
sa dovozom a vývozom, maloobchodná činnosť
s nábytkom a vstavaným nábytkom, plastovými
oknami a dverami a súčasťami týchto tovarov,
parketami a podlahovými krytinami, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií prostredníctvom všetkých druhov médií, reklamná činnosť, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
vydávanie reklamných alebo náborových textov.
37 - Informácie o opravách, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, izolovanie proti
vlhkosti, izolovanie stavieb, klampiarstvo a inštalatérstvo, montáž, inštalácie a servis cloniacich,
tieniacich, tesniacich a ochranných výrobkov na
okná a dvere, plastových okien a dverí, nábytku
a vstavaného nábytku, montovanie lešení, murovanie, prenájom stavebných strojov a zariadení,
servis, opravy, údržba a montáž výrobkov uvedených v triedach 6, 19, 20, sprostredkovanie
uvedených služieb, stavebné informácie, stavebníctvo (stavebná činnosť), stavebný dozor, štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, údržba nábytku, utesňovanie stavieb, odborné poradenstvo týkajúce sa montáže, inštalácie, opráv a údržby
cloniacich, tesniacich a ochranných výrobkov na
okná a dvere, okien a dverí, nábytku a vstavaného nábytku.
40 - Informácie o úprave a spracovaní materiálov, spracovanie a úprava kovov, dreva a plastov,
sprostredkovanie uvedených služieb.
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kcie, mozgovej mŕtvice, rakoviny, migrény, bolestí, obezity, zápalu a zápalových ochorení, respiračných ochorení, infekčných ochorení, imunologických ochorení, vírusových ochorení, plesňových ochorení, farmaceutické prípravky, najmä cholesterové prípravky, prípravky na
odvykanie fajčenia, dermatologické prípravky,
gynekologické prípravky, osteoporózne prípravky, oftalmologické prípravky, prípravky na liečenie HIV a AIDS.

42 - Navrhovanie (priemyselný dizajn), sprostredkovanie uvedených služieb, štúdie technických projektov, projektová činnosť, výskum
a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).
(540)

(591) čierna, biela, červená
(731) Mlčoch Karel, Trieda Hradca Králové 17, 974 04
Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1137-2004
7.4.2004
7, 12, 35, 37, 39, 40, 42
7 - Generátory elektriny, generátory prúdu, zdroje prúdu, veterné turbíny.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi,
vode, vo vzduchu a po koľajniciach, dvojkolesové vozíky, kamióny, nákladné vozidlá, nákladné
autá, nákladný voz, dodávka, spojky, spriahadlá
na vlečenie vozidiel, prívesné zariadenia na prepravy malých veterných elektrární.
35 - Maloobchodná činnosť s malými mobilnými
veternými generátormi a súčiastkami k nim,
s prívesnými zariadeniami na prepravu malých
mobilných veterných generátorov, reklamná činnosť, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede.
37 - Odborné poradenstvo týkajúce sa prevádzky,
montáže, inštalácie, opráv a údržby malých mobilných veterných generátorov.
39 - Informácie o uskladnení, skladové služby,
prevádzkovanie colných a verejných skladov,
prenájom dopravných prostriedkov, prenájom
skladísk, preprava a skladovanie tovaru.
40 - Výroba energie, odborné poradenstvo týkajúce sa výroby elektrickej energie, informácie
o úprave a spracovaní materiálov, spracovanie
a úprava kovov.
42 - Strojársky výskum, výskum a vývoj nových
výrobkov (pre zákazníkov), navrhovanie (priemyselný dizajn), priemyselný dizajn, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede.

(540) KESIL
(731) KESIL, s. r. o., Ul. 29. augusta 29, 075 01 Trebišov, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1138-2004
7.4.2004
78/314484
16.10.2003
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečenie kardiovaskulárnych ochorení, ochorení a porúch centrálneho nervového systému, neurologických
ochorení, urologických ochorení, urogenitálnych
ochorení, gastrointestinálnych ochorení, muskuloskeletálnych ochorení, alergií, diabetu, hypertenzie, erektilnej dysfunkcie, sexuálnej dysfun-
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(540) TRENZETI
(731) Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777 Science
Center Drive, San Diego, California 92121, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

1139-2004
7.4.2004
78/311380
9.10.2003
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečenie kardiovaskulárnych ochorení, ochorení a porúch centrálneho nervového systému, neurologických
ochorení, urologických ochorení, urogenitálnych
ochorení, gastrointestinálnych ochorení, muskuloskeletálnych ochorení, alergií, diabetu, hypertenzie, erektilnej dysfunkcie, sexuálnej dysfunkcie, mozgovej mŕtvice, rakoviny, migrény, bolestí, obezity, zápalu a zápalových ochorení, respiračných ochorení, infekčných ochorení, imunologických ochorení, vírusových ochorení, plesňových ochorení, farmaceutické prípravky, najmä cholesterové prípravky, prípravky na odvykanie fajčenia, dermatologické prípravky, gynekologické prípravky, osteoporózne prípravky, oftalmologické prípravky, prípravky na liečenie
HIV a AIDS.

(540) JIONBEL
(731) Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777 Science
Center Drive, San Diego, California 92121, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

1140-2004
7.4.2004
78/311382
9.10.2003
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečenie kardiovaskulárnych ochorení, ochorení a porúch centrálneho nervového systému, neurologických
ochorení, urologických ochorení, urogenitálnych
ochorení, gastrointestinálnych ochorení, muskuloskeletálnych ochorení, alergií, diabetu, hypertenzie, erektilnej dysfunkcie, sexuálnej dysfunkcie, mozgovej mŕtvice, rakoviny, migrény, bolestí, obezity, zápalu a zápalových ochorení, respiračných ochorení, infekčných ochorení, imunologických ochorení, vírusových ochorení, plesňových ochorení, farmaceutické prípravky, najmä cholesterové prípravky, prípravky na odvykanie fajčenia, dermatologické prípravky, gynekologické prípravky, osteoporózne prípravky, oftalmologické prípravky, prípravky na liečenie
HIV a AIDS.
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(540) FYLETIC
(731) Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777 Science
Center Drive, San Diego, California 92121, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

1149-2004
7.4.2004
33
33 - Víno.

(540) MOVINO
(731) AGRO-MOVINO, spol. s r. o., Križkova 9, 811 04
Bratislava, SK;

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

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

1160-2004
8.4.2004
24, 25
24 - Posteľná bielizeň, posteľné prikrývky,
obliečky na vankúše, textílie a tkaniny, bavlnené
tkaniny, ľanové a konopné tkaniny, obrusy a prikrývky na stôl s výnimkou papierových, pleteniny (látky).
25 - Odevná konfekcia, tričká, košele, polokošele, osobná bielizeň, pyžamá, kravaty, pančuchy,
ponožky, detské textilné plienky, športové oblečenie, dresy, kombinézy, bundy, mikiny, pulóvre,
vrchné ošatenie, plášte.

(540)

1150-2004
7.4.2004
33
33 - Víno.
(731) SLOVINDIA, s. r. o., Varšavská 22, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(731) AGRO - MOVINO, spol. s r. o., Križkova 9, 811 04
Bratislava, SK;

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

1159-2004
8.4.2004
24, 25
24 - Posteľná bielizeň, posteľné prikrývky,
obliečky na vankúše, textílie a tkaniny, bavlnené
tkaniny, ľanové a konopné tkaniny, obrusy a prikrývky na stôl s výnimkou papierových, pleteniny (látky).
25 - Odevná konfekcia, tričká, košele, polokošele, osobná bielizeň, pyžamá, kravaty, pančuchy,
ponožky, detské textilné plienky, športové oblečenie, dresy, kombinézy, bundy, mikiny, pulóvre,
vrchné ošatenie, plášte.

(540)

(731) SLOVINDIA, s. r. o., Varšavská 22, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;

1162-2004
8.4.2004
5, 29, 30
5 - Dietetické látky a potraviny upravené na lekárske účely; potraviny pre deti, batoľatá a chorých, detská a dojčenská výživa; požívatiny na
doplnenie redukčných diét alebo prípravkov na
schudnutie.
29 - Konzervované potraviny obsahujúce tovary
patriace do tejto triedy; mliečne prípravky; konzervované hotové jedlá a ich zložky obsahujúce
prevažne tovary patriace do tejto triedy; mäso
a mäsové výrobky ako mäsové pasty; nátierky na
chlieb; paštéty; spracované ovocie a zelenina;
mlieko a mliečne výrobky; mliečne, smotanové,
jogurtové, tvarohové mrazené krémy, aj s rastlinným tukom; mliečne, smotanové, jogurtové, tvarohové mrazené krémy s prídavkom ovocia;
ovocné mrazené krémy; ovocné drene; zmrazené
hotové jedlá a polotovary obsahujúce prevažne
tovary patriace do tejto triedy.
30 - Cukrovinky; cukrárske výrobky; zmrazené
hotové jedlá a polotovary obsahujúce prevažne
tovary patriace do tejto triedy; zmrzliny; ovocné
zmrzliny; smotanové zmrzliny; mrazené cukrovinky; zmrzlinové výrobky; jogurty mrazené
(zmrzliny); šalátové zálievky; šalátové omáčky;
šalátové dresingy; konzervované potraviny obsahujúce tovary patriace do tejto triedy; konzervované hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne tovary patriace do tejto triedy.

(540) HAMÉ MÁJKRÉM
(731) HAMÉ, a. s., Babice č. 572, 687 03 Babice, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1166-2004
8.4.2004
14
14 - Hodinárske potreby a chronometrické prístroje, hodinky, hodiny, chronometre, budíky,
klenoty, remienky, pevné remienky a náramky
k hodinkám, náramkové hodinky, diely a súčasti
pre všetky uvedené výrobky.

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

(540)

(731) International Syndicate Group Ltd, Al Marija
Street No. 118, Mina Office Complex, Suite 501,
P. O. Box 6300, Sharjah, AE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

1186-2004
13.4.2004
9, 11, 35, 37, 42
9 - Solárne články, solárne batérie, solárne elektrické systémy a elektrická inštalácia, solárne
meracie prístroje, fotovoltaické solárne články
a systémy, solárna regulačná a riadiaca technika.
11 - Solárne energetické systémy a zariadenia,
hlavne na ohrev vody, vykurovanie, osvetľovanie, solárne kolektory, selektívne solárne kolektory, solárne tepelné akumulátory, solárne zariadenie na konverziu energie.
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti v oblasti
vývoja a realizácie riadiacich systémov a využitia
solárnej energie, hlavne na kúrenie, ohrev a osvetlenie.
37 - Montáž, opravy a servis solárnych systémov
a zariadení.
42 - Poradenstvo v oblasti využitia solárnych
systémov, spracovanie projektovej dokumentácie
pre solárne systémy a zariadenia.
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1229-2004
15.4.2004
9, 35, 37, 38
9 - Parkovacie brány uvádzané do chodu hodením mince; automatické zatvárače dverí (elektrické); diaľkové ovládače; zariadenia na spracovanie údajov; magnetické karty; monitorovacie
počítačové systémy; počítače; počítačový SW;
registračné pokladnice; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; vysielače; vysielacie zariadenia.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti; pomoc
pri riadení obchodnej činnosti; účtovníctvo.
37 - Elektrické spotrebiče (inštalácie a opravy).
38 - Prenájom telekomunikačných prístrojov.

(540) TRITON
(731) TRITON, spol. s r. o., Topoľčianska 25, 851 05
Bratislava, SK;

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

(540)

1235-2004
15.4.2004
16, 35, 41, 43
16 - Reklamné a propagačné materiály, tlačoviny, časopisy, príručky, prospekty, letáky, brožúry, plagáty, pútače a reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky.
35 - Reklama; uverejňovanie reklamných textov;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy;
organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely.
41 - Organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí; organizovanie konferencií, kongresov,
sympózií a seminárov; organizovanie plesov, večierkov a predstavení; organizovanie koncertov,
prezentácií a živých vystúpení; organizovanie súťaží; sprostredkovanie kultúrno-spoločenských
podujatí.
43 - Reštauračné a pohostinské služby; poskytovanie stravy a nápojov, reštaurácie, bufety, bary,
jedálne a kaviarne; príprava a dodávka jedál na
objednávku.

(540) LIVE!
(731) LIVE !, a. s., Hodžova 13, 010 01 Žilina, SK;
(731) APEX EURO, s. r. o., Pod záhradami 9, 841 02
Bratislava, SK;

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

1210-2004
14.4.2004
6, 19, 20, 37, 40
6 - Kovový stavebný materiál, kovové kovanie
nábytkové, na okná a dvere.
19 - Okná, dvere, zárubne s výnimkou kovových.
20 - Nábytok.
37 - Montáž a servisné práce v oblasti nábytkárskej výroby, okien a dverí.
40 - Spracovanie dreva, sušenie dreva.

(540) LIPORTA
(731) LIPORTA, s. r. o., Pri Majeri 647/15, 956 21 Jacovce, SK;

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

1240-2004
16.4.2004
17, 19, 20, 27, 37
17 - Samolepiace fólie, fólie, dverové výlisky
z plastov (ako polotovary).
19 - Dvere; dvere potiahnuté fóliou; dverové rámy; dverové prahy; dvere renovované (s výnimkou kovových), drevené zárubne; obložkové zárubne; zárubne potiahnuté s fóliou; renovovaná
zárubňa.
20 - Dverové obloženia (s výnimkou kovových).
27 - Tapety (papierové), tapety (s výnimkou textilných).
37 - Renovácia dverí, zárubní, kuchynských liniek, dvierok; oprava dverí a zárubní; poťahovanie povrchov fóliou.
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(540) PALTEX
(731) DIMEX - SLOVENSKO, s. r. o., Turčianské
Kľačany 160, 038 61 Vrútky, SK;

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

1241-2004
16.4.2004
16, 35, 39, 41
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, periodické a neperiodické tlačoviny, noviny, časopisy, knihy, brožúry, príručky,
publikácie, zošity, zoznamy, kalendáre, katalógy,
plagáty, prospekty, fotografie, knižné záložky,
nálepky, samolepiace fólie, obalové materiály
z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach,
plastikové obaly, vrecúška a tašky ako obalové
materiály, reklamné materiály z papiera patriace
do triedy 16.
35 - Reklamná činnosť a rozširovanie reklamných materiálov, sprostredkovanie reklamy
a sprostredkovanie rozširovania reklamných materiálov, sprostredkovanie v oblasti obchodu s tovarmi, vydávanie reklamných materiálov, poradenstvo odborné obchodné.
39 - Prenájom a sprostredkovanie prenájmu motorových a nemotorových vozidiel.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávanie reklamných a náborových textov, sprostredkovanie v oblasti vydavateľskej činnosti.

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

(540)

(731) Recar, a. s., Svätoplukova ul. č. 1, 821 09 Bratislava, SK;

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

1242-2004
16.4.2004
1, 11, 40
1 - Chemické prípravky na laboratórne analýzy,
chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske
a zverolekárske účely), priemyselné chemikálie,
číriace prípravky, chemické prípravky na čistenie
vody, diagnostické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely,
dolomit na priemyselné účely, filtračné materiály
(technické prípravky, minerálne látky, plastické
látky v surovom stave), keramické materiály vo
forme častíc ako filtre alebo na použitie ako prostriedky na filtrovanie, meniče iónov (chemické
látky a prípravky), silikáty, chemické látky na
zlepšenie pôd.
11 - Filtre na pitnú vodu, čistiace zariadenia na
odpadové vody, zariadenia na úpravu alebo filtrovanie vody.
40 - Dekontaminácia nebezpečných odpadov, likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, spaľovanie
odpadu, spracovanie odpadu, úprava vody.

1245-2004
16.4.2004
343 087
13.2.2004
CZ
37, 42
37 - Geotechnický dozor na stavbách; vrtné práce
jadrové aj ostatné vrty, jadrové vŕtanie na sucho;
vystrojené monitorovacie vrty, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác, ktoré súvisia
s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemných komunikácií; výstavba a prevádzka monitorovacích systémov podzemných vôd; zlepšovanie
zemín pojivami; stabilizácia zemín pomocou špeciálnych metód; úpravy a sanácie plání vrátane
podkladových vrstiev.
42 - Inžiniersko geologické prieskumy s vyhodnotením všetkých typov stavieb; projektovanie; odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; prieskumy znečistenia horninového prostredia
a podzemných vôd; ekologické audity; návrhy,
čerpacie a stúpacie skúšky vrátane vyhodnotení;
vykonávanie penetračných skúšok a vyhodnotenie
podľa noriem; príprava receptúr na zlepšovanie
zemín; konzultácia, poradenstvo, expertízy, výpočty a riešenie problémov vo všetkých odboroch
geotechniky vrátane zaisťovania vstupných dát na
výpočty a zaisťovanie vzoriek na skúšky; merania
miery zhutnenia a únosnosti základových pôd, násypov, líniových dopravných aj hydrotechnických
stavieb; stanovenie deformačného modulu podložia a podložných vrstiev; statické zaťažovacie skúšky pilót vrátane vyhodnotenia stanovenia únosnosti pilót, mikropilót a základových spár; meranie
objemovej hmotnosti v teréne; geotechnický monitoring pórových tlakov; meranie nerovnosti pomocou laty; laboratórne skúšky v oblasti zemín, kameniva a sypkých hmôt; poľné skúšky zemín, kameniva a sypkých hmôt na dopravné stavby; vzorkovanie kameniva; vykonávanie skúšok potrebných na návrhy a posúdenie založenia všetkých druhov stavieb; skúšky na dopravné a inžinierske stavby, vodné stavby (sypané hrádze); poľné skúšky ciest, diaľnic a železníc; konzultácie
v odbore dopravných stavieb na zemné práce.

(540) GEOSTAR
(731) GEOSTAR, spol. s r. o., Černovická 13, 617 00
Brno, CZ;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1247-2004
16.4.2004
9
9 - Pamäte počítačov; počítače; periférne zariadenia počítačov; monitory (počítačový hardvér);
počítač - zápisník (notebook).

(540)

(540) SLOVAKITE
(731) IPRES inžiniering, s. r. o., Dúbravská cesta 9,
841 05 Bratislava, SK;
(591) čierna, biela, červená
(731) BGS -Distribution, a. s., Stará Vajnorská 21, 831 04
Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1248-2004
16.4.2004
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

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

(540) BELOVICA
(731) IMPERATOR, s. r. o., Drietoma 184, 913 03
Drietoma, SK;

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

1249-2004
16.4.2004
33
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
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1279-2004
20.4.2004
6, 35, 43
6 - Drôt, drôtené pletivo, jemné drôtené pletivo,
drôtené pletivo uzlové, drôty z obyčajných kovov, háčiky (železiarsky tovar), hliníkový drôt,
rozperky (kolíky) kovové, klince, kľúče, stavebné kovania, kovové krúžky, kovové koše, medený drôt neizolovaný, oceľový drôt, kovové pletivo, ostnatý drôt, pružiny (železiarsky tovar), kovové reťaze, kovové rošty, kovové ploty, spájkovací drôt, kovové drôty a tyče na zváranie, drobný železiarsky tovar.
35 - Reklama, účtovníctvo, odborné obchodné
poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov,
profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, odborné účtovné poradenstvo.
43 - Jedálne a závodné jedálne, bufety (rýchle
občerstvenie), prázdninové tábory (ubytovacie
služby), samoobslužné reštaurácie, reštaurácie
(jedálne), kaviarne, hotelierske služby.

(540)

(591) modrá, žltá, červená, zelená, zlatá, béžová
(731) IMPERATOR, s. r. o., Drietoma 184, 913 03
Drietoma, SK;

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

1276-2004
20.4.2004
5, 30, 32
5 - Výživové a dietetické doplnky na lekárske
účely, posilňujúce prípravky - toniká, potrava na
farmaceutické účely, liečivé čaje, čajové extrakty
a prípravky z nich, extrakt flavonoidového komplexu, antioxidanty, rastlinné extrakty a prípravky z nich na lekárske účely, liečivé rastliny, bylinkové čaje na lekárske použitie, liečivé nápoje,
tekuté lieky, lieky vo forme nápojov, tinktúry, vitamínové prípravky, esencie na lekárske účely,
minerálne vody na lekárske účely, biologické
prípravky na lekárske účely, dietetické nápoje
upravené na lekárske účely, chemické prípravky
na lekárske účely, medicinálne infúzie, dietetické
potraviny prispôsobené na medicínske účely.
30 - Výživové a dietetické doplnky bez liečivých
účinkov, čaj, nápoje na báze čajov, rastlinné extrakty a prípravky z nich nie na lekárske účely,
prísady do nápojov iné ako esencie.
32 - Esencie na prípravu nápojov, minerálne vody, prípravky na výrobu minerálnych vôd, nealkoholické nápoje, nápoje z nealkoholických štiav,
nealkoholické výťažky z ovocia, vody, stolové
vody, sýtené vody, prípravky na výrobu sýtených
vôd, sódová voda.

(540) MATUZALEM
(731) NIKA, spol. s r. o., Nová 135, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(591) červenohnedá
(731) AREPO, s. r. o., Družstevná 231, 906 12 Hradište pod Vrátnom, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

1280-2004
20.4.2004
6, 35, 43
6 - Drôt, drôtené pletivo, jemné drôtené pletivo,
drôtené pletivo uzlové, drôty z obyčajných kovov, háčiky (železiarsky tovar), hliníkový drôt,
rozperky (kolíky) kovové, klince, kľúče, stavebné kovania, kovové krúžky, kovové koše, medený drôt neizolovaný, oceľový drôt, kovové pletivo, ostnatý drôt, pružiny (železiarsky tovar), kovové reťaze, kovové rošty, kovové ploty, spájkovací drôt, kovové drôty a tyče na zváranie, drobný železiarsky tovar.
35 - Reklama, účtovníctvo, odborné obchodné
poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov,
profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, odborné účtovné poradenstvo.
43 - Jedálne a závodné jedálne, bufety (rýchle
občerstvenie), prázdninové tábory (ubytovacie
služby), samoobslužné reštaurácie, reštaurácie
(jedálne), kaviarne, hotelierske služby.

(540) BULWARK
(731) AREPO, s. r. o., Družstevná 231, 906 12 Hradište pod Vrátnom, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1281-2004
21.4.2004
5, 22
5 - Lekárničky nie ako nábytok, naplnené lekárničky, prenosné plné lekárničky, autolekárničky;
obväzový materiál; zdravotnícke alebo chirurgické obväzy; tlakové obväzy; ovínadlá; ovínadlá
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.
22 - Laná na vlečenie vozidiel; laná s výnimkou
kovových.

(540)

(591) čierna, modrá, žltá
(731) Ing. Dušan Demín - DEMÍN - TWIN, Novozámocká 47, 942 01 Šurany, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1282-2004
21.4.2004
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, chladiace zmesi do motorov vozidiel, 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.

(540)

(591) modrá, ružová, čierna, biela
(731) Ing. Dušan Demín - DEMÍN - TWIN, Novozámocká 47, 942 01 Šurany, SK;

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

1284-2004
21.4.2004
35, 36, 37, 39, 41, 42, 43
35 - Poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poradenstvo
a manažment pre podniky; dekorácia a aranžovanie výkladov; obchodný manažment, sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov, reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
pre zákazníkov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo
podnikateľský prieskum; prenájom reklamných
materiálov; uverejňovanie reklamných textov;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na
propagáciu predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov;
prenájom reklamných plôch; podpora predaja
(pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka,
sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom
katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií, reklamná, inzertná a propagačná činnosť
prostredníctvom akéhokoľvek média prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete;
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov, a to reklamného charakteru, multimediálnych informácií, inzercie a marketingu; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie obchodných vzťahov.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; realitné
kancelárie; správa nehnuteľností; obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností,
sprostredkovanie finančných služieb, oceňovanie
(poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lízing, predaj na splátky; úverové financovanie predaja; vydávanie kreditných kariet, poskytovanie finančných informácií, informácií o poistení.
37 - Služby v oblasti stavebníctva; pomocné
služby v oblasti stavebníctva; stavebný dozor;
stavebné informácie; prenájom náradia a stavebných materiálov; opravárenské, montážne
a inštalačné služby.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov,
prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie
tovaru, dovoz, doprava; doručovanie tovaru; preprava nábytku; prepravné služby, poskytovanie
informácií o doprave, preprave a uskladnení.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov
a školení (manažérske služby); zverejňovanie
textov okrem reklamných textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií; tvorba, požičiavanie, distribúcia videa;
sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských
podujatí; sprostredkovanie premietania filmov;
prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; organizačné zabezpečenie výstav;
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piera alebo plastických hmôt; výrobky z kartónu,
lepenky; lepenkové alebo papierové škatule,
plastové fólie na balenie; baliace materiály.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; reklama; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných alebo náborových textov; vydávanie
reklamných alebo náborových textov; prenájom
reklamných priestorov (plôch); propagácia v oblasti
obchodu a reklamy.
39 - Distribúcia tlačovín a tlače; distribúcia tovaru na dobierku.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; vydávanie (on line-) kníh
a časopisov a v elektronickej forme; vydávanie
kníh; edičná činnosť; nakladateľská činnosť.

prenájom videopások; rozmnožovanie nahraných
nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, zverejňovanie a vydávanie kníh, revuí
a magazínov, časopisov, poskytovanie informácií
o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy,
poskytovanie informácií o výchove a vzdelávaní.
42 - Inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva.
43 - Služby barov; rýchle občerstvenie (bufety);
hotelierske služby; kaviarne, prenájom prednáškových sál; prenájom prenosných stavieb; príprava a dodávka jedla na objednávku do domu;
reštaurácie; samoobslužné reštaurácie; hotely;
prenájom prechodného ubytovania; sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb,
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).
(540) SHOPPING PALACE
(731) SORAVIAINVEST, spol. s r. o., Studená 6, 821 04
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

1289-2004
21.4.2004
16, 35, 39, 41
16 - Tlačoviny; knihy; brožované knihy; časopisy; publikácie; príručky; brožúry; ročenky; kalendáre; noviny; obežníky; katalógy; plagáty; tlačivá; obaly (papierenský a papiernický tovar);
papierové obaly na spisy; obaly na doklady; spisové obaly (zaraďovače); obálky; vrecia a vrecká
z papiera alebo plastických hmôt; výrobky z kartónu, lepenky; lepenkové alebo papierové škatule; plastové fólie na balenie; baliace materiály.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; reklama; zásielkové reklamné služby; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných alebo náborových textov; vydávanie
reklamných alebo náborových textov; prenájom
reklamných priestorov (plôch); propagácia v oblasti
obchodu a reklamy.
39 - Distribúcia tlačovín a tlače; distribúcia tovaru na dobierku.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; vydávanie (on line-) kníh
a časopisov v elektronickej forme, vydávanie
kníh; edičná činnosť; nakladateľská činnosť.

(540) Aktualizácie od PORADCU
(731) PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

1290-2004
21.4.2004
16, 35, 39, 41
6 - Tlačoviny; knihy; brožované knihy; časopisy;
publikácie; príručky; brožúry; ročenky; kalendáre; noviny; obežníky; katalógy; plagáty; tlačivá;
obaly (papierenský a papiernický tovar); papierové obaly na spisy; obaly na doklady; spisové
obaly (zaraďovače); obálky; vrecia a vrecká z pa-
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(540) Veselo i vážne
(731) PORADCA, s. r. o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

1296-2004
21.4.2004
3
3 - Lak na nechty; lak na nechty MOYRA; lesk
na pery; kontúrka na pery - tekutá; kontúrka na
pery klasická; kontúrka na pery automatická; ceruzka na oči klasická; ceruzka na oči automatická; ceruzka too much - obojstranná; ceruzky na
oči hrubé - obojstranná; ceruzka na obočie s kefkou; očná linka - plastic; očný tieň - ceruzka hrubá; očný tieň - stick; očný tieň s aplikátorom - mono; očný tieň - trio; púder - Mosaic; make up
- STICK; make up - CREAM; púder líčka - GUĽÔČKY 2 v 1; korektor - obojstranný; ceruzka
hrubá s glitrami; očná linka - téglik; riasenka;
strúhadlo 2 v 1; paleta očných tieňov.

(540)

(731) Mgr. art. Peter CSIBA - R.A.P., Medveďov 95,
930 07 Medveďov, SK;

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

1299-2004
22.4.2004
25, 29, 30, 32
25 - Odevy, tričká; obuv, tenisky; pokrývky hlavy, šiltovky.
29 - Mrazené polotovary, ako sú zeleninové a mäsové fašírky; mrazená zelenina; mrazené zeleninové zmesi; mäsové výrobky, ako sú údeniny,
salámy, klobásy, šunka, párky, tlačenka, paštéty.
30 - Mrazené polotovary, ako je pizza; žuvačky.
32 - Nealkoholické nápoje; pivo.
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(540)

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

(731) Tunová Mária, Mgr., Nábr. Mládeže 15, 949 01
Nitra, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

1302-2004
22.4.2004
7, 12, 42
7 - Dopravné pásy.
12 - Pneumatiky.
42 - Projektovanie dopravných systémov.

(540) VVV SLOVAKIA
(731) Ing. LAKO Daniel - DELTAS, Vodárska 1243/4,
020 01 Púchov, SK;

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

1303-2004
22.4.2004
29, 35, 39
29 - Mäso; konzervované mäso; mäsové výťažky; šunka; údeniny.
35 - Odborné obchodné poradenstvo; sprostredkovanie obchodu s uvedeným tovarom.
39 - Skladovanie a preprava mäsa a mäsových
výrobkov.

(540)

(731) Peter Fabuš - FABUŠ, Borčice 37, 018 53 Borčice, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

1304-2004
22.4.2004
344520
18.3.2004
CZ
29, 30
29 - Mlieko, syr a mliečne výrobky.
30 - Mliečne dezerty, zmrzlina.

(540) POHÁDKA
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

1305-2004
22.4.2004
344 521
18.3.2004
CZ
29, 30
29 - Mlieko, syr a mliečne výrobky.
30 - Mliečne dezerty, zmrzlina.

(540) MLSÍK
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

1306-2004
22.4.2004
9, 16, 38, 39, 41, 42
9 - Nosiče informácií všetkých druhov vrátane
zvukových a obrazových, nahraných aj nenahraných záznamov vrátane ich obalov; nahrané i nenahrané nosiče zvuku a/alebo obrazu; elektronické publikácie; softvér; prístroje a zariadenia na
reprodukciu zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov všetkých druhov.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky všetkých
druhov, knihy, časopisy, hudobniny, plagáty a fotografie.
38 - Rozširovanie zvuku a obrazu prostredníctvom informačných dátových sietí.
39 - Distribúcia zvukových a zvukovo-obrazových snímok a záznamov všetkých druhov, tlačovín a polygrafických výrobkov všetkých druhov.
41 - Služby nahrávacích štúdií a videoštúdií, filmových ateliérov; prenájom nahrávacích štúdií;
produkcia, zaobstarávanie a rozširovanie zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov všetkých druhov, publikácií obsahujúcich
hudobné diela, literárnych, vedeckých a umeleckých diel; výchovná a zábavná činnosť; vydavateľstvo s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov; prenájom a požičiavanie nosičov zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových záznamov a nahrávacích zariadení; agentúrna činnosť v oblasti kultúry a umenia vrátane
organizovania a usporadúvania kultúrnych a zábavných podujatí; prevádzkovanie galérií; výroba
audiovizuálnych programov; poradenstvo vo
vzťahu k uvedeným službám a poskytovanie
informácií o uvedených službách.
42 - Poskytovanie softvéru; odborné poradenstvo
v audiovizuálnom odbore; spravovanie autorských a príbuzných práv; získavanie nakladateľských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým
dielam; zabezpečovanie a sprostredkovanie prevodu týchto práv, získavanie autorských práv,
práv výkonných umelcov a práv výrobcov zvukových a obrazových záznamov vrátane zabezpečenia a sprostredkovania prevodu práv na
všetky druhy použitia takýchto záznamov; tvorba, spracovanie a prenájom webových stránok.
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(540)

(731) SUPRAPHON, a. s., Palackého 1, 112 99 Praha 1, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1309-2004
22.4.2004
32, 33
32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov, najmä
vína s výnimkou pív.

(540)

(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)
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1312-2004
22.4.2004
78/394809
1.4.2004
US
5
5 - Farmaceutické prípravky pre ľudské použitie.

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

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

1314-2004
23.4.2004
5, 35, 44
5 - Farmaceutické výrobky, dietetické látky upravené na lekárske účely.
35 - Propagačná činnosť, reklama, kancelárske
práce, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
obchodná administratíva.
44 - Lekárske, veterinárne a hygienické služby.

(540)

(731) VÍNO NITRA, spol. s r. o., Vinárska 1, 951 41
Lužianky, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

1310-2004
22.4.2004
78/332316
24.11.2003
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu obezity, diabetu, inkontinencie, kardiovaskulárnych ochorení, chorôb a porúch centrálneho
nervového systému, záchvatov, mŕtvice, rakoviny, zápalov a zápalových ochorení, respiračných
a infekčných chorôb, autoimunitných ochorení;
farmaceutické prípravky na liečbu a prevenciu
odvrhnutia transplantátov pevných orgánov; farmaceutické prípravky, najmä antibiotiká, antimykotiká, protivírusové prípravky a imunosupresíva.

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

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

1311-2004
22.4.2004
78/354881
21.1.2004
US
5
5 - Farmaceutické prípravky pre ľudské použitie.

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

(591) zelená, červená, biela, čierna
(731) Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, D-12489
Berlin, DE;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

1315-2004
23.4.2004
5, 35, 44
5 - Farmaceutické výrobky, dietetické látky upravené na lekárske účely.
35 - Propagačná činnosť, reklama, kancelárske
práce, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
obchodná administratíva.
44 - Lekárske, veterinárne a hygienické služby.

(540)

(731) Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, D-12489
Berlin, DE;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

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

1316-2004
23.4.2004
29
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia,
mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
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(540)

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

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

1326-2004
23.4.2004
16, 37, 42
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny,
časopisy, tlačivá a kancelárske potreby uvedené
v triede 16, kancelárska technika uvedená v triede 16.
37 - Stavebné činnosti, asfaltovanie, stavebný dozor, stavebné informácie, murovanie, murárstvo,
utesňovanie stavieb, izolovanie stavieb, demolácia budov, čistenie komínov, čistenie a opravy
kotlov, montáž a opravy pecí, protihrdzová úprava, výstavba a opravy skladov, štukovanie, sadrovanie, obkladačské práce, prenájom stavebných
strojov a zariadení, interiérové maľovanie a natieranie, klampiarstvo a inštalatérstvo, montovanie lešení, izolovanie proti vlhkosti, montáž
a opravy vykurovacích zariadení; stavebná činnosť v oblasti inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb; inštalácia, montáž,
údržba a opravy strojných a priemyselných zariadení, pokrývačské práce na strechách budov,
výstavba obchodných a veľtržných stánkov.
42 - Inžinierska činnosť v investičnej výstavbe,
projektová činnosť v investičnej výstavbe, štúdie
technických projektov, projektovanie stavieb, zostavovanie stavebných výkresov, strojársky a technický prieskum, technické expertízy.

(540)

(731) TPA KOŠICE, s. r. o., Kpt. Nálepku 1/U, 040 01
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

1328-2004
23.4.2004
2, 9, 16, 35, 37, 38, 42
2 - Tonery, zásobníky tonerov, doplňovacie zásobníky tonerov do tlačiarní, faxov, kopírovacích
strojov, pasty pre tlač, doplňovacie súpravy
atramentov pre atramentové tlačiarne.
9 - Dáta, databázy a iné informačné produkty na
elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov a v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach všetkých druhov, súvisiaci softvér a hardvér, nosiče dát všetkých druhov, najmä diskety,

CD-romy, magnetické disky, optické disky, DVD
a pod., elektronické siete, multimediálne aplikácie, multimediálne informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy
v elektronickej podobe, nahraný softvér na CD
a DVD diskoch a magnetických médiách, audiovizuálne programy, audioprogramy, nahrané hudobné diela, nahrané zvukové a zvukovo-obrazové záznamy, obaly na zvukové nosiče a videokazety, výpočtová a kancelárska technika, tlačiarne,
faxy, kopírovacie stroje, počítače, notebooky,
monitory, skenery, doplnkové vybavenie k počítačom, napr. myši, klávesnice a pod., diskety
a programové vybavenie, spotrebný materiál na
uvedené zariadenia zaradené v tejto triede, telekomunikačná technika, hlavne telefónne prístroje
s drôtom aj bezdrôtové, vizuálne telefóny a prístroje na videotext, mobilné telefóny, mobilné
rádiotelegrafické prístroje, terminálne účastnícke
telefónne stanice, zariadenia na reprodukciu dát,
telecomputery, spotrebná elektronika, elektronická zabezpečovacia technika, informačné, meracie, monitorovacie a riadiace systémy, prístroje
a zariadenia, analógové a digitálne karty.
16 - Papier, výrobky z papiera zaradené v tejto
triede, periodické a neperiodické publikácie, knihy, časopisy, brožúry, fotografie, plagáty, pohľadnice, pohľadnice ilustrované so zvukovou
nahrávkou, kalendáre, samolepky, obtlačky, papierové a umelohmotné tašky, ceruzky, perá
a pastelky, papierové obaly všetkých druhov zaradené v tejto triede, papierové servítky a obrusy,
papierové vlajky, čapice a tienidlá, informačné
a reklamné produkty v papierovej forme, dáta
a databázy všeobecne na papierových nosičoch,
písmená pre tlačiarne, štočky, umelecké alebo
ozdobné predmety z papiera zaradené v tejto
triede.
35 - Obchodný prieskum, prieskum trhu, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, pomoc pri riadení obchodných a priemyselných
podnikov, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
služby a poradenstvo v obchodnej činnosti,
obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
obchodné alebo podnikateľské informácie, marketingové štúdie, organizačné poradenstvo, sprostredkovanie v oblasti prevádzkovania siete obchodov, obchodných stredísk, sprostredkovanie
obchodných
kontaktov,
uskutočňovanie
obchodných operácií, informačná a poradenská
činnosť na obchodné a reklamné účely, komerčné
využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb, on--line
inzercia, propagačná, reklamná a inzertná činnosť, predvádzanie tovaru, reprodukcia a kopírovanie dokumentov.
37 - Montáž, opravy a servis elektronických prístrojov a výpočtovej techniky uvedených v triede
9, inštalácia, montáž a opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení na spracovanie informácií, inštalácia, revízia a údržba počítačových
sietí, inštalácia elektrických spotrebičov, opravy
a inštalácia reprodukčnej techniky.
38 - Šírenie elektronických časopisov, elektronických periodík a kníh v elektronickej podobe
prostredníctvom počítačovej siete, internetu, pomocou satelitov a pod., výmena a šírenie správ
a informácií, služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu prostredníctvom informačných
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a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete internet, satelitu a pod., rozširovanie, zverejňovanie a prenos informácií prostredníctvom
informačných a telekomunikačných prostriedkov
a sietí, satelitov a pod.
42 - Tvorba a prenájom softvéru, programovanie
internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie a modelovanie 3D
animácií, tvorba interaktívnych a grafických
programov, tvorba multimediálnych dokumentov, prezentácií, aplikácií, katalógov a pod, konštrukcia WWW prezentácií a riešenie WWW
serverov, tvorba počítačovej animácie a vizualizácie, tvorba programových projektov, tvorba informačných databáz, elektronických časopisov,
periodík, kníh, tvorba a správa internetových
stránok.

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

(540) AEGIS
(731) Aegis, s. r. o., 28. pluku 7, 101 00 Praha 10, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

1329-2004
23.4.2004
24, 25, 35
24 - Tkaniny, záclony, posteľná bielizeň, lôžkoviny, prestieradlá, obrusy, prikrývky vrátane cestovných prikrývok, poťahy patriace do triedy 24,
drobné kusové textilné výrobky ako uteráky,
vreckovky a pod.
25 - Odevy, bielizeň, saká, nohavice, svetre, pulóvre, bundy, košele, obleky, sukne, plášte, kostýmy, blúzky, spodná bielizeň, pyžamá, plavky,
zástery, župany, turistické odevy, pracovné odevy, odevy na voľný čas, najmä na šport, odevné
doplnky, kravaty, motýliky, šály, rukavice, klobúky, čapice, čiapky, ponožky, podkolienky,
pančuchy, traky, baretky, šatky, šály, obuv, športová obuv, topánky, šľapky, klobučnícky tovar.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom (zaisťovanie odbytu, zastupovanie pri obchodných
rokovaniach, dojednávanie obchodných podmienok).

(540) AXIRYA
(731) MYGA, s. r. o., Březinova 3984/99, 586 01 Jihlava, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

1331-2004
23.4.2004
1
1 - Aktivovaná bieliaca hlinka a prírodná bieliaca
hlinka.
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1332-2004
24.4.2004
197305
24.10.2003
CZ
18, 25, 28, 35
18 - Batohy, batohy horolezecké, batohy turistické, batohy detské, brašne lovecké, turistické palice, imitácie kože, kabelky, kľúčenky, pokrývky
z kožušiny, chlebníky, pásky z kože, závesné pásy na nosenie z kože, kožené popruhy, závesné
remene kožené, kožené vaky, kožené vrecia, závesné tanistry, brašne na náradie, obaly na odevy
(cestovné), kožené puzdrá, kožené tašky, torby,
kabely, cestovné tašky, kufre, dáždniky, slnečníky.
25 - Odevy pánske, dámske, detské, odevy určené pre šport a voľný čas, bundy, bundy športové
s kapucňou, športové kombinézy, tričká, polokošele, mikiny, tepláky, športové súpravy, šortky,
leginy, pletené odevy, nepremokavé odevy, plavky, vetrovky, športové dresy, tielka, pulóvre, vesty, opasky, remene, traky, bielizeň (osobná spodná), ponožky, športová obuv, kopačky, odevné
doplnky - šály, šatky, pokrývky hlavy, rukavice,
čelenky, obuv, športová obuv, lyžiarske topánky.
28 - Športové potreby, potreby na športové hry
a športové náradie určené na voľný čas, rekondíciu, a regeneráciu patriace do triedy 28, náradie
na letné a zimné športy, posilňovacie stroje a prístroje pre telesné cvičenia, športové trenažéry,
hry, hry stolné a do miestnosti, hry plážové a do
bazénov, hračky, biliardové stoly, rybárske potreby, lukostrelecké náradie, bazény plavecké,
detské, nafukovacie, patriace do triedy 28, plutvy
na plávanie, korčule, hokejové puky, športové
palice, čepele, športový ochranný výstroj - helmy, chrániče, lopty, lyže, vodné lyže, lyže surfovacie, surfovacie dosky, potreby na loptové
športy, tenisové rakety, závesné klzáky, snowboardy, skejtbordy, sánky.
35 - Prevádzkovanie obchodnej siete, obchodných stredísk, marketov, riadenie obchodných
činností siete obchodov, obchodná informačná
a poradenská činnosť, sprostredkovanie predaja
a nákupu tovarov, poskytovanie obchodných
informácií o tovaroch a službách pomocou internetu.

(540)

(731) Marvan Petr, Brodce 21, 257 41 Týnec nad Sázavou, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(540)
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(731) Taiko Chemical Industries Sdn Bhd, No. 39, Persiaran Zarib 1, Taman Pinji Mewah, 31500 Lahat, Perak Darul Ridzuan, MY;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

1333-2004
26.4.2004
35, 41, 43
35 - Správa hotelov; reklama, prenájom reklamných plôch, prenájom reklamných materiálov,
rozširovanie reklamných alebo inzertných materiálov, vydávanie, zverejňovanie, oznámenie, vyhlásenie a publikovanie reklamných alebo inzertných textov, spracovanie textov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; obchodné ale-
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bo podnikateľské informácie, organizovanie komerčných a reklamných výstav; prenájom predajných automatov.
41 - Nakladateľské a vydavateľská činnosť; elektronické publikovanie; prevádzkovanie a prenájom zariadení slúžiacich na výchovu, vzdelávanie, zábavu, rozptýlenie, regeneráciu a rekondíciu vrátane športových zariadení; prevádzkovanie
a prenájom herní a kasín; služby pre zábavu,
oddych, rozptýlenie, regeneráciu a rekondíciu;
zábavné parky, diskotéky, estrády, kabarety, varieté; usporadúvanie súťaží krásy; výchovnozábav-né klubové služby; nočné kluby; prevádzkovanie hier on-line (z počítačovej siete); nahrávanie videokaziet; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; sprostredkovateľská
a obstarávateľská činnosť v uvedených oblastiach tejto triedy; informácie o možnostiach výchovy, vzde-lania, zábavy, rozptýlenia a športového vyžitia.
43 - Ubytovacie služby (hotely, penzióny), hotelové služby; barové služby, reštaurácie, samoobslužné reštaurácie, kaviarne, bufety; automaty
(rýchle občerstvenie); hostinská činnosť; poskytovanie a rezervácia prechodného ubytovania,
služby motelov, turistické nocľahárne; sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v uvedených oblastiach tejto triedy; odborné poradenstvo
v uvedených oblastiach tejto triedy.

(540) NOČNÁ SMENA
(731) REAL COMPANY, spol. s r. o., Filipova 12, 635 00
Brno, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1334-2004
26.4.2004
35, 41, 43
35 - Správa hotelov; reklama, prenájom reklamných plôch, prenájom reklamných materiálov,
rozširovanie reklamných alebo inzertných materiálov, vydávanie, zverejňovanie, oznámenie, vyhlásenie a publikovanie reklamných alebo inzertných textov, spracovanie textov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; obchodné alebo podnikateľské informácie, organizovanie komerčných a reklamných výstav; prenájom predajných automatov.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť; elektronické publikovanie; prevádzkovanie a prenájom zariadení slúžiacich na výchovu, vzdelávanie, zábavu, rozptýlenie, regeneráciu a rekondíciu vrátane športových zariadení; prevádzkovanie
a prenájom herní a kasín; služby na zábavu, oddych, rozptýlenie, regeneráciu a rekondíciu; zábavné parky, diskotéky, estrády, kabarety, varieté; usporadúvanie súťaží krásy; výchovno-zábavné klubové služby; nočné kluby; prevádzkovanie
hier on-line (z počítačovej siete); nahrávanie videokaziet; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v uvedených oblastiach tejto
triedy; informácie o možnostiach výchovy, vzdelania, zábavy, rozptýlenia a športového využitia.
43 - Ubytovacie služby (hotely, penzióny), hotelové služby; barové služby, reštaurácie, samoobslužné reštaurácie, kaviarne, bufety; automaty

(rýchle občerstvenie); hostinská činnosť; poskytovanie a rezervácia prechodného ubytovania,
služby motelov, turistické nocľahárne; sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v uvedených oblastiach tejto triedy; odborné poradenstvo
v uvedených oblastiach tejto triedy.
(540) NACHTSCHICHT
(731) REAL COMPANY, spol. s r. o., Filipova 12, 635 00
Brno, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1335-2004
26.4.2004
29
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, kompóty,
vajcia, mlieko a mliečne výrobky, syry všetkých
druhov, jedlé oleje a tuky.

(540) TOMÍČEK
(731) BEL Sýry Česko a. s., Pražská 218, 675 26 Želetava, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

1336-2004
26.4.2004
36, 39, 41
36 - Finančné, konzultačné služby (finančné), lízing (finančný-), sprostredkovanie (maklérstvo).
39 - Prenájom automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom vozidiel, sprostredkovanie prepravy.
41 - Školenie.

(540)

(591) modrá, červená
(731) ISTROLEASING, s. r. o., Medená 22, 811 01
Bratislava, SK;

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

1337-2004
26.4.2004
6, 40
6 - Plech.
40 - Úprava a spracovanie kovov.

(540)

(731) LASERKOV, akciová spoločnosť, Hospodársky
dvor, 044 73 Buzica, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1338-2004
26.4.2004
6, 9, 19, 37, 39, 42
6 - Kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; kovové doplnkové zariadenia ciest
a komunikácií, napríklad: odrazky do zvodidiel,
zvislé dopravné značky a zariadenia, retardéry.
9 - Svetelné alebo mechanické dopravné značky;
svetelné alebo mechanické doplnkové zariadenia
ciest a komunikácií, napríklad: dopravné gombíky, dopravné kužele, retardéry, blikače, semafory, majáky.
19 - Cestné značky (pásy a platne zo syntetických materiálov); nekovové značky s výnimkou
svetelných a mechanických; nekovové doplnkové
zariadenia ciest a komunikácií, napríklad: reflexné fólie, bezpečnostné vodiace prahy, výstražné
terče, smerové koly, dopravné kužele, vodorovné
dopravné značenie.
37 - Dozor nad stavbami; stavebné informácie;
stavebníctvo (stavebná činnosť); stavebný dozor;
dopravné značenie ciest, parkovísk a priemyselných plôch; obkladačské a dláždičské práce.
39 - Dovoz, doprava, nákladná doprava (kamiónová), služby v doprave a preprave.
42 - Stavebné výkresy (vypracovanie).

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1341-2004
26.4.2004
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérii a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných
súťaží.

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

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

1342-2004
26.4.2004
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných
súťaží.

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

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

1343-2004
26.4.2004
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných
súťaží.

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

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(591) biela, čierna, červená
(731) SATES, s. r. o., Mládežnícka 326, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1339-2004
26.4.2004
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérii a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných
súťaží.

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

1344-2004
26.4.2004
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných
súťaží.

(540) ŠŤASTNÁ 7
(731) TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

1345-2004
26.4.2004
41
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných
súťaží.

(540) TRESK - PLESK
(731) TIPOS, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1358-2004
26.4.2004
6, 7, 11, 12, 19, 37, 42
6 - Kovový stavebný materiál; prenosné stavby
z kovu; kovové armatúry pre potrubia na vzduch;
kovové konštrukcie na bazény; kovové brány,
dvere, dverové rámy a okná; kovové kľúče, kľučky; kovania na dvere, okná, kľučky; vystužovacie kovové materiály na stavbu budov; kovové
cestné zvodidlá; kovové cisterny; stavebné kovové dielce; drôtené pletivo; kovové laná; kovové
lešenia; oceľové konštrukcie, laná, pásy, rúry,
stožiare, trúbky, drôt a plech; kovové odkvapové
rúry; kovové podpery, podvaly; kovové potrubia;
kovové preklady; kovové zábradlia; kovový spojovací materiál; drobný železiarsky tovar.
7 - Stavebné stroje; betónové miešačky; cestné
stroje; dopravníky ako stroje; čistiace stroje; manipulátory; riadiace mechanizmy pre stroje, motory a hnacie stroje; rýpadlá; zametacie autá; žeriavy; autožeriavy.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie;
parné, elektrické a plynové kotly; zariadenia na
varenie, chladenie, mrazenie a sušenie; vetracie,
vodárenské a sanitárne zariadenia; časti uvedených zariadení patriacich do tejto triedy; potrubia
a rúry ako časti sanitnej inštalácie; ohrievače vody; zariadenia na čistenie odpadových vôd; klimatizačné zariadenia; saunovacie zariadenia; solárne kolektory; klimatizačné zariadenia pre automobily; zariadenia a stroje na čistenie alebo
úpravu vody.
12 - Vozidlá; nákladné vozidlá; stavebné a technologické vozidlá; vozidlá s hydraulickou rukou;
betónové miešačky (vozidlá); vyklápače ako časti nákladných áut; zdvižné zadnice ako časti pozemných vozidiel; smetiarske autá; polievacie
autá; chladiarenské autá; pojazdné dielne; časti
uvedených vozidiel a zariadení patriacich do tejto
triedy.
19 - Nekovový stavebný materiál; nekovové rúry
a potrubia pre stavebníctvo; nekovové prenosné
stavby; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; brány, dvere, okná, okenné a dverové rámy, okenice a žalúzie všetko s výnimkou kovových; dlažba, dlaždice a obkladačky všetko s výnimkou kovových; stavebné drevo; schodiská
s výnimkou kovových.
37 - Stavebná činnosť; dozor nad stavbami; montáž, údržba a opravy stavebných strojov; údržba
a opravy vozidiel; prenájom stavebných strojov
a zariadení.
42 - Architektonické služby; architektonické poradenstvo; stavebné expertízy ako inžinierske
práce; projektovanie stavieb; štúdie technických
projektov; vypracovanie stavebných výkresov.

(540) BCI
(731) BCI, a. s., M. R. Štefánika 32, 012 39 Žilina, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

1377-2004
27.4.2004
9, 16, 25, 35, 39, 41
9 - Nahraté audio- a/alebo videonosiče, programové vybavenie pre počítače, softvér a počítačové hry.
16 - Tlačoviny, brožúry, časopisy, knihy, fotografie, komiksy, kalendáre, papierové propagačné materiály.
25 - Odevy, tričká, mikiny.
35 - Reklama, televízna reklama, rozhlasová reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklama prostredníctvom mobilných
telefónov, reklamné agentúry, podpora predaja
(pre tretie osoby), produkcia reklamných spotov,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov,
sprostredkovateľská a poradenská činnosť
v oblasti reklamy, sprostredkovanie nákupu
a predaja filmov, reklám, zábavných a audiovizuálnych programov, sprostredkovanie nákupu
a predaja audiovizuálnej techniky, maloobchodné
služby v oblasti audiovizuálnej techniky, maloobchodné služby v oblasti filmov, zábavných
a audiovizuálnych programov, maloobchodná
činnosť s nahratými audio- a/alebo videonosičmi,
maloobchodná činnosť s počítačovými hrami,
maloobchodná činnosť so softvérom.
39 - Distribúcia televíznych programov, hraných
filmov, audio- a/alebo videonosičov.
41 - Produkcia televíznych programov, produkcia
rozhlasových programov, filmová tvorba, produkcia dokumentárnych filmov, fotografická reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie videopások, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, produkcia zábavných a audiovizuálnych programov, výroba publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov, služby filmových a nahrávacích štúdií, divadelné predstavenia, výroba divadelných alebo iných predstavení, služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov,
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí, organizovanie zábavných, kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí, organizovanie vzdelávacích, vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie športových súťaží, organizovanie
športových akcií a hier, organizovanie kultúrnospoločenských akcií a hier, organizovanie živých
vystúpení, vedomostné alebo zábavné súťaže
organizovanie prostredníctvom internetu alebo
telefónov a mobilných telefónov, zábavné parky,
rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava, pobavenie, plánovanie a organizovanie večierkov,
výchovno-zábavné klubové služby, služby fanklubov, informácie o možnostiach rozptýlenia,
informácie o možnostiach zábavy, služby technického zabezpečenia kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí, ozvučenie filmových
a audiovizuálnych programov, sprostredkovanie
a poradenská činnosť v uvedených oblastiach,
požičiavanie filmov, požičiavanie videopások,
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prenájom audionahrávok, prenájom audiovizuálnej techniky, poradenstvo v oblasti audiovizuálnej techniky, prenájom dekorácií, vydávanie kníh,
časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií, on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí), hranie o peniaze, organizovanie lotérií, organizovanie finančných hier.
(540) HOP-TROP
(731) J.A.M. FILM 1999, s. r. o., Gallayova 19, 841 02
Bratislava, SK;
(740) Chmelíková Jana, RNDr., Bratislava, SK;

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

1379-2004
28.4.2004
10, 11, 12, 35, 37
10 - Zariadenia na premiestňovanie, prepravu
alebo zdvíhanie invalidov, postihnutých alebo
chorých osôb, invalidné vozíky na lekárske účely, hydraulické alebo elektromechanické pojazdné zdviháky na prepravu postihnutých alebo chorých osôb, vrátane zdvihákov pre zdvíhanie osôb
z vane, chodítka pre postihnutých alebo chorých,
masážne a rehabilitačné vane na lekárske účely,
barly, podporné bandáže, ortopedické bandáže na
kĺby brušné pásy, zariadenia na fyzické cvičenie
na lekárske účely, dýchacie prístroje, fyzioterapeutické zariadenia, hydrostatické postele na lekárske účely, umelé končatiny, kreslá na lekárske
účely, lekárske prístroje a nástroje, nábytok vyrobený špeciálne na lekárske účely, nosidlá pre
chorých, nosidlá s kolieskami, špeciálne postele
vyrobené na lekárske účely, polohovacie lôžka
a postele na lekárske účely, posteľové misy,
ortopedické topánky, vankúše proti preležaninám.
11 - Sprchovacie kabíny, sprchovacie kúty, kúpeľové vane, kúpacie vane, pojazdné kúpacie vane, prenosné kabíny na parné kúpele, ohrievače
do postele, sanitárne, toaletné prístroje a zariadenia, vane na sedacie kúpele, toalety, vaňové príslušenstvo, vaňové zariadenia, prenosné záchody,
zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia.
12 - Dopravné prostriedky, zariadenia na pohyb
po zemi alebo vode, predovšetkým upravené pre
potreby invalidov, postihnutých alebo chorých
osôb, invalidné vozíky, elektrické invalidné vozíky, elektromobily, zdvižné vozíky, detské kočíky, kolieska do vozíkov, sanitky.
35 - Organizovanie výstav a verejných prezentácií na obchodné alebo reklamné účely, predovšetkým v súvislosti s uvedenými tovarmi a v súvislosti so zdravotníckymi službami, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým
s uvedeným tovarom, maloobchodné služby
v oblasti zdravotníckych pomôcok a zdravotníckej techniky, odborné obchodné poradenstvo, reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, kancelárie zaoberajúce sa dovozom
alebo vývozom, podpora predaja pre tretie osoby,
sprostredkovanie uvedených služieb.
37 - Opravárenské služby, opravy, montáž, údržba, servis dopravných prostriedkov, invalidných
vozíkov, zdravotníckej techniky, zdravotníckych
pomôcok, inštalácia zdravotníckej techniky, sprostredkovanie uvedených služieb.
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(540)

(731) SIVAK, s. r. o., Ovsištské námestie 1, 851 04
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1381-2004
28.4.2004
30
30 - Koreniny, korenie, marináda (chuťové prísady), príchuti do potravín (s výnimkou esencií
a éterických olejov), soľ a koreniny na konzervovanie potravín.

(540)

(591) svetlozelená, tmavozelená, červená, žltá, čierna,
béžová
(731) THYMOS, spol. s r. o., Popradská 518, 059 52
Veľká Lomnica, SK;

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

1382-2004
28.4.2004
9, 42
9 - Optické a astronomické prístroje a zariadenia,
najmä ďalekohľady, optické, mechanické a elektronické prvky k týmto prístrojom a zariadeniam
a s tým súvisiace prístrojové vybavenie, napríklad objektív na astrofotografie, zrkadlová optika, šošovky, okuláre, optické výrobky, hranoly,
statívy, montáže, prístroje na záznam a reprodukciu obrazu a zvuku, najmä na spojenie s optickými a astronomickými prístrojmi, napríklad
CCD kamery, fotografické prístroje, audio- a videotechnika, prenosové médiá a nosiče záznamu
k uvedeným prístrojom, časti a doplnky pre média v spojení s počítačovými systémami a programami.
42 - Počítačové programovanie, najmä na ovládanie ďalekohľadov s elektronikou, vývoj a konštrukcia počítačových systémov a počítačových
softvér.

(540) MEADE
(731) Holubec Jaromír, Osmek 9, 750 02 Přerov, CZ;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

1384-2004
28.4.2004
30
30 - Instantné rezance a cestoviny.

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

(591) čierna, biela, červená, žltá, modrá, béžová
(731) ACECOOK VIETNAM COMPANY LIMITED,
6/1B Truong Chinh Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, Ho Chi Minh City, VN;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

1385-2004
28.4.2004
12, 16, 25, 28, 35
12 - Bicykle.
16 - Kancelárske potreby, školské potreby.
25 - Odevy a oblečenie, konfekcia, vrchné ošatenie a doplnky patriace do tr. 25.
28 - Hry, hračky, športový tovar patriaci do tr. 28.
35 - Služby reklamnej agentúry, marketingové
štúdie, podpora predaja pre tretie osoby, prieskum trhu.

1387-2004
28.4.2004
6, 16, 25, 35, 41
6 - Reklamné tabule kovové, kovové nosné konštrukcie (najmä na reklamné tabule), reklamné
stĺpy kovové, darčekové predmety patriace do
tejto triedy.
16 - Tlačoviny; knihy; časopisy; adresáre, diáre,
kalendáre, tlačené publikácie; papierové propagačné materiály, prospekty, plagáty, súťažné kupóny, obalové materiály z papiera a plastických
hmôt.
25 - Športové odevy, športová obuv, darčekové
predmety patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie reklamnej a propagačnej činnosti, vydávanie a rozširovanie reklamných materiálov,
organizovanie spoločenských akcií a súťaží na
reklamné a komerčné účely, uverejňovanie reklamných textov, vzťahy s verejnosťou.
41 - Služby v oblasti kultúry, športu, zábavy,
organizovanie kultúrnych, športových a zábavných podujatí, zhromažďovanie a poskytovanie
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy
a vzdelávania, organizovanie športových a zábavných súťaží, konferencií, poskytovanie práv
na prenosy športových podujatí a súťaží, vydavateľská činnosť, sprostredkovanie služieb v oblasti
športu, kultúry a zábavy.

(540)

(540)

(591) tmavočervená, šedá
(731) Slovak Telecom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;
(731) Ing. Zvonimír Záviš - ZZ DESIGN STUDIO, Titogradská 5, 040 11 Košice 2, SK;

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

1386-2004
28.4.2004
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky, lieky;
hygienické výrobky na lekárske použitie; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely; potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál;
hmoty na plombovanie zubov; dezinfekčné prostriedky; prípravky na ničenie škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540) MELODYN
(731) GEROT PHARMAZEUTIKA GESELLSCHAFT
M.B.H., Arnethgasse 3, A-1160 Wien, AT;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1388-2004
28.4.2004
9, 35, 41
9 - Kompaktné disky; optické disky; digitálne videodisky (DVD); gramofónové platne; magnetické média; magnetické pásky; magnetické nosiče údajov; optické nosiče údajov; videokazety;
videopásky; pásky na zvukové nahrávanie; exponované filmy; kreslené filmy; gramofóny; magnetofóny; magnetoskopy; kamery; videokamery;
prehrávače kompaktných diskov; periférne zariadenia počítačov; premietacie prístroje; prenosné
prehrávače; televízne prijímače; programy na počítačové hry; videohry; zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi
prijímačmi.
35 - Reklama; reklama na počítačovej komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných
textov; rozširovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
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41 - Prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva; prenájom audioprístrojov; prenájom
rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom
videokamier; prenájom videorekordérov; prenájom zvukových a obrazových nahrávacích zariadení; prenájom prehrávačov digitálnych videodiskov (DVD); informácie o možnostiach zábavy; nahrávanie videopások; prenájom filmov;
prenájom videopások; prenájom audionahrávok;
prenájom digitálnych videodiskov (DVD); prenájom gramofónových platní; poskytovanie služieb
prenájmu filmov; videopások; audionahrávok;
digitálnych videodiskov (DVD); gramofónových platní prostredníctvom počítačovej siete
on-line.

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

(731) ALMEGA, s. r. o., Na piesku 12, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(591) biela, čierna, červená
(731) i-port, s. r. o., Alstrova 230, 831 06 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

1389-2004
28.4.2004
9, 12, 18, 25
9 - Elektrické zváracie zariadenia, zváracie elektródy a drôty; cyklistické ochranné prilby; bicyklové počítače a blikavé svetlá.
12 - Bicykle; nosič batožiny na bicykle, bicyklové pneumatiky, pumpy, ráfy, rámy, sedlá, stojany
a zvončeky.
18 - Batohy, chlebníky, tašky na náradie, cyklistické brašne.
25 - Športové oblečenie, oblečenie na voľný čas,
lyžiarske oblečenie, nohavice, šortky, tielka, tričká, košele, svetre, pulóvre, bundy, kombinézy,
pokrývky hlavy, čelenky, šály, rukavice, potníky;
športová obuv, najmä cyklistická obuv, ponožky.

(540) RIVAL
(731) AMP WELDING, s. r. o., Orlové 165, 017 01
Považská Bystrica, SK;
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;

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

1390-2004
28.4.2004
12
12 - Bicykle.

(540) VERTEC
(731) AMP WELDING, s. r. o., Orlové 165, 017 01
Považská Bystrica, SK;
(740) Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;

1392-2004
29.4.2004
16, 41
16 - Tlačoviny, časopisy.
41 - Vydavateľská činnosť.

(540)

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

(540)
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1393-2004
29.4.2004
16, 29, 30, 35, 41
16 - Tlačoviny, hlavne z oblasti výživy.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina čerstvé a mrazené, mäsové výťažky, konzervované, varené
a sušené ovocie a zelenina, mrazené ovocie a zelenina, mrazené polotovary patriace do tejto triedy, rôsoly a zaváraniny, vajcia, mlieko, mliečne
výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Káva a kávové náhradky, čaj, kakao, cukor,
ryža, múka a obilninové prípravky, chlieb, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo a cukrovinky, med, kvasnice, pudingy, soľ, horčica, korenie, ocot, chuťové omáčky, mrazené krémy,
zmrzliny, nanuky.
35 - Maloobchodné služby v oblasti potravín
a nápojov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti
obchodu s tovarmi.
41- Organizovanie spoločenských podujatí, prezentácia spojená s ochutnávkou jedál, značkového vína a alkoholu.

(540)

(731) TRANSMODUL, s. r. o., Štvrtok 16, 913 05
Štvrtok, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

1397-2004
29.4.2004
25
25 - Dámske a dievčenské odevy; pánske odevy.

(731) Vidoman Marián, Ing., ul. F. Urbánka 800/7, 020 01
Púchov, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1406-2004
29.4.2004
18, 24, 25, 28, 35
18 - Batohy, vaky pre turistov, vaky pre horolezcov, vychádzkové palice, cestovné kufre, cestovné tašky, držiaky na kufre, horolezecké palice,
chlebníky, kožené chlopne, lodné kufre, cestovné
obaly na odevy, palice na podporu pri chôdzi,
vrecká a tašky na pripnutie k opasku, plážové
tašky, pokrývky pre zvieratá, postroje pre zvieratá, poľovnícke torby, puzdrá a obaly z vulkanfíbru, puzdrá na navštívenky, remienky na korčule,
plecniaky, tašky na nosenie detí, vychádzkové
sedadlá, kožušiny, koža, imitácia kože, kožené
alebo kožou potiahnuté škatule, kožené šnúrky,
kožené povrázky, aktovky, kufre, kufríky, dáždniky, slnečníky, peňaženky, kabelky, kľúčenky z
kože, kožušinové pokrývky, kožené náramenné
pásy, kožené remene, remienky, vrec-ká z kože
na balenie.
24 - Spacie vaky nahrádzajúce prikrývky, sieťky
proti moskytom, bavlnené textílie, textílie, tkaniny na textilné využitie, látkové značky, posteľná
a stolová bielizeň a textílie, lôžkoviny, kúpeľňové textílie nie ako oblečenie, netkané textílie,
textilné obrúsky a vreckovky, obrusy nie papierové, pleteniny, textilné podšívky, zástavy a vlajky nie papierové.
25 - Odevy, bielizeň pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca poteniu, cyklistické oblečenie, športová obuv, futbalová obuv, gymnastické dresy,
kombinézy na vodné lyžovanie, kovové časti na
obuv, lyžiarske topánky, obuv a oblečenie pre
športovcov, obuv a oblečenie pre turistiku a horské športy, protišmykové pomôcky na obuv, pánske spodky, sprchovacie čiapky, čiapkové šilty,
športové tričká a dresy, celé topánky, uniformy,
konfekcia, obleky, vesty, vrchné ošatenie, pokrývky hlavy, bielizeň, bundy, čelenky, čiapky,
chrániče uší ako pokrývka hlavy, kabáty, klobúky, kapucne, goliere, tielka, tričká, kombinézy,
košele, kožušiny ako oblečenie, obuv a plášte na
kúpanie, nohavice, opasky, pančuchy, plavky,
pleteniny ako oblečenie, svetre, pulóvre, ponožky, potníky, rukavice, šály, šatky, šerpy, vrecká
na odevy.
28 - Postroje pre horolezcov, horolezecký výstroj, ochranné vypchávky ako časti športových
úborov, bejzbalové rukavice, boxerské rukavice,
stacionárne bicykle na cvičenie, chrániče na píšťaly, chrániče na lakte ako športové potreby,
opasky pre vzpieračov, hry, hračky, cvičebné náradie, bazény ako športový tovar, činky, stroje na
fyzické cvičenie, golfové rukavice a vaky, gymnastické zariadenia, lopty, žetóny, kolieskové
korčule, kolobežky, korčule, lyže, lyžiarske viazanie, sánky, skejtbordy.
35 - Maloobchodné služby v oblasti športových
potrieb, potrieb pre turistiku, odevov, textilu, textilných doplnkov, obuvi, kancelárie zaoberajúce
sa dovozom a vývozom, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské
informácie, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru, reklama, sprostredkovanie uvedených služieb,
sprostredkovanie obchodu s tovarom.

(540)

(731) TREKLAND s. r. o., Vajanského nábrežie 9, 811 02
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1410-2004
29.4.2004
1, 2, 3, 16, 25, 35, 37, 40
1 - Adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné
účely, chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske účely), chemické prípravky
na odmasťovanie, chemické prípravky na odstraňovanie vosku, chemické prípravky na výrobu
farby, chemické výrobky na matnenie emailu, lepidlá na priemyselné účely, soli na farbenie kovov, tmelové konzervačné prípravky s výnimkou
farieb a mazadiel, tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov, tmely ako impregnačné látky s výnimkou farieb, vodoodolné chemické prípravky pre tmely, s výnimkou farieb.
2 - Alizarínové farbivá, alumíniové farby, anilínové farby, antikorózne mazivá, bieloby (ako farbivá a farby), bronzové laky, čerň (farbivá a farby), emailové farby, emaily (laky), fixatívy (laky), glazúry (farby, laky), glejoživice, japonský
čierny lak, laky, matnenie kovov (prípravky proti-), moridlá (farbivá alebo farby), nátery (farby),
ochranné nátery na podvozky automobilov,
ochranné pásky proti korózii, ochranné prípravky
na kovy, ochranné protikorózne prípravky, pojivá
do farieb, prípravky proti hrdzi, riedidlá na farby,
riedidlá pre farby, riedidlá pre laky, riedidlo na
laky, spojivá na farby, spojivá na farby, strieborné emulzie (pigment), tužidlá, zahusťovače do
farieb, zahusťovače farby, základné náterové farby, základný ochranný náter na podvozky automobilov, farby na základe akrylových, syntetických živíc a ich polymérov.
3 - Antistatické prípravky na použitie v domácnosti, autokozmetika brúsivá (prípravky), brúsne
prípravky, brúsny papier, čistiace prípravky, čistiace prípravky na automobilové okná, diamantové brúsivo, leštiace prípravky, odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom procese, prípravky na čistenie povrchov,
prípravky na čistenie, leštenie, brúsenie a odmasťovanie, prípravky na odstraňovanie farby, vosk
na leštenie, výrobky na čistenie a umývanie áut.
16 - Baliaci papier, brožúrky, časopisy, etikety
s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, kávové filtre, papierové, knihy, lepenkové alebo
papierové škatule, lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické
publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie,
vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
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25 - Čiapkové šilty, čiapky, kombinézy (oblečenie), košele, odevy, pokrývky hlavy, šatky, šály,
tielka, tričká, vrchné ošatenie.
35 - Maloobchodná činnosť s tmelmi, farbami,
autolakmi, ochrannými nátermi na podvozky automobilov, nátermi, tužidlami a súvisiacimi tovarmi patriacimi do tr. 2, autokozmetikou a čistiacimi a odmasťovacími prípravkami, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb.
37 - Autoservisy, čalúnnické opravy, čistenie automobilov, informácie o opravách, lakovanie
a farbenie automobilov, lakovanie, glazovanie,
leštenie automobilov, opravy a úpravy automobilov, ošetrovanie vozidiel protikoróznymi nátermi,
protihrdzová
úprava,
sprostredkovanie
uvedených služieb v tr. 37, údržba a opravy motorových vozidiel, údržba automobilov, umývanie automobilov.
40 - Čistenie povrchov (chemickými rozpúšťadlami), informácie o úprave a spracovaní materiálov, miešanie farieb, služby spojené s farbením,
sprostredkovanie uvedených služieb, zmiešavanie farieb.

by, základný ochranný náter na podvozky automobilov, farby na základe akrylových, syntetických živíc a ich polymérov.
3 - Antistatické prípravky na použitie v domácnosti, autokozmetika brúsivá (prípravky), brúsne
prípravky, brúsny papier, čistiace prípravky, čistiace prípravky na automobilové okná, diamantové brúsivo, leštiace prípravky, odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom procese, prípravky na čistenie povrchov,
prípravky na čistenie, leštenie, brúsenie a odmasťovanie, prípravky na odstraňovanie farby, vosk
na leštenie, výrobky na čistenie a umývanie áut.
16 - Baliaci papier, brožúrky, časopisy, etikety
s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka, kávové filtre, papierové, knihy, lepenkové alebo
papierové škatule, lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické
publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie,
vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
25 - Čiapkové šilty, čiapky, kombinézy (oblečenie), košele, odevy, pokrývky hlavy, šatky, šály,
tielka, tričká, vrchné ošatenie.
35 - Maloobchodná činnosť s tmelmi, farbami,
autolakmi, ochrannými nátermi na podvozky automobilov, nátermi, tužidlami a súvisiacimi tovarmi patriacimi do tr. 2, autokozmetikou a čistiacimi a odmasťovacími prípravkami, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb.
37 - Autoservisy, čalúnnické opravy, čistenie automobilov, informácie o opravách, lakovanie
a farbenie automobilov, lakovanie, glazovanie, leštenie automobilov, opravy a úpravy automobilov, ošetrovanie vozidiel protikoróznymi
nátermi, protihrdzová úprava, sprostredkovanie
uvedených služieb v tr. 37, údržba a opravy motorových vozidiel, údržba automobilov, umývanie automobilov.
40 - Čistenie povrchov (chemickými rozpúšťadlami), informácie o úprave a spracovaní materiálov, miešanie farieb, služby spojené s farbením,
sprostredkovanie uvedených služieb, zmiešavanie farieb.

(540) CAR-COLOR exclusive
(731) CAR-COLOR exclusive, s. r. o., Zvolenská cesta 23,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1411-2004
29.4.2004
1, 2, 3, 16, 25, 35, 37, 40
1 - Adhezíva (lepiace materiály) na priemyselné
účely, chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske účely), chemické prípravky
na odmasťovanie, chemické prípravky na odstraňovanie vosku, chemické prípravky na výrobu
farby, chemické výrobky na matnenie emailu, lepidlá na priemyselné účely, soli na farbenie kovov, tmelové konzervačné prípravky s výnimkou
farieb a mazadiel, tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov, tmely ako impregnačné látky s výnimkou farieb, vodoodolné chemické prípravky pre tmely s výnimkou farieb.
2 - Alizarínové farbivá, alumíniové farby, anilínové farby, antikorózne mazivá, bieloby (ako farbivá a farby), bronzové laky, čerň (farbivá a farby), emailové farby, emaily (laky), fixatívy (laky), glazúry (farby, laky), glejoživice, japonský
čierny lak, laky, matnenie kovov (prípravky proti-), moridlá (farbivá alebo farby), nátery (farby),
ochranné nátery na podvozky automobilov,
ochranné pásky proti korózii, ochranné prípravky
na kovy, ochranné protikorózne prípravky, pojivá
do farieb, prípravky proti hrdzi, riedidlá na farby,
riedidlá pre farby, riedidlá pre laky, riedidlo na
laky, spojivá na farby, spojivá na farby, strieborné emulzie (pigment), tužidlá, zahusťovače do
farieb, zahusťovače farby, základné náterové far-
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(540)

(591) červená
(731) CAR-COLOR exclusive, s. r. o., Zvolenská cesta 23,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1412-2004
29.4.2004
16, 38, 41, 42
16 - Blahoprajné pohľadnice, brožúry, etikety
s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, knihy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, plagáty, prospekty.
38 - Elektronická pošta a prenos dát v reálnom
čase (prenose zvuku, obrazu, textu alebo iných
dát či informácií) a poskytovanie a sprostredkovanie služieb s tým spojených vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam vrátane internetu, telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov,
periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu, prevádzkovanie elektronických
násteniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prístupu k on-line informačných službám dát.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné,
činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť
v oblasti zábavy a kultúry a športu, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb, usporadúvanie
divadelných, filmových, koncertných a iných
predstavení na účely kultúrne a zábavné, vyučovanie, vzdelávanie, prekladateľské a tlmočnícke
služby, poskytovanie elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej
siete vrátane internetu (bez možnosti kopírovania), informačné služby na internete v oblasti
tlmočníctva a prekladateľstva a poskytovania
elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh
a iných dát prostredníctvom verejnej a neverejnej
telekomunikačnej dátovej siete vrátane internetu.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn,
priemyselný dizajn, sprostredkovanie vyššie
uvedených služieb v tr. 42, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), navrhovanie obalov, navrhovanie módnych
a interiérových doplnkov a odevov, návrhy,
štrukturovanie a programovanie či iné vytváranie
počítačových programov a počítačových systémov, najmä programového vybavenia internetových, intranetových či iných sieťových serverov,
serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy,
štrukturovanie a programovanie či iné vytváranie
báz dát, iných dátových systémov a aplikácií na
ich spracovanie vrátane poskytovania prístupu
k nim a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie
a údržby, návrhy, štrukturovanie a programovanie či iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a websiites) a internetových či intranetových
aplikácií vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru) na internetové či intranetové počítačové stránky a nástenky (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného
priestoru) na internetové či intranetové aplikácie,
prevod (konverzia) počítačových programov, dát
či iných údajov v elektronickej podobe z rôznych

formátov do iných formátov, prevod (konverzia)
dokumentov, dát či iných údajov z fyzických
médií na elektronické médiá.
(540) ADELALINGUA
(731) ARIANA jazykové centrum, s. r. o., Pluhová 2,
831 03 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1413-2004
29.4.2004
16, 38, 41, 42
16 - Blahoprajné pohľadnice, brožúry, etikety
s výnimkou textilných, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre, knihy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, plagáty, prospekty.
38 - Elektronická pošta a prenos dát v reálnom
čase (prenose zvuku, obrazu, textu alebo iných
dát či informácií) a poskytovanie a sprostredkovanie služieb s tým spojených vrátane poskytovania prístupu a pripojenia k týmto telekomunikačným sieťam vrátane internetu, telekomunikačný prenos elektronických tlačovín, časopisov,
periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej alebo neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu, prevádzkovanie elektronických
násteniek, diskusných skupín a fór a poskytovanie prístupu k on-line informačných službám dát.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné,
činnosť umeleckej a športovej agentúry, činnosť
v oblasti zábavy a kultúry a športu, sprostredkovanie vyššie uvedených služieb, usporadúvanie
divadelných, filmových, koncertných a iných
predstavení na účely kultúrne a zábavné, vyučovanie, vzdelávanie, prekladateľské a tlmočnícke
služby, poskytovanie elektronických tlačovín, časopisov, periodík, kníh a iných dát prostredníctvom verejnej a neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu (bez možnosti kopírovania),
informačné služby na internete v oblasti
tlmočníctva, prekladateľstva a poskytovania
elektronických tlačovín, časopisov, periodík,
kníh a iných dát prostredníctvom verejnej a neverejnej telekomunikačnej siete vrátane internetu.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn,
priemyselný dizajn, sprostredkovanie vyššie
uvedených služieb v tr. 42, umelecký dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov),
navrhovanie obalov, navrhovanie módnych a interiérových doplnkov a odevov, návrhy, štrukturovanie a programovanie či iné vytváranie počítačových programov a počítačových systémov,
najmä programového vybavenia internetových,
intranetových či iných sieťových serverov, serverových staníc a systémov vrátane ich inštalácie,
zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štrukturovanie a programovanie či iné vytváranie báz
dát, iných dátových systémov a aplikácií na ich
spracovanie vrátane poskytovania prístupu k nim
a ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie a údržby, návrhy, štrukturovanie a programovanie či
iné vytváranie internetových či intranetových počítačových stránok a násteniek (webpages a web-
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siites) a internetových či intranetových aplikácií
vrátane ich inštalácie, zavádzania, aktualizácie
a údržby, hosťovanie (poskytovanie voľného
priestoru) na internetové či intranetové počítačové stránky a nástenky (webpages a websites) alebo hosťovanie (poskytovanie voľného priestoru)
na internetové či intranetové aplikácie, prevod
(konverzia) počítačových programov, dát či
iných údajov v elektronickej podobe z rôznych
formátov do iných formátov, prevod (konverzia)
dokumentov, dát či iných údajov z fyzických
médií na elektronické médiá.

drôty a káble, faxy, fotometre, indikátory, kamery, fotoaparáty, kopírovacie zariadenia a stroje
patriace do tr. 9, magnetické a optické nosiče
údajov, záznamové disky, CD disky, televízne
zariadenia, monitory, optické lampy, lasery, meracie prístroje, meradlá, metre, mierky, mikroprocesory, optické prístroje, nástroje a zariadenia, navigačné prístroje, objektívy, okuliare, optické vlákna, počítače, počítačové súčasti a programy, poistky, poplašné zariadenia a ich časti, čipy, solárne články, sonary, radary, röntgenové
prístroje a zariadenia, telefónne prístroje, spínače, tachometre, teleskopy, teplomery, termostaty,
tlakomery, váhy, audio- a videozariadenia, videokazety, vodováhy, libely, vysielače, vypínače,
zrkadlá (optika), zrkadlá na kontrolovanie práce,
zváracie prístroje, žiarivky ako svietidlá, zariadenia na rezanie a zváranie elektrickým oblúkom.
10 - Laser na lekárske účely, prístroje a nástroje
chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske,
prístroje a zariadenia na lekárske analýzy, anesteziologické prístroje, dýchacie prístroje, elektrokardiogramy, hydrostatické postele na lekárske
účely, inhalátory, masážne prístroje, načúvacie
nástroje pre hluchých, rádiologické prístroje na
lekárske účely, resuscitačné prístroje, injekčné
striekačky, teplomery na lekárske účely, tlakomery krvného obehu.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu, priemyselné
analýzy, služby metrologické, priemyselný výskum a vývoj, výskum a vývoj nových výrobkov
a technológií, návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru, 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 média, sprostredkovanie uvedených
služieb.

(540)

(731) ARIANA jazykové centrum, s. r. o., Pluhová 2,
831 03 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1414-2004
29.4.2004
40
40 - Delaborácia a likvidácia munície vykonávaná na mobilnom pracovisku.

(540) DANIEL
(731) KONŠTRUKTA - Defence, a. s., K výstavisku 15,
912 50 Trenčín, SK;

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

1415-2004
29.4.2004
9, 10, 42
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, fotografické, kinematografické, optické,
signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie
patriace do tr. 9, prístroje a nástroje na vedenie,
distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu
alebo kontrolu elektrického prúdu, prístroje a nástroje na meranie a váženie, vojenské a zbrojné
systémy pozostávajúce z elektrických, elektronických, optických, kontrolných prístrojov, nástrojov a zariadení, predovšetkým na kontrolu,
riadenie, prenos dát, vyhodnocovanie, meranie
a navigovania, elektrické akumulátory, antény,
azbestové odevy na ochranu proti ohňu, elektrické batérie, diaľkové ovládače, hasiace prístroje,
elektrické hlásiče, elektrické a elektronické zariadenia proti krádeži, bleskozvody, nepriestrelné
vesty, ochranné oblečenie proti ohňu, ochranné
helmy, masky, ochranné obleky proti úrazom,
radiácií a ohňu, poplašné zariadenia, požiarne
hlásiče, bezpečnostné siete, ochranné siete proti
nehodám, sirény, snímače, ochranné štíty na tvár,
elektrické zámky, pohybové snímače, snímače
rozbitia skla, snímače tlaku, mikrofóny, rádia,
optické čítače, čítače čiarového kódu, ďalekohľady, detektory plynov a dymu, detektory, diaľkomery, zariadenia a prístroje na prenos a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, magnetoskopy, mikroskopy, neónové reklamy, elektrické
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(540) LAWAREC
(731) METRODAT, spol. s r. o., Nálepkova 24, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1416-2004
29.4.2004
9, 10, 42
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie patriace do tr. 9, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, prístroje
a nástroje na meranie a váženie, vojenské
a zbrojné systémy pozostávajúce z elektrických,
elektronických, optických, kontrolných prístrojov, nástrojov a zariadení, predovšetkým na kontrolu, riadenie, prenos dát, vyhodnocovanie, me-
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ranie a navigovania, elektrické akumulátory,
antény, azbestové odevy na ochranu proti ohňu,
elektrické batérie, diaľkové ovládače, hasiace
prístroje, elektrické hlásiče, elektrické a elektronické zariadenia proti krádeži, bleskozvody, nepriestrelné vesty, ochranné oblečenie proti ohňu,
ochranné helmy, masky, ochranné obleky proti
úrazom, radiácií a ohňu, poplašné zariadenia, požiarne hlásiče, bezpečnostné siete, ochranné siete
proti nehodám, sirény, snímače, ochranné štíty na
tvár, elektrické zámky, pohybové snímače, snímače rozbitia skla, snímače tlaku, mikrofóny, rádia, optické čítače, čítače čiarového kódu, ďalekohľady, detektory plynov a dymu, detektory,
diaľkomery, zariadenia a prístroje na prenos a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, magnetoskopy, mikroskopy, neónové reklamy, elektrické
drôty a káble, faxy, fotometre, indikátory, kamery, fotoaparáty, kopírovacie zariadenia a stroje
patriace do tr. 9, magnetické a optické nosiče
údajov, záznamové disky, CD disky, televízne
zariadenia, monitory, optické lampy, lasery, meracie prístroje, meradlá, metre, mierky, mikroprocesory, optické prístroje, nástroje a zariadenia, navigačné prístroje, objektívy, okuliare,
optické vlákna, počítače, počítačové súčasti
a programy, poistky, poplašné zariadenia a ich
časti, čipy, solárne články, sonary, radary, röntgenové prístroje a zariadenia, telefónne prístroje,
spínače, tachometre, teleskopy, teplomery, termostaty, tlakomery, váhy, audio- a videozariadenia, videokazety, vodováhy, libely, vysielače,
vypínače, zrkadlá (optika), zrkadlá na kontrolovanie práce, zváracie prístroje, žiarivky ako svietidlá, zariadenia na rezanie a zváranie elektrickým oblúkom.
10 - Laser na lekárske účely, prístroje a nástroje
chirurgické, lekárske, zubárske a zverolekárske,
prístroje a zariadenia na lekárske analýzy, anesteziologické prístroje, dýchacie prístroje, elektrokardiogramy, hydrostatické postele na lekárske
účely, inhalátory, masážne prístroje, načúvacie
nástroje pre hluchých, rádiologické prístroje na
lekárske účely, resuscitačné prístroje, injekčné
striekačky, teplomery na lekárske účely, tlakomery krvného obehu.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu, priemyselné
analýzy, služby metrologické, priemyselný výskum a vývoj, výskum a vývoj nových výrobkov
a technológií, návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru, 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 média, sprostredkovanie uvedených
služieb.

(540) GARVAN
(731) METRODAT, spol. s r. o., Nálepkova 24, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1417-2004
30.4.2004
5, 35, 36, 39, 44
5 - Farmaceutické prípravky, liečivá na ľudskú
spotrebu.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, odborné
obchodné poradenstvo, obchodná činnosť (pomoc pri riadení), sprostredkovanie obchodu s tovarmi, reklamná a propagačná činnosť.
36 - Služby v oblasti finančníctva (faktoring
a forfaiting), prenájom nehnuteľností.
39 - Distribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok.
44 - Farmaceutické poradenstvo.

(540)

(591) čierna, svetločervená
(731) Cityfarma Slovakia, a. s., Kapitulská 16, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1418-2004
30.4.2004
5, 35, 36, 39, 44
5 - Farmaceutické prípravky, liečivá na ľudskú
spotrebu.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, odborné
obchodné poradenstvo, obchodná činnosť (pomoc pri riadení), sprostredkovanie obchodu s tovarmi, reklamná a propagačná činnosť.
36 - Služby v oblasti finančníctva (faktoring
a forfaiting), prenájom nehnuteľností.
39 - Distribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok.
44 - Farmaceutické poradenstvo.

(540) CITYFARMA
(731) Cityfarma Slovakia, a. s., Kapitulská 16, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1419-2004
30.4.2004
35, 38, 41, 42
35 - Poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, komerčné informačné kancelárie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), reklamné agentúry, vedenie
kartoték v počítači, obchodné alebo podnikateľské informácie, podpora predaja (pre tretie osoby), zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach,
reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej
sieti, vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov).
38 - Posielanie správ, informačné kancelárie,
elektronická pošta, telekomunikačné informácie.
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41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; informácie o výchove a vzdelávaní, informácie o možnostiach zábavy, informácie o možnostiach rekreácie, vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme,
elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania).
42 - Prenájom počítačového softvéru, obnovovanie počítačových databáz, návrhy počítačových
systémov, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá,
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(web) pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), prevod
a konverzia počítačových programov a údajov
(okrem fyzickej konverzie).

účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie
reklamných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov).
41- Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.

(540)

(591) modrá, biela
(731) Drahovský Jozef, Björnsonova 12, 811 05 Bratislava, SK;

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

1420-2004
30.4.2004
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely;
chemické prípravky na lekárske účely; chinín na
lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske
účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla)
na lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
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(540) Medofloran
(731) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1421-2004
30.4.2004
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely;
chemické prípravky na lekárske účely; chinín na
lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske
účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla)
na lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
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35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktulizovanie reklamných materiálov; rozširovanie
reklamných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov).
41- Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.

35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov).
41- Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.

(540) ARKETIS
(731) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(540) AVERNOL
(731) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1422-2004
30.4.2004
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely;
chemické prípravky na lekárske účely; chinín na
lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na
lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.

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

1423-2004
30.4.2004
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely;
chemické prípravky na lekárske účely; chinín na
lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske
účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla)
na lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
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35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov).
41- Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.

35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov).
41- Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.

(540) LAMOTRIX
(731) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(540) ANAGYR
(731) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1424-2004
30.4.2004
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely;
chemické prípravky na lekárske účely; chinín na
lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na
lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.

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

1425-2004
30.4.2004
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely;
chemické prípravky na lekárske účely; chinín na
lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na
lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
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35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov).
41- Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.

35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov).
41- Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.

(540) ZOCARDIN
(731) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(540) OSTOREP
(731) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1426-2004
30.4.2004
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely;
chemické prípravky na lekárske účely; chinín na
lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na
lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.

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

1428-2004
30.4.2004
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely;
chemické prípravky na lekárske účely; chinín na
lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na
lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (zverejnené ochranné známky)

201

35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov).
41- Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.

35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov).
41- Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.

(540) AMICOR
(731) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(540) SUMIKO
(731) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1429-2004
30.4.2004
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely;
chemické prípravky na lekárske účely; chinín na
lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na
lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.

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

1430-2004
30.4.2004
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely;
chemické prípravky na lekárske účely; chinín na
lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na
lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.
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35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov).
41- Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.

35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie
reklamných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); štatistické informácie; vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre
zákazníkov).
41- Informácie o výchove a vzdelávaní; pedagogické informácie.
44 - Farmaceutické poradenstvo; lekárske služby;
súkromné kliniky alebo sanatóriá.

(540) TAMI
(731) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(540) FRENOLYN
(731) MEDOCHEMIE LTD, Constantinopel str. 1-10,
35 05 Limassol, CY;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

1431-2004
30.4.2004
1, 3, 5, 35, 41, 44
1 - Konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov.
3 - Éterické esencie; éterické oleje.
5 - Bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinová potrava na lekárske účely; biologické prípravky na lekárske účely; bylinkové čaje na lekárske použitie; dietetické nápoje upravené na
lekárske účely; dietetické potraviny upravené na
lekárske účely; doplnky výživy na lekárske účely; farmaceutické prípravky; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; horčicový olej na lekárske účely; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely;
chemické prípravky na farmaceutické účely;
chemické prípravky na lekárske účely; chinín na
lekárske účely; kapsuly na farmaceutické účely;
kapsuly na lieky; lecitín na lekárske účely; liečivá na ľudskú spotrebu; liečivá na zverolekárske
účely; liečivé cukríky, pastilky; liečivé čaje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; masti na
farmaceutické účely; masti na lekárske účely;
masti proti popáleninám; materská kašička na lekárske účely; mentol na farmaceutické účely; náplasti na lekárske účely; pastilky na farmaceutické účely; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosť o ústnu dutinu na lekárske účely; ricínový
olej na lekárske účely; séra; soli na lekárske účely; tabletky na zahnanie hladu (chuti do jedla) na
lekárske použitie; tekuté lieky, lieky vo forme
nápojov; tinktúry na lekárske účely; tuky na lekárske účely; výrobky slúžiace na starostlivosť
o ústnu dutinu na lekárske účely; vata na lekárske
účely; prírodná vazelína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske
účely; vitamínové prípravky; žuvacie gumy, žuvačky na lekárske účely.

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

1434-2004
30.4.2004
3, 16, 21, 35
3 - Prípravky na čistenie zubov a starostlivosť
o chrup, ústne vody, zubné pasty, zubné gély.
16 - Baliaci papier, bublinové obaly z plastických
materiálov (na balenie), etikety s výnimkou textilných, kartón, lepenka, kávové filtre, papierové,
lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), papiernický
tovar, predmety z kartónu, prospekty, pútače
z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, tlačené reklamné materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia
z papiera alebo plastických materiálov, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov.
21 - Elektrické hrebene, elektrické kefy s výnimkou kief ako častí strojov, elektrické zubné kefky, kuchynské mixéry s výnimkou elektrických,
kuchynské potreby neelektrické, miešacie stroje
pre domácnosť s výnimkou elektrických, ohrievače na detské fľašky okrem elektrických, zubné
kefky.
35 - Aranžovanie výkladov, distribúcia vzoriek,
maloobchodná činnosť s elektrickými, elektronickými tovarmi, kuchynskými prístrojmi, strojmi a zariadeniami, elektrickými zubnými kefkami a zubnými kefkami, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, sprostredkovanie
uvedených služieb v tejto triede, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zásielkové reklamné služby.

(540)

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

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (zverejnené ochranné známky)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1442-2004
30.4.2004
7, 9, 11, 16, 20, 35, 37, 41, 42
7 - Čerpadlá, čerpacie systémy.
9 - Počítačové programy.
11 - Osvetľovacie prostriedky a systémy.
16 - Potlačené plastové obaly, vrecúška, tašky na
baliace a reklamné účely, kancelárske potreby na
reklamné účely.
20 - Plastové pásy a výrobky z nich, ako napr.
závesné lamelové steny, dvere, bariéry, závesy a pod.
35 - Reklama, propagácia, vydavateľské služby
patriace do tejto triedy, sprostredkovanie v oblasti reklamy, propagácie a vydavateľských služieb
patriacich do tejto triedy.
37 - Montáž, údržba a opravy čerpadiel a čerpacích systémov.
41 - Vydavateľská činnosť patriaca do tejto triedy a jej sprostredkovanie.
42 - Projektovanie osvetlenia.
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(591) biela, žltá-zlatá, červená, 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)

(540)

1458-2004
30.4.2004
5, 29, 30, 35, 39
5 - Bylinkové čaje, liečivé bylinky.
29 - Mlieko, mliečne výrobky, smotana, sušená
smotana, šľahačka, jedlé oleje a tuky, sušené jedlé oleje a tuky, konzervované, sušené a varené
ovocie a zelenina.
30 - Čaj, čajové výťažky, náhradky čaju, čajové
príchute, káva, kávové výťažky, náhradky kávy,
kávové príchuti, instantná káva, kávové nápoje,
kakao, kakaové nápoje, čokoláda, čokoládové nápoje, sucháre, koláče, jemné pečivo, cukor, cukríky, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica,
čierne korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie,
zmrzlina.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(540)

(731) Stenger Jozef, Šustekova 1, 851 04 Bratislava, SK;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1443-2004
30.4.2004
35, 41, 43
35 - Maloobchodné služby v oblasti turistickej,
horolezeckej, lyžiarskej a paraglidingovej výstroje a výzbroje.
41 - Prevádzkovanie športových zariadení.
43 - Hotelierske a reštauračné služby, prevádzkovanie hotelov a penziónov.

(540) BOCA sport
(731) K.B. service & consulting s. r. o., Družstevná 2,
831 04 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1457-2004
30.4.2004
30, 35, 39
30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchuti, instantná káva, sušienky, keksy, biskvity.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

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

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

1459-2004
30.4.2004
30, 35, 39
30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchuti, instantná káva.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(540)

(540)

(591) biela, žltá, hnedá, sivá, čierna
(731) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1464-2004
30.4.2004
25
25 - Odev, oblečenie, obuv, pokrývky hlavy, košele, polokošele, tričká, mikiny, nohavice, bundy,
vesty, čiapky, šále, plážové oblečenie, pulóvre,
svetre, športové oblečenie.

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

1501-2004
3.5.2004
29
29 - Mäso, výrobky z mäsa, šunka, mäsové polotovary.

(540)

(540)

(591) čierna, biela, modrá, žltá
(731) ZAK & Co., spol. s r. o., Banícka 9, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

1492-2004
3.5.2004
35
35 - Organizovanie komerčných a obchodných
výstav v oblasti polygrafie, papiera, obalov a baliacej techniky.

(591) hnedá, ružová, šedá
(731) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

(540)

(731) Gajdošová Viera, Ing., Sinokvetná 21, 821 05
Bratislava, SK;

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

1500-2004
3.5.2004
29
29 - Mäso, výrobky z mäsa, šunka, mäsové polotovary.

(540)

1502-2004
3.5.2004
6, 17, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43
6 - Kovové kostry stavieb, kovové kostry budov,
kovové konzoly, podpery pre stavebníctvo, kovové obruče a spojky, kovy obyčajné (surové
alebo ako polotovary).
17 - Plastické hmoty, polotovary.
19 - Betón, dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu, betónové podpery a stĺpy.
35 - Odborné obchodné poradenstvo, reklama,
účtovníctvo, sekretárske služby, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov služieb pre iné
podniky).
36 - Služby v oblasti finančníctva, prevádzkovanie záložne, prenájom nehnuteľnosti, ubytovacie
kancelárie (byty), sprostredkovanie (maklérstvo).
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), interiérové
a exteriérové maľovanie a natieranie, lakovanie,
stavebný dozor.
39 - Nákladná doprava (kamiónová), prenájom
vozidiel.
40 - Pokovovanie, montáž materiálov na objednávku (pre tretie osoby).
41 - Požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov.
42 - Skúšky materiálov.
43 - Ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny), reštaurácie (jedálne), bufety (rýchle občerstvenie).

(540)

(591) hnedá, ružová, šedá
(731) TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(731) Hromada spol. s r. o., Majerovce 120, 094 09
Majerovce, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)
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25 - Bundy, čelenky, čiapky, kabáty, kombinézy,
konfekcia, košele, kravaty, nepremokavý odev,
pulóvre, saká, bundy, šály, športové tričká, tričká, dresy, svetre, vesty.
26 - Monogramy, ozdobné ihlice, odznaky, záplaty (nažehľovacie ako textilné ozdoby), značky
na bielizeň a šatstvo, prižehľovacie textílie na
opravu.

1503-2004
3.5.2004
12
12 - Lietadlá.

(540)

(591) biela, červená, modrá
(731) Hájek Miroslav, Ing., Michalovská 1, 040 11 Košice, SK;

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

1504-2004
3.5.2004
12, 16, 25
12 - Lietadlá.
16 - Albumy, architektonické modely, baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy,
brožúry, časopisy, etikety, formuláre, fotografie,
grafické znaky, grafické zobrazenia, hárky papiera, kalendáre, katalógy, knihy, knižné záložky,
komiksy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, listový
papier, makety, maliarske plátna, mapy, nálepky,
lepiace štítky, noviny, obálky, obaly na doklady,
obaly na spisy, obaly, obrazy, maľby, obtlačky,
olejotlače, oznámenia, pečiatky, periodiká, plagáty, plniace perá, pohľadnice, poznámkové zošity,
pretlače, prospekty, publikácie, pútače z papiera
alebo lepenky, reklamné tabule z papiera kartónu
alebo lepenky, reprodukcie, grafické, skicáre,
spisové obaly, tlačivá.
25 - Bundy, čelenky, čiapky, kabáty, kombinézy,
konfekcia, košele, kravaty, nepremokavý odev,
pulóvre, saká, bundy, šály, šatky, športové tričká,
dresy, svetre, vesty.

(540) BIELE ALBATROSY
(731) Hájek Miroslav, Ing., Michalovská 1, 040 11 Košice, SK;

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

1505-2004
3.5.2004
16, 25, 26
16 - Albumy, architektonické modely, baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy,
brožúry, časopisy, etikety, formuláre, fotografie,
grafické znaky, grafické zobrazenia, hárky papiera, kalendáre katalógy, knihy, knižné záložky,
komiksy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, listový
papier, makety, maliarske plátno, mapy, nálepky,
lepiace štítky, noviny, obálky, obaly na doklady,
obaly na spisy, obaly, obrazy, maľby, obtlačky,
olejotlače, oznámenia, pečiatky, periodiká, plagáty, plniace perá, pohľadnice, poznámkové zošity,
pretlače, prospekty, publikácie, pútače z papiera
alebo lepenky, reklamné tabule z papiera kartónu
alebo lepenky, reprodukcie, grafické, skicáre,
skicové obaly, tlačivá.

(591) biela, červená, modrá
(731) Hájek Miroslav, Ing., Michalovská 1, 040 11 Košice, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1506-2004
3.5.2004
35, 39
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.
39 - Balenie a skladovanie tovarov.

(540) FLEXICOM
(731) Fejes Tibor, Ing., Tulipánová 60, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1507-2004
3.5.2004
3, 21
3 - Kozmetické prípravky na ústnu hygienu, zubné pasty, ústne vody.
21 - Zubné kefky.

(540) ORALDENT
(731) Fejes Tibor, Ing., Tulipánová 60, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1509-2004
3.5.2004
30, 35, 39
30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchuti, instantná káva.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(540)

(591) biela, hnedá, žltá, sivá, čierna
(731) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1510-2004
3.5.2004
30, 35, 39
30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchuti, instantná káva.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

(540)

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

(540) KOŠICKÁ PEČIATKÁREŇ
(731) VERTEC, s. r. o., Južná trieda 82, 040 17 Košice, SK;

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

(591) biela, hnedá, žltá, sivá, 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)

1511-2004
3.5.2004
30, 35, 39
30 - Káva, kávové výťažky, náhradky kávy, kávové príchuti, instantná káva.
35 - Reklama.
39 - Balenie tovarov.

1580-2004
10.5.2004
16, 35
16 - Pečiatky.
35 - Reklamná a propagačná činnosť.

1581-2004
10.5.2004
6, 7, 8
6 - Kovové podložky; kovové skrutky s maticou;
podložky, kovové platničky; závlačky; montážne
kovové kľúče; klince; príchytky, klince; rozperky
(kolíky), kovové; skoby (kramle) kovové; kovové skrutky; stavebné kovania; závitové krúžky;
rúčky a rukoväti na kovové náradie; kovové nity;
drobný železiarsky tovar; kovové kotvy; stavebný kovový materiál; kovové matice; kovové stojky.
7 - Brúsne kotúče (ako časti strojov).
8 - Kľúče (na matice), ako ručné nástroje; vrtáky
(ručné nástroje); dláta, vrtáky, hroty (ručné náradie a nástroje); brúsne kotúče (ručné náradie);
upínacie hlavy vrtákov (ručné nástroje); brúsne
kotúče; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie
(ručné náradie); nástroje a náradie (ručné-), na
iný než ručný pohon; nástroje, ako časti strojov.

(540)

(540)
(591) šedá, modrá
(731) CONTEC PLUS, s. r. o., Botanická 9, 841 04
Bratislava, SK;

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

1583-2004
10.5.2004
5
5 - Hygienické a menštruačné vložky a tampóny.

(540) NELLA
(731) CELLTEX, s. r. o., Moyzesova 57, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(591) biela, hnedá, žltá, sivá, 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)

1512-2004
3.5.2004
35, 41
35 - Reklama.
41 - Cirkusy a varieté, drezúra zvierat, organizovanie predstavení, živé predstavenia, prevádzkové a sprostredkovateľské služby v odbore artistickom a v oblasti cirkusového umenia.

(540) CIRKUS HENRY
(731) Navrátilová Marie, Chvalkovická 714, 193 00
Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

1584-2004
10.5.2004
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; čokoláda; čokolá-
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dové 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).

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

(540) CELIBONA
(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)

1585-2004
10.5.2004
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; 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) CELIOVO
(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)

1586-2004
10.5.2004
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; čokoláda; čokolá-

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

1588-2004
10.5.2004
3, 16, 18, 39, 41
3 - Prípravky na čistenie, leštenie a brúsenie; prípravky na odmasťovanie s výnimkou prípravkou
na použitie vo výrobnom procese; mydlá; voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie
zubov.
16 - Albumy, atlasy, brožúry, ceruzky, držiaky
na písacie predmety, fotografie, kalendáre, kancelárske potreby okrem nábytku, katalógy, knižné záložky, listový papier, mapy, obálky, perá,
plniace perá, písacie potreby, príručky, prospekty, publikácie, puzdrá na písacie potreby, ročenky, tlačoviny, verzatilky, papierové vlajky, vrecká z papiera alebo z plastických materiálov.
18 - Aktovky, cestovné tašky, diplomatické kufríky, imitácie kože, kľúčenky, kufríky, peňaženky,
puzdrá na navštívenky, kožené remene, slnečníky.
39 - Organizovanie exkurzií, prenájom vozidiel,
sprostredkovanie prepravy, organizovanie výletov.
41 - Výchovno-zábavné klubové služby, organizovanie a vedenie kurzov a seminárov, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných),
organizovanie športových súťaží, organizovanie
živých vystúpení, praktický výcvik (ukážky),
služby na oddych a rekreáciu, školenie, športoviská (služby), vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových.

(540) ROVER CLUB INTERNATIONAL CD
(731) Mikuš Ladislav, Humenské nám. 7, 851 07 Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

1641-2004
17.5.2004
36, 39, 41
36 - Oceňovanie mincí, zdravotné poistenie, cestovné poistenie, zmenárenské služby, prenájom
nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností,
realitné kancelárie, prenájom kancelárskych priestorov, sprostredkovanie poistenia.
39 - Rezervácie miesteniek na cestovanie, organizovanie okružných výletov, organizovanie
ciest, informácie o preprave, sprevádzanie turistov, rezervovanie zájazdov, organizovanie exkurzií, sprevádzanie turistov, organizovanie výletov,
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osobná doprava, služby v doprave a preprave, autobusová doprava.
41 - Organizovanie živých vystúpení, služby pre
oddych a rekreácie, prekladateľské služby, požičiavanie športovej výstroje s výnimkou dopravných prostriedkov, organizovanie večierkov, rezervácie vstupeniek.

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

1646-2004
18.5.2004
32
32 - Sirupový koncentrát na výrobu nápoja.

(540)

(731) Vrábel Ivan, Ing., Lipová 67/26, 921 01 Piešťany, SK;

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

1643-2004
17.5.2004
5
5 - Farmaceutické prípravky; narkotické antagoniká.

(540) NARCANTI
(731) Bristol - Myers Squibb Pharma Company, A Delaware General Partnership, Poute 206 & Provinceline Road, 08540 Princeton, New Jersey, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

1644-2004
18.5.2004
32
32 - Prášková zmes na výrobu nápoja.

(591) zelená, žltá, oranžová, červená
(731) SENÁT, s. r. o., Mlynská 4, 979 01 Rimavská
Sobota, SK;

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

1645-2004
18.5.2004
32
32 - Prášková zmes na výrobu šumivého nápoja.

(591) modrá, žltá
(731) SENÁT, s. r. o., Mlynská 4, 979 01 Rimavská
Sobota, SK;

(591) červená, oranžová, žltá, zelená
(731) SENÁT, s. r. o., Mlynská 4, 979 01 Rimavská
Sobota, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1650-2004
19.5.2004
30
30 - Koreniny, korenie, marináda (chuťové prísady), príchuti do potravín (s výnimkou esencií
a éterických olejov), soľ a koreniny na konzervovanie potravín.

(540)

(591) svetlozelená, žltá, tmavozelená, červená, oranžová, biela, čierna, tmavosivá
(731) THYMOS, spol. s r. o., Popradská 518, 059 52
Veľká Lomnica, SK;

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

1656-2004
19.5.2004
1, 3, 5, 8, 21
1 - Poľnohospodárske hnojivá.
3 - Parfumovaná voda, prípravky na osobnú hygienu, prípravky na starostlivosť o vlasy, vlasové
vody, prípravky na starostlivosť o pleť, krémy,
emulzie, pleťové vody, prípravky na umývanie,
gély, oleje, 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,
prípravky na umývanie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie, voňavkárske výrobky, krémy na
obuv, leštiace krémy na obuv, leštiace vosky, leštidlá na obuv, vata 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 - Dentálne nite, handry, drôtenky na čistenie.

(540) QUO
(731) Mattes Slovakia spol. s r. o., A. Rudnaya 21, 010 01
Žilina, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

1658-2004
19.5.2004
30
30 - Instantné rezance a cestoviny.

(731) ACECOOK VIETNAM COMPANY LIMITED,
6/1B Truong Chinh Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, Ho Chi Minh City, VN;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(731) ACECOOK VIETNAM COMPANY LIMITED,
6/1B Truong Chinh Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, Ho Chi Minh City, VN;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

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

1659-2004
19.5.2004
30
30 - Instantné rezance a cestoviny.

1662-2004
19.5.2004
30
30 - Instantné rezance a cestoviny.

(540) BESTCOOK
(731) ACECOOK VIETNAM COMPANY LIMITED,
6/1B Truong Chinh Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, Ho Chi Minh City, VN;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

(731) ACECOOK VIETNAM COMPANY LIMITED,
6/1B Truong Chinh Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, Ho Chi Minh City, VN;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)
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1660-2004
19.5.2004
30
30 - Instantné rezance a cestoviny.

1663-2004
20.5.2004
1, 3
1 - Chemické prípravky na priemyselné účely;
prípravky na zmäkčovanie vody; látky proti usadzovaniu vodného kameňa a na jeho odstraňovanie iné ako na použitie v domácnosti; ochranné
prípravky na sklo, porcelán a kameninu, riady
a iné kuchynské potreby; prípravky na prevenciu
pred matnením kuchynských potrieb a skla v rozsahu, v ktorom nie sú obsiahnuté v iných triedach; všetky uvedené výrobky s i bez dezinfekčných účinkov alebo zložiek.
3 - Bieliace prípravky a ostatné látky na pranie
bielizne a umývanie riadu; pracie prostriedky na
použitie v čistiarňach; prípravky na čistenie
a osviežovanie umývačiek na riady a odstraňovanie pachov z umývačiek na riady; leštiace prípravky na kuchynské potreby a sklo; čistiace, leštiace prípravky, prípravky na čistenie a leštenie,
prípravky na brúsenie; prípravky na čistenie kobercov; mydlá; prostriedky na odvápňovanie
a odstraňovanie vodného kameňa na použitie
v domácnosti; avivážne prostriedky; všetky uvedené výrobky s i bez dezinfekčných účinkov alebo zložiek.

(540)
(731) ACECOOK VIETNAM COMPANY LIMITED,
6/1B Truong Chinh Street, Tay Thanh Ward, Tan
Phu District, Ho Chi Minh City, VN;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

1661-2004
19.5.2004
30
30 - Instantné rezance a cestoviny.

(731) Reckitt Benckiser N. V., De Fruittuinen 2-12,
2132 NZ Hoofddorp, NL;
(740) Obertáš Július, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1664-2004
20.5.2004
1
1 - Viaczložkové bezchloridové granulované priemyselné hnojivo s obsahom živín dusíka, fosforu,
draslíka a síry.

(540) DUSLOFERT EXTRA
(731) DUSLO, akciová spoločnosť, 927 03 Šaľa, SK;

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

1665-2004
20.5.2004
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Diapozitívy; exponované filmy; exponované
kinofilmy; hologramy; informačné tabule elektronické; kompaktné disky; magnetické disky;
nahrané počítačové programy; nahrané programy
obsluhujúce počítač; optické disky; optické kompaktné disky; počítačové programy stiahnuté
z telekomunikačnej siete; počítačový softvér;
rámčeky na diapozitívy; snímače, zariadenia na
spracovanie údajov, skenery; videokazety; videopásky.
16 - Albumy; fotografie; grafické reprodukcie;
kalendáre; kartotékové lístky; katalógy; knihy;
knižné záložky; komiksy; lístky; listový papier;
mapy; nálepky na kancelárske použitie alebo pre
domácnosť; nálepky, lepiace štítky; obálky; obaly na doklady; obaly; obrazy; obrazy a maľby,
zarámované aj nezarámované; papierenský tovar;
papierové vlaky; papiernický tovar; papierové
obaly na spisy papierové; plagáty; podložky na
písanie; pohľadnice; portréty; poštové hracie pohľadnice; poznámkové zošity; prospekty; príručky; publikácie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; ročenky; tlačivá; tlačoviny;
trhacie kalendáre.
35 - Dražby; informačné komerčné kancelárie;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné
alebo reklamné účely; podpora predaja pre tretie
osoby; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; prieskum trhu; predplatné pre tretie
osoby (zaobstarávanie); predvádzanie tovaru;
prenájom kancelárskych strojov a zariadenia;
prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných priestorov; reklama; reklama (on-li-ne)
na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné
agentúry; reprografia dokumentov; rozširovanie
reklamných oznamov; rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom, letákov, prospektov, tlačív, vzoriek; služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov; spracovanie textov; uverejňovanie reklamných textov; vedenie
kartoték v počítači; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch pre zákazníkov; vzťahy
s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zá-

sielkové reklamné služby; zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
38 - Elektronická pošta; informačné kancelárie;
komunikácia pomocou počítačových terminálov;
počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete;
prenájom modemov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom zariadení na prenos informácií;
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača; prenosy správ alebo obrázkov pomocou
počítačov; telefonické služby; telefónna komunikácia; tlačové kancelárie; telekonferenčné služby; výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
39 - Doručovanie novín a časopisov; doručovanie
tovaru; uchovávanie informácií.
40 - Fototlač; fotoateliéry, služby; tlač, tlačenie.
41 - Digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; elektronická edičná činnosť v malom,
DTP služby; fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; informácie
o výchove a vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; nahrávanie videopások; on-line vydávanie kníh
a časopisov v elektronickej forme; organizovanie
a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; poskytovanie elektronických publikácií on-line, bez možnosti kopírovania; reportérske služby; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie; vyučovanie, vzdelávanie; vydávanie kníh;
výroba, tvorba videofilmov; zverejňovanie textov
okrem reklamných.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); inštalácia počítačových programov; interiérová výzdoba; licencie práva duševného vlastníctva; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; navrhovanie obalov, obalový dizajn; počítačové programovanie; počítačové programy (zhotovovanie
kópií); poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačového
hardvéru; poradenstvo v oblasti práv duševného
vlastníctva; prenájom počítačového softvéru;
prenájom počítačov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov; prevod a konverzia
údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; priemyselný dizajn; prieskum
v oblasti využitia počítačov; servis počítačových
programov; vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov; tvorba
softvéru; zhotovovanie kópií počítačových programov.
(540) FotoAgent
(731) FotoAgent, s. r. o., Prostějovská 5, 080 01 Prešov, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (zverejnené ochranné známky)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1670-2004
20.5.2004
2, 9, 16, 35, 40, 42
2 - Tlačiarenské farby, náplne a tonery do tlačiarní a kopírovacích prístrojov, tonery pre fotokopírky, faxy alebo registračné pokladnice, atramentové farby, atramentové náplne a kazety do
tlačiarní, kopírovacích prístrojov, faxov alebo registračných pokladní, farby a laky, riedidlá pre
farby a laky, voskové farby.
9 - Tlačiarne k počítačom, fotografické, elektrostatické alebo termické fotokopírky, indikátory
množstva farby, registračné pokladnice, fotoaparáty, kompaktné disky, mikroprocesory, optické
alebo magnetické nosiče údajov, CD a DVD disky, pamäte pre počítače alebo počítačové tlačiarne, periférne zariadenia k počítačom, nahrané
počítačové programy, počítačový hardvér a softvér, zariadenia na prenos, reprodukciu alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát, elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, faxové
prístroje.
16 - Cievky s farbiacimi páskami pre kancelárske
potreby, pásky do písacích strojov, pásky do tlačiarní k počítačom, farebné pásky, rozmnožovacie blany, navaľovacie hárky na kopírovacie zariadenia, adresné štítky do adresovacích strojov,
strojčeky na tlačenie adries, knihy, formuláre,
príručky, prospekty, publikácie, tlačoviny, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, korekčný atrament a korekčné pásky pre kancelárske potreby, lepenkové alebo papierové obaly a škatule,
nálepky, lepiace štítky, papiernický tovar, papierové pásky, pečiatky, písacie potreby, pomôcky
na vymazávanie, pútače z papiera alebo lepenky,
rozmnožovacie zariadenia a stroje, prenosné tlačiarničky ako kancelárska pomôcka, uhľový, kopírovací papier, písacie stroje, valce do písacích
strojov.
35 - Kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, maloobchodné služby s uvedenými
tovarmi, predovšetkým s tonermi, kazetami a páskami do tlačiarní, kopírovacích strojov, písacích
strojov, faxov, marketingové štúdie, poradenstvo
v obchodnej činnosti, písanie na stroji, zbieranie
a zoraďovanie údajov v počítačových databázach, reklama, on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti, sprostredkovanie obchodu
s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom,
sprostredkovanie uvedených služieb.
40 - Renovácia a recyklácia použitých tonerov,
farbiacich kaziet, náplní, farbiacich pások, informácie o úprave, spracovaní, renovácií a recyklácií použitých tonerov, farbiacich kaziet, náplní,
farbiacich pások, recyklácia odpadu, triedenie
odpadu a recyklovateľného materiálu, sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru
a softvéru, odborné poradenstvo v oblasti tlačiarní, písacích strojov, kopírovacích strojov, odborné poradenstvo v oblasti tonerov, farbiacich kaziet, náplní, farbiacich pások, výskum a vývoj tonerov, farbiacich kaziet, náplní, farbiacich pások,
výskum a vývoj renovačných a recyklačných
technológií, návrh počítačových systémov, servis
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a aktualizovanie počítačových programov, prenájom počítačov, periférnych zariadení, grafický a
priemyselný dizajn, navrhovanie obalov, sprostredkovanie uvedených služieb.
(540) LAMDA
(731) LAMDA - MODRA, spol. s r. o., Šúrska 34, 900 01
Modra, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1671-2004
20.5.2004
1, 12, 17, 21, 37
1 - Lepidlá na priemyselné účely.
12 - Čelné sklá, čelné ochranné sklá, okenné tabule pre okná automobilov, karosérie dopravných
prostriedkov.
17 - Tesniace alebo vypchávkové materiály z gumy alebo plastov.
21 - Sklo na automobilové okná (ako polotovar),
sklo ako surovina alebo polotovar s výnimkou
stavebného skla.
37 - Autoservisy, autoopravovne, údržba a opravy motorových vozidiel.

(540) EUROP-AUTOSKLO
(731) Vlčková Ľubica, Ing., Miletičova 74, 821 09 Bratislava, SK;

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

1672-2004
20.5.2004
29, 30, 32
29 - Mäso; ryby s výnimkou živých, rybie výrobky, ako sú pasty, údené lososy, ryby v oleji,
ryby údené, kaviár a ostatné rybie výrobky patriace do tejto triedy; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia; mlieko a mliečne výrobky.
30 - Cukrovinky; pekárske a cukrárske výrobky;
káva; čaj; kakao; cukor; ryža; maniok; múka
a výrobky z obilia; chlieb, zmrzliny; med; soľ;
horčica; ocot; omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540)

(591) červená, modrá, biela
(731) Kollár Milan, Mgr., Lietavská 11, 851 06 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1673-2004
20.5.2004
29, 30, 32
29 - Mäso; ryby s výnimkou živých, rybie výrobky, ako sú pasty, údené lososy, ryby v oleji,
ryby údené, kaviár a ostatné rybie výrobky patriace do tejto triedy; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia; mlieko a mliečne výrobky.
30 - Cukrovinky; pekárske a cukrárske výrobky;
káva; čaj; kakao; cukor; ryža; maniok; múka
a výrobky z obilia; chlieb, zmrzliny; med; soľ;
horčica; ocot; omáčky ako chuťové prísady; korenie; ľad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

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

1676-2004
21.5.2004
9, 16, 41
9 - Nosiče údajov všetkých druhov, tlačoviny
v elektronickej forme.
16 - Tlačoviny, knihy, časopisy, katalógy, prospekty, publikácie, plagáty.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov.

(540)

(540)

(591) čierna, modrá
(731) Zväz slovenských filatelistov, Radlinského 9,
812 11 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

(591) šedá, modrá, biela
(731) Kollár Milan, Mgr., Lietavská 11, 851 06 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1674-2004
21.5.2004
3, 5
3 - Kozmetické prípravky.
5 - Vitamínové prípravky.

(540) TEMPERANCE SLOVENSKO
(731) TEMPERANCE SLOVENSKO, s. r. o., Seberíniho 14, 821 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1675-2004
21.5.2004
35, 36, 43
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom/letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky/reklamné materiály
(vydávanie a aktualizovanie-); prenájom reklamných plôch.
36 - Prenájom kancelárskych priestorov; prenájom nehnuteľností.
43 - Prevádzkovanie ubytovania.

(540)

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

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

1677-2004
21.5.2004
1
1 - Činidlá, separačné činidlá aplikované v gumárskom priemysle zabraňujúce zlepovanie surových kaučukových zmesí pri ich skladovaní.

(540)

(731) VUCHT, a. s., Nobelova 34, 836 03 Bratislava, SK;

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

1678-2004
21.5.2004
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, výrobky hygienické
v rámci tejto triedy, napr. nohavičky, obrúsky,
vložky, vata, tampóny; výrobky dietetické pre
deti a chorých na liečebné účely, výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely, potravinové
doplnky na liečebné účely, posilňujúce a podporné minerálne látky a vitamíny na liečebné účely,
náplasti, obväzový materiál, prostriedky dezinfekčné, na ničenie rastlinných a živočíšnych
škodcov, antiparazitné látky.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň.

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

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (zverejnené ochranné známky)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1680-2004
21.5.2004
35, 36, 39
35 - Sprostredkovanie obchodu s registrovanými
veterinárnymi liečivami, biopreparátmi, veterinárnymi nástrojmi, materiálom a technikou; reklamná a propagačná činnosť; vydávanie komerčných periodických a neperiodických publikácií; vedenie účtovníctva, účtovné a ekonomické, obchodné a podnikateľské poradenstvo.
36 - Prenájom nehnuteľností.
39 - Distribúcia veterinárnych liečiv, skladovanie
veterinárnych liečiv, imunopreparátov medikovaných kŕmnych prípravkov a veterinárnej techniky; nákladná cestná doprava.
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(540)

(540)

(731) Pharmacopola, spol. s. r. o., Svätokrížske námestie 11, 965 01 Žiar nad Hronom, SK;

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

1684-2004
21.5.2004
7
7 - Piesty ako časti strojov.

(731) CE - BA, spol. s r. o., Záhradná č. 14, 984 01
Lučenec, SK;

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

(591) modrá, biela, oranžová
(731) Wonney Gerhard, Bahnhofstrasse 7, D-71034
Böblingen, DE;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1689-2004
24.5.2004
35, 36, 41
35 - Poradenské služby v oblasti vývoja podnikania.
36 - Finančné poradenstvo - poradenstvo v oblasti finančných služieb - pre súkromné osoby a podnikateľov.
41 - Školenia v oblasti vývoja podnikania.

(540)

1685-2004
13.5.2004
12, 39
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi,
vode, vo vzduchu a po koľajniciach; lietadlá.
39 - Osobná doprava; vzdušná doprava.

(540)

(591) modrá
(731) VIP AIR, s. r. o., Letisko M. R. Štefánika, 823 71
Bratislava, SK;

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

1688-2004
24.5.2004
35, 36, 41
35 - Poradenské služby v oblasti vývoja podnikania.
36 - Finančné poradenstvo - poradenstvo v oblasti finančných služieb - pre súkromné osoby a podnikateľov.
41 - Školenia v oblasti vývoja podnikania.

(591) modrá, biela, žltá
(731) Wonney Gerhard, Bahnhofstrasse 7, D-71034
Böblingen, DE;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1690-2004
24.5.2004
35, 36, 41
35 - Poradenské služby v oblasti vývoja podnikania.
36 - Finančné poradenstvo - poradenstvo v oblasti finančných služieb - pre súkromné osoby a podnikateľov.
41 - Školenia v oblasti vývoja podnikania.

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

1692-2004
24.5.2004
35, 36, 41
35 - Poradenské služby v oblasti vývoja podnikania.
36 - Finančné poradenstvo - poradenstvo v oblasti finančných služieb - pre súkromné osoby a podnikateľov.
41 - Školenia v oblasti vývoja podnikania.

(540)

(540)

(591) červená, biela, šedá, žltá
(731) Wonney Gerhard, Bahnhofstrasse 7, D-71034
Böblingen, DE;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

(591) zelená, modrá, oranžová, žltá, biela
(731) Wonney Gerhard, Bahnhofstrasse 7, D-71034
Böblingen, DE;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1691-2004
24.5.2004
35, 36, 41
35 - Poradenské služby v oblasti vývoja podnikania.
36 - Finančné poradenstvo - poradenstvo v oblasti finančných služieb - pre súkromné osoby a podnikateľov.
41 - Školenia v oblasti vývoja podnikania.

(540)

(591) zelená, modrá, biela
(731) Wonney Gerhard, Bahnhofstrasse 7, D-71034
Böblingen, DE;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1693-2004
24.5.2004
35, 36, 41
35 - Poradenské služby v oblasti vývoja podnikania.
36 - Finančné poradenstvo - poradenstvo v oblasti finančných služieb - pre súkromné osoby a podnikateľov.
41 - Školenia v oblasti vývoja podnikania.

(540)

(591) červená, biela, zelená, modrá, šedá, fialová, žltá
(731) Wonney Gerhard, Bahnhofstrasse 7, D-71034
Böblingen, DE;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (zverejnené ochranné známky)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

dietetikami, probiotikami a prebiotikami; maloobchodné služby so zariadeniami na odstraňovanie alergénov z vnútorného a vonkajšieho prostredia ako sú vysávače, práčky vzduchu a iné
technické zariadenia slúžiace na odstraňovanie
peľov, prachu, pachu, dymu z vnútorného a vonkajšieho prostredia; maloobchodné služby s antialergickou posteľnou bielizňou ako sú vankúše,
paplóny, periny, návliečky a ostatné tkané, resp.
inak technickochemicky vyrobené látky slúžiace
na úpravu domáceho prostredia alergika; maloobchodné služby na predaj chemických a biologických látok slúžiacich na fyzickú likvidáciu
roztočov a denaturáciu ich mŕtvych tiel (tzv. acaricídne látky).
44 - Lekárske služby v odbornostiach: klinická
imunológia, alergológia, alergiológia, lekárska
imunológia, imuno-alergológia, alergo-imunológia; poskytovanie zdravotnej zdravotníckej starostlivosti v klinickej imunológii a alergológii,
lekárskej imunológii, imuno-alergológii, alergo-imunológii a alergiológii (ďalej len odbornosti);
ošetrovateľstvo v uvedených odbornostiach;
označenie odborných lekárskych spolkov a záujmových zdravotníckych združení v uvedených
odbornostiach.

1694-2004
24.5.2004
35, 36, 41
35 - Poradenské služby v oblasti vývoja podnikania.
36 - Finančné poradenstvo - poradenstvo v oblasti finančných služieb - pre súkromné osoby a podnikateľov.
41 - Školenia v oblasti vývoja podnikania.

(540)

(591) červená, biela, zelená
(731) Wonney Gerhard, Bahnhofstrasse 7, D-71034
Böblingen, DE;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

1695-2004
24.5.2004
6, 11, 35, 37, 42
6 - Kovové vzduchovody pre ventilačné a klimatizačné zariadenia.
11 - Chladiace prístroje a zariadenia, prístroje na
chladenie vzduchu.
35 - Obchodné alebo podnikateľské poradenstvo,
poradenstvo v obch. činnosti, poradenstvo pri
vedení podnikov.
37 - Stavebníctvo, klimatizačné zariadenia (inštalácia a opravy).
42 - Projektovanie stavieb, architektúra, architektonické poradenstvo, štúdie technických projektov, projektová činnosť, vypracovanie stavebných výkresov.
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(540)

(731) Potanko Anton, MUDr., Radlinského 41, 920 01
Hlohovec, SK;

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

1699-2004
24.5.2004
36
36 - Služby v oblasti finančníctva, bankové služby, odborné poradenstvo v oblasti sporenia, sprostredkovanie poistenia.

(540)

(540)

(591) tmavo červená, červená, žltá, zelená, tmavomodrá, fialová, čierna
(731) Ing. JUSKO Anton - DESIGNO, Mirka Nešpora 21,
080 07 Prešov, SK;

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

1697-2004
24.5.2004
35, 44
35 - Maloobchodné služby so zdravotníckym materiálom, liečivými potravinami, potravinami pre
alergikov, celiatikov; potravinami slúžiacimi ako
diéta pre ľudí s imunopatologickým ochorením;

(591) červená, strieborná
(731) WŰSTENROT STAVEBNÁ SPORITEĽŇA,
a. s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, SK;

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

1700-2004
24.5.2004
9
9 - Nahrané filmy; nahrané videopásky, videokazety, videodisky, DVD a VCD; nahrané audiopásky, audiokazety a audiodisky; počítačové softvérové programy; softvér pre počítačové hry
a videohry.
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(540)

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

(731) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 10201 West Pico Boulevard, Los
Angeles, California 90035, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

1703-2004
25.5.2004
12
12 - Automobily, a to vagóny, nákladné automobily, dodávky, vysokozdvižné vozíky, ťažné traktory (traktory) a iné úžitkové vozidlá, nosné diely pre uvedený tovar.

1803-2004
1.6.2004
38, 41
38 - Rozhlasové vysielanie, spravodajské služby.
41 - Tvorba a výroba rozhlasových programov,
poskytovanie informácií, aktualít, noviniek z oblasti
vedy, techniky, priemyslu; rozhlasové dialógy,
organizovanie rozhlasových súťaží, vzdelávacia a
zábavná činnosť, organizovanie vzdelávacích,
kultúrnych a športových podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávok a zvukových nosičov, služby
nahrávacích rozhlasových štúdií, rozhlasové spravodajstvo, publicistika, reportérske služby.

(540) SPEKTRUM
(731) RADIO TWIST, a. s., Šalviova 1, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

(540) FRONTIER
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA /Nissan Motor Co., Ltd./, No. 2 Takaracho, Kanagawa - ku, Yokohama -shi, Kanagawa - ken, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

1804-2004
1.6.2004
34
34 - Spracovaný aj nespracovaný tabak; tabak na
fajčenie, fajkový tabak, tabak na šúľanie, žuvací
tabak; cigarety, cigary, krátke cigary (cigarillos);
substancie na fajčenie predávané samostatne alebo miešané s tabakom, nie na liečivé alebo liečebné účely; šnupaný tabak; potreby pre fajčiarov obsiahnuté v tejto triede; cigaretové papieriky, cigaretové trubičky a zápalky.

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

1780-2004
31.5.2004
7, 11, 37, 42
7 - Výmenníky tepla ako časti strojov.
11 - Výmenníky tepla.
37 - Montáž a opravy výmenníkov tepla.
42 - Vývoj a výskum nových výrobkov v oblasti
výmenníkov tepla.

(540) JAD
(731) SECESPOL-CZ, s. r. o., Branická 247, 140 00
Praha 4, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1781-2004
31.5.2004
7, 11, 37, 42
7 - Výmenníky tepla ako časti strojov.
11 - Výmenníky tepla.
37 - Montáž a opravy výmenníkov tepla.
42 - Vývoj a výskum nových výrobkov v oblasti
výmenníkov tepla.

(540) JAD X
(731) SECESPOL-CZ, s. r. o., Branická 247, 140 00
Praha 4, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(731) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands
Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1805-2004
1.6.2004
34
34 - Spracovaný aj nespracovaný tabak; tabak na
fajčenie, fajkový tabak, tabak na šúľanie, žuvací
tabak; cigarety, cigary, krátke cigary (cigarillos);
substancie na fajčenie predávané samostatne alebo miešané s tabakom, nie na liečivé alebo liečebné účely; šnupaný tabak; potreby pre fajčiarov obsiahnuté v tejto triede; cigaretové papieriky, cigaretové trubičky a zápalky.
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(540)

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

(731) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands
Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1806-2004
1.6.2004
34
34 - Spracovaný aj nespracovaný tabak; tabak na
fajčenie, fajkový tabak, tabak na šúľanie, žuvací
tabak; cigarety, cigary, krátke cigary (cigarillos);
substancie na fajčenie predávané samostatne alebo miešané s tabakom, nie na liečivé alebo liečebné účely; šnupaný tabak; potreby pre fajčiarov obsiahnuté v tejto triede; cigaretové papieriky, cigaretové trubičky a zápalky.

1813-2004
2.6.2004
11, 42
11 - Vetracie zariadenia, výmenníky tepla, odsávacie zariadenia pre kuchyne, digestory.
42 - Odborné poradenstvo v odbore vykurovacích zariadení.

(540) DINER
(731) Morávek Petr, Ing. CSc., Pasecká 8, 466 02 Jablonec nad Nisou 2, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

(540)

(731) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands
Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1807-2004
1.6.2004
34
34 - Spracovaný aj nespracovaný tabak; tabak na
fajčenie, fajkový tabak, tabak na šúľanie, žuvací
tabak; cigarety, cigary, krátke cigary (cigarillos);
substancie na fajčenie predávané samostatne alebo miešané s tabakom, nie na liečivé alebo liečebné účely; šnupaný tabak; potreby pre fajčiarov obsiahnuté v tejto triede, cigaretové papieriky, cigaretové trubičky a zápalky.

(540)

1816-2004
2.6.2004
9, 35, 37, 42
9 - Počítače, periférne zariadenia k počítačom,
telefónne prístroje.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné
alebo podnikateľské informácie, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, odkazovacie
telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, prenájom kancelárskych
strojov a zariadenia, prenájom kopírovacích strojov, prenájom predajných automatov, prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách, prepisovanie, reklama, reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo
priemyselných podnikov, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, spracovanie textov, vedenie kartoték v počítači, zbieranie údajov
do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v
počítačových databázach.
37 - Montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení.
42 - Grafický dizajn, hosťovanie na počítačových
stránkach (webových stránkach), inštalácia počítačových programov, návrh počítačových systémov, obnovovanie počítačových databáz, aktualizovanie počítačových programov, počítačové
programovanie, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru, práva duševného vlastníctva (licencie), prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových
programov a údajov (okrem fyzickej konverzie),
prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, servis počítačových programov, tvorba softvéru, udržiavanie a vytváranie počítačových stránok (webových
stránok) pre zákazníkov, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových zákazníkov), zhotovovanie kópií počítačových programov.

(540)

(591) čierna, zelená
(731) IQ Vision, s. r. o., Maróthyho 6, 811 06 Bratislava, SK;
(731) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands
Road, Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1817-2004
2.6.2004
9, 16, 42
9 - Nahrané a nenahrané nosiče (všetkých druhov) údajov.
16 - Tlačoviny všetkých druhov.
42 - Počítačové programovanie, tvorba softvéru,
grafický dizajn, hosťovanie na počítačových
(Web) stránkach.

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

(540)

1969-2004
14.6.2004
30, 32
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a výrobky z obilia,
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny,
med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva,
soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady,
korenie, ľad.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov, ostatné
nealkoholické nápoje zaradené do triedy 32.

(540) VYPUSTI LEMONICA
(731) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;
(731) FUSION, ADVANCED RESEARCH GROUP,
s. r. o., Haanova 44, 851 04 Bratislava, SK;

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

1827-2004
3.6.2004
32, 40
32 - Upravená pitná voda, stolová voda, sýtená
voda, pramenitá voda - upravená.
40 - Úprava vody.

(540)

(591) modrá, zlatá
(731) BIOPRODUKT, s. r. o., Šafárikova 106, 048 01
Rožňava, SK;

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

1828-2004
3.6.2004
32, 40
32 - Upravená pitná voda, stolová voda, sýtená
voda, pramenitá voda - upravená.
40 - Úprava vody.

(540)

(591) biela, modrá
(731) BIOPRODUKT, s. r. o., Šafárikova 106, 048 01
Rožňava, SK;

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

1972-2004
14.6.2004
16, 35, 41
16 - Lístky, tikety pre lotérie a stávkové hry, pretlače, poštové hracie pohľadnice, formuláre, knihy, brožúry, časopisy, periodiká, tlačivá, plagáty,
katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, fotografie, grafické reprodukcie, 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, predmety z kartónu, 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, predovšetkým
reklama a propagácia lotérií, stávkových hier, zábavných súťaží, 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 pre 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 hore uvedeným
tovarom a športovými potrebami.
41 - Organizovanie lotérií a stávkových hier,
informácie o výsledkoch lotérií a stávkových
hier, prevádzkovanie kasína, hranie o peniaze,
prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi,
organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží, on-line poskytovanie počítačových hier
z počítačových sietí, organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom počítačových sietí,
služby športovísk, vydávanie kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných
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alebo náborových, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, služby v oblasti
estrád, zábavy a kultúrnych podujatí, fotografovanie, filmová a fotografická tvorba, vzdelávanie, školenia, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení,
výroba rozhlasových alebo televíznych programov, zábava, pobavenie, sprostredkovanie uvedených služieb.
(540)

(591) modrá, červená, biela
(731) EURO TIP s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

1978-2004
14.6.2004
5, 29, 35
5 - Sušené mlieko; mlieko obohatené bielkovinami.
29 - Mlieko; mliečne výrobky; mliečne nápoje;
syry; nátierky z mliečnych výrobkov; jogurt; maslo; smotana; smotanové a tvarohové krémy;
mliečne, smotanové a tvarohové dezerty; šľahačka; tvaroh; bryndza; kefír.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými
v triedach 5 a 29.

(540)

(591) zelená, biela, tmavomodrá, bledomodrá
(731) MILEX GALANTA, a. s., Školská 2, 924 19 Galanta, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

1979-2004
14.6.2004
5, 29, 35
5 - Sušené mlieko; mlieko obohatené bielkovinami.
29 - Mlieko; mliečne výrobky; mliečne nápoje;
syry; nátierky z mliečnych výrobkov; jogurt; maslo; smotana; smotanové a tvarohové krémy;
mliečne, smotanové a tvarohové dezerty, šľahačka; tvaroh; bryndza; kefír.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými
v triedach 5 a 29.
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(540)

(591) fialová, zelená, biela, tmavomodrá, bledomodrá
(731) MILEX GALANTA, a. s., Školská 2, 924 19 Galanta, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

1983-2004
15.6.2004
35, 37, 41
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarmi, maloobchodná činnosť v oblasti materiálov na priemyselné podlahy, reklamná činnosť.
37 - Služby v oblasti inštalácie priemyselných
podláh, stavebná činnosť, servis priemyselných
podláh, maliarske - natieračské práce, stavebná
služba.
41 - Organizovanie školení a odborných kurzov
v oblasti stavebníctva, organizovanie kultúrnych
a spoločenských podujatí.

(540) EPOTEX
(731) Svitek Jozef, Hliny 1321/144, 017 01 Považská
Bystrica, SK;

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

1984-2004
15.6.2004
35, 41
35 - Reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie reklamnej a propagačnej činnosti, reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných a náborových textov, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov,
automatizované spracovanie dát, informačná činnosť v oblasti obchodu s tovarom a pomoci pri
riadení a vedení obchodnej administratívy a kancelárskych prác, poradenská činnosť v oblasti
obchodu s tovarom, sprostredkovanie zamestnania, výber a vyhľadávanie pracovníkov pre firmy, personálny lízing (poskytovanie vlastných
pracovníkov na výkon určitých prác), vedenie
účtovníctva.
41 - Vydavateľská činnosť, vzdelávanie, organizovanie a vedenie školení a vzdelávacích kurzov.

(540) AuJob
(731) Mgr. Gabriela Ranincová - AuJob, Veľké Bierovce 130, 913 11 Veľké Bierovce, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

1986-2004
15.6.2004
9, 16, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Magnetické nosiče údajov, nosiče zvukových
záznamov, nosiče zvukovo-obrazových záznamov,
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie pre počítače, programy na počítačové hry.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárska technika
uvedená v tejto triede, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto triede.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov,
s audiovizuálnymi záznamovými diskami, s programovým vybavením pre počítače, so softvérom, s počítačovými hrami; reklama, reklamné
agentúry, rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové
reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov.
38 - Televízne vysielanie, satelitné vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov,
sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnosti zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba
a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna zábava, organizovanie kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom a požičiavanie nahrávacích a premietacích
zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií,
filmov, videopások; filmová tvorba, činnosť filmových štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie
informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy
a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb
(výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie
koncertov, plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží,
výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov;
služby nahrávacích štúdií, reportérske služby;
vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov,
elektronická edičná činnosť (DPT služby).
42 - Zhromažďovanie a poskytovanie informácií
o móde, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540) GOMBÍKOVO
(731) Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1987-2004
15.6.2004
12
12 - Hydraulické obvody pre vozidlá.

(540) GTN HYDRAULICS
(731) 3COM Hydraulics, s. r. o., Eštovova 9/28, 036 01
Martin, SK;

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

1988-2004
16.6.2004
25
25 - Košele, kravaty.

(540) L. BENTINI
(731) AMJ TRADE SLOVENSKO, s. r. o., Staré Nosice 53, 020 01 Púchov, SK;

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

1989-2004
16.6.2004
35, 36, 41, 42
35 - Organizačné a ekonomické poradenstvo, poradenská činnosť v oblasti risk manažmentu,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
a služieb súvisiacich so zabezpečovaním organizácie, prevádzky, riadenia a obchodných aktivít
podnikov.
36 - Poisťovníctvo, finančníctvo a peňažníctvo,
služby v oblasti peňažníctva a poisťovníctva vrátane súvisiacej sprostredkovateľskej a maklérskej
činnosti, činnosti súvisiace s poisťovacou, zábrannou a zaisťovacou činnosťou, šetrenia vo finančných a poistných záležitostiach, likvidácia
poistných udalostí, sprostredkovateľská činnosť
v oblasti poisťovníctva, nájom a prenájom nehnuteľností.
41 - Prednášková a vzdelávacia činnosť.
42 - Vývoj a tvorba softvéru, znalecké a odborné
posudky a konzultácie.

(540)

(731) RENOMIA, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

1990-2004
16.6.2004
35, 36, 41, 42
35 - Organizačné a ekonomické poradenstvo, poradenská činnosť v oblasti risk manažmentu,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
a služieb súvisiacich so zabezpečovaním organizácie, prevádzky, riadenia a obchodných aktivít
podnikov.
36 - Poisťovníctvo, finančníctvo a peňažníctvo,
služby v oblasti peňažníctva a poisťovníctva vrátane súvisiacej sprostredkovateľskej a maklérskej
činnosti, činnosti súvisiace s poisťovacou, zábrannou a zaisťovacou činnosťou, šetrenia vo finančných a poistných záležitostiach, likvidácia
poistných udalostí, sprostredkovateľská činnosť
v oblasti poisťovníctva, nájom a prenájom nehnuteľností.
41 - Prednášková a vzdelávacia činnosť.
42 - Vývoj a tvorba softvéru, znalecké a odborné
posudky a konzultácie.
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(540)

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

(731) RENOMIA, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1991-2004
16.6.2004
35, 36, 41, 42
35 - Organizačné a ekonomické poradenstvo, poradenská činnosť v oblasti risk manažmentu,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
a služieb súvisiacich so zabezpečovaním organizácie, prevádzky, riadenia a obchodných aktivít
podnikov.
36 - Poisťovníctvo, finančníctvo a peňažníctvo,
služby v oblasti peňažníctva a poisťovníctva vrátane súvisiacej sprostredkovateľskej a maklérskej
činnosti, činnosti súvisiace s poisťovacou, zábrannou a zaisťovacou činnosťou, šetrenia vo finančných a poistných záležitostiach, likvidácia
poistných udalostí, sprostredkovateľská činnosť
v oblasti poisťovníctva, nájom a prenájom nehnuteľností.
41 - Prednášková a vzdelávacia činnosť.
42 - Vývoj a tvorba softvéru, znalecké a odborné
posudky a konzultácie.
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2172-2004
6.7.2004
1, 5, 35
1 - Umelé sladidlá (chemické prípravky).
5 - Umelé sladidlá ako dietetické prísady do potravín na lekárske účely.
35 - Sprostredkovanie obchodu s umelými sladidlami.

(554)

(591) žltá, červená, čierna, biela
(731) IMBER, s. r. o, Plynárenská 4, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

2173-2004
6.7.2004
1, 5, 35
1 - Umelé sladidlá (chemické prípravky).
5 - Umelé sladidlá ako dietetické prísady do potravín na lekárske účely.
35 - Sprostredkovanie obchodu s umelými sladidlami.

(554)

(540)

(731) RENOMIA, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2168-2004
6.7.2004
1, 5, 35
1 - Umelé sladidlá (chemické prípravky).
5 - Umelé sladidlá ako dietetické prísady do potravín na lekárske účely.
35 - Sprostredkovanie obchodu s umelými sladidlami.

(554)

(591) modrá, čierna, biela, červená
(731) IMBER, s. r. o, Plynárenská 4, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

2249-2004
14.7.2004
32
32 - Minerálne, sýtené a stolové vody, nealkoholické nápoje, nealkoholické nápoje obohatené minerálmi alebo vitamínmi; iónové a energetické
nealkoholické nápoje, ovocné a zeleninové nápoje a šťavy, džúsy, sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540) Supra Life
(731) Seliko Trade, a. s., Osloboditeľov 13, 963 01
Krupina, SK;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(591) červená, čierna, biela
(731) IMBER, s. r. o, Plynárenská 4, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

2396-2004
22.4.1998
2 155 901
13.4.1998
ES
38
38 - Telekomunikačné služby.

(540) T´ KOM
(731) Pedro Telleria Sopena, Gran Via, 6-4°, 28013
Madrid, ES;

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

2494-2004
31.8.2000
6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28
6 - Krúžky na kľúče, odznaky, vyrobené z obyčajných kovov a ich zliatin; výrobky z obyčajných kovov nezahrnuté do iných tried.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, elektrické, 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; prehrávače kompaktných diskov; kompaktné disky; rádiá; gramofóny; magnetofóny; hry prispôsobené na použitie
s televíznymi prijímačmi; diaľkové ovládače; telefóny, telefónne prístroje, telefónne slúchadlá,
mobilné telefóny; odkazovače; televízory, televízne prístroje; videorekordéry; videokazety; zásobníky s videohrami; videotelefóny; videoobrazovky; hodiny patriace do tejto triedy; autorádiá;
rádiobudíky; kamkordéry; puzdrá a obaly hlavne
na fotografické prístroje a nástroje; buzoly, kompasy; predajné automaty a mechanizmy do prístrojov uvádzané do činnosti vhodením mince;
registračné pokladnice, počítacie stroje, vreckové
kalkulačky; zariadenia a počítače na spracovanie
údajov; počítačové klávesnice; počítače; puzdrá
na okuliare; puzdrá na kontaktné šošovky; retiazky na okuliare; šnúrky na okuliare; rámy na okuliare; okuliare; okuláre; šilty; slnečné okuliare;
binokuláre, fotografické hľadáčiky; potápačské
prístroje; potápačské masky; potápačské kombinézy; bóje; plávacie krídelká; dýchacie prístroje
na plávanie pod vodou; svetelné bóje; prístroje
a nástroje na váženie; elektrické kulmy; tepelné
natáčky; ochranné helmy; magnety.
11 - Osvetľovacie a vyhrievacie zariadenia, zariadenia na výrobu pary, varenie, chladenie, sušenie, ventiláciu, zariadenie na zásobovanie vodou a hygienické účely; vaňové príslušenstvo;
toaletné misy; záchodové sedadlá; ohrievače do
postelí; elektrické prikrývky; ohrievače; ohrievacie fľaše; prístroje na chladenie nápojov; svetlá
na bicykle; stropné svetlá; elektrické žiarovky na
vianočný stromček; elektrické lampy; drobné
osvetlenia na slávnostné dekorácie; blikacie baterky; baterky; pochodne, svetlice; plynové lampy; lampy; kávové filtre, prístroje na kávu, kávovary, pražiče kávy; hriankovače; elektrické kanvice; ohrievače na nohy; sušiče na vlasy; mraziace boxy; mraziace skrine.
12 - Vzdušné balóny; detské kočíky; bicykle,
motocykle, trojkolky; košíky, zvončeky a pumpy
na bicykle a motocykle; bicyklové a motocyklové časti a príslušenstvo patriace do triedy 12; vo-

zíky, poťahy na sedadlá vozidiel, golfové vozíky,
ručné vozíky, opierky hlavy pre vozidlá, klaksóny vozidiel, obruče na kolesá vozidiel, zrkadlá do
vozidiel, blatníky; veslá, pádla pre kanoe; člny,
kanoe, nafukovacie člny, gumené člny; pramice,
športové skladacie kočíky a pokrývky a kryty na
kočíky, prenosné postieľky na kolieskach; bezpečnostné pásy na automobilové sedadlá, bezpečnostné sedačky pre deti zahrnuté do tejto triedy, poťahy do vozidiel, tienidlá proti slnku do
vozidiel, fúriky, invalidné vozíky, stierače, clony
na čelné sklo, kryty na čelné sklo, alarmy do vozidiel, zariadenia na prepravu detí, opierky na
ruky do vozidiel; strešné nosiče a držiaky na vozidlá, príslušenstvo na zabezpečenie a upevnenie
tovaru na streche vozidla; volanty, chrbtové
opierky na sedadlá prispôsobené na použitie vo
vozidlách, batožinové nosiče na motocykle a bicykle, dekoratívne ochranné prikrývky do vozidiel, nosiče na fľaše na bicykle a do vozidiel,
prenosné detské postieľky do vozidiel, nosiče na
bicykle, detské podporné vankúše na sedadlá vozidiel, detské automobily s riadením, podušky do
vozidiel, časti a príslušenstvo do vozidiel zahrnuté do tejto triedy, vozíky a motocykle na prepravu nápojov, jedla a batožiny, motokáry, automobily a pozemné vozidlá poháňané pedálmi,
vozidlá a lietajúce objekty na diaľkové ovládanie, kontrolné zariadenia na bezpečnostné pásy
vozidiel, automobily na vozenie pre deti, opravárenské súpravy na opravu gumy a pneumatík,
skútre, sedadlové podušky a priehradky do vozidiel, sprayové klapky a kryty do vozidiel, slnečné
clony do vozidiel, celtovina na vozidlá, odpadkové koše do vozidiel, rohožky do vozidiel.
14 - Vzácne kovy a ich zliatiny a tovary vyrobené zo vzácnych kovov alebo pokryté vzácnymi
kovmi, neuvedené v iných triedach; šperky, drahé kamene; nástroje pre domácnosť z drahých
kovov; nádoby pre domácnosť z drahých kovov;
spony a pracky z drahých kovov; škatule z drahých kovov; šperkovnice; budíky; odznaky; jednoramenné a mnohoramenné svietniky; manžetové gombíky, ihlice a spony do kravaty; krúžky
na kľúče; medaily; hodinky, hodiny; remienky na
náramkové hodinky; retiazky na hodinky, náramkové hodinky.
16 - Papiernický tovar; tlačoviny, periodiká; knihy, časopisy, publikácie, plagáty; pohľadnice;
komiksy, detské knižky podnecujúce aktivitu,
maľovanky, poznámkové bloky, adresáre, obrázkové kartičky na vymieňanie; nálepky, obtlačky;
kartičky na vymieňanie; uzávery na mliekové
fľaše; záložky do knihy, potreby pre umelcov;
písacie a kresliace potreby; kalendáre, plagáty,
organizéry (nie elektrické); vzdelávacie a učebné
materiály; kancelárske potreby; gumy, strúhadlá;
pravítka; stierateľné odtlačky; papiernické obaly;
fotoalbumy; albumy; baliaci papier, darčekové
obaly, darčekové visačky, darčekové škatule;
blahoprajné pohľadnice; papierové výrobky na
večierky; papierové ozdoby na večierky; obalové
a baliace materiály; korkové tabule; školské tabule; tabule na poznámky; albumy na známky; príručky; zošity na vlepovanie obrázkov; hracie karty; fotografie; papierové alebo kartónové modely; lepidlá na kancelárske alebo domáce použitie;
lepiace pásky; papier; štetce na maľovanie; potreby pre umelcov; ťažidlá; súpravy ceruziek;
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kazety s ceruzkami alebo perami; puzdrá na ceruzky alebo perá; organizéry; papierové obrúsky;
pohľadnice; materiály na modelovanie; notové
listy.
18 - Tašky, kufre, cestovné tašky, plecniaky, kožené vaky, tašky na nosenie detí, detské nosidlá,
batohy, poťahy na tašky, toaletné tašky, kozmetické kufríky, peňaženky, náprsné tašky, aktovky,
športové tašky, cestovné vaky na odevy, cestovné
vaky, puzdrá na navštívenky; puzdrá na fotoaparáty; malé taštičky na toaletné potreby, puzdrá na
kľúče, puzdrá na karty, batožina, dáždniky,
slnečníky, vychádzkové palice, biče, postroje,
škatule na klobúky z kože, kožené vrecká na hodinky, kožené alebo kožou potiahnuté škatule,
opasky, diplomatické kufríky, kožené výstelky
do čižiem a topánok, školské aktovky, notové
obaly z kože alebo z imitácie kože, sedlárske výrobky.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky
(nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny, tŕstia, prútia, mušlí, jantáru, perlete a náhradiek týchto materiálov alebo z plastu; vankúše,
matrace, podušky, stoličky, spacie vaky, košíky,
korálkové závesy; posteľové vybavenie zahrnuté
do tejto triedy, lôžkoviny, lôžka pre domáce
zvieratá, posteľové rámy, lavičky, nádoby, stojany na fľaše, škatule, truhlice, háčiky na odevy,
vešiaky na kabáty, kolísky, detské postieľky, príborníky, písacie stoly, pohovky, búdy pre domáce zvieratá, toaletné stolíky, slamky na pitie, vejáre a ventilátory, vysoké stoličky pre deti, detské
chodúľky, detské ohrádky, nafukovacie propagačné predmety, škatule na šperky, poštové
schránky, dekoratívne konštrukcie s pohyblivými
objektmi, kancelársky nábytok, sochy z dreva,
sadry alebo plastu, zásobníky na uteráky, podnosy.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby (nie
z drahých kovov ani pokryté drahými kovmi),
hrebene a špongie; štetky na holenie; stojany na
holiace štetky; škatule na mydlo, dávkovače
mydla; držiaky na mydlo; zubné kefky; labutienky; kefy, štetky (s výnimkou maliarskych); materiály na výrobu kief; kefy na umývanie riadu; kefy na topánky; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna; polievacie krhly; vedrá; nádoby na smeti; prachovky; handry na čistenie; rukavice pre domácnosť; sklo ako surovina alebo
polotovar (s výnimkou stavebného skla); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky nezahrnuté do
iných tried; vázy; porcelánový riad; krištáľ; misy; klietky pre vtáky; klietky pre domáce zvieratá; svietniky; bonboniéry; sušiaky na bielizeň;
štipce na bielizeň; koše na šaty; dosky na krájanie chleba; podložky pod poháre; miešadlá na
koktaily; kávovary; mlynčeky na kávu; filtre na
kávu; kanvice na kávu; otvárače na fľaše; vývrtky; dosky na krájanie, podnosy; dávkovače papierových uterákov; šálky; hrnčeky; pivové poháre; sklené poháre; fľaše na pitie; poháre; čajníky; škatuľky na keksy; súpravy plechov na pečenie; plechy na pečenie; taniere; hrnce; súpravy
koreničiek; nádoby na soľ; soľničky; koreničky;
mlynčeky na korenie; stojany na vajíčka; ku-
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chynské merače času na varenie vajíčka; lyžice;
kvetináče; obedáre; držiaky na jedálne lístky;
detské pokladničky; škatule na peniaze.
24 - Uteráky, flanel, plachty, návliečky na vankúše, návliečky na paplóny, prešívané prikrývky,
paplóny drapérie, záclony, textilné výrobky zahrnuté v triede 24; obrusy, textilné vreckovky.
25 - Oblečenie, obuv, pokrývky hlavy, kravaty
a šatky, obleky, kostýmy, pyžamá, župany, plavky, šály rukavice.
28 - Hračky, hry a predmety na hranie, gymnastický a športový tovar, zahrnutý do tejto triedy;
vianočné ozdoby a vianočné petardy; dekorácie
na večierky a petardy na večierky; balóniky; stacionárne bicykle; drobné žartovné predmety a triky; šarkany; masky; plyšové hračky; automatické
hry patriace do tejto triedy; dávkovače cukríkov.
(540)

(591) zelená, biela, čierna, sivá, blýskavá
(731) Mars Inc., 6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, US;

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

2734-2004
2.4.2003
29, 30
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; morské živočíchy ako potrava; konzervované, sušené, varené
a inak spracované ovocie a zelenina; prípravky
zo všetkých uvedených tovarov; mliečne výrobky; peny, chladené dezerty; mliečne nápoje,
ochutené mliečne nápoje; nápoje vyrobené
z mliečnych produktov; polievky; sladké nátierky, slané nátierky; šaláty; nápoje, plnky, malé
rýchle občerstvenia; hotové jedlá a ich zložky;
proteínové látky; chuťové omáčky (dipy); potraviny vyrobené z tovarov patriacich do tejto triedy.
30 - Ryža, cestoviny; obilniny a obilninové prípravky; čaj, káva, kakao; varená čokoláda, kávové náhradky, kávové výťažky, zmesi kávy a čakanky, čakanka a čakankové zmesi, všetko na
použitie ako náhradky kávy; neliečivé cukrovinky; pekárenské výrobky, zákusky, keksy, sušienky; vodové zmrzliny, smotanové zmrzliny, zmrzlinové výrobky, mrazené jogurty, mrazené cukrovinky; chladené dezerty, peny, šerbety; chlieb;
jemné cestá; nápoje, plnky; sladké nátierky, slané
nátierky, malé rýchle občerstvenia, hotové jedlá
a ich zložky; čokoláda; pizza, pizzové základy;
omáčky, posýpky a polevy na pizzu; omáčky na
cestoviny a ryžu; šalátové dresingy; majonéza;
omáčky; chuťové omáčky (dipy); potraviny vyrobené z tovarov patriacich do tejto triedy; všetky uvedené tovary patriace do triedy 30.
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(540)

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

(591) horčicová, žltá, červená, svetlohnedá, tmavohnedá, zelená, modrá, čierna, biela, blýskavá, oranžová, sivá
(731) Mars Inc., 6885 Elm Street, McLean, Virginia
22101-3883, US;

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

2971-2004
4.10.2004
32
32 - Prípravok na výrobu nealkoholických nápojov;
nealkoholické nápoje s ovocnými príchuťami.

(540) Horúce jablko
(731) JPlus SK, s. r. o., Rosinská 9, 010 08 Žilina, SK;

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

3556-2004
14.12.2004
35, 36, 41
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa, administratívne riadenie, poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
personálny manažment a poradenstvo, služby verejného obstarávania, služby vyhľadávania investorov, spracovanie podnikateľských zámerov,
zavádzanie systémov riadenia, spracovávanie
smer-níc registratúrneho poriadku, spracovanie
daňových priznaní, oceňovanie obchodných podnikov; organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely; poradenstvo vo všetkých uvedených oblastiach, ekonomické poradenstvo.
36 - Finančný manažment, audítorské služby,
rozpočtové a daňové odhady, finančné odhady
a oceňovanie, oceňovanie duševného vlastníctva,
oceňovanie nehnuteľností, šperkov, umeleckých
diel, realitné služby a poradenstvo v oblasti realít, faktoring, forfaiting, služby v oblasti finančníctva, peňažníctva, bankovníctva, poisťovníctva, finančný lízing, investičné služby; maklérske
služby na tovarovej burze a burze cenných papierov; odborné poradenstvo vo všetkých uvedených oblastiach.
41 - Vzdelávacia činnosť, organizovanie kurzov,
školení, seminárov a konferencií; organizácia
a zabezpečovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, organizovanie výstav so zameraním na kultúru, umenie, šport, vzdelávanie,
vedu a techniku.

(540) UNITED BANKERS GROUP
(731) Dipl. Ing. Alojz Kľučka United Bankers Group, Rozkvet 2045/93-63, 017 01 Považská Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

3602-2004
31.8.2000
6, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28
6 - Krúžky na kľúče, odznaky, vyrobené z obyčajných kovov a ich zliatin; výrobky z obyčajných kovov nezahrnuté do iných tried.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, zememeračské, elektrické, 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; kazetové prehrávače;
prehrávače kompaktných diskov; kompaktné disky; rádiá; gramofóny; magnetofóny; hry prispôsobené na použitie s televíznymi prijímačmi;
diaľkové ovládače; telefóny, telefónne prístroje,
telefónne slúchadlá, mobilné telefóny; odkazovače; televízory, televízne prístroje; videorekordéry; videokazety; zásobníky s videohrami; videotelefóny; videoobrazovky; autorádiá; rádiobudíky; kamkordéry; kamery, fotoaparáty; puzdrá
a obaly hlavne na fotografické prístroje a nástroje; buzoly, kompasy; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti
vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie stroje, vreckové kalkulačky; zariadenia a počítače na spracovanie údajov; počítačové klávesnice; počítače; puzdrá na okuliare; puzdrá na
kontaktné šošovky; retiazky na okuliare; šnúrky
na okuliare; rámy na okuliare; okuliare; okuláre;
šilty; slnečné okuliare; binokuláre, fotografické
hľadáčiky; potápačské prístroje; potápačské masky; potápačské kombinézy; bóje; plávacie vesty;
plávacie krídelká; dýchacie prístroje na plávanie
pod vodou; svetelné bóje; prístroje a nástroje na
váženie; elektrické kulmy; natáčky; ochranné
helmy; magnety.
11 - Osvetľovacie a vyhrievacie zariadenia, zariadenia na výrobu pary, varenie, chladenie, sušenie, ventiláciu, zariadenie na zásobovanie vodou
a sanitárne zariadenia; vaňové príslušenstvo; toaletné misy; záchodové sedadlá; ohrievače do postelí; elektrické prikrývky; ohrievače; ohrievacie
fľaše; prístroje na chladenie nápojov; svetlá na
bicykle; stropné svetlá; elektrické žiarovky na
vianočný stromček; elektrické lampy; drobné
osvetlenia na slávnostné dekorácie; blikacie baterky; baterky; pochodne, svetlice; plynové lampy; lampy; kávové filtre, prístroje na kávu, kávovary, pražiče kávy; hriankovače; elektrické kanvice; ohrievače na nohy; sušiče na vlasy; mraziace boxy; mraziace skrine.
12 - Vzdušné balóny; detské kočíky; bicykle,
motocykle, trojkolky; košíky, zvončeky a pumpy
na bicykle a motocykle; bicyklové a motocyklové časti a príslušenstvo patriace do tejto triedy;
vozíky, poťahy na sedadlá vozidiel, golfové vozíky, ručné vozíky, opierky hlavy pre vozidlá,
klaksóny vozidiel, náboje do kolies vozidiel,
zrkadlá do vozidiel, blatníky; veslá, pádla pre kanoe; člny, kanoe, nafukovacie člny, gumené člny;
pramice, športové skladacie kočíky a pokrývky
a kryty na kočíky, prenosné postieľky na kolieskach; bezpečnostné pásy na automobilové sedadlá, bezpečnostné sedačky pre deti zahrnuté do tejto triedy, poťahy do vozidiel, tienidlá proti
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slnku do vozidiel, fúriky, invalidné vozíky, stierače, clony na čelné sklo, kryty na čelné sklo,
alarmy do vozidiel, zariadenia na prepravu detí,
opierky na ruky do vozidiel; strešné nosiče
a držiaky na vozidlá, príslušenstvo na zabezpečenie a upevnenie tovaru na streche vozidla; volanty, chrbtové opierky na sedadlá prispôsobené
na použitie vo vozidlách, batožinové nosiče na
motocykle a bicykle, dekoratívne ochranné prikrývky do vozidiel, nosiče na fľaše na bicykle
a do vozidiel, prenosné detské lôžka do vozidiel,
nosiče na bicykle, detské podporné vankúše na
sedadlá vozidiel, detské automobily s riadením,
podušky do vozidiel, časti a príslušenstvo do vozidiel zahrnuté do tejto triedy, vozíky a motocykle na prepravu nápojov, jedla a batožiny, motokáry, automobily a pozemné vozidlá poháňané
pedálmi, vozidlá a lietajúce objekty na diaľkové
ovládanie, kontrolné zariadenia na bezpečnostné
pásy vozidiel, automobily na vozenie pre deti,
opravárenské súpravy na opravu gumy a pneumatík, skútre, sedadlové podušky a priehradky do
vozidiel, sprayové klapky a kryty do vozidiel, slnečné clony do vozidiel, celtovina na vozidlá,
odpadkové koše do vozidiel, rohožky do vozidiel.
14 - Vzácne kovy a ich zliatiny a tovary vyrobené zo vzácnych kovov alebo pokryté vzácnymi
kovmi, neuvedené v iných triedach; šperky, drahé kamene; nástroje pre domácnosť z drahých
kovov; nádoby pre domácnosť z drahých kovov;
spony a pracky z drahých kovov; škatule z drahých kovov; šperkovnice; budíky; odznaky; jednoramenné a mnohoramenné svietniky; manžetové gombíky, ihlice a spony do kravaty; krúžky
na kľúče; medaily; hodinky, hodiny; remienky na
náramkové hodinky; retiazky na hodinky, náramkové hodinky.
16 - Papiernický tovar; tlačoviny, periodiká; knihy, časopisy, publikácie, plagáty; pohľadnice;
komiksy, detské knižky podnecujúce aktivitu,
maľovanky, poznámkové bloky, adresáre, obrázkové kartičky na vymieňanie; nálepky, obtlačky;
kartičky na vymieňanie; uzávery na mliekové
fľaše (na výmenu); záložky do kníh, potreby pre
umelcov; písacie a kresliace potreby; kalendáre,
plagáty, organizéry (nie elektronické); vzdelávacie a učebné materiály; kancelárske potreby; gumy, strúhadlá; pravítka; stierateľné odtlačky; papiernické obaly; fotoalbumy; albumy; baliaci papier, darčekové obaly, darčekové visačky, darčekové škatule; blahoprajné pohľadnice; výrobky
z papiera na večierky; papierové ozdoby na večierky; obalové a baliace materiály; korkové tabule; školské tabule; poznámkové a informačné
tabule; albumy na známky; príručky; zošity na
vlepovanie obrázkov; hracie karty; fotografie;
papierové alebo kartónové modely; lepidlá na
kancelárske alebo domáce použitie; lepiace pásky; papier; štetce na maľovanie; potreby pre
umelcov; ťažidlá; súpravy ceruziek; kazety s ceruzkami alebo perami; puzdrá na ceruzky alebo
perá; organizéry; papierové obrúsky; pohľadnice;
materiály na modelovanie; notové listy.
18 - Tašky, kufre, cestovné tašky, plecniaky, kožené vaky, tašky na nosenie detí, detské nosidlá,
batohy, obaly na tašky, toaletné tašky, kozmetické kufríky, peňaženky, náprsné tašky, aktovky,
športové tašky, cestovné vaky na odevy, cestovné
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vaky, puzdrá na navštívenky; puzdrá na fotoaparáty; malé taštičky na toaletné potreby, puzdrá na
kľúče, puzdrá na karty, batožina, dáždniky,
slnečníky, vychádzkové palice, biče, postroje,
škatule na klobúky z kože, kožené vrecká na
kľúče, kožené alebo kožou potiahnuté škatule,
opasky, diplomatické kufríky, kožené výstelky
do čižiem a topánok, školské aktovky, obaly
a puzdrá na hudobné nástroje a noty z kože alebo
z imitácie kože, sedlárske výrobky.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky
(nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny, prútia, mušlí, jantáru, perlete a náhradiek
týchto materiálov alebo z plastu; vankúše, matrace, podušky, stoličky, spacie vaky, košíky, korálkové závesy; posteľové vybavenie zahrnuté do
tejto triedy, lôžkoviny, lôžka pre domáce zvieratá, posteľové rámy, lavičky, nádoby, stojany na
fľaše, škatule, truhlice, háčiky na odevy, vešiaky
na kabáty, kolísky, detské postieľky, príborníky,
písacie stoly, pohovky, búdy pre domáce zvieratá, toaletné stolíky, slamky na pitie, vejáre a ventilátory, vysoké stoličky pre deti, detské chodúľky, detské ohrádky, nafukovacie propagačné
predmety, škatule na šperky, poštové schránky,
dekoratívne konštrukcie s pohyblivými objektmi,
kancelársky nábytok, sochy z dreva, vosku, sadry
alebo plastu, zásobníky na uteráky, podnosy.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby (nie
z drahých kovov ani pokryté drahými kovmi),
hrebene a špongie; štetky na holenie; stojany na
holiace štetky; obuváky; škatule na mydlo, dávkovače mydla; držiaky na mydlo; zubné kefky;
labutienky; kefy, štetky (s výnimkou maliarskych); materiály na výrobu kief; kefy na umývanie riadu; kefy na topánky; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna; polievacie krhly; vedrá; nádoby na smeti; prachovky; handry na
čistenie; rukavice pre domácnosť; sklo
ako surovina alebo polotovar (s výnimkou stavebného skla); výrobky zo skla, porcelánu a keramiky nezahrnuté do iných tried; vázy; porcelánový riad; krištáľ; misy; klietky pre vtáky; klietky pre domáce zvieratá; svietniky; bonboniéry;
sušiaky na bielizeň; štipce na bielizeň; koše na
chlieb; dosky na krájanie chleba; podložky pod
poháre; miešadlá na koktaily; kávovary; mlynčeky na kávu; filtre na kávu; kanvice na kávu; otvárače na fľaše; vývrtky; dosky na krájanie, podnosy; dávkovače papierových uterákov; šálky; hrnčeky; pivové poháre; sklené poháre; fľaše na pitie; poháre; čajníky; nádoby na keksy; súpravy
plechov na pečenie; plechy na pečenie; taniere;
hrnce; súpravy koreničiek; nádoby na soľ; soľničky; koreničky; mlynčeky na korenie; stojany
na vajíčka; kuchynské merače času na varenie
vajíčka; lyžice; kvetináče; obedáre; držiaky na
jedálne lístky; detské pokladničky; schránky na
peniaze.
24 - Uteráky, flanel, plachty, návliečky na vankúše, návliečky na paplóny, prešívané prikrývky,
paplóny, drapérie, záclony, textilné výrobky zahrnuté v tejto triede; obrusy, textilné obrúsky.
25 - Oblečenie, obuv, pokrývky hlavy, kravaty
a šatky, obleky, kostýmy, pyžamá, župany, plavky, šály, rukavice.
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28 - Hračky, hry a predmety na hranie, gymnastický a športový tovar, zahrnutý do tejto triedy;
vianočné ozdoby a vianočné petardy; dekorácie
na večierky a petardy na večierky; balóniky; stacionárne bicykle; drobné žartovné predmety
a triky; šarkany; masky; plyšové hračky; automatické hry patriace do tejto triedy; dávkovače cukríkov.

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

(540)

(591) zelená, čierna, šedá, žltá
(731) Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, McLean
22101-3883, Virginia, US;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5346-2004
20.12.2004
35, 37, 42
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, maloobchodná činnosť týkajúca sa výrobkov priemyselnej televízie, elektronických zabezpečovacích zariadení,
výrobkov požiarnej signalizácie, hasiacich zariadení, zariadení a systémov detekcie plynov, bezpečnostných a komunikačných systémov, elektrických zariadení a káblových rozvodov.
37 - Inštalácie, opravy a servis bezpečnostných
a komunikačných systémov; montáž, opravy
a servis priemyselnej televízie; montáž, opravy
a servis elektronických zabezpečovacích signalizácií; inštalácie, opravy a servis systémov elektrickej požiarnej signalizácie; inštalácie, opravy
a servis hasiacich zariadení, najmä stabilných,
polostabilných a drenčerových hasiacich zariadení; inštalácie, opravy a servis systémov detekcie
plynov; inštalácie, opravy a servis elektrických
zariadení a káblových rozvodov; inštalácie, opravy a servis telekomunikačných zariadení.
42 - Projektovanie bezpečnostných a komunikačných systémov; projektovanie elektronických
zabezpečovacích signalizácií; projektovanie systémov elektrickej požiarnej signalizácie; projektovanie hasiacich zariadení; projektovanie systémov detekcie plynov; projektovanie elektrických
zariadení a káblových rozvodov; projektovanie
telekomunikačných zariadení; kontrola kvality
bezpečnostných a komunikačných systémov,
priemyselnej televízie, elektronických zabezpečovacích signalizácií, systémov elektrickej požiarnej signalizácie, hasiacich zariadení, systémov detekcie plynov, elektrických zariadení
a káblových rozvodov, telekomunikačných zariadení.

(540)

(731) ANTES GM, spol. s r. o., Jilemnického 25, 911 01
Trenčín, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

5347-2004
20.12.2004
35, 37, 42
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, maloobchodná činnosť týkajúca sa výrobkov priemyselnej televízie, elektronických zabezpečovacích zariadení,
výrobkov požiarnej signalizácie, hasiacich zariadení, zariadení a systémov detekcie plynov, bezpečnostných a komunikačných systémov, elektrických zariadení a káblových rozvodov.
37 - Inštalácie, opravy a servis bezpečnostných
a komunikačných systémov, montáž, opravy
a servis priemyselnej televízie, montáž, opravy
a servis elektronických zabezpečovacích signalizácií, inštalácie, opravy a servis systémov elektrickej požiarnej signalizácie, inštalácie, opravy
a servis hasiacich zariadení najmä stabilných,
polostabilných a drenčerových hasiacich zariadení, inštalácie, opravy a servis systémov detekcie
plynov, inštalácie, opravy a servis elektrických
zariadení a káblových rozvodov, inštalácie, opravy a servis telekomunikačných zariadení.
42 - Projektovanie bezpečnostných a komunikačných systémov, projektovanie elektronických zabezpečovacích signalizácií, projektovanie systémov elektrickej požiarnej signalizácie, projektovanie hasiacich zariadení, projektovanie systémov detekcie plynov, projektovanie elektrických
zariadení a káblových rozvodov, projektovanie
telekomunikačných zariadení, kontrola kvality
bezpečnostných a komunikačných systémov,
priemyselnej televízie, elektronických zabezpečovacích signalizácií, systémov elektrickej požiarnej signalizácie, hasiacich zariadení, systémov detekcie plynov, elektrických zariadení
a káblových rozvodov, telekomunikačných zariadení.

(540)

(731) ANTES GM, spol. s r. o., Jilemnického 25, 911 01
Trenčín, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

93-2005
21.1.2005
5, 9, 11, 12, 22, 27
5 - Prenosné lekárničky (plné).
9 - Automobilové výstražné trojuholníky, automobilové zapaľovače; antény, hasiace prístroje,
ochranné rukavice; zariadenia na meranie tlaku.
11 - Svetlá pre automobily, žiarovky do automobilových smeroviek, zariadenia pre automobily
proti oslneniu (výstroj lámp), elektrické žiarovky, žiarovky do smeroviek na vozidlá, žiarovky,
elektrické lampy, svetlomety pre vozidlá, svetlomety, reflektory, vykurovacie telesá do automobilov, odmrazovače automobilov.
12 - Tienidlá proti slnku do automobilov, späté
zrkadlá, stierače, opierky na sedadlá automobilov, automobilové reťaze, autopoťahy, sedlové
poťahy pre automobily, klaksóny automobilov,
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protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky, bezpečnostné viazania (pásy) na autosedadlá, bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov, riadenie pre vozidlá (volanty).
22 - Laná na vlečenie vozidiel,
27 - Koberce, predložky do automobilov, koberčeky do automobilov.
(540)

(540)

(591) modrá, čierna, biela a žltá
(731) best AUTOMAX, s. r. o., Mlynská 2707, 979 01
Rimavská Sobota, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(591) biela, čierna, červená
(731) best AUTOMAX, s. r. o., Mlynská 2707, 979 01
Rimavská Sobota, SK;

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

94-2005
21.1.2005
5, 9, 11, 12, 22, 27
5 - Prenosné lekárničky (plné).
9 - Automobilové výstražné trojuholníky, automobilové zapaľovače; antény, hasiace prístroje,
ochranné rukavice; zariadenia na meranie tlaku.
11 - Svetlá pre automobily, žiarovky do automobilových smeroviek, zariadenia pre automobily
proti oslneniu (výstroj lámp), elektrické žiarovky, žiarovky do smeroviek na vozidlá, žiarovky,
elektrické lampy, svetlomety pre vozidlá, svetlomety, reflektory, vykurovacie telesá do automobilov, odmrazovače automobilov.
12 - Tienidlá proti slnku do automobilov, späté
zrkadlá, stierače, opierky na sedadlá automobilov, automobilové reťaze, autopoťahy, sedlové
poťahy pre automobily, klaksóny automobilov,
protišmykové zariadenia na automobilové pneumatiky, bezpečnostné viazania (pásy) na autosedadlá, bezpečnostné sedadlá pre deti do automobilov, riadenie pre vozidlá (volanty).
22 - Laná na vlečenie vozidiel,
27 - Koberce, predložky do automobilov, koberčeky do automobilov.

(540)

(591) čierna, biela, žltá, červená
(731) best AUTOMAX, s. r. o., Mlynská 2707, 979 01
Rimavská Sobota, SK;

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

95-2005
21.1.2005
9, 11, 12
9 - Automobilové výstražné trojuholníky.
11 - Svetlá pre automobily, žiarovky do automobilových smeroviek, zariadenia pre automobily
proti oslneniu (výstroj lámp), elektrické žiarovky, žiarovky do smeroviek na vozidlá, žiarovky,
elektrické lampy, svetlomety pre vozidlá, svetlomety, reflektory.
12 - Tienidlá proti slnku do automobilov, spätné
zrkadlá.
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165-2005
31.1.2005
12
12 - Pneumatiky všetkých druhov; automobilové
dielce a súčasti.

(540) MATADOR EROTICCA
(731) MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, 020 32
Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

217-2005
9.2.2005
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, etikety s výnimkou textilných, filtračný 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, kancelársky papier,
papier ofsetový, laserový, injektový, tabelačný,
zošitový, kopírovací, písací, 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.
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40 - Spracovanie dreva, fototlač, ofsetová tlač,
spracovanie papiera, úprava papiera, tlač, tlačenie, tlačenie vzorov.

(540)

(540) MATADOR LALIBELA
(731) MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, 020 32
Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(731) Mondi Business Paper SCP, a. s., Bystrická cesta 13,
034 17 Ružomberok, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

220-2005
10.2.2005
30
30 - Kakao, kakaové nápoje.

307-2005
21.2.2005
12
12 - Pneumatiky všetkých druhov; automobilové
dielce a súčasti.

(540) MATADOR AXUM
(731) MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, 020 32
Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

328-2005
23.2.2005
9
9 - Antény, navigačné prístroje, navigačné prístroje vozidiel, satelitné navigačné prístroje, transformátory, cievky, prístroje na diaľkové ovládanie a rádiovú komunikáciu, merače tlaku pneumatík.

(540)

(591) biela, žltá, béžová, červená, bordová, hnedá,
tmavo-hnedá, čierna
(731) KLEMBER a SPOL, s. r. o., Nová osada 798,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

261-2005
16.2.2005
12
12 - Pneumatiky všetkých druhov; automobilové
dielce a súčasti.

(540) MATADOR BOGATYR
(731) MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, 020 32
Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

305-2005
21.2.2005
12
12 - Pneumatiky všetkých druhov, automobilové
dielce a súčasti.

(540) MATADOR FASIL
(731) MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, 020 32
Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

306-2005
21.2.2005
12
12 - Pneumatiky všetkých druhov, automobilové
dielce a súčasti.

(731) MACRO COMPONENTS, s. r. o., Vysokoškolákov 6, 010 01 Žilina, SK;

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

329-2005
23.2.2005
9
9 - Antény, navigačné prístroje, navigačné prístroje vozidiel, satelitné navigačné prístroje, transformátory, cievky, prístroje na diaľkové ovládanie a rádiovú komunikáciu, merače tlaku pneumatík.

(540)

(731) MACRO COMPONENTS, s. r. o., Vysokoškolákov 6, 010 01 Žilina, SK;

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

385-2005
3.3.2005
9, 16, 39, 41
9 - Nosiče zvukových nahrávok; disky-zvukové
nahrávky; kompaktné disky; videokazety.
16 - Tlačoviny; časopisy (periodiká); knihy; brožované knihy, brožúry; publikácie; tlačivá.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku.
41 - Vydávanie kníh.

(540) CAD PRESS
(731) František HRABAL, Vydavateľstvo RI-EL/CAD
PRESS, Ľuda Zúbka 23/PP 5, 844 05 Bratislava 42,
SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

5078-2005
26.1.2005
35, 36
35 - Analýzy nákladov, daňové priznania, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment
a podnikové poradenstvo, oceňovanie obchodných podnikov, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov, personálne poradenstvo, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo
(odborné posudzovanie efektívnosti prevádzky
a racionalizácie práce), hospodárske alebo ekonomické predpovede, prenájom reklamného času
vo všetkých komunikačných médiách, prieskum
trhu, obchodný prieskum, reklama, reklamné
agentúry, revízia účtov, riadenie obchodných
alebo priemyselných podnikov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského
riadenia, rozhlasová reklama, televízne reklamy,
účtovníctvo, vedenie účtovných kníh.
36 - Finančné analýzy, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie, finančné poradenstvo, finančné riadenie, finančníctvo, kapitálové
investície, konateľstvo, jednateľstvo, finančné
konzultačné služby, likvidácia podnikov (finančné
služby), oceňovanie a odhady nehnuteľností, nehnuteľnosti (sprostredkovanie), oceňovanie a daňové odhady, odhady daňové (služby).

(540)

(731) THE EDISON CONSULTING GROUP, spol.
s r. o., Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava, SK;

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

5079-2005
26.1.2005
35, 36
35 - Analýzy nákladov, daňové priznania, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo
podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment
a podnikové poradenstvo, oceňovanie obchodných podnikov, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov, personálne poradenstvo, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo
(odborné posudzovanie efektívnosti prevádzky
a racionalizácie práce), hospodárske alebo ekonomické predpovede, prenájom reklamného času
vo všetkých komunikačných médiách, prieskum
trhu, obchodný prieskum, reklama, reklamné
agentúry, revízia účtov, riadenie obchodných
alebo priemyselných podnikov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského
riadenia, rozhlasová reklama, televízne reklamy,
účtovníctvo, vedenie účtovných kníh.
36 - Finančné analýzy, finančné informácie, finančné odhady a oceňovanie, finančné poradenstvo, finančné riadenie, finančníctvo, kapitálové
investície, konateľstvo, jednateľstvo, finančné
konzultačné služby, likvidácia podnikov (finančné služby), oceňovanie a odhady nehnuteľností,
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nehnuteľnosti (sprostredkovanie), oceňovanie
a daňové odhady, odhady daňové (služby).
(540)

(591) oranžová, čierna
(731) THE EDISON CONSULTING GROUP, spol.
s r. o., Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava, SK;

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

5080-2005
26.1.2005
9, 35, 38, 42
9 - Magnetické a optické nosiče údajov, záznamové disky, CD disky, DVD disky, videokazety,
počítače, počítačové súčasti a programy, nahrané
programy pre pay-per-click (PPC) vyhľadávanie,
nahrané programy pre pay-per-click (PPC) systémy marketingu a reklamy, nahrané programy
pre internetové vyhľadávače a portály, nahrané
programy pre reklamné systémy, nahrané programy pre notebooky, pamäťové, mikroprocesorové alebo grafické karty do počítačov, zvukové
karty do počítačov, periférne zariadenia k počítačom, sieťové komponenty pre počítače, počítačový softvér, zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov, modemy,
monitory, LCD monitory, počítačové pamäte,
počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete, zariadenia a prístroje na prenos, záznam
alebo reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát, MP3
prehrávače, premietacie prístroje, projektory,
optické zariadenia a prístroje, fotoaparáty, faxové
prístroje, telefónne prístroje, snímače teploty,
prenosné telefóny, vysielacie zariadenia, vysielače elektronických signálov, meracie prístroje, zosilňovače, mikrofóny, reproduktory, magnetické
identifikačné karty, poistky, elektrické drôty,
elektrické káble, elektrické káblové spojky
a svorky, elektrické konektory, káble s optickými
vláknami, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, prístroje a nástroje fotografické, kinematografické, optické,
signalizačné, kontrolné, záchranné.
35 - Reklama, reklamné činnosti, on-line reklama
na počítačovej komunikačnej sieti, direct marketing, on-line alebo off-line cielená reklama, pay-per-click (PPC) reklamný odkaz, propagácia
a reklama spojená so systémami pay-per-click
(PPC), vývoj reklamných nosičov a spôsobov šírenia reklamy, predovšetkým nosičov a spôsobov
so systémami pay-per-click (PPC), zbieranie
a zoraďovanie údajov do počítačových databáz,
vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, vytváranie propagačných a reklamných odkazov, predovšetkým
propagačných a reklamných odkazov na internete, vyhľadávanie a zoraďovanie údajov v počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov,
prieskum trhu, prieskum vzťahov s verejnosťou,
sekretárske služby, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, podpora predaja pre
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tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení
obchodných aktivít, odborné obchodné poradenstvo, odborné obchodné poradenstvo pri predaji,
lokalizácií a využití systémov pay-per-click
(PPC), 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
informácií pomocou počítača, prenos správ a výsledkov systémov pay-per-click (PPC), sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Návrh počítačových systémov, vývoj pay-per-click (PPC) reklamných systémov, vývoj
softvéru pre pay-per-click (PPC) systémy, vývoj
softvéru pre pay-per-click (PPC) reklamné systémy, zhotovovanie kópií počítačových programov, servis a aktualizovanie počítačových programov, počítačové programovanie, prenájom počítačov a počítačového softvéru, prenájom pay-per-click (PPC) 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 vrátane pay-per-click (PPC) softvéru, odborné poradenstvo a diagnostika v oblasti počítačových zostáv, serverov, sieťových systémov, tlačiarní, kopírovacích strojov, inštalácia počítačových programov, inštalácia pay-per-click (PPC) soft-véru,
zhotovovanie kópií počítačových programov,
prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické média, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(591) žltá, tmavomodrá (námornícka)
(731) PROTON, s. r. o., Zliechovská 341, 018 64 Košeca, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

(540)

(731) eTarget, a. s., Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5087-2005
31.1.2005
16, 35, 41
16 - Časopisy, periodiká, brožúry, katalógy, príručky, knihy, písacie potreby, kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
35 - Reklama, reklamné činnosti, on-line reklama
na počítačovej komunikačnej sieti, zbieranie
a zoraďovanie údajov do počítačových databáz,
marketingové štúdie, obchodné alebo podnikateľské informácie, sprostredkovanie uvedených
služieb.
41 - Vydávanie kníh a časopisov, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme,
vzdelávanie, školenia, organizovanie a vedenie
konferencií a seminárov, sprostredkovanie uvedených služieb.

5153-2005
9.2.2005
5, 32, 41
5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely,
liečivé nápoje, bylinkové čaje na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely,
liečivé čaje, minerálne vody na liečenie, prípravky obsahujúce stopové prvky pre ľudí.
32 - Nealkoholické nápoje, izotonické nápoje,
energetické nealkoholické nápoje, prípravky na
výrobu nápojov, prášky na prípravu šumivých
nápojov, tablety alebo pastilky na výrobu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sirupy
na výrobu nápojov, nealkoholický aperitív, sýtená voda, sódová voda, stolové vody, ovocné šťavy, zeleninové šťavy, pivo, citronády, nealkoholický koktail, prípravky na výrobu minerálnych
vôd, minerálne vody ako nápoje.
41 - Prevádzkovanie športových zariadení, služby športovísk, telesné cvičenia, výcvik, kluby
zdravia, organizovanie športových súťaží, požičiavanie športovej výstroje s výnimkou dopravných prostriedkov, prenájom štadiónov, organizovanie zábavných súťaží, organizovanie kurzov,
výcvikov, organizovanie a vedenie konferencií,
kongresov, seminárov, vydávanie časopisov, novín a iných periodických publikácií s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov,
tvorba videofilmov, požičiavanie videopások,
prevádzkovanie zábavných klubov, organizovanie hier, zábavy, organizovanie opatrovania detí
(výchovná a vzdelávacia činnosť), informácie
o možnostiach zábavy, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540) Let's Go
(731) Daniška Vladimír, Ing., Nálepkova 13, 949 01
Nitra, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5154-2005
9.2.2005
5, 32, 41
5 - Dietetické nápoje upravené na lekárske účely,
liečivé nápoje, bylinkové čaje na lekárske použitie, dietetické látky upravené na lekárske účely,
liečivé čaje, minerálne vody na liečenie, prípravky obsahujúce stopové prvky pre ľudí.
32 - Nealkoholické nápoje, izotonické nápoje,
energetické nealkoholické nápoje, prípravky na
výrobu nápojov, prášky na prípravu šumivých
nápojov, tablety alebo pastilky na výrobu šumivých nápojov, príchuti na výrobu nápojov, sirupy
na výrobu nápojov, nealkoholický aperitív, sýtená voda, sódová voda, stolové vody, ovocné šťavy, zeleninové šťavy, pivo, citronády, nealkoholický koktail, prípravky na výrobu minerálnych
vôd, minerálne vody ako nápoje.
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41 - Prevádzkovanie športových zariadení, služby športovísk, telesné cvičenia, výcvik, kluby
zdravia, organizovanie športových súťaží, požičiavanie športovej výstroje s výnimkou dopravných prostriedkov, prenájom štadiónov, organizovanie zábavných súťaží, organizovanie kurzov,
výcvikov, organizovanie a vedenie konferencií,
kongresov, seminárov, vydávanie časopisov, novín a iných periodických publikácií s výnimkou
vydávania reklamných a náborových textov,
tvorba videofilmov, požičiavanie videopások,
prevádzkovanie zábavných klubov, organizovanie hier, zábavy, organizovanie opatrovania detí
(výchovná a vzdelávacia činnosť), informácie
o možnostiach zábavy, sprostredkovanie uvedených služieb.
(540)

(731) Daniška Vladimír, Ing., Nálepkova 13, 949 01
Nitra, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5176-2005
11.2.2005
29, 30, 35
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a tepelne spracované
ovocie a zelenina, džemy, marmelády, ovocné
zaváraniny, vajcia, mlieko a mliečne výrobky,
jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
kávové náhradky, múka a výrobky z obilia,
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny,
med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva,
soľ, horčica, ocot, korenie, ľad.
35 - Reklamná činnosť.

(540)

(731) HORECA SK, s. r. o., Rajská 12, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Beňa Matej, JUDr., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

3302-99
3306-2000
797-2001
3466-2001
1304-2002
1420-2002
1452-2002
1453-2002
1699-2002
1700-2002
1713-2002
2567-2002
3140-2002
3575-2002
82-2003
83-2003
149-2003
526-2003
626-2003
662-2003
694-2003
734-2003
736-2003
737-2003
738-2003
739-2003
771-2003
927-2003
1117-2003
1135-2003
1146-2003
1147-2003
1245-2003
1370-2003
1445-2003
1460-2003
1481-2003
1550-2003
1551-2003
1608-2003
1620-2003
1789-2003
1815-2003
1858-2003
1906-2003
1981-2003
1982-2003
1990-2003
1991-2003
2084-2003
2085-2003
2192-2003
2205-2003
2207-2003
2208-2003
2211-2003
2221-2003
2226-2003
2229-2003
2230-2003
2231-2003
2232-2003
2233-2003
2234-2003

208192
208437
208380
208430
208305
208432
208435
208438
208306
208307
208193
208441
208308
208194
208195
208196
208309
208197
208310
208198
208311
208312
208313
208314
208315
208316
208317
208318
208199
208200
208319
208201
208320
208202
208203
208321
208204
208322
208323
208205
208324
208206
208325
208326
208207
208327
208328
208208
208209
208329
208330
208331
208210
208211
208212
208213
208214
208215
208216
208217
208218
208219
208220
208221

2235-2003
2251-2003
2252-2003
2254-2003
2255-2003
2256-2003
2297-2003
2298-2003
2313-2003
2332-2003
2335-2003
2347-2003
2348-2003
2349-2003
2350-2003
2358-2003
2395-2003
2433-2003
2453-2003
2461-2003
2462-2003
2463-2003
2464-2003
2465-2003
2466-2003
2469-2003
2473-2003
2474-2003
2475-2003
2476-2003
2477-2003
2487-2003
2488-2003
2489-2003
2490-2003
2491-2003
2492-2003
2493-2003
2495-2003
2496-2003
2497-2003
2498-2003
2514-2003
2515-2003
2518-2003
2519-2003
2521-2003
2522-2003
2524-2003
2525-2003
2526-2003
2527-2003
2532-2003
2533-2003
2534-2003
2535-2003
2536-2003
2537-2003
2538-2003
2539-2003
2540-2003
2543-2003
2601-2003
2602-2003

208222
208332
208223
208224
208333
208334
208335
208336
208337
208225
208226
208338
208339
208340
208341
208342
208343
208191
208344
208345
208346
208347
208348
208349
208350
208351
208352
208353
208354
208355
208356
208357
208358
208359
208360
208361
208362
208363
208227
208228
208229
208230
208231
208232
208233
208234
208235
208236
208237
208238
208239
208240
208241
208242
208364
208365
208366
208367
208243
208368
208369
208370
208244
208245

2603-2003
2604-2003
2605-2003
2607-2003
2609-2003
2610-2003
2611-2003
2612-2003
2614-2003
2615-2003
2651-2003
2655-2003
2656-2003
2658-2003
2659-2003
2660-2003
2662-2003
2664-2003
2665-2003
2666-2003
2667-2003
2668-2003
2670-2003
2671-2003
2674-2003
2679-2003
2682-2003
2683-2003
2684-2003
2685-2003
2688-2003
2690-2003
2694-2003
2695-2003
2698-2003
2700-2003
2803-2003
2804-2003
2805-2003
2808-2003
2809-2003
2810-2003
2811-2003
2812-2003
2813-2003
2814-2003
2815-2003
2821-2003
2823-2003
2825-2003
2826-2003
2827-2003
2828-2003
2831-2003
2912-2003
2913-2003
2914-2003
2915-2003
2916-2003
2917-2003
2938-2003
2939-2003
2940-2003
2941-2003

208246
208247
208248
208249
208250
208251
208252
208253
208254
208255
208371
208372
208373
208374
208256
208257
208258
208259
208260
208261
208262
208375
208263
208264
208265
208266
208267
208268
208269
208270
208271
208272
208376
208377
208273
208378
208274
208275
208276
208277
208278
208279
208280
208281
208282
208283
208284
208285
208286
208287
208288
208289
208290
208291
208292
208293
208294
208295
208296
208297
208298
208299
208300
208301

2942-2003
2943-2003
2944-2003
2945-2003
2946-2003
2947-2003
2955-2003
2956-2003
2957-2003
2966-2003
2967-2003
2969-2003
2970-2003
2972-2003
2974-2003
2979-2003
2980-2003
2982-2003
2983-2003
2984-2003
2985-2003
2986-2003
2987-2003
2992-2003
2993-2003
2994-2003
2995-2003
2996-2003
2998-2003
2999-2003
3051-2003
3074-2003
3075-2003
3076-2003
3081-2003
3084-2003
3089-2003
3090-2003
3094-2003
3095-2003
3096-2003
3097-2003
3098-2003
3099-2003
3100-2003
3309-2003
3310-2003
3330-2003
3331-2003
3332-2003
3336-2003
3346-2003
1977-2004
2207-2004
2251-2004
2347-2004
2392-2004
2526-2004
2573-2004
2618-2004
2683-2004
2684-2004

208302
208303
208304
208379
208381
208382
208383
208384
208385
208386
208387
208388
208389
208390
208391
208392
208393
208394
208395
208396
208397
208398
208399
208400
208401
208402
208403
208404
208405
208406
208407
208408
208409
208410
208411
208412
208413
208414
208415
208416
208417
208418
208419
208420
208421
208422
208423
208424
208425
208426
208427
208428
208182
208181
208183
208184
208185
208186
208187
208188
208189
208190
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208181
10.1.2005
8.7.2014
2207-2004
8.7.2004
5.10.2004
Greguš Martin, Ing., Malinovského 1151/2, 958 01
Partizánske, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

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

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

208182
11.1.2005
14.6.2014
1977-2004
14.6.2004
5.10.2004
UNIVERSAL - VIFON - SK, s. r. o., Levická 11,
949 01 Nitra, SK;

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

208183
11.1.2005
14.7.2014
2251-2004
14.7.2004
5.10.2004
Seliko Trade, a. s., Osloboditeľov 13, 963 01
Krupina, SK;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
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208187
11.1.2005
18.8.2014
2573-2004
18.8.2004
5.10.2004
Novosedlík, spol. s r. o., Chotárna 41, 949 01
Nitra, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

208188
11.1.2005
23.8.2014
2618-2004
23.8.2004
5.10.2004
USWARE, s. r. o., Skalná 5, 811 01 Bratislava, SK;

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

208189
11.1.2005
27.8.2014
2683-2004
27.8.2004
5.10.2004
MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, 020 32
Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

208190
11.1.2005
27.8.2014
2684-2004
27.8.2004
5.10.2004
MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, 020 32
Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

208184
11.1.2005
23.7.2014
2347-2004
23.7.2004
5.10.2004
MP wood s. r. o., Pod Hájom 952/1, 018 41
Dubnica nad Váhom, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

208185
11.1.2005
28.7.2014
2392-2004
28.7.2004
5.10.2004
MEDINET, s. r. o., Košická 6, 903 01 Senec, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

208186
11.1.2005
13.8.2014
2526-2004
13.8.2004
5.10.2004
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
Kertész Jozef, Ing., Hlohovec, SK;

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

208191
7.1.2005
27.8.2013
2433-2003
27.8.2003
3.8.2004
Královič Jozef, ZLOM, Vladimíra Clementisa 69,
917 01 Trnava, SK;

208192
12.1.2005
21.12.2009
3302-99
21.12.1999
5.10.2004
MAKE-UP ART COSMETICS INC., 767 Fifth
Avenue, New York, N.Y., US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208193
12.1.2005
5.6.2012
1713-2002
5.6.2002
5.10.2004
IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04
Bratislava, SK; Inter IKEA Centre Slovensko,
s. r. o., Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

208194
12.1.2005
5.12.2012
3575-2002
5.12.2002
5.10.2004
ST. NICOLAUS, a. s., Ul. 1. mája č. 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

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

208195
12.1.2005
17.1.2013
82-2003
17.1.2003
5.10.2004
KM Beta, a. s., Plucárna 1, 695 01 Hodonín, CZ;
Bison-Rose, s. r. o., Bělohorská 33, 169 00 Praha 6,
CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

208196
12.1.2005
17.1.2013
83-2003
17.1.2003
5.10.2004
KM Beta, a. s., Plucárna 1, 695 01 Hodonín, CZ;
Bison-Rose, s. r. o., Bělohorská 33, 169 00 Praha 6,
CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

208197
12.1.2005
4.3.2013
526-2003
4.3.2003
5.10.2004
JRC s. r. o., Dúbravská cesta 9, 841 05 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

208198
12.1.2005
17.3.2013
662-2003
17.3.2003
5.10.2004
Johan ENVIRO s. r. o., Bojnická 20, 831 04 Bratislava, SK;

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

208199
12.1.2005
30.4.2013
1117-2003
30.4.2003
5.10.2004
Panonia Media Production, s. r. o., Benediktiho 5,
811 05 Bratislava, SK;

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

208200
12.1.2005
2.5.2013
1135-2003
2.5.2003
5.10.2004
Crossbeam Systems, Inc., 200 Baker Avenue,
Concord, Massachusetts 01742, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

208201
12.1.2005
5.5.2013
1147-2003
5.5.2003
5.10.2004
Jozef KAJAN - REKUNST, Pieskova 8, 947 01
Hurbanovo, Bohatá, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208202
12.1.2005
26.5.2013
1370-2003
26.5.2003
78/188,769
25.11.2002
US
5.10.2004
MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208203
12.1.2005
2.6.2013
1445-2003
2.6.2003
187115
20.12.2002
CZ
5.10.2004
COMMUNICATION ONE, s. r. o., Politických
vězňů 21, 110 00 Praha 1, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

208204
12.1.2005
5.6.2013
1481-2003
5.6.2003
5.10.2004
Čerínska minerálka, s. r. o., Čačín 64, 974 01
Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208205
12.1.2005
16.6.2013
1608-2003
16.6.2003
5.10.2004
WILLING, a. s., Nám. SNP 8401/41A, 960 01
Zvolen, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

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

208206
12.1.2005
1.7.2013
1789-2003
1.7.2003
5.10.2004
Jorvik, s. r. o., Nová 19, 931 03 Šamorín, SK;

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

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

208207
12.1.2005
10.7.2013
1906-2003
10.7.2003
5.10.2004
BODIMEX, Miletičova 3/a, 821 08 Bratislava, SK;

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

208208
12.1.2005
15.7.2013
1990-2003
15.7.2003
5.10.2004
MANPOWER INC., korporácia podľa zákonov
štátu Wisconsin, 5301 North Ironwood Road,
Milwaukee, Wisconsin, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

208209
12.1.2005
15.7.2013
1991-2003
15.7.2003
5.10.2004
MANPOWER INC., korporácia podľa zákonov
štátu Wisconsin, 5301 North Ironwood Road,
Milwaukee, Wisconsin, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

208210
12.1.2005
6.8.2013
2205-2003
6.8.2003
5.10.2004
Miroslav Jurčo - P and J ZDRUŽENIE, Dolné
Otrokovce 22, 920 61 Dolné Otrokovce, SK;
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;
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208211
12.1.2005
6.8.2013
2207-2003
6.8.2003
5.10.2004
Václav Větrovec - VETOS, Nerudova 929, 256 01
Benešov u Prahy, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

208212
12.1.2005
6.8.2013
2208-2003
6.8.2003
5.10.2004
Václav Větrovec - VETOS, Nerudova 929, 256 01
Benešov u Prahy, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

208213
12.1.2005
6.8.2013
2211-2003
6.8.2003
5.10.2004
RYBA ŽILINA, spol. s r. o., Hviezdoslavova 5,
010 01 Žilina, SK;

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

208214
12.1.2005
7.8.2013
2221-2003
7.8.2003
5.10.2004
DHI SLOVAKIA, s. r. o., Hattalova 12, 831 03
Bratislava, SK;

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

208215
12.1.2005
7.8.2013
2226-2003
7.8.2003
5.10.2004
Tesco computers, s. r. o., Čerenčianska 20, 979 01
Rimavská Sobota, SK;

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

208216
12.1.2005
8.8.2013
2229-2003
8.8.2003
5.10.2004
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA., Eckenheimer
Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am Main, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208217
12.1.2005
8.8.2013
2230-2003
8.8.2003
5.10.2004
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA., Eckenheimer
Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am Main, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

208218
12.1.2005
8.8.2013
2231-2003
8.8.2003
5.10.2004
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA., Eckenheimer
Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am Main, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

208219
12.1.2005
8.8.2013
2232-2003
8.8.2003
5.10.2004
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA., Eckenheimer
Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am Main, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

208220
12.1.2005
8.8.2013
2233-2003
8.8.2003
5.10.2004
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA., Eckenheimer
Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am Main, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

208221
12.1.2005
8.8.2013
2234-2003
8.8.2003
5.10.2004
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA., Eckenheimer
Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am Main, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

208222
12.1.2005
8.8.2013
2235-2003
8.8.2003
5.10.2004
Merz Pharma GmbH & Co. KGaA., Eckenheimer
Landstrasse 100, 60318 Frankfurt am Main, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

208223
12.1.2005
8.8.2013
2252-2003
8.8.2003
5.10.2004
COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société
anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300
Levallois-Perret, FR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

208224
12.1.2005
8.8.2013
2254-2003
8.8.2003
5.10.2004
TPK, spol. s r. o., Velkomoravská 28, 695 19
Hodonín, CZ;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

208225
12.1.2005
18.8.2013
2332-2003
18.8.2003
5.10.2004
Stannah s. r. o., Haburská 18, 821 01 Bratislava, SK;

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

208226
12.1.2005
18.8.2013
2335-2003
18.8.2003
5.10.2004
Stannah s. r. o., Haburská 18, 821 01 Bratislava, SK;

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

208227
12.1.2005
3.9.2013
2495-2003
3.9.2003
5.10.2004
Ashland Inc. (a Kentucky corporation), 50 E. RiverCenter Boulevard, Covington, Kentucky 41012-0391, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

208228
12.1.2005
4.9.2013
2496-2003
4.9.2003
5.10.2004
BERAL, s. r. o., Kunčina 233, 569 24 Kunčina, CZ;
Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208229
12.1.2005
4.9.2013
2497-2003
4.9.2003
5.10.2004
THYMOS, spol. s r. o., Popradská 518, 059 52
Veľká Lomnica, SK;

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

208230
12.1.2005
4.9.2013
2498-2003
4.9.2003
5.10.2004
THYMOS, spol. s r. o., Popradská 518, 059 52
Veľká Lomnica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208231
12.1.2005
26.5.2013
2514-2003
26.5.2003
78/188,772
25.11.2002
US
5.10.2004
Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
Redmond, Washington 98052-6399, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208232
12.1.2005
26.5.2013
2515-2003
26.5.2003
78/188,771
25.11.2002
US
5.10.2004
Microsoft Corporation, One Microsoft Way,
Redmond, Washington 98052-6399, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

208233
12.1.2005
5.9.2013
2518-2003
5.9.2003
5.10.2004
PHARMACIA AB, Lindhagensgatan 126, Stockholm, SE;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

208234
12.1.2005
5.9.2013
2519-2003
5.9.2003
76/494 911
6.3.2003
US
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(442) 5.10.2004
(732) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center,
Indianapolis, Indiana 46285, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

208235
12.1.2005
5.9.2013
2521-2003
5.9.2003
5.10.2004
Euroad CZ, s. r. o., Konopná 6, 617 00 Brno, CZ;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

208236
12.1.2005
5.9.2013
2522-2003
5.9.2003
5.10.2004
Euroad CZ, s. r. o., Konopná 6, 617 00 Brno, CZ;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

208237
12.1.2005
5.9.2013
2524-2003
5.9.2003
5.10.2004
Slovenský futbalový zväz, Junácka 6, 832 80
Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

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

208238
12.1.2005
5.9.2013
2525-2003
5.9.2003
5.10.2004
Slovenský futbalový zväz, Junácka 6, 832 80
Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

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

208239
12.1.2005
5.9.2013
2526-2003
5.9.2003
5.10.2004
Slovenský futbalový zväz, Junácka 6, 832 80
Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;

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

208240
12.1.2005
5.9.2013
2527-2003
5.9.2003
5.10.2004
Slovenský futbalový zväz, Junácka 6, 832 80
Bratislava, SK;
(740) Litváková Lenka, Ing., Bratislava, SK;
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208241
12.1.2005
8.9.2013
2532-2003
8.9.2003
5.10.2004
Hrabovec Juraj, Ing., Rovniankova 12, 851 02
Bratislava, SK;

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

208242
12.1.2005
8.9.2013
2533-2003
8.9.2003
5.10.2004
ADAJA, spol. s r. o., Nová Ves nad Váhom 274,
916 31 Nová Ves nad Váhom, SK;
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;

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

208243
12.1.2005
8.9.2013
2538-2003
8.9.2003
5.10.2004
HYUNDAI MOTOR COMPANY, 231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul 137-938, KR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208244
12.1.2005
16.9.2013
2601-2003
16.9.2003
78/242647
28.4.2003
US
5.10.2004
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)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208245
12.1.2005
16.9.2013
2602-2003
16.9.2003
78/232255
1.4.2003
US
5.10.2004
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)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208246
12.1.2005
16.9.2013
2603-2003
16.9.2003
78/232254
1.4.2003
US
5.10.2004
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)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208247
12.1.2005
16.9.2013
2604-2003
16.9.2003
78/232250
1.4.2003
US
5.10.2004
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)

208248
12.1.2005
16.9.2013
2605-2003
16.9.2003
5.10.2004
E. R. Squibb & Sons, L. L. C., Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208249
12.1.2005
17.9.2013
2607-2003
17.9.2003
78/228 267
20.3.2003
US
5.10.2004
BLOOMBERG L.P., 499 Park Avenue, New
York, New York 10022, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

208250
12.1.2005
17.9.2013
2609-2003
17.9.2003
5.10.2004
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208251
12.1.2005
17.9.2013
2610-2003
17.9.2003
5.10.2004
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

208252
12.1.2005
17.9.2013
2611-2003
17.9.2003
5.10.2004
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

208253
12.1.2005
17.9.2013
2612-2003
17.9.2003
5.10.2004
Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208254
12.1.2005
17.9.2013
2614-2003
17.9.2003
194913
13.8.2003
CZ
5.10.2004
Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(740) Kertész Jozef, Ing., Hlohovec, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208255
12.1.2005
17.9.2013
2615-2003
17.9.2003
194912
13.8.2003
CZ
5.10.2004
Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(740) Kertész Jozef, Ing., Hlohovec, SK;

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

208256
12.1.2005
22.9.2013
2659-2003
22.9.2003
5.10.2004
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(732) SEGUM invest, s. r. o., Viedenská cesta 5, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

208257
12.1.2005
22.9.2013
2660-2003
22.9.2003
5.10.2004
SEGUM invest, s. r. o., Viedenská cesta 5, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208258
12.1.2005
22.9.2013
2662-2003
22.9.2003
5.10.2004
SEGUM invest, s. r. o., Viedenská cesta 5, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

208259
12.1.2005
22.9.2013
2664-2003
22.9.2003
5.10.2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208260
12.1.2005
22.9.2013
2665-2003
22.9.2003
5.10.2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208261
12.1.2005
22.9.2013
2666-2003
22.9.2003
5.10.2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208262
12.1.2005
22.9.2013
2667-2003
22.9.2003
5.10.2004
NASK, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký
Meder, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208263
12.1.2005
23.9.2013
2670-2003
23.9.2003
5.10.2004
SENÁT, s. r. o., Mlynská 4, 979 01 Rimavská
Sobota, SK;

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

208264
12.1.2005
23.9.2013
2671-2003
23.9.2003
5.10.2004
OVERTON - WŰRZBURGER, spol. s r. o., Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, SK;

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

208265
12.1.2005
23.9.2013
2674-2003
23.9.2003
5.10.2004
Janovič Karol, Ing., Vinohradnícka 26, 949 01
Nitra, SK;

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

208266
12.1.2005
24.9.2013
2679-2003
24.9.2003
5.10.2004
Kozák Štefan - Creative Production, umelecká
agentúra, Tajovského 16, 811 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208267
12.1.2005
24.9.2013
2682-2003
24.9.2003
USSN 76/514739
16.5.2003
US
5.10.2004
The Scott Fetzer Company, a Delaware corporation, 28800 Clemens Road, Westlake, Ohio 44145-1197, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

208268
12.1.2005
24.9.2013
2683-2003
24.9.2003
5.10.2004
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

208269
12.1.2005
24.9.2013
2684-2003
24.9.2003
5.10.2004
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

208270
12.1.2005
24.9.2013
2685-2003
24.9.2003
5.10.2004
EUROPRESS, k. s., Viktora Huga 6, 150 00 Praha 5, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

208271
12.1.2005
24.9.2013
2688-2003
24.9.2003
5.10.2004
ENVI - PAK, a. s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

208272
12.1.2005
24.9.2013
2690-2003
24.9.2003
5.10.2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

208273
12.1.2005
25.9.2013
2698-2003
25.9.2003
5.10.2004
UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

208274
12.1.2005
3.10.2013
2803-2003
3.10.2003
5.10.2004
Heinrich Mack Nachf. GmbH & Co. KG, Heinrich-Mack-Strasse 35, 89257 Illertissen, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208275
12.1.2005
3.10.2013
2804-2003
3.10.2003
5.10.2004
MAD VIPERS, 701 Združenie-92620 Ostatné
šport. činnosti, Klenová 16 A, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, SK;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

208276
12.1.2005
3.10.2013
2805-2003
3.10.2003
5.10.2004
MAD VIPERS, 701 Združenie-92620 Ostatné
šport. činnosti, Klenová 16 A, 831 01 Bratislava-Nové Mesto, SK;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

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

208277
12.1.2005
3.10.2013
2808-2003
3.10.2003
5.10.2004
Výroba textilných strojov, spol. s r. o., Dvorčianska 411/59, 949 05 Nitra, SK;

208278
12.1.2005
3.10.2013
2809-2003
3.10.2003
5.10.2004
Ing. Ľubor Pivoluska TVORSAD, Okružná 21,
917 00 Trnava, SK;

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

208279
12.1.2005
3.10.2013
2810-2003
3.10.2003
5.10.2004
NATEX, spol. s r. o., Stará Vajnorská 17, 832 43
Bratislava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

208280
12.1.2005
3.10.2013
2811-2003
3.10.2003
5.10.2004
MAXIM 2001, s. r. o., Bratislavská 52, 900 21
Svätý Jur, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208281
12.1.2005
3.10.2013
2812-2003
3.10.2003
5.10.2004
THORIN, a. s., Ružová dolina č. 8, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

208282
12.1.2005
3.10.2013
2813-2003
3.10.2003
5.10.2004
MAXIM 2001, s. r. o., Bratislavská 52, 900 21
Svätý Jur, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

208283
12.1.2005
3.10.2013
2814-2003
3.10.2003
5.10.2004
RK CONSULTING - Mgr. ROMAN KOZÁK,
Štefánikova 13, 071 01 Michalovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208284
12.1.2005
3.10.2013
2815-2003
3.10.2003
78/238,509
16.4.2003
US
5.10.2004
InterMune, Inc., 3280 Bayshore Boulevard, Brisbane, California 94005, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

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

208285
12.1.2005
6.10.2013
2821-2003
6.10.2003
5.10.2004
Spoločnosť 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;

208286
12.1.2005
6.10.2013
2823-2003
6.10.2003
5.10.2004
LONDON ICE TEA, s. r. o., Moskovská 11, 811 08
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208287
12.1.2005
6.10.2013
2825-2003
6.10.2003
5.10.2004
LONDON ICE TEA, s. r. o., Moskovská 11, 811 08
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

208288
12.1.2005
6.10.2013
2826-2003
6.10.2003
5.10.2004
LONDON ICE TEA, s. r. o., Moskovská 11, 811 08
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

208289
12.1.2005
6.10.2013
2827-2003
6.10.2003
5.10.2004
LONDON ICE TEA, s. r. o., Moskovská 11, 811 08
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

208290
12.1.2005
6.10.2013
2828-2003
6.10.2003
5.10.2004
LONDON ICE TEA, s. r. o., Moskovská 11, 811 08
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

208291
12.1.2005
6.10.2013
2831-2003
6.10.2003
5.10.2004
V Secret Catalogue, Inc., 1105 North Market
Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

208292
12.1.2005
10.10.2013
2912-2003
10.10.2003
5.10.2004
OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova č. 5, 813 54
Bratislava, SK;

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

208293
12.1.2005
10.10.2013
2913-2003
10.10.2003
5.10.2004
OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova č. 5, 813 54
Bratislava, SK;

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

208294
12.1.2005
10.10.2013
2914-2003
10.10.2003
5.10.2004
OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova č. 5, 813 54
Bratislava, SK;

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

208295
12.1.2005
10.10.2013
2915-2003
10.10.2003
5.10.2004
OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova č. 5, 813 54
Bratislava, SK;

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

208296
12.1.2005
10.10.2013
2916-2003
10.10.2003
5.10.2004
ISH Noční expres, s. r. o., Armády 505, 155 00
Praha 5, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

208297
12.1.2005
10.10.2013
2917-2003
10.10.2003
5.10.2004
ISH Noční expres, s. r. o., Armády 505, 155 00
Praha 5, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

208298
12.1.2005
14.10.2013
2938-2003
14.10.2003
5.10.2004
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Gorkého ul. 9, 816 03 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208299
12.1.2005
14.10.2013
2939-2003
14.10.2003
5.10.2004
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Gorkého ul. 9, 816 03 Bratislava, SK;

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

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

208300
12.1.2005
14.10.2013
2940-2003
14.10.2003
5.10.2004
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Gorkého ul. 9, 816 03 Bratislava, SK;

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

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

208301
12.1.2005
14.10.2013
2941-2003
14.10.2003
5.10.2004
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Gorkého ul. 9, 816 03 Bratislava, SK;

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

208302
12.1.2005
14.10.2013
2942-2003
14.10.2003
5.10.2004
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Gorkého ul. 9, 816 03 Bratislava, SK;

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

208303
12.1.2005
14.10.2013
2943-2003
14.10.2003
5.10.2004
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Gorkého ul. 9, 816 03 Bratislava, SK;

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

208304
12.1.2005
14.10.2013
2944-2003
14.10.2003
5.10.2004
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Gorkého ul. 9, 816 03 Bratislava, SK;
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208305
12.1.2005
2.5.2012
1304-2002
2.5.2002
5.10.2004
Železničná spoločnosť, a. s., Klemensova 8, 813 61
Bratislava, SK;

208306
12.1.2005
5.6.2012
1699-2002
5.6.2002
5.10.2004
IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04
Bratislava, SK; Inter IKEA Centre Slovensko,
s. r. o., Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

208307
12.1.2005
5.6.2012
1700-2002
5.6.2002
5.10.2004
IKEA Bratislava, s. r. o., Ivanská cesta 18, 821 04
Bratislava, SK; Inter IKEA Centre Slovensko,
s. r. o., Ivanská cesta 16, 821 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

208308
12.1.2005
31.10.2012
3140-2002
31.10.2002
5.10.2004
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

208309
12.1.2005
27.1.2013
149-2003
27.1.2003
5.10.2004
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)

208310
12.1.2005
13.3.2013
626-2003
13.3.2003
5.10.2004
VINA CONCHA Y TORO S. A., Nueva Tajamar
481, Torre Norte, Piso 15, Las Condes, Santiago, CL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208311
12.1.2005
19.3.2013
694-2003
19.3.2003
78/166442
20.9.2002
US
5.10.2004
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;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208312
12.1.2005
21.3.2013
734-2003
21.3.2003
188827
14.2.2003
CZ
5.10.2004
Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(740) Kertész Jozef, Ing., Hlohovec, SK;

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

208313
12.1.2005
21.3.2013
736-2003
21.3.2003
5.10.2004
NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta 13,
940 43 Nové Zámky, SK;

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

208314
12.1.2005
21.3.2013
737-2003
21.3.2003
5.10.2004
NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta 13,
940 43 Nové Zámky, SK;

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

208315
12.1.2005
21.3.2013
738-2003
21.3.2003
5.10.2004
NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta 13,
940 43 Nové Zámky, SK;

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

208316
12.1.2005
21.3.2013
739-2003
21.3.2003
5.10.2004
NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta 13,
940 43 Nové Zámky, SK;

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

208317
12.1.2005
26.3.2013
771-2003
26.3.2003
5.10.2004
Symparkett Bratislava, spol. s r. o., Kresánkova 11,
841 05 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

208318
12.1.2005
11.4.2013
927-2003
11.4.2003
5.10.2004
Lukáč Branislav, Ing., Tomašíková 34, 080 01
Prešov, SK;

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

208319
12.1.2005
5.5.2013
1146-2003
5.5.2003
5.10.2004
SIPEKYOVÁ Edita, Kollárova 10, 903 01 Senec, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

208320
12.1.2005
14.5.2013
1245-2003
14.5.2003
5.10.2004
Presburg, s. r. o., Géňa 56, 934 01 Levice, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

208321
12.1.2005
3.6.2013
1460-2003
3.6.2003
5.10.2004
AGNELLA - DOMO SOPHIA, s. r. o., Hrobce 23,
411 83 Hrobce, CZ;
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK;

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

208322
12.1.2005
10.6.2013
1550-2003
10.6.2003
5.10.2004
Ignác Bertovič - BERTO, Istrijská 5096/77, 841 07
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208323
12.1.2005
10.6.2013
1551-2003
10.6.2003
5.10.2004
Ignác Bertovič - BERTO, Istrijská 5096/77, 841 07
Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

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

208324
12.1.2005
16.6.2013
1620-2003
16.6.2003
5.10.2004
Federal Express Corporation, 3620 Hacks Cross
Road, Memphis, Tennessee 38125, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

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

208325
12.1.2005
4.7.2013
1815-2003
4.7.2003
5.10.2004
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;

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

208326
12.1.2005
7.7.2013
1858-2003
7.7.2003
5.10.2004
JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street, Sturtevant, Wisconsin 53177-0902, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

208327
12.1.2005
14.7.2013
1981-2003
14.7.2003
5.10.2004
RK Tower, s. r. o., Cesta na Kamzík 14, 831 01
Bratislava, SK;

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

208328
12.1.2005
14.7.2013
1982-2003
14.7.2003
5.10.2004
RK Transmission, s. r. o., Cesta na Kamzík 14,
831 01 Bratislava, SK;
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208329
12.1.2005
23.7.2013
2084-2003
23.7.2003
5.10.2004
2x15=18, s. r. o., Záhumenná 318, 851 10 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

208330
12.1.2005
23.7.2013
2085-2003
23.7.2003
5.10.2004
2x15=18, s. r. o., Záhumenná 318, 851 10 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

208331
12.1.2005
4.8.2013
2192-2003
4.8.2003
5.10.2004
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)

208332
12.1.2005
8.8.2013
2251-2003
8.8.2003
5.10.2004
TATRAKON, spol. s r. o., Alžbetina 23, 058 01
Poprad, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208333
12.1.2005
8.8.2013
2255-2003
8.8.2003
188663
10.2.2003
CZ
5.10.2004
TPK, spol. s r. o., Velkomoravská 28, 695 19
Hodonín, CZ;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

208334
12.1.2005
8.8.2013
2256-2003
8.8.2003
188659
10.2.2003
CZ
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(442) 5.10.2004
(732) TPK, spol. s r. o., Velkomoravská 28, 695 19
Hodonín, CZ;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

208335
12.1.2005
14.8.2013
2297-2003
14.8.2003
5.10.2004
Simea Piešťany, s. r. o., Mlynská 5026/26, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

208336
12.1.2005
14.8.2013
2298-2003
14.8.2003
5.10.2004
Miroslav Jurčo - P and J ZDRUŽENIE, Dolné
Otrokovce 22, 920 61 Dolné Otrokovce, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208337
12.1.2005
15.8.2013
2313-2003
15.8.2003
193001
20.6.2003
CZ
5.10.2004
DEKTRADE, a. s., Tiskařská 10/257, 108 28
Praha 10, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

208338
12.1.2005
18.8.2013
2347-2003
18.8.2003
5.10.2004
Slovenský rozhlas, Mýtna ul. č. 1, 817 55 Bratislava, SK;

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

208339
12.1.2005
18.8.2013
2348-2003
18.8.2003
5.10.2004
Slovenský rozhlas, Mýtna ul. č. 1, 817 55 Bratislava, SK;

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

208340
12.1.2005
18.8.2013
2349-2003
18.8.2003
5.10.2004
Slovenský rozhlas, Mýtna ul. č. 1, 817 55 Bratislava, SK;

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

208341
12.1.2005
18.8.2013
2350-2003
18.8.2003
5.10.2004
Slovenský rozhlas, Mýtna ul. č. 1, 817 55 Bratislava, SK;

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

208342
12.1.2005
19.8.2013
2358-2003
19.8.2003
5.10.2004
VLADIMÍR JACKO, Lomnická 18, 080 05 Prešov, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

208343
12.1.2005
21.8.2013
2395-2003
21.8.2003
5.10.2004
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)

208344
12.1.2005
28.8.2013
2453-2003
28.8.2003
5.10.2004
NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta 13,
940 43 Nové Zámky, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

208345
12.1.2005
2.9.2013
2461-2003
2.9.2003
5.10.2004
DAVID DEL CURTO S. A., Edificio Del Curto
Av. Kennedy No. 5682 Vitacura, Santiago, CL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208346
12.1.2005
2.9.2013
2462-2003
2.9.2003
5.10.2004
DAVID DEL CURTO S. A., Edificio Del Curto
Av. Kennedy No. 5682 Vitacura, Santiago, CL;
(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)
(442)
(732)
(740)

208347
12.1.2005
2.9.2013
2463-2003
2.9.2003
5.10.2004
DAVID DEL CURTO S. A., Edificio Del Curto
Av. Kennedy No. 5682 Vitacura, Santiago, CL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

208348
12.1.2005
2.9.2013
2464-2003
2.9.2003
5.10.2004
DAVID DEL CURTO S. A., Edificio Del Curto
Av. Kennedy No. 5682 Vitacura, Santiago, CL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

208349
12.1.2005
2.9.2013
2465-2003
2.9.2003
5.10.2004
PRELIKA, a. s., Prešov, Protifašistických bojovníkov 4, 080 01 Prešov, SK;

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

208350
12.1.2005
2.9.2013
2466-2003
2.9.2003
5.10.2004
JD design plus, s. r. o., Michalská 7, 811 01 Bratislava, SK;

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

208351
12.1.2005
2.9.2013
2469-2003
2.9.2003
5.10.2004
HASPRA, s. r. o., Hôrka nad Váhom 279, 916 32
Hôrka nad Váhom, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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208352
12.1.2005
2.9.2013
2473-2003
2.9.2003
5.10.2004
SOBA - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Polárna 8, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

208353
12.1.2005
2.9.2013
2474-2003
2.9.2003
5.10.2004
KEMAX, s. r. o., Stálicova 10, 040 12 Košice, SK;
Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

208354
12.1.2005
2.9.2013
2475-2003
2.9.2003
5.10.2004
I. WITTMANN & SYN, s. r. o., M. R. Štefánika
1396/52, 960 01 Zvolen, SK;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

208355
12.1.2005
2.9.2013
2476-2003
2.9.2003
5.10.2004
Ondráčková Lenka, Ing., Tyršova 97, Lhota, 747 92
Háj ve Slezsku, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

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

208356
12.1.2005
2.9.2013
2477-2003
2.9.2003
5.10.2004
SOLEN, s. r. o., Račianska 20, 832 10 Bratislava, SK;

208357
12.1.2005
2.9.2013
2487-2003
2.9.2003
5.10.2004
Kombucha Slovakia, s. r. o., Záhradná 277, 059 35
Batizovce, SK;
(740) Rzymanová Kamila, Ing., Poprad, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208358
12.1.2005
2.9.2013
2488-2003
2.9.2003
5.10.2004
Kombucha Slovakia, s. r. o., Záhradná 277, 059 35
Batizovce, SK;
(740) Rzymanová Kamila, Ing., Poprad, SK;

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

208359
12.1.2005
3.9.2013
2489-2003
3.9.2003
5.10.2004
Bucová Beáta, Mgr., Handlovská 4, 851 01 Bratislava, SK;

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

208360
12.1.2005
3.9.2013
2490-2003
3.9.2003
5.10.2004
CONSTANCE CARROLL COSMETICS PLC,
32 Gorsey Place, East Gillibrands, Skelmersdale,
Lancashire WN8 9UP, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

208361
12.1.2005
3.9.2013
2491-2003
3.9.2003
5.10.2004
Dolphin Energy Limited, Abu Dhabi trade Center Building, East Tower, Abu Dhabi, AE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

208362
12.1.2005
3.9.2013
2492-2003
3.9.2003
5.10.2004
Dolphin Energy Limited, Abu Dhabi trade Center Building, East Tower, Abu Dhabi, AE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

208363
12.1.2005
3.9.2013
2493-2003
3.9.2003
5.10.2004
Dolphin Energy Limited, Abu Dhabi trade Center Building, East Tower, Abu Dhabi, AE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

208364
12.1.2005
8.9.2013
2534-2003
8.9.2003
5.10.2004
MARDO, s. r. o., Za bocianom 555/5, 031 01
Liptovský Mikuláš, SK;

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

208365
12.1.2005
8.9.2013
2535-2003
8.9.2003
5.10.2004
Peter Grečko - RYS, Martinčekova 3, 821 09
Bratislava 2, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

208366
12.1.2005
8.9.2013
2536-2003
8.9.2003
5.10.2004
DS Martin, a. s., Langsfeldova 1, 036 01 Martin, SK;

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

208367
12.1.2005
8.9.2013
2537-2003
8.9.2003
5.10.2004
Dunajškrob Fatra, a. s., Hlavná 62, 943 01 Štúrovo, SK;

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

208368
12.1.2005
9.9.2013
2539-2003
9.9.2003
5.10.2004
Vlček Miroslav, Ing., Olpran 339/1, 733 51 Samotišky, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

208369
12.1.2005
9.9.2013
2540-2003
9.9.2003
5.10.2004
Vlček Miroslav, Ing., Olpran 339/1, 733 51 Samotišky, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208370
12.1.2005
9.9.2013
2543-2003
9.9.2003
5.10.2004
KIA MOTORS CORPORATION, 231 Yangjaedong, Seocho-gu, Seoul 137-938, KR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

208371
12.1.2005
19.9.2013
2651-2003
19.9.2003
5.10.2004
Viktorin Zdeněk, Musílkova 167/13, 150 00 Praha 5, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

208372
12.1.2005
22.9.2013
2655-2003
22.9.2003
5.10.2004
Jan Becher - Karlovarská Becherovka, a. s., T. G.
Masaryka 57, 360 00 Karlovy Vary, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

208373
12.1.2005
22.9.2013
2656-2003
22.9.2003
5.10.2004
ROKO, a. s., Majakovského 9, 811 04 Bratislava, SK;

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

208374
12.1.2005
22.9.2013
2658-2003
22.9.2003
5.10.2004
SEGUM invest, s. r. o., Viedenská cesta 5, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

208375
12.1.2005
22.9.2013
2668-2003
22.9.2003
5.10.2004
Adda Peter, Ing., Ľ. Fullu 2566, 955 03 Topoľčany, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208376
12.1.2005
25.9.2013
2694-2003
25.9.2003
5.10.2004
KBC GROUP, s. r. o., Šafárikova 21, 040 11 Košice, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

208377
12.1.2005
25.9.2013
2695-2003
25.9.2003
5.10.2004
VOD - EKO, a. s., Zlatovská 2193/33, 911 38
Trenčín, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

208378
12.1.2005
25.9.2013
2700-2003
25.9.2003
5.10.2004
Hyundai Motor Company, 231, Yangjae-Dong,
Seocho-Gu, Seoul, KR;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

208379
12.1.2005
14.10.2013
2945-2003
14.10.2003
5.10.2004
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Gorkého ul. 9, 816 03 Bratislava, SK;

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

208380
12.1.2005
11.3.2011
797-2001
11.3.2001
5.10.2004
Jurkiewiczová Romana, Ing. - SANDRA, Winterova 8, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

208381
12.1.2005
14.10.2013
2946-2003
14.10.2003
5.10.2004
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Gorkého ul. 9, 816 03 Bratislava, SK;
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208382
12.1.2005
14.10.2013
2947-2003
14.10.2003
5.10.2004
Slovenská obchodná a priemyselná komora, Gorkého ul. 9, 816 03 Bratislava, SK;

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

208388
12.1.2005
15.10.2013
2969-2003
15.10.2003
5.10.2004
Mattes Slovakia spol. s r. o., A. Rudnaya 21, 010 01
Žilina, SK;

208383
12.1.2005
14.10.2013
2955-2003
14.10.2003
5.10.2004
PLEURAN, s. r. o., Plátenícka 24, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

208389
12.1.2005
15.10.2013
2970-2003
15.10.2003
5.10.2004
Mattes Slovakia spol. s r. o., A. Rudnaya 21, 010 01
Žilina, SK;

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

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

208384
12.1.2005
14.10.2013
2956-2003
14.10.2003
5.10.2004
STU Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

208390
12.1.2005
15.10.2013
2972-2003
15.10.2003
5.10.2004
DELIVER PAPIER, spol. s r. o., Dobrovičova 13,
811 09 Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

208385
12.1.2005
14.10.2013
2957-2003
14.10.2003
5.10.2004
W. E. D. Slovakia, s. r. o., Halaštava 1406, 908 45
Gbely, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

208391
12.1.2005
15.10.2013
2974-2003
15.10.2003
5.10.2004
Staško Michal, Mgr., UFÓN DIZAJN, Vážska 24,
921 01 Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

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

208386
12.1.2005
14.10.2013
2966-2003
14.10.2003
5.10.2004
Parke, Davis & Company LLC, 201 Tabor Road,
Morris Plains, NJ 07950, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

208387
12.1.2005
14.10.2013
2967-2003
14.10.2003
5.10.2004
Parke, Davis & Company LLC, 201 Tabor Road,
Morris Plains, NJ 07950, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

208392
12.1.2005
16.10.2013
2979-2003
16.10.2003
5.10.2004
Wyeth Holdings Corporation, Five Giralda Farms,
Madison, New Jersey 07940, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

208393
12.1.2005
16.10.2013
2980-2003
16.10.2003
5.10.2004
EURO PUMPS, s. r. o., Diakovská cesta 13, 927 01
Šaľa, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208394
12.1.2005
16.10.2013
2982-2003
16.10.2003
5.10.2004
Lactoprot Zeelandia, s. r. o., Gemerská 3, 040 01
Košice, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;

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

208395
12.1.2005
16.10.2013
2983-2003
16.10.2003
5.10.2004
Béreš Atila, F. Švantnera 5, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

208396
12.1.2005
16.10.2013
2984-2003
16.10.2003
5.10.2004
ISTROBANKA, a. s., Laurinská 1, 811 01 Bratislava, SK;

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

208397
12.1.2005
16.10.2013
2985-2003
16.10.2003
5.10.2004
ISTROBANKA, a. s., Laurinská 1, 811 01 Bratislava, SK;

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

208398
12.1.2005
16.10.2013
2986-2003
16.10.2003
5.10.2004
ISTROBANKA, a. s., Laurinská 1, 811 01 Bratislava, SK;

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

208399
12.1.2005
16.10.2013
2987-2003
16.10.2003
5.10.2004
ISTROBANKA, a. s., Laurinská 1, 811 01 Bratislava, SK;

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

208400
12.1.2005
16.10.2013
2992-2003
16.10.2003
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(442) 5.10.2004
(732) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208401
12.1.2005
16.10.2013
2993-2003
16.10.2003
5.10.2004
Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

208402
12.1.2005
16.10.2013
2994-2003
16.10.2003
5.10.2004
Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

208403
12.1.2005
16.10.2013
2995-2003
16.10.2003
5.10.2004
TATRAMED, spol. s r. o., Líščie údolie 7, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208404
12.1.2005
16.10.2013
2996-2003
16.10.2003
5.10.2004
Kahan Ján, Ing., Trenčianska cesta 24, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, SK;

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

208405
12.1.2005
16.10.2013
2998-2003
16.10.2003
5.10.2004
VINO-VIN Slovensko, s. r. o., Tibava 210, 073 01
Tibava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208406
12.1.2005
16.10.2013
2999-2003
16.10.2003
5.10.2004
VINO-VIN Slovensko, s. r. o., Tibava 210, 073 01
Tibava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208407
12.1.2005
21.10.2013
3051-2003
21.10.2003
5.10.2004
Atticus Clothing, Inc., a California corporation,
2091 Las Palmas Dr., Suite E, Carlsbad, CA
92009, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

208408
12.1.2005
22.10.2013
3074-2003
22.10.2003
5.10.2004
Slobodníková Alžbeta, JUDr., Nám. Slobody č. 5,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

208409
12.1.2005
22.10.2013
3075-2003
22.10.2003
5.10.2004
Béreš Atila, F. Švantnera 5, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

208410
12.1.2005
22.10.2013
3076-2003
22.10.2003
5.10.2004
IGOLAN, a. s., Vajanského 3, 934 03 Levice, SK;

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

208411
12.1.2005
23.10.2013
3081-2003
23.10.2003
5.10.2004
Miller Chemical & Fertilizer Corporation, 120
Radio Road, Hanover, Pennsylvania 17331, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

208412
12.1.2005
23.10.2013
3084-2003
23.10.2003
5.10.2004
Sanoma Magazines Slovakia, s. r. o., Kopčianska 6,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

208413
12.1.2005
23.10.2013
3089-2003
23.10.2003
5.10.2004
PTR Strojní závod Třeboň s. r. o., Jiráskova 619,
379 01 Třeboň, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

208414
12.1.2005
23.10.2013
3090-2003
23.10.2003
5.10.2004
PTR Strojní závod Třeboň s. r. o., Jiráskova 619,
379 01 Třeboň, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

208415
12.1.2005
23.10.2013
3094-2003
23.10.2003
5.10.2004
EBD, spol. s r. o., Za humnami 38, 949 01 Nitra, SK;

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

208416
12.1.2005
23.10.2013
3095-2003
23.10.2003
5.10.2004
Betón Racio, s. r. o., Skladová 2, 917 01 Trnava, SK;

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

208417
12.1.2005
23.10.2013
3096-2003
23.10.2003
5.10.2004
Róbert Ladecký - FIREcontrol, Zeleneč 289, 919 21
Zeleneč, SK;

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

208418
12.1.2005
23.10.2013
3097-2003
23.10.2003
5.10.2004
DayMen Photo Marketing Ltd., a Canadian corporation, 100 Spy Court, Markham, Ontario L3R
5H6, CA;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208419
12.1.2005
23.10.2013
3098-2003
23.10.2003
5.10.2004
JUNIORKLUB centrum voľného času, Vajanského námestie 2, 037 55 Martin, SK;
(740) Gažík Igor, JUDr., Prievidza, SK;

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

208420
12.1.2005
23.10.2013
3099-2003
23.10.2003
5.10.2004
MAMA, spol. s. r. o., Krajinská 4822/1, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

208421
12.1.2005
23.10.2013
3100-2003
23.10.2003
5.10.2004
MAMA, spol. s. r. o., Krajinská 4822/1, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

208422
12.1.2005
12.11.2013
3309-2003
12.11.2003
5.10.2004
SUNHORSE, s. r. o., Strieborné námestie 2, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

208423
12.1.2005
12.11.2013
3310-2003
12.11.2003
5.10.2004
Belička Miroslav, Javorová 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

208424
12.1.2005
13.11.2013
3330-2003
13.11.2003
5.10.2004
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

208425
12.1.2005
13.11.2013
3331-2003
13.11.2003
5.10.2004
Biotika, a. s., Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča, SK;

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

208426
12.1.2005
18.11.2013
3332-2003
18.11.2003
5.10.2004
HIAMARSO, spol. s r. o., Špačinská cesta 78,
917 01 Trnava, SK;

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

208427
12.1.2005
13.11.2013
3336-2003
13.11.2003
5.10.2004
Mestská časť Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109,
831 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

208428
12.1.2005
14.11.2013
3346-2003
14.11.2003
196997
17.10.2003
CZ
5.10.2004
LEROS, s. r. o., U Národní galerie 470, 156 15
Praha 5 - Zbraslav, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

208430
12.1.2005
22.11.2011
3466-2001
22.11.2001
6.11.2002
TIMUR & PARTNERS, s. r. o., Moskovská 11,
811 09 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

208432
19.1.2005
15.5.2012
1420-2002
15.5.2002
3.6.2003
I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)
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208435
20.1.2005
17.5.2012
1452-2002
17.5.2002
8.6.2004
DN centrum, a. s., Ľudová 10, 917 01 Trnava, SK;
Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

208437
20.1.2005
8.11.2010
3306-2000
8.11.2000
10.9.2002
HPT TELCOM, s. r. o., Seberíniho 1, 821 03
Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

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

208438
20.1.2005
17.5.2012
1453-2002
17.5.2002
8.6.2004
DN centrum, a. s., Ľudová 10, 917 01 Trnava, SK;
Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

208441
28.1.2005
9.9.2012
2567-2002
9.9.2002
3.12.2002
AURA PLUS, s. r. o., Orechová 1, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

3546-95
593-99
1566-99
2846-99

208440
208442
208436
208434

1291-2001
1293-2001
1294-2001

208443
208444
208445

1295-2001
1296-2001
1038-2002

208446
208447
208429

1250-2002
1716-2003
2039-2004

208433
208431
208439

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

208429
12.1.2005
11.4.2012
1038-2002
11.4.2002
4.3.2003
20, 27, 37, 42
20 - Nábytok, stoly, stolíky, stoličky, stoličky
s otvorom, sedadlá, kreslá, vysoké stoličky pre
deti, chodúľky pre deti, kadernícke kreslá, stolové dosky, pracovné stoly, lavice, pulty, lavičky
ako nábytok, police, stojany, busty z dreva, vosku, sadry alebo plastických hmôt, netextilné dekoratívne nástenné ozdoby, detské ohrádky, divány, pohovky, postele, dosky na krájanie, drevené alebo plastové debny, nádoby, interiérové
žalúzie a rolety lamelové, nekovové kolieska na
nábytok, nekovové stenové kolíky, nekovový
spojovací materiál, kolísky, komody, zásuvkové
kontajnery, bielizníky, plastové lišty na nábytok,
posteľné matrace, dekoračné prenosné predmety
ako doplnok nábytku, mobiliár, nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok, nekovové príslušenstvo k nábytku, paravány, zásteny, písacie
stoly, ratan, vývesné štíty z dreva alebo plastických hmôt, trojnožky, vešiaky na odevy, šaty
alebo kľúče, zrkadlá, krúžky, háčiky, tyče a koľajnice na záclony a závesy, rámy na obrazy.
27 - Dverové rohožky, koberce, koberčeky, podlahové krytiny, kúpeľňové predložky, linoleum,
protišmykové rohože, papierové tapety, trstinové
rohože.
37 - Inštalácia, montáž, údržba, opravy nábytku,
interiérových prvkov, parkiet, podláh, obkladov,
reštaurovanie nábytku, čalúnenie, čalúnnické
opravy, údržba, čistenie a opravy kože, tapetovanie, štukovanie, interiérové natieranie a maľovanie, poradenstvo v oblasti inštalácie, montáže
a údržby nábytku, interiérových prvkov, podláh,
obkladov, sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní
interiérov, architektonické poradenstvo, interiérová výzdoba, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540) SEDYA
(732) SEDYA, spol. s r. o., Schneidera-Trnavského 4,
841 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

208431
12.1.2005
26.6.2013
1716-2003
26.6.2003
7.7.2004
1, 3
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.

(540)

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

208433
19.1.2005
25.4.2012
1250-2002
25.4.2002
3.6.2003
3, 5, 16
3 - Lak na vlasy, pleťová voda po holení; spojivá
- lepidlá na kozmetické účely; špirála na riasy,
maskara; kamenec ako antiseptický prípravok;
mandľový olej; mandľové mydlo; škrob na bielizeň; lesky na pery; mydlá; avivážne prípravky;
kozmetické prípravky do kúpeľa; rúže; tampóny; vatové tyčinky na kozmetické účely; skrášľovacie masky ako kozmetické prípravky; ústne
vody, nie na lekárske účely; laky na nechty; prípravky na líčenie; vlasové vody; farby na vlasy;
prípravky na kučeravenie vlasov; umelé mihalnice; kolínske vody; farbivá na toaletné účely;
kozmetické taštičky; kozmetické prípravky; vata
na kozmetické účely; kozmetické ceruzky; kozmetické krémy; krémy na kožu; čistiace prípravky; prípravky na čistenie zubov; dezinfekčné
mydlá; prípravky na odstránenie lakov; odfarbovače; odlakovače; depilačné prípravky; epilačné
prípravky; namáčacie prípravky; predpieracie
prípravky; líčidlá; vazelína na kozmetické účely;
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peroxid vodíka na kozmetické účely; oleje na
kozmetické účely; oleje na toaletné účely; čistiace mlieka na toaletné účely; čistiace mlieko na
kozmetické účely; bieliace prípravky na čistenie
bielizne a šatstva; pracie prípravky; medicinálne
mydlá; neutralizačné prípravky na trvalú vlnu;
šampóny; voňavky; umelé nechty; kozmetické
prípravky určené na starostlivosť o pleť; mydlá
proti poteniu nôh; práškový mejkap; púder; dezodoračné mydlá; toaletné mydlá; obočenky;
kozmetické farby; mydlá proti poteniu; mydlá
s protipotivými účinkami; mandľové mlieko na
kozmetické účely; dezodoranty na osobnú potrebu; zmäkčovadlá na bielizeň; obrúsky napustené
pleťovými vodami; prípravky proti poteniu, prípravky bytovej chémie a hygieny.
5 - Leukoplast; obklady ako obväzy; obväzový
materiál; gáza na obväzovanie; absorpčná vata;
absorpčné tampóny; hygienické nohavičky; menštruačné nohavičky; zdravotné nohavičky; menštruačné vložky - tampóny; dámske vložky;
obrúsky hygienické; hygienické vložky; hygienické vložky pre inkontinentných pacientov.
16 - Toaletný papier, jednorazové detské plienky
z papiera alebo celulózy; detské plienky z papiera a buničiny; papierové podbradníky; fólie z regenerovanej celulózy na balenie; papierové utierky na tvár; jednorazové detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny; jednorazové plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny; jednorazové detské plienky z papiera alebo buničiny.

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)
(540)

(732) FORT FOOD, s. r. o., Andreja Mráza 8, 821 03
Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

(540) ECO BABY
(732) UNIVERSAL TRADING SR, a. s., Viničné 209,
900 23 Viničné, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

208434
20.1.2005
8.11.2009
2846-99
8.11.1999
4.4.2002
35, 37, 42
35 - Reklamná činnosť.
37 - Čistiace, maliarske, natieračské práce; izolácia proti vode; vykonávanie tepelných a hlukových izolácií, stolárstvo, klampiarstvo, podlahárstvo, zámočníctvo, kovoobrábanie, vodoinštalatérstvo, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
a vetrania; elektroinštalácie; montáž, opravy meracej a regulačnej techniky.
42 - Odborné poradenstvo s výnimkou obchodného.

(540)

(732) ALBERT Light, s. r. o., Plzenská 25, 040 01 Košice, SK;
(740) Lobodová Dagmar, Ing., Košice, SK;

208436
20.1.2005
21.6.2009
1566-99
21.6.1999
9.4.2001
30, 31
30 - Cukríky, muškátové orechy.
31 - Plody borievky.

208439
24.1.2005
23.6.2014
2039-2004
23.6.2004
8.9.2004
12, 37
12 - Motorové vozidlá, dvojstopové motorové
vozidlá a ich časti, náhradné diely a príslušenstvo
k motorových vozidlám obsiahnuté v tejto triede,
karosérie na dvojstopové motorové vozidlá, karosérie na dvojstopové motorové vozidlá ako
skladačky.
37 - Montáž a opravy nemotorových športových
lodí, montáž a opravy karosérií vozidiel, servis
športového náradia, sprostredkovanie montáže
a opráv nemotorových športových lodí a karosérií vozidiel, mechanické opravy vozidiel na zákazku.

(540)

(732) K-1 ENGINEERING, s. r. o., Hradská 97, 821 07
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
7 (511)
(511)

208440
24.1.2005
13.12.2005
3546-95
13.12.1995
11.7.2000
18, 25
18 - Výrobky z kože a z imitácie kože zaradené
v triede 18, kufre, cestovné tašky, nákupné tašky
a kabelky, dáždniky a slnečníky.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (zapísané ochranné známky)
25 - Odevy a galantérne odevné doplnky, obuv
a klobučnícky tovar.
(540)

(732) TIFFANY & BROADWAY, INC., DIV. OF
TEXPOL CORPORATION, CHARTE NO.
01160490-00, HOUSTON, TEXAS 77237, US;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

208442
1.2.2005
8.3.2009
593-99
8.3.1999
11.12.2000
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; polievky; prípravky na polievky; polievky vo vrecku; mliečne prípravky; konzervované hotové jedlá a ich zložky
obsahujúce prevažne tovary patriace do triedy
29; mrazené mäso; ovocie a zelenina konzervovaná, sušená, mrazená a zaváraná; želatína; jedlá
želatína; ovocné rôsoly; džemy; kompóty; vajcia;
mlieko a mliečne výrobky; mliečne, smotanové,
tvarohové mrazené krémy aj s rastlinným tukom;
mliečne, smotanové, tvarohové mrazené krémy
s prídavkom ovocia; ovocné mrazené krémy;
ovocné drene; zmrazené hotové jedlá a polotovary obsahujúce prevažne tovary patriace do triedy 29.
30 - Zmrazené hotové jedlá a polotovary obsahujúce prevažne tovary patriace do triedy 30; káva;
čaj; kakao; cukor; ryža; kávové náhradky; med;
ľad na osvieženie; zmrzliny; obilninové lupienky
a vločky; ovocné želé; šalátové zálievky; šalátové omáčky; šalátové dressingy; konzervované
hotové jedlá a ich zložky obsahujúce prevažne
tovary patriace do triedy 30; jogurtové mrazené
krémy aj s rastlinným tukom; jogurtové mrazené
krémy s prídavkom ovocia.

(540) KVARTETO
(732) NOWACO Opava, s. r. o., Těšínská 1, 746 01
Opava, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)

208443
3.2.2005
26.4.2011
1291-2001
26.4.2001
2.7.2002
3, 5
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(511) 3 - Lak na vlasy; špirála na riasy, maskara; voňavá zmes; leštiaci kameň; brúsne prípravky; prípravky na ostrenie; kamenec (antiseptický prípravok); mandľový olej; mandľové mydlo; amidon (apretačný prípravok); škrob na bielizeň;
lesky na pery; mydlá; avivážne prípravky; kozmetické prípravky do kúpeľa; mydlá na holenie;
tampóny; bieliace krémy; sóda na bielenie; bieliace prípravky; glazovacie prípravky na bielizeň;
laky na nechty; vlasové vody; karbidy kovu (brusivo); karbid kremíka; krém na obuv; krémy na
obuv; farbivá alebo tónovače na vlasy; farby na
vlasy; prípravky na kučeravenie vlasov; obuvnícke vosky; vosk na použitie pri praní; vosk na
fúzy; krajčírsky vosk; kolínske vody; farbivá na
toaletné účely; kozmetické potreby; kozmetické
prípravky; vata na kozmetické účely; krieda na
čistenie; ceruzky kozmetické; krémy kozmetické;
sóda na pranie; pasty na obťahovacie remene (na
britvy); prípravky na odstraňovanie líčidiel; prípravky na čistenie zubov; dezinfekčné mydlá;
prípravky na odstraňovanie vodného kameňa pre
domácnosť; antistatické prípravky na použitie
v domácnosti; prípravky na odstránenie lakov;
odfarbovače; odlakovače; levanduľová voda;
parfumovaná voda; toaletné vody; depilačné prípravky; epilačné prípravky; depilačný vosk; namáčacie prípravky, predpieracie prípravky; výťažky z kvetov (parfuméria); líčidlá; vazelína na
kozmetické účely; tuky na kozmetické účely; peroxid vodíka na kozmetické účely; jazmínový
olej; ružový olej; ionón (parfuméria); čistiace
mlieka na toaletné účely; bieliace prípravky (na
čistenie bielizne a šatstva); pracie prípravky; toaletné prípravky; prípravky na čistenie okien automobilov; mentolová esencia (éterický olej);
mentol pre parfumériu; medicinálne mydlá;
kozmetické prípravky na obočie; šampóny; voňavky; čistiace prípravky na tapety; papier na
leštenie; voňavkárske výrobky; mydlá proti poteniu nôh; pemza; pomády na kozmetické účely;
púder; holiace prípravky; dezodoračné mydlá;
vrecúška s parfumovaným práškom; toaletné
mydlá; lúh sodný; obočenky; mastenec práškový;
púder na úpravu; kozmetické farby; terpentín ako
odmasťovací prípravok; mydlá proti poteniu;
mydlá s protipotivými účinkami; amoniak (čistiaci prípravok); amoniak na použitie ako čistiaci
prostriedok; čpavok (ako čistiaci prípravok);
mandľové mlieko na kozmetické účely; chemické avivážne prípravky na použitie v domácnosti;
zjasňovacie prípravky (chemické prípravky na
osvieženie farieb) pre domácnosť; kúpeľové soli
s výnimkou solí na liečebné účely; kozmetické
prípravky na zoštíhlenie; lepidlá na nalepovanie
umelých mihalníc; prípravky na odstraňovanie
farieb; dezodoranty na osobnú potrebu; adstringentné prípravky na kozmetické účely; bieliace
prípravky na kozmetické účely; zmäkčovadlá na
bielizeň; prípravky na čistenie odpadových rúr;
šampóny pre zvieratá chované v domácnosti; leštiace prípravky na zubné protézy; prípravky na
čistenie umelého chrupu; detergenty s výnimkou
detergentov na použitie vo výrobnom procese;
prípravky proti poteniu.
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5 - Rybia múčka na farmaceutické účely; salmiakové pastilky; protiparazitické prípravky; soli do
minerálnych kúpeľov; živočíšne uhlie na farmaceutické účely; prípravky na ošetrenie popálenín;
pastilky na farmaceutické účely; obklady; repelenty pre psov; protiparazitické obojky pre zvieratá; prípravky na vyplachovanie očí; liečivá na
zmiernenie zápchy; roztoky na kontaktné šošovky; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky na omrzliny; zápary na farmaceutické účely; obväzový materiál; soli minerálnych vôd; rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; soli na lekárske účely; prostriedky proti
hlístam; oleje na lekárske účely; sladové mliečne
nápoje na lekárske účely; prípravky na umývanie
zvierat; slad na farmaceutické účely; sírové knôty
na dezinfekciu; ortuťové masti; opiáty; opoterapické prípravky; oblátky na farmaceutické účely;
prípravky proti poteniu nôh; posilňujúce prípravky, tonikum; prípravky na upokojenie; terpentín
na farmaceutické účely; prípravky proti poteniu;
papier odolný proti moliam; zverolekárske prípravky; prísady do krmív na lekárske účely;
adhézne pásky na lekárske účely; lepiace pásky
na lekárske účely; octan hlinitý na farmaceutické
účely; sladké drievko na farmaceutické účely;
žieravé látky na farmaceutické účely; ricínový
olej na lekárske účely.

(540) PAVISTELLA
(732) MADEL - Drogérie, spol. s r. o., Mandľová 43,
851 10 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

208444
3.2.2005
26.4.2011
1293-2001
26.4.2001
2.7.2002
3, 5
3 - Lak na vlasy; špirála na riasy, maskara; voňavá zmes; leštiaci kameň; brúsne prípravky; prípravky na ostrenie; kamenec (antiseptický prípravok); mandľový olej; mandľové mydlo; amidon (apretačný prípravok); lesky na pery; mydlá;
kozmetické prípravky do kúpeľa; mydlá na holenie; tampóny; leštiace prípravky na bielizeň; laky
na nechty; vlasové vody; karbidy kovu (brusivo);
karbid kremíka; krém na obuv; krémy na obuv;
leštiace krémy na obuv; farbivá alebo tónovače
na vlasy; farby na vlasy; prípravky na kučeravenie vlasov; leštiace prípravky; leštidlá na obuv;
leštiace prípravky na nábytok a dlážku; obuvnícke vosky; vosk na fúzy; vosk na parkety; vosky
na parkety; vosk na leštenie; krajčírsky vosk; kolínske vody; farbivá na toaletné účely; konzervačné prípravky na kožu (leštidlá); ochranné prípravky na kožu (leštidlá); kozmetické potreby;
kozmetické prípravky; vata na kozmetické účely;
krieda na čistenie; ceruzky kozmetické; leštidlá;
krémy kozmetické; pasty na obťahovacie remene
(na britvy); krémy na kožu; čistiace prípravky;
odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov
na použitie vo výrobnom procese; prípravky na
odstraňovanie líčidiel; prípravky na čistenie zubov; dezinfekčné mydlá; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa pre domácnosť; prípravky
na odstránenie lakov; odfarbovače; odlakova-

če; levanduľová voda; parfumovaná voda; toaletné vody; leštiace pasty; depilačné prípravky;
epilačné prípravky; depilačný vosk; výťažky
z kvetov (parfuméria); líčidlá; vazelína na kozmetické účely; tuky na kozmetické účely; peroxid vodíka na kozmetické účely; jazmínový olej;
oleje na čistenie; ružový olej; ionón (parfuméria);
čistiace mlieka na toaletné účely; toaletné prípravky; prípravky na čistenie okien automobilov;
mentolová esencia (éterický olej); mentol pre
parfumériu; medicinálne mydlá; kozmetické prípravky na obočie; šampóny; voňavky; čistiace
prípravky na tapety; papier na leštenie; voňavkárske výrobky; mydlá proti poteniu nôh; pemza;
pomády na kozmetické účely; púder; holiace prípravky; dezodoračné mydlá; vrecúška s parfumovaným práškom; toaletné mydlá; lúh sodný;
obočenky; mastenec práškový; púder na úpravu;
kozmetické farby; terpentín ako odmasťovací
prípravok; mydlá proti poteniu; mydlá s protipotivými účinkami; amoniak (čistiaci prípravok);
amoniak na použitie ako čistiaci prostriedok;
čpavok (ako čistiaci prípravok); mandľové mlieko na kozmetické účely; kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely; kozmetické prípravky
na zoštíhlenie; lepidlá na nalepovanie umelých
mihalníc; prípravky na odstraňovanie farieb; dezodoranty na osobnú potrebu; adstringentné prípravky na kozmetické účely; bieliace prípravky
na kozmetické účely; prípravky na čistenie odpadových rúr; šampóny pre zvieratá chované v domácnosti; leštiace prípravky na zubné protézy;
prípravky na čistenie umelého chrupu; detergenty
s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom procese; prípravky proti poteniu.
5 - Rybia múčka na farmaceutické účely; salmiakové pastilky; protiparazitické prípravky; soli do
minerálnych kúpeľov; živočíšne uhlie na farmaceutické účely; prípravky na ošetrenie popálenín;
pastilky na farmaceutické účely; obklady; repelenty pre psov; protiparazitické obojky pre zvieratá; prípravky na vyplachovanie očí; liečivá na
zmiernenie zápchy; roztoky na kontaktné šošovky; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky na omrzliny; zápary na farmaceutické účely; obväzový materiál; soli minerálnych vôd; rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; soli na lekárske účely; prostriedky proti
hlístam; oleje na lekárske účely; sladové mliečne
nápoje na lekárske účely; prípravky na umývanie
zvierat; slad na farmaceutické účely; sírové knôty
na dezinfekciu; ortuťové masti; opiáty; opoterapické prípravky; oblátky na farmaceutické účely;
prípravky proti poteniu nôh; posilňujúce prípravky, tonikum; prípravky na upokojenie; terpentín
na farmaceutické účely; prípravky proti poteniu;
papier odolný proti moliam; zverolekárske prípravky; prísady do krmív na lekárske účely;
adhézne pásky na lekárske účely; lepiace pásky
na lekárske účely; octan hlinitý na farmaceutické
účely; sladké drievko na farmaceutické účely;
žieravé látky na farmaceutické účely; ricínový
olej na lekárske účely.
(540) MORBIDO
(732) MADEL - Drogérie, spol. s r. o., Mandľová 43,
851 10 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

208445
3.2.2005
26.4.2011
1294-2001
26.4.2001
2.7.2002
3, 5
3 - Lak na vlasy; špirála na riasy, maskara; voňavá zmes; leštiaci kameň; brúsne prípravky; prípravky na ostrenie; kamenec (antiseptický prípravok); mandľový olej; mandľové mydlo; amidon (apretačný prípravok); škrob na bielizeň;
lesky na pery; mydlá; avivážne prípravky; kozmetické prípravky do kúpeľa; mydlá na holenie;
tampóny; bieliace krémy; sóda na bielenie; bieliace prípravky; glazovacie prípravky na bielizeň;
leštiace prípravky na bielizeň; laky na nechty;
vlasové vody; karbidy kovu (brusivo); karbid
kremíka; krém na obuv; krémy na obuv; leštiace
krémy na obuv; farbivá alebo tónovače na vlasy;
farby na vlasy; prípravky na kučeravenie vlasov;
leštiace prípravky; leštidlá na obuv; leštiace prípravky na nábytok a dlážku; obuvnícke vosky;
vosk na použitie pri praní; vosk na fúzy; vosk na
parkety; vosky na parkety; vosk na leštenie; krajčírsky vosk; kolínske vody; farbivá na toaletné
účely; konzervačné prípravky na kožu (leštidlá);
ochranné prípravky na kožu (leštidlá); kozmetické potreby; kozmetické prípravky; vata na kozmetické účely; krieda na čistenie; ceruzky kozmetické; leštidlá; krémy kozmetické; sóda na
pranie; pasty na obťahovacie remene (na britvy);
krémy na kožu; odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom
procese; prípravky na odstraňovanie líčidiel; prípravky na čistenie zubov; dezinfekčné mydlá; antistatické prípravky na použitie v domácnosti;
prípravky na odstránenie lakov; odfarbovače; odlakovače; levanduľová voda; parfumovaná voda;
toaletné vody; leštiace pasty; depilačné prípravky; epilačné prípravky; depilačný vosk; namáčacie prípravky, predpieracie prípravky; výťažky z
kvetov (parfuméria); líčidlá; vazelína na kozmetické účely; tuky na kozmetické účely; peroxid
vodíka na kozmetické účely; jazmínový
olej; oleje na čistenie; ružový olej; ionón (parfuméria); čistiace mlieka na toaletné účely; bieliace
prípravky (na čistenie bielizne a šatstva); pracie
prípravky; toaletné prípravky; prípravky na čistenie okien automobilov; mentolová esencia (éterický olej); mentol pre parfumériu; medicinálne
mydlá; kozmetické prípravky na obočie; šampóny; voňavky; čistiace prípravky na tapety; papier
na leštenie; voňavkárske výrobky; mydlá proti
poteniu nôh; pemza; pomády na kozmetické účely; púder; holiace prípravky; dezodoračné mydlá;
vrecúška s parfumovaným práškom; toaletné
mydlá; lúh sodný; obočenky; mastenec práškový;
púder na úpravu; kozmetické farby; terpentín ako
odmasťovací prípravok; mydlá proti poteniu;
mydlá s protipotivými účinkami; mandľové mlieko na kozmetické účely; chemické avivážne prípravky na použitie v domácnosti; zjasňovacie
prípravky (chemické prípravky na osvieženie farieb) pre domácnosť; kúpeľové soli s výnimkou
solí na liečebné účely; kozmetické prípravky na
zoštíhlenie; lepidlá na nalepovanie umelých mihalníc; prípravky na odstraňovanie farieb; dezodoranty na osobnú potrebu; adstringentné prí-

259

pravky na kozmetické účely; bieliace prípravky
na kozmetické účely; zmäkčovadlá na bielizeň;
šampóny pre zvieratá chované v domácnosti; leštiace prípravky na zubné protézy; prípravky na
čistenie umelého chrupu; detergenty s výnimkou
detergentov na použitie vo výrobnom procese;
prípravky proti poteniu.
5 - Rybia múčka na farmaceutické účely; salmiakové pastilky; protiparazitické prípravky; soli do
minerálnych kúpeľov; živočíšne uhlie na farmaceutické účely; prípravky na ošetrenie popálenín;
pastilky na farmaceutické účely; obklady; repelenty pre psov; protiparazitické obojky pre zvieratá; prípravky na vyplachovanie očí; liečivá na
zmiernenie zápchy; roztoky na kontaktné šošovky; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky na omrzliny; zápary na farmaceutické účely; obväzový materiál; soli minerálnych vôd; rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; soli na lekárske účely; prostriedky proti
hlístam; oleje na lekárske účely; sladové mliečne
nápoje na lekárske účely; prípravky na umývanie
zvierat; slad na farmaceutické účely; sírové knôty
na dezinfekciu; ortuťové masti; opiáty; opoterapické prípravky; oblátky na farmaceutické účely;
prípravky proti poteniu nôh; posilňujúce prípravky, tonikum; prípravky na upokojenie; terpentín
na farmaceutické účely; prípravky proti poteniu;
papier odolný proti moliam; zverolekárske prípravky; prísady do krmív na lekárske účely;
adhézne pásky na lekárske účely; lepiace pásky
na lekárske účely; octan hlinitý na farmaceutické
účely; sladké drievko na farmaceutické účely;
žieravé látky na farmaceutické účely; ricínový
olej na lekárske účely.
(540) STURA FACILE
(732) MADEL - Drogérie, spol. s r. o., Mandľová 43,
851 10 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

208446
3.2.2005
26.4.2011
1295-2001
26.4.2001
2.7.2002
3, 5
3 - Lak na vlasy; špirála na riasy, maskara; voňavá zmes; leštiaci kameň; brúsne prípravky; prípravky na ostrenie; kamenec (antiseptický prípravok); mandľový olej; mandľové mydlo; amidon (apretačný prípravok); škrob na bielizeň;
lesky na pery; mydlá; avivážne prípravky; kozmetické prípravky do kúpeľa; mydlá na holenie;
tampóny; bieliace krémy; sóda na bielenie; bieliace prípravky; glazovacie prípravky na bielizeň;
leštiace prípravky na bielizeň; laky na nechty;
vlasové vody; karbidy kovu (brusivo); karbid
kremíka; krém na obuv; krémy na obuv; leštiace
krémy na obuv; farbivá alebo tónovače na vlasy;
farby na vlasy; prípravky na kučeravenie vlasov;
leštiace prípravky; leštidlá na obuv; leštiace prípravky na nábytok a dlážku; obuvnícke vosky;
vosk na použitie pri praní; vosk na fúzy; vosk na
parkety; vosky na parkety; vosk na leštenie; krajčírsky vosk; kolínske vody; farbivá na toaletné
účely; konzervačné prípravky na kožu (leštidlá);
ochranné prípravky na kožu (leštidlá); kozmetic-
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ké potreby; kozmetické prípravky; vata na kozmetické účely; krieda na čistenie; ceruzky kozmetické; leštidlá; krémy kozmetické; sóda na
pranie; pasty na obťahovacie remene (na britvy);
krémy na kožu; odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom
procese; prípravky na odstraňovanie líčidiel; prípravky na čistenie zubov; dezinfekčné mydlá; antistatické prípravky na použitie v domácnosti;
prípravky na odstránenie lakov; odfarbovače; odlakovače; levanduľová voda; parfumovaná voda;
toaletné vody; leštiace pasty; depilačné prípravky; epilačné prípravky; depilačný vosk; namáčacie prípravky, predpieracie prípravky; výťažky z
kvetov (parfuméria); líčidlá; vazelína na kozmetické účely; tuky na kozmetické účely; peroxid
vodíka na kozmetické účely; jazmínový
olej; oleje na čistenie; ružový olej; ionón (parfuméria); čistiace mlieka na toaletné účely; bieliace
prípravky (na čistenie bielizne a šatstva); pracie
prípravky; toaletné prípravky; prípravky na čistenie okien automobilov; mentolová esencia (éterický olej); mentol pre parfumériu; medicinálne
mydlá; kozmetické prípravky na obočie; šampóny; voňavky; čistiace prípravky na tapety; papier
na leštenie; voňavkárske výrobky; mydlá proti
poteniu nôh; pemza; pomády na kozmetické
účely; púder; holiace prípravky; dezodoračné
mydlá; vrecúška s parfumovaným práškom; toaletné mydlá; lúh sodný; obočenky; mastenec
práškový; púder na úpravu; kozmetické farby;
terpentín ako odmasťovací prípravok; mydlá proti poteniu; mydlá s protipotivými účinkami;
mandľové mlieko na kozmetické účely; chemické avivážne prípravky na použitie v domácnosti;
zjasňovacie prípravky (chemické prípravky na
osvieženie farieb) pre domácnosť; kúpeľové soli
s výnimkou solí na liečebné účely; kozmetické
prípravky na zoštíhlenie; lepidlá na nalepovanie
umelých mihalníc; prípravky na odstraňovanie
farieb; dezodoranty na osobnú potrebu; adstringentné prípravky na kozmetické účely; bieliace
prípravky na kozmetické účely; zmäkčovadlá na
bielizeň; prípravky na čistenie odpadových rúr;
šampóny pre zvieratá chované v domácnosti; leštiace prípravky na zubné protézy; prípravky na
čistenie umelého chrupu; detergenty s výnimkou
detergentov na použitie vo výrobnom procese;
prípravky proti poteniu.
5 - Rybia múčka na farmaceutické účely; salmiakové pastilky; protiparazitické prípravky; soli do
minerálnych kúpeľov; živočíšne uhlie na farmaceutické účely; prípravky na ošetrenie popálenín;
pastilky na farmaceutické účely; obklady; repelenty pre psov; protiparazitické obojky pre zvieratá; prípravky na vyplachovanie očí; liečivá na
zmiernenie zápchy; roztoky na kontaktné šošovky; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky na omrzliny; zápary na farmaceutické účely; obväzový materiál; soli minerálnych vôd; rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; soli na lekárske účely; prostriedky proti
hlístam; oleje na lekárske účely; sladové mliečne
nápoje na lekárske účely; prípravky na umývanie
zvierat; slad na farmaceutické účely; sírové knôty
na dezinfekciu; ortuťové masti; opiáty; opoterapické prípravky; oblátky na farmaceutické účely;
prípravky proti poteniu nôh; posilňujúce prípravky, tonikum; prípravky na upokojenie; terpentín

na farmaceutické účely; prípravky proti poteniu;
papier odolný proti moliam; zverolekárske prípravky; prísady do krmív na lekárske účely;
adhézne pásky na lekárske účely; lepiace pásky
na lekárske účely; octan hlinitý na farmaceutické
účely; sladké drievko na farmaceutické účely;
žieravé látky na farmaceutické účely; ricínový
olej na lekárske účely.
(540) PULIRAPID
(732) MADEL - Drogérie, spol. s r. o., Mandľová 43,
851 10 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

208447
3.2.2005
26.4.2011
1296-2001
26.4.2001
2.7.2002
3, 5
3 - Lak na vlasy; špirála na riasy, maskara; voňavá zmes; leštiaci kameň; brúsne prípravky; prípravky na ostrenie; kamenec (antiseptický prípravok); mandľový olej; mandľové mydlo; amidon (apretačný prípravok); škrob na bielizeň;
lesky na pery; mydlá; avivážne prípravky; kozmetické prípravky do kúpeľa; mydlá na holenie;
tampóny; bieliace krémy; sóda na bielenie; bieliace prípravky; glazovacie prípravky na bielizeň;
leštiace prípravky na bielizeň; laky na nechty;
vlasové vody; karbidy kovu (brusivo); karbid
kremíka; krém na obuv; krémy na obuv; leštiace
krémy na obuv; farbivá alebo tónovače na vlasy;
farby na vlasy; prípravky na kučeravenie vlasov;
leštiace prípravky; leštidlá na obuv; leštiace prípravky na nábytok a dlážku; obuvnícke vosky;
vosk na použitie pri praní; vosk na fúzy; vosk na
parkety; vosky na parkety; vosk na leštenie; krajčírsky vosk; kolínske vody; farbivá na toaletné
účely; konzervačné prípravky na kožu (leštidlá);
ochranné prípravky na kožu (leštidlá); kozmetické potreby; kozmetické prípravky; vata na kozmetické účely; krieda na čistenie; ceruzky kozmetické; leštidlá; krémy kozmetické; sóda na
pranie; pasty na obťahovacie remene (na britvy);
krémy na kožu; odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom
procese; prípravky na odstraňovanie líčidiel; prípravky na čistenie zubov; dezinfekčné mydlá; antistatické prípravky na použitie v domácnosti;
prípravky na odstránenie lakov; odfarbovače; odlakovače; levanduľová voda; parfumovaná voda;
toaletné vody; leštiace pasty; depilačné prípravky; epilačné prípravky; depilačný vosk; namáčacie prípravky, predpieracie prípravky; výťažky z
kvetov (parfuméria); líčidlá; vazelína na kozmetické účely; tuky na kozmetické účely; peroxid
vodíka na kozmetické účely; jazmínový
olej; oleje na čistenie; ružový olej; ionón (parfuméria); čistiace mlieka na toaletné účely; bieliace
prípravky (na čistenie bielizne a šatstva); pracie
prípravky; toaletné prípravky; prípravky na čistenie okien automobilov; mentolová esencia (éterický olej); mentol pre parfumériu; medicinálne
mydlá; kozmetické prípravky na obočie; šampóny; voňavky; čistiace prípravky na tapety; papier
na leštenie; voňavkárske výrobky; mydlá proti
poteniu nôh; pemza; pomády na kozmetické
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účely; púder; holiace prípravky; dezodoračné
mydlá; vrecúška s parfumovaným práškom; toaletné mydlá; lúh sodný; obočenky; mastenec
práškový; púder na úpravu; kozmetické farby;
terpentín ako odmasťovací prípravok; mydlá proti poteniu; mydlá s protipotivými účinkami;
mandľové mlieko na kozmetické účely; chemické avivážne prípravky na použitie v domácnosti;
zjasňovacie prípravky (chemické prípravky na
osvieženie farieb) pre domácnosť; kúpeľové soli
s výnimkou solí na liečebné účely; kozmetické
prípravky na zoštíhlenie; lepidlá na nalepovanie
umelých mihalníc; prípravky na odstraňovanie
farieb; dezodoranty na osobnú potrebu; adstringentné prípravky na kozmetické účely; bieliace
prípravky na kozmetické účely; zmäkčovadlá na
bielizeň; prípravky na čistenie odpadových rúr;
šampóny pre zvieratá chované v domácnosti; leštiace prípravky na zubné protézy; prípravky na
čistenie umelého chrupu; detergenty s výnimkou
detergentov na použitie vo výrobnom procese;
prípravky proti poteniu.
5 - Rybia múčka na farmaceutické účely; salmiakové pastilky; protiparazitické prípravky; soli do
minerálnych kúpeľov; živočíšne uhlie na farmaceutické účely; prípravky na ošetrenie popálenín;
pastilky na farmaceutické účely; obklady; repelenty pre psov; protiparazitické obojky pre zvieratá; prípravky na vyplachovanie očí; liečivá na
zmiernenie zápchy; roztoky na kontaktné šošovky; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky na omrzliny; zápary na farmaceutické účely; obväzový materiál; soli minerálnych vôd; rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; soli na lekárske účely; prostriedky proti
hlístam; oleje na lekárske účely; sladové mliečne
nápoje na lekárske účely; prípravky na umývanie
zvierat; slad na farmaceutické účely; sírové knôty
na dezinfekciu; ortuťové masti; opiáty; opoterapické prípravky; oblátky na farmaceutické účely;
prípravky proti poteniu nôh; posilňujúce prípravky, tonikum; prípravky na upokojenie; terpentín
na farmaceutické účely; prípravky proti poteniu;
papier odolný proti moliam; zverolekárske prípravky; prísady do krmív na lekárske účely;
adhézne pásky na lekárske účely; lepiace pásky
na lekárske účely; octan hlinitý na farmaceutické
účely; sladké drievko na farmaceutické účely;
žieravé látky na farmaceutické účely; ricínový
olej na lekárske účely.
(540)

(732) MADEL - Drogérie, spol. s r. o., Mandľová 43,
851 10 Bratislava, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1869
1896
2295
3184
3185
3734
4012
4119
4183
4233
4248
4373
4413
4419
4423
4602
33677
48410
48430
48462
48470
48482
48488
48489
48508
53995
54013
54034
54035

91365
113072
111367
88776
88775
97208
97819
91697
113071
98700
151983
151952
100462
100270
103895
110220
156210
162423
162718
162624
162717
162645
162742
162508
162671
166131
166599
166093
166094

54037A
54051
54053
1152-94
1337-94
2112-94
2222-94
2223-94
2243-94
2250-94
2251-94
2289-94
2397-94
3037-94
7-95
52-95
77-95
109-95
129-95
138-95
191-95
211-95
222-95
223-95
235-95
238-95
252-95
275-95
286-95

166136A
166144
166532
186555
179182
179817
173146
173147
183054
186560
181996
185351
180157
177922
181394
178900
184115
181630
181636
181211
182813
182351
181395
181396
183127
181212
181652
180979
182821

373-95
374-95
375-95
383-95
384-95
388-95
391-95
393-95
394-95
395-95
397-95
398-95
399-95
401-95
402-95
411-95
412-95
431-95
433-95
441-95
447-95
448-95
451-95
454-95
464-95
492-95
495-95
496-95
498-95

181143
181162
181163
182020
180768
180771
187630
180775
180751
180776
180753
180777
180778
184888
184606
175371
187667
184889
182824
182825
181216
181217
181655
181658
177166
184123
183133
181675
181677

503-95
504-95
528-95
530-95
532-95
533-95
534-95
543-95
544-95
549-95
585-95
591-95
593-95
629-95
652-95
681-95
705-95
726-95
727-95
729-95
793-95
825-95
826-95
843-95
847-95
854-95
885-95
3146-95

181401
181402
181680
190071
183135
181681
181682
182027
177123
182410
184551
188685
182837
181698
181041
181707
181708
182050
182051
183657
180906
181733
181734
181740
183142
181227
181233
182683

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

88775
20.3.1925
20.3.2005
20.3.2015
3185
20.3.1925
3, 8
Manikúrové leštiče a uhladzovače, šmirgľové lepenky (oškrabovače), manikúrové tyčinky a pilníky.

(540) Cutex
(732) REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 625 Madison Avenue, New
York, New York 10022, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
(540)

(732) REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 625 Madison Avenue, New
York, New York 10022, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

88776
20.3.1925
20.3.2005
20.3.2015
3184
20.3.1925
3
3 - Tekutý prípravok na odstraňovanie pokožky.

Cutex
(540)

91365
22.1.1935
22.1.2005
22.1.2015
1869
22.1.1935
3, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 19
Brúsne kotúče, pilníky, papier, plátno a prostriedky všetkých druhov, brúsne a leštiace kamene, elektrické odporové prístroje, obrábacie stroje
a ich súčasti, oceľ vyrobená zo silíciumkarbidu,
mlynské kamene, cementové obklady a dosky na
obkladanie podláh, stupňov a schodíšť, elektrotechnické výrobky okrem lámp a osvetľovacieho
náradia, ohňovzdorné predmety a telesá vzdorujúce kyselinám, silíciumkarbid a traskaviny vyrobené prísadou silíciumkarbidu, izolačné výrobky elektródy a príbuzné predmety, brúsiace stroje
všetkých druhov a pomocné stroje pre brúsiarstvo všetkých druhov, náradie všetkých druhov
a brúsidlá všetkých druhov.

Elektrit
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(732) CARBORUNDUM ELECTRITE a. s., Tovární
ul., 294 71 Benátky nad Jizerou, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

91697
19.1.1935
19.1.2005
19.1.2015
4119
19.1.1935
9
Elektrické skúšobné prístroje a vedecké prístroje.

(540) Megger
(732) MEGGER Limited, Archcliffe Road, Dover,
Kent CT17 9EN, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

97208
13.2.1945
13.2.2005
13.2.2015
3734
13.2.1945
7, 9, 12, 13, 16, 20
7 - Prúdové a piestové letecké motory.
9 - Pristávacie rádiolokátory. Letecké agregáty
a prístroje, letové simulátory, letecké palubné,
rádionavigačné a elektronické prostriedky a prístroje, pozemné letecké zariadenia na spracovanie leteckých filmov, napr. vyvolávacie zariadenia, elektronické zväčšovacie prístroje, elektronické kopírovacie prístroje.
12 - Lietadlá, padáky letecké a výsadkárske,
uvoľňovače padákov, pozemné trenažéry na katapultáž.
13 - Výbušné látky.
16 - Vlečné terče, učebné letecké pomôcky, napr.
rezy motorov, agregátov a prístrojov, funkčné
schémy a výkresy.
20 - Letecké kreslá.

(540) Omnipol
(732) OMNIPOL, a. s., Nekázanka 11, 112 21 Praha 1, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

97819
17.1.1935
17.1.2005
17.1.2015
4012
17.1.1935
3, 5
Lekárnicko-chemické, najmä zubné a zubolekárske prípravky, výrobky kozmetické, zdravotnícke
mydlá, prostriedky na čistenie zubov, prípravky
na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej.

(540) Paradentol
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
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98700
10.2.1925
10.2.2005
10.2.2015
4233
10.2.1925
5
5 - Liečivé prípravky.

(540) Altasol
(732) Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

100270
5.3.1925
5.3.2005
5.3.2015
4419
5.3.1925
1, 3, 5
Chemické, farmaceutické, kozmetické a dietetické prípravky.

(540) Spasmolen
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

100462
18.3.1935
18.3.2005
18.3.2015
4413
18.3.1935
1, 5
1 - Chemické prípravky.
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) Antigenal
(732) Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

103895
15.3.1935
15.3.2005
15.3.2015
4423
15.3.1935
1, 3, 5
Liečivé a lekárenské prostriedky a preparáty,
farmaceutické drogy a prípravky, chemické výrobky na lekárske, hygienické, priemyselné, vedecké, fotografické, poľnohospodárske a lesnícke
účely, dezinfekčné prostriedky a prípravky, voňavkársky tovar, kozmetické prostriedky, dietetické prostriedky a prípravky.

(540) Seboderm
(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)

110220
16.2.1935
16.2.2005
16.2.2015
4602
16.2.1935
1, 3, 5
Bielidlá, chemicko-technologické výrobky, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na leštenie
a čistenie, mydlá obyčajné, do domácnosti, na
drhnutie, toaletné, leštiace, na zuby, medicinálne
a iné mydlá v pevnej, mäkkej, tekutej a práškovej
forme, pracie a čistiace prostriedky, prostriedky
na drhnutie s mydlom a bez mydla, mydlové náhradky, pracie prášky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

113072
16.2.1935
16.2.2005
16.2.2015
1896
16.2.1935
32
Svetlé aj tmavé pivo akejkoľvek gradácie.

(540)
(732) Budějovický Budvar, národní podnik, Karoliny
Světlé 4, 370 21 České Budějovice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(732) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad
Labem, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

111367
9.2.1925
9.2.2005
9.2.2015
2295
9.2.1925
34
Zápalky a zápalkový tovar všetkých druhov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540) The Scissors
(732) SOLO a. s., Příkop 6, čp. 838, 604 35 Brno - město,
CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

113071
16.2.1935
16.2.2005
16.2.2015
4183
16.2.1935
32
Svetlé aj tmavé pivo akejkoľvek gradácie.

(732) Budějovický Budvar, národní podnik, Karoliny
Světlé 4, 370 21 České Budějovice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

151952
10.3.1955
12.2.2005
12.2.2015
4373
12.2.1955
3, 4
Čistiace a leštiace zmesi, a to tak v podobe pasty,
ako aj v tekutej forme, na maľované, lakované,
smaltované a porcelánové povrchy, ako na automobiloch, nábytku a podobne; pastový prostriedok podobný vosku na čistenie podláh a nanášanie na ne uchovávacej vrstvy, pastovitý a tekutý
prostriedok na čistenie maľovaných, lakovaných,
smaltovaných alebo porcelánových povrchov
a nanášanie na ne uchovávacej vrstvy, stieracia
zmes v podobe pasty na úpravu novonanesených
lakov, smaltov a podobne, dodávajúca im okamžitý lesk, pastový prostriedok podobný vosku
s rozličnými farebnými prímesami na čistenie
nábytku a iných drevených výrobkov a na zmenšenie následkov poškrabanín a iných poškodení
po-vrchu.

(540)

(732) HOLT LLOYD BV, of Ebbehout 6, 1507 EA
Zaandam, NL;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

151983
4.4.1955
31.1.2005
31.1.2015
4248
31.1.1955
3
3 - Pracie, umývacie a čistiace prostriedky všetkých druhov.
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540)

(732) SETUZA, a. s., Žukovova 100, 401 29 Ústí nad
Labem, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

156210
12.5.1965
4.3.2005
4.3.2015
33677
4.3.1965
1, 3, 5, 10, 32
Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, organoprepráty, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre
lekárstvo, hygienu, farmáciu a vedu, prípravky
baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky
na konzervovanie, prostriedky na hubenie škodcov a ničenie rastlín, čistiace prostriedky, liečebné mydlá, prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky na ošetrovanie zubov a ústnej dutiny,
zubné výplne a protézy, náplasti, obväzový materiál a chirurgický materiál na zošívanie, diagnostiká, jedy a strojené vody minerálne.

162423
18.6.1975
27.1.2005
27.1.2015
48410
27.1.1975
42
Hotelové služby a poradenstvo pri vývoji a plánovaní hotelov.

(540) INTER.CONTINENTAL
(732) Intercontinental Hotels Corporation, 3 Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346-2149, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162508
8.9.1975
27.2.2005
27.2.2015
48489
27.2.1975
5
Veterinárny rehydratačný prípravok.

(540) REHYVET
(732) INFUSIA, a. s., Hořátev 104, 289 12 Sadská, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

162624
2.12.1975
14.2.2005
14.2.2015
48462
14.2.1975
5
Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; potraviny pre deti a chorých; náplasti,
obväzový materiál, hmoty na plombovanie zubov, zubolekárske vosky, dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie buriny a na hubenie
živočíšnych škodcov.

(540)

(732) The Boots Company PLC, Nottingham NG2 3AA,
GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540) MASTIKORT
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
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162645
10.12.1975
25.2.2005
25.2.2015
48482
25.2.1975
17
Gutaperča, guma, balata a ich náhradky, výrobky
z týchto látok, pokiaľ patria do triedy 17, plastické hmoty vo forme dosák, tyčí, listov, kociek,
trubíc na výrobné účely, materiály na balenie,
tesnenie a izoláciu, azbest, sľuda a výrobky
z nich, pokiaľ patria do triedy 17, hadice (nekovové), prírodná a syntetická guma.

(540) ELEXAR
(732) Kraton Polymers Research B. V., Badhuisweg 3,
1030 BH Amsterdam, NL;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162671
9.1.1976
13.3.2005
13.3.2015
48508
13.3.1975
25
Pančuchy, ponožky a iné pletené časti odevov.

(540) WHITE POINT
(732) LICENCIAS Y EXCLUSIVAS TESTILES, S. A.,
Av. de Balmes, 16, IGUALADA /Barcelona/, ES;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162717
9.2.1976
18.2.2005
18.2.2015
48470
18.2.1975
3, 5
Kozmetické a krášliace prípravky.
Farmaceutické prípravky, predovšetkým hojivé
masti.

(540)

(732) Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 300 Park
Avenue, New York, NY 10022 - 7499, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162718
10.2.1976
4.2.2005
4.2.2015
48430
4.2.1975
12
Súčasti, diely a príslušenstvá do pozemných vozidiel, plavidlá a lietadlá, ložiská a puzdrá a ich
výstelky, tvarované a odliate frikčné členy.

7 (511) 1, 3, 5, 31
(510) Chemické výrobky pre zdravotnícky priemysel,
umelé a syntetické živice, chemikálie na konzervovanie potravín. Výrobky kozmetické, éterické
oleje; zdravotnícke mydlá, prostriedky na čistenie zubov. Výrobky farmaceutické, veterinárne
a zdravotnícke; liečivá pre ľudí a zvieratá, medikované kŕmne prípravky; výrobky dietetické pre
deti a chorých; náplasti, materiál na obväzy,
hmoty na plombovanie zubov a na odtlačky zubov, dentálne prípravky, dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie buriny a škodlivých
zvierat; medicinálne nápoje; sirupy na farmaceutické účely, chemické prísady do krmív.
(540) FLUOTEPIN
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540) RAILKO
(732) Railko Limited of Treadaway Works, Loudwater,
High Wycombe, Buckinghamshire, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

162742
10.2.1976
26.2.2005
26.2.2015
48488
26.2.1975
5
Výrobky farmaceutické, zdravotnícke a zverolekárske; výrobky dietetické pre deti a chorých;
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na
plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov; antiparazitné látky.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

166093
6.11.1985
25.1.2005
25.1.2015
54034
25.1.1985

166094
6.11.1985
25.1.2005
25.1.2015
54035
25.1.1985
1, 3, 5, 31
Chemické výrobky pre zdravotnícky priemysel;
umelé a syntetické živice; chemikálie na konzervovanie potravín. Kozmetické výrobky, éterické
oleje; zdravotnícke mydlá, prostriedky na čistenie zubov. Výrobky farmaceutické, veterinárne
a zdravotnícke; liečivá pre ľudí a zvieratá; medikované kŕmne prípravky; dietetické výrobky pre
deti a chorých; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov a na odtlačky zubov,
dentálne prípravky; dezinfekčné prostriedky;
prostriedky na ničenie buriny a škodlivých zvierat; medicinálne nápoje; sirupy na farmaceutické
účely. Chemické prísady do krmív.

(540) SPONIF
(732) Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166131
20.12.1985
21.12.2004
21.12.2014
53995
21.12.1984
3
Výrobky voňavkárske, prostriedky pre starostlivosť o telo, prostriedky krášliace, prostriedky na
umývanie vlasov, čistenie zubov a toaletné mydlá.

(540) DANÉ
(732) Hans Schwarzkopf & Henkel GMBH & Co. KG,
22763 Hamburg, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

166136A
15.1.1986
25.1.2005
25.1.2015
54037A
25.1.1985
1, 3, 5, 31
1 - Výrobky chemické pre zdravotnícky priemysel, chemikálie na konzervovanie potravín.
3 - Výrobky kozmetické, éterické oleje, medicinálne mydlá.
5 - Výrobky farmaceutické, veterinárne a zdravotnícke, liečivá pre zvieratá, medikované kŕmne
prípravky, výrobky dietetické pre deti a chorých,
dezinfekčné prostriedky, prostriedky na ničenie
buriny a škodlivých zvierat, medicinálne nápoje,
sirupy na farmaceutické účely.
31 - Chemické prísady do krmív.

(540) GAMARET
(732) BIOVETA, a. s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166144
23.1.1986
6.2.2005
6.2.2015
54051
6.2.1985
3, 5
Dezodoranty na osobné použitie, prípravky proti
poteniu, voňavky, neliečivé toaletné prípravky,
kozmetické prípravky, zubné prášky alebo vodičky, šampóny a mydlá.

(540) YARDLEY
(732) Muelhens GmbH & Co. KG, Venloer Strasse 241 - 245, D 50823 Köln, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166532
13.4.1987
6.2.2005
6.2.2015
54053
6.2.1985
25
Odevy (s výnimkou špeciálnych športových a gymnastických odevov), módne doplnky, ako čiapky
a klobúky (s výnimkou tých, ktoré patria do
iných tried), lôžkoviny (s výnimkou matracov).

(540)

(732) Sony Kabushiki Kaisha, Tokyo, JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
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166599
17.6.1987
14.1.2005
14.1.2015
54013
14.1.1985
1
Syntetické živice a prostriedky s obsahom syntetických živíc, vždy obsahujúce akrylové polyméry.

(540) VINACRYL
(732) VINAMUL LIMITED, Eastford Road, Warrington, Cheshire WA4 6 HG, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)

173146
24.11.1994
26.9.2004
26.9.2014
2222-94
26.9.1994
8.3.1995
35
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.

(540) PHOBOS
(551) kolektívna
(732) PHOBOS, spol. s r. o., Staničná 733/6, 927 01
Šaľa, SK; Phobos Corporation, spol. s r. o., Staničná 733/6, 927 01 Šaľa, SK; Vereš Ján Ing. - PHOBOS, Staničná 733/6, 927 01 Šaľa, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

173147
24.11.1994
26.9.2004
26.9.2014
2223-94
26.9.1994
8.3.1995
35
35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.

(732) Phobos Corporation, spol. s r. o., Staničná 733/6,
927 01 Šaľa, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

175371
4.8.1995
10.2.2005
10.2.2015
411-95
10.2.1995
8.11.1995
6, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
Neprenosné oceľové konštrukcie a stavebné oceľové dielce; zámočnícke výrobky kovové;
obchodno-informačné kancelárie; poskytovanie
ekonomických, obchodných a odborných informácií, zostavovanie štatistických informácií; čis-
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tenie komínov; čistenie a opravy kotlov a bojlerov; inštalácia a opravy kúrenia; inštalovanie
a oprava potrubí; montáž a údržba lešenia, montáž a údržba stavebných konštrukcií a údržba budov; inštalácia elektrických rozvodov a zariadení; kontrola, dozor a opravy olejových a mazutových horákov; údržba a opravy energetických zariadení; výstavba hydroelektrární; inštalácia,
údržba a oprava elektrických zariadení, strojov
a prístrojov, meracej a regulačnej techniky, zabezpečovacích a protipožiarnych zariadení; inštalácia a opravy elektrických transformátorov,
tlmiviek, meničov, odporov a kondenzátorov; zariaďovanie skladov vrátane špeciálnych skladov
na ukladanie jadrového paliva a rádioaktívneho
materiálu a odpadov; ostatné údržbárske práce
súvisiace s výstavbou, prevádzkou a údržbou
elektrární a energetických zariadení, potápačstvo
a špeciálne potápačské práce; rozvod elektriny
a tepla; skladovanie jadrového paliva, rádioaktívneho materiálu a odpadu vrátane prenájmu
skladov; prevádzkovanie verejného colného skladu; tranzit a distribúcia tepelnej a elektrickej
energie; automobilová doprava osôb a tovaru;
výroba elektrickej a tepelnej energie; likvidácia
rádioaktívneho odpadu a likvidácia odpadov zo
spaľovania tuhých palív; výchova, vzdelávanie
a školiaca činnosť v oblasti energetiky, energetického hospodárstva; prevádzka a poskytovanie
služieb ubytovacích, stravovacích, rekreačných,
športových a telovýchovných zariadení; rešerše,
odborné a technické konzultácie, znalecké posudky, vývojová činnosť, projektová činnosť,
investičná a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe a neinvestičnej výstavbe, softvér vo vzťahu k uvedeným službám; poskytovanie softvéru;
riadenie elektrizačnej sústavy; skúšobne materiálov a služby poskytované skúšobňami materiálov; finančný a obchodný manažment, marketing
a poradenstvo, jednateľstvo a sprostredkovanie
vývozu a dovozu v rozsahu skôr uvedených výrobkov a služieb.

farbivá, moridlá, ochranné prostriedky proti hrdzi
a hnilobe dreva, práškové náterové látky, práškové farby, impregnačné prostriedky a moridlá na
drevo, výroba aditív pre náterové hmoty elektroforéznych náterových látok, nástrekových hmôt
na báze organických spojív a organických plnív.
Prípravky na čistenie kovových povrchov a dreva, odmasťovacie a leštiace prostriedky, prostriedky na odstraňovanie farieb a lakov, náterov
a hrdze. Lepidlá na papier, lepidlá kancelárske
i pre domácnosť. Hmoty tesniace a izolačné,
elektroizolačné laky. Maltovinové spojivá, nástrekové omietkové hmoty, liate podlahy. Skladovanie, baliaca činnosť, cestná motorová doprava, medzinárodná cestná nákladná doprava, prenájom strojnotechnologických a laboratórnych
zariadení a dopravných mechanizmov spoločnosti. Masérske služby, ubytovacie služby, prevádzkovanie sauny. Pranie textilu. Výroba
a rozvod tepelnej energie, recyklácia odpadov.
Skladovanie odpadov. Marketingové poradenstvo.
(540) CHEMOLAK
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

(540)

(732) Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12, 827 36
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177123
18.10.1996
22.2.2005
22.2.2015
544-95
22.2.1995
8.1.1997
1, 2, 3, 16, 17, 19, 35, 37, 39, 40, 42
Chemické výrobky pre priemysel, umelé a syntetické živice, plastické hmoty v surovom stave,
prostriedky na odmasťovanie, ohňovzdorné hmoty, priemyselné spojivá a lepidlá (na tapety). Farby, laky, emaily, fermeže, náterové látky, tmely,

177166
8.11.1996
16.2.2005
16.2.2015
464-95
16.2.1995
5.2.1997
5, 10, 35, 39, 42
Výrobky farmaceutické, zdravotnícke, veterinárne, dietetické, homeopatické a vitamínové, stomatologické a protetické hmoty a zmesi, antiparazitné látky, dezinfekčné prostriedky, lekárenské
alebo farmaceuticko-chemické prípravky, lekárničky, medicinálne čaje, produkty z liečivých
rastlín; prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
lekárenské, stomatologické, zdravotnícky spotrebný materiál, zdravotnícke pomôcky, ortopedické výrobky a bandáže, protézy, zubné protézy,
zdravotnícke výrobky z gumy a špeciálnych materiálov; sprostredkovanie obchodnej činnosti týkajúcej sa nákupu a predaja zdravotníckych
a farmaceutických výrobkov; dovozná a vývozná
agentúra; služby v doprave, skladovaní, distribúcii (aj na dobierku) a rýchlej prepravy liečiv
a zdravotníckych potrieb; poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti zdravotníctva a farmácie; riedenie a rozvažovanie, dávkovanie a zmiešavanie surovín a tekutín pre potreby
lekární a zdravotníckych zariadení.

(540)

(732) ZP + PANAX, s. r. o., Študentský domov II, 027 44
Tvrdošín - Medvedzie, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177922
13.2.1997
16.12.2004
16.12.2014
3037-94
16.12.1994
4.6.1997
5
Lieky a farmaceutické substancie.

(540) ORFARIN
(732) Orion Corporation, Orionintie 1, F- 02200 Espoo, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

178900
18.12.1997
9.1.2005
9.1.2015
52-95
9.1.1995
10.9.1997
4.3.1998
12, 37
12 - Terénne vozidlá a ich motory; vojenské vozidlá; policajné vozidlá; trajlery; súčiastky, komponenty a príslušenstvo všetkých uvedených tovarov; tvarované poťahy volantov, autosedadlá,
náhradné kolesá, všetko pre terénne vozidlá; tvarované alebo formované rohože a podlahové koberce do motorových terénnych vozidiel; pumpy
na fúkanie pneumatík; slnečné clony, strešné nosiče, batožinové nosiče a siete, nosiče bicyklov,
nosiče surfov, nosiče lyží a snehové reťaze, všetko pre terénne vozidlá.
37 - Oprava, údržba, zriaďovanie, opätovná výroba a servis, všetko sa vzťahuje na motorové
vozidlá, ich súčiastky a vybavenie.

(540)

(732) Rover Group Limited, International House, Bickenhill Lane, Bickenhill, Birmingham B37 7HQ, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

179182
19.12.1997
7.6.2004
7.6.2014
1337-94
7.6.1994
10.9.1997
4.3.1998
34
34 - Cigarety.

(540) MONDEO
(732) Keranis Tobacco Industrial and Commercial S. A.,
39 Athens Street, 18540 Piraeus, GR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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179817
12.2.1998
14.9.2004
14.9.2014
2112-94
14.9.1994
5.11.1997
6.5.1998
7, 11, 12
7 - Zariadenia na miešanie betónu, zariadenia na
presun zeminy.
11 - Chladiace zariadenia.
12 - Zariadenia na presun zeminy.

(540) LIEBHERR
(732) Liebherr-Export AG, General Guisan-Strasse 14,
5415 Nussbaumen, CH;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180157
18.3.1998
12.10.2004
12.10.2014
2397-94
12.10.1994
10.12.1997
3.6.1998
9
9 - Počítače, počítačový softvér vrátane počítačových programov zaznamenaných na čipoch,
diskoch a páskach, počítačové periférne zariadenia, nepopísané počítačové médiá, predovšetkým
magnetické disky a pásky, elektronické komunikačné zariadenia a nástroje, telekomunikačné prístroje a nástroje.

(540) OPENDOC
(732) Apple Computer, Inc., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu California, Cupertino, California, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180751
14.5.1998
9.2.2005
9.2.2015
394-95
9.2.1995
4.2.1998
5.8.1998
16, 25, 28
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Odevy, najmä športové odevy a odevy na
chvíle voľna, obuv a pokrývky hlavy.
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;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180753
14.5.1998
9.2.2005
9.2.2015
397-95
9.2.1995
4.2.1998
5.8.1998
16, 25, 28
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Odevy, najmä športové odevy a odevy na
chvíle voľna, obuv a pokrývky hlavy.
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;

16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Odevy, najmä športové odevy a odevy na
chvíle voľna, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hračky a športové potreby.
41 - Výchovná a zábavná činnosť.
(540) SAN ANTONIO SPURS
(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)

180775
14.5.1998
9.2.2005
9.2.2015
393-95
9.2.1995
4.2.1998
5.8.1998
16, 25, 28
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Odevy, najmä športové odevy a odevy na
chvíle voľna, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hračky a športové potreby.

(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180768
14.5.1998
9.2.2005
9.2.2015
384-95
9.2.1995
4.2.1998
5.8.1998
9
9 - Komponenty a káble elektrických a elektronických obvodov; prístroje a zariadenia rádiové,
s vysokofrekvenčnými kmitočtami a s optickými
vláknami; konektory na elektrické, elektronické,
rádiové, vysokofrekvenčné a optické káble, mnohožilové elektrické káble a im podobné; časti
a armatúry uvedeného tovaru a všetok ostatný
tovar patriaci do medzinárodnej triedy 9.

(540) AMPHENOL
(732) Amphenol Corporation, 358 Hall Avenue, Wallingford, Connecticut 06492, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180771
14.5.1998
9.2.2005
9.2.2015
388-95
9.2.1995
4.2.1998
5.8.1998
9, 16, 25, 28, 41
9 - Audio-video-, počítačové a laserové disky,
nahraté audio- a videokazety, nahraté audio- a videopásky, kompaktné disky, počítačové disky,
počítačové operačné programy, počítačové programy a počítačové softvéry.

(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)

180776
14.5.1998
9.2.2005
9.2.2015
395-95
9.2.1995
4.2.1998
5.8.1998
9, 16, 25, 28, 41
9 - Audio-, video-, počítačové a laserové disky,
nahraté audio- a videokazety, nahraté audio- a videopásky, kompaktné disky, počítačové disky,
počítačové operačné programy, počítačové programy a počítačové softvéry.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Odevy, najmä športové odevy a odevy na
chvíle voľna, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hračky a športové potreby.
41 - Výchovná a zábavná činnosť.

(540) HOUSTON ROCKETS
(732) NBA Properties, Inc., Olympic Tower Building,
645 Fifth Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180777
14.5.1998
9.2.2005
9.2.2015
398-95
9.2.1995
4.2.1998
5.8.1998
16, 25, 28
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Odevy, najmä športové odevy a odevy na
chvíle voľna, obuv a pokrývky hlavy.
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)

180778
14.5.1998
9.2.2005
9.2.2015
399-95
9.2.1995
4.2.1998
5.8.1998
16, 25, 28
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Odevy, najmä športové odevy a odevy na
chvíle voľna, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hračky a športové potreby.

(540)

(511) 31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty a výrobky, najmä osivá a semená, obilniny
v prírodnom stave; živé zvieratá; krmivá pre
zvieratá, vtákov a ryby vrátane sušienok o pochúťok; sépiové kosti (pre vtákov chovaných
v klietkach), jedlé kosti a tyčinky pre domáce
zvieratá; stelivo a hniezda pre zvieratá; čerstvé
ovocie a zelenina, zemiaky, ako aj prípravky
z týchto produktov používané ako prísady do
krmív.
(540) JUNIOR
(732) MARS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180979
11.6.1998
7.2.2005
7.2.2015
275-95
7.2.1995
4.3.1998
9.9.1998
35, 36
35 - Poradenstvo vo firemnom manažmente.
36 - Zhromažďovanie peňažných prostriedkov
právnických a fyzických osôb s cieľom ich použitia na účasti na podnikaní; ekomonicko-investičné poradenstvo.

(540)

(732) SEVISBROKERS o. c. p., a. s., Kuzmányho 8,
010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

(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)
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180906
11.6.1998
16.3.2005
16.3.2015
793-95
16.3.1995
4.3.1998
9.9.1998
31

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181041
15.6.1998
2.3.2005
2.3.2015
652-95
2.3.1995
4.3.1998
9.9.1998
2
2 - Farba syntetická základná.

(540) SYFAZ
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181143
22.6.1998
8.2.2005
8.2.2015
373-95
8.2.1995
4.3.1998
9.9.1998
32
32 - Pivo.

(540) TRNAVAN
(732) Pivovar Stein a. s., Blumentálska 19, 816 13 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181162
23.6.1998
8.2.2005
8.2.2015
374-95
8.2.1995
4.3.1998
9.9.1998
32
32 - Pivo.

(540) FLORÉN
(732) Pivovar Stein a. s., Blumentálska 19, 816 13 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181163
23.6.1998
8.2.2005
8.2.2015
375-95
8.2.1995
4.3.1998
9.9.1998
32
32 - Pivo.

(540) GROŠÁK
(732) Pivovar Stein a. s., Blumentálska 19, 816 13 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181211
15.7.1998
19.1.2005
19.1.2015
138-95
19.1.1995
8.4.1998
7.10.1998
7, 8, 12
7 - Dvojradové ložiská pre textilný priemysel, na
bicykle a na vodné pumpy automobilov.
8 - Vratidlá.
12 - Kľuky bicyklov s prevodníkom, uloženia
pedálov bicyklov a ostatné súčiastky na bicykle.

(540)

(732) KINEX, a. s., Ul. 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, SK;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181212
15.7.1998
31.1.2005
31.1.2015
238-95
31.1.1995
95 502
19.12.1994
CZ
8.4.1998
7.10.1998
1, 3, 5
1 - Chemické výrobky na vedecké účely.
3 - Kozmetické prípravky humánne a veterinárne; hygienické prípravky; krémy.
5 - Chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu
a farmáciu; prípravky baktericídne a fungicídne;
organopreparáty, séra a výrobky z krvi; prípravky posilňujúce a dietetické; diagnostiká.

(540) APUROL
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181216
15.7.1998
15.2.2005
15.2.2015
447-95
15.2.1995
8.4.1998
7.10.1998
2
2 - Polyuretánový náterový systém na kovy.

(540) CHEMODUR
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181217
15.7.1998
15.2.2005
15.2.2015
448-95
15.2.1995
8.4.1998
7.10.1998
2
2 - Polyuretánový náterový systém na nábytok.

(540) POLYNA
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181227
15.7.1998
23.3.2005
23.3.2015
854-95
23.3.1995
8.4.1998
7.10.1998
12
12 - Bicykle.

(540) STYCLE
(732) UNI-VICTOR INTERNATIONAL CORPORATION, 1F., 6-10, Guang Shing Road, Guang Long
Tsun, Taiping Hsiang, Taichung Hsien, Taiwan, CN;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

181233
15.7.1998
27.3.2005
27.3.2015
885-95
27.3.1995
8.4.1998
7.10.1998
25
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.

(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)

181394
21.7.1998
3.1.2005
3.1.2015
7-95
3.1.1995
8.4.1998
7.10.1998
3
3 - Výrobky voňavkárske, kozmetické prípravky
a toaletné prípravky.

(540) ORIGINS SPRING FEVER
(732) Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10153, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

181395
21.7.1998
27.1.2005
27.1.2015
222-95
27.1.1995
8.4.1998
7.10.1998
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7 (511) 3, 7, 8
(511) 3 - Brusivá, najmä brúsne prípravky, brúsne papiere.
7 - Brúsne stroje a brúsky vrátane príslušenstva
(vymeniteľných častí strojov), obrábacie stroje.
8 - Brúsy, brúsne nástroje, brúsky na ručný pohon, brúsne kotúče a kamene na brúsenie, rezanie
a leštenie, na ručné použitie alebo na brúsiace
stroje.
(540) EUROFLEX
(732) ABRASIV, akciová společnost, 293 01 Mladá
Boleslav, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181396
21.7.1998
27.1.2005
27.1.2015
223-95
27.1.1995
8.4.1998
7.10.1998
3, 7, 8
3 - Brúsivá, najmä brúsne prípravky, brúsne papiere.
7 - Brúsne stroje a brúsky vrátane príslušenstva
(vymeniteľných častí strojov), obrábacie stroje.
8 - Brúsy, brúsne nástroje, brúsky na ručný pohon, brúsne kotúče a kamene na brúsenie, rezanie
a leštenie, na ručné použitie alebo na brúsiace
stroje.

(540) NOVAFLEX
(732) ABRASIV, akciová společnost, 293 01 Mladá
Boleslav, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181401
21.7.1998
20.2.2005
20.2.2015
503-95
20.2.1995
8.4.1998
7.10.1998
30
30 - Zmrzliny, smotanové a ovocné zmrzliny,
mrazené cukrovinky a cukrárske výrobky, prípravky na výrobu uvedených tovarov, všetky
obsiahnuté v triede 30.

(540) MAXIK
(732) Unilever N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

181402
21.7.1998
20.2.2005
20.2.2015
504-95
20.2.1995
8.4.1998
7.10.1998
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30 - Múka, obilniny, obilné výrobky určené na
ľudskú spotrebu, ryža, ryža v balíčkoch na varenie, predvarená alebo dehydratovaná, cestoviny;
nátierky na chlieb, hotové jedlá alebo polotovary,
zákusky, koláče a malé občerstvenia obsahujúce
najmä uvedené produkty, ale tiež obsahujúce prísady zemiakov, mäsa, rýb, hydiny, zeleniny a 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, alebo vo forme nátierok
alebo plniek do pekárskych alebo cukrárskych
výrobkov alebo plniek do pečív, všetko obsahujúce menované produkty; sirupy, sirup z melasy,
cukor, med, omáčky (obsahujúce dressingy do
šalátov); cukrovinky nie na liečivé účely; ovocné
zmrzliny, smotanové zmrzliny, potravinársky
ľad, zmrzlinové výrobky, mrazené cukrovinky;
chlieb, koláče, torty, zákusky, keksy, sušienky,
pekárske a cukrárske výrobky, cukríky, pralinky,
bonbóny, cukrovinky, zaváraniny, sladké pečivo,
múčniky, dezerty, čokoláda, čokoládové výrobky, plnky do pekárskych a cukrárskych výrobkov
a plnky do pečív, zákuskov a koláčov vyrobené
z uvedených produktov.

7 (511) 12
(511) 12 - Vozidlá, dopravné prostriedky na pohyb po
zemi, vo vode aj vzduchu, ich časti a súčasti.
(540) SAVAGE
(732) SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300 Takatsuku-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181630
13.8.1998
17.1.2005
17.1.2015
109-95
17.1.1995
6.5.1998
4.11.1998
5
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; výrobky dietetické na lekárske účely,
potraviny pre deti, náplasti, obväzový materiál;
hmoty na plombovanie zubov a na zubné odtlačky; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie buriny a na hubenie živočíšnych škodcov vrátane prostriedkov proti parazitom; mikroorganizmy.

(540) AMGEN
(732) Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1789, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181636
14.8.1998
18.1.2005
18.1.2015
129-95
18.1.1995
6.5.1998
4.11.1998
29, 30
29 - Konzervovaná, mrazená, sušená alebo upravená zelenina, ovocie a zemiaky; plnky alebo
zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce najmä
menované produkty; sušené bylinky; čerstvé,
mrazené alebo konzervované mäso, ryby, hydina
a zverina, potraviny z morských produktov; plnky a zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo
polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce uvedené produkty; polievky; mlieko, mliečne výrobky, najmä maslo, syr, smotana, jogurty, tvaroh,
cmar, kefír, mlieko zrážané syridlom; plnky alebo zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá alebo
polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce najmä
uvedené produkty; mliečne nápoje; marmelády,
džemy, nakladaná zelenina, jedlé oleje a tuky;
plnky alebo zmesi na prípravu jedál, hotové jedlá
alebo polotovary a nátierky na chlieb obsahujúce
najmä menované produkty; hotové jedlá obsahujúce proteínové látky ako aditíva do jedál vo
forme kúskov, texturovanej forme alebo vo forme prášku.

(540) MILKY WAY MAGIC STARS
(732) MARS INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181652
14.8.1998
1.2.2005
1.2.2015
252-95
1.2.1995
6.5.1998
4.11.1998
29, 30, 31, 39
29 - Konzervované ovocie, kandizované ovocie,
sójové bôby konzervované ako potrava, sušené
ovocie, tofu, jogurt.
30 - Sójová omáčka, sójová múka, sójové texturáty, muškátové orechy, čokoláda, čokoládové
nápoje.
31 - Orechy.
39 - Balenie tovaru.

(540)

(732) ALFA BIO, s. r. o., Horná 37, 974 00 Banská
Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181655
14.8.1998
15.2.2005
15.2.2015
451-95
15.2.1995
6.5.1998
4.11.1998
2
2 - Vodou riediteľný odstraňovač starých náterov.

(540) VODOR
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181658
14.8.1998
15.2.2005
15.2.2015
454-95
15.2.1995
6.5.1998
4.11.1998
2
2 - Farba disperzná na azbestocementové výrobky, farba disperzná kopolymérna na fasády.

(540) ETERNEX
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181675
14.8.1998
20.2.2005
20.2.2015
496-95
20.2.1995
6.5.1998
4.11.1998
1
1 - Chemické výrobky na použitie v priemysle;
umelé a syntetické živice; plastické hmoty
v prášku, v pastách, v tekutom stave, vo forme
emulzií, v rozptýlenej forme, vo forme vločiek,
granúl a v tabletách, všetko na použitie v priemysle; polyméry rozpustné vo vode a polyméry
nerozpustné; chemické prísady na použitie pri
výrobe zliatin; chemické prípravky na použitie
pri spájkovaní; adhezíva; detergenty na použitie
pri priemyselných a výrobných procesoch; aromatické chemické výrobky; drevoviny.

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181677
14.8.1998
20.2.2005
20.2.2015
498-95
20.2.1995
6.5.1998
4.11.1998
33
33 - Vína, liehoviny a likéry.

(540) ARCHERS
(732) Diageo Brands B. V., Molenwerf 10-12, 1014
BG Amsterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181680
14.8.1998
21.2.2005
21.2.2015
528-95
21.2.1995
94533777
24.8.1994
FR
6.5.1998
4.11.1998
5
5 - Farmaceutické výrobky.

(540) MAALOXIDINE
(732) RHÔNE-POULENC RORER INTERNATIONAL
(HOLDINGS) INC, Delaware Corporate Center I,
1 Righter Parkway - Suite 114, Wilmington, State of Delaware 19803, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181681
14.8.1998
21.2.2005
21.2.2015
533-95
21.2.1995
6.5.1998
4.11.1998
16, 24
16 - Papier a výrobky z papiera, hodvábny papier,
prestieranie, servítky, podložky, odkvapkávacie
podložky, umyváčiky, vreckovky a uteráky (všetko papierové).
24 - Textilné prestieranie, servítky, podložky, odkvapkávacie podložky, froté rukavice a umyváčiky, vreckovky a uteráky (všetko textilné).

(540) DUNICEL
(732) Duni AB, S-101 21 Stockholm, SE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(732) HERCULES INCORPORATED, Hercules Plaza,
Wilmington, Delaware, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181682
14.8.1998
21.2.2005
21.2.2015
534-95
21.2.1995
6.5.1998
4.11.1998
16
16 - Papier a výrobky z papiera, hodvábny papier, prestieranie, servítky, podložky, odkvapkávacie podložky, umyváčiky, vreckovky a uteráky
(všetko papierové).

(540) DUNILIN
(732) Duni AB, S-101 21 Stockholm, SE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

181698
14.8.1998
1.3.2005
1.3.2015
629-95
1.3.1995
6.5.1998
4.11.1998
19
19 - Plastové okná, plastové dvere.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181708
14.8.1998
8.3.2005
8.3.2015
705-95
8.3.1995
6.5.1998
4.11.1998
34
34 - Cigarety, tabak, tabakové výrobky, zapaľovače a zápalky.

(540) BARCLAY
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 103
Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181733
14.8.1998
21.3.2005
21.3.2015
825-95
21.3.1995
6.5.1998
4.11.1998
36
36 - Poisťovacia činnosť, zaisťovacia činnosť,
zábranná činnosť, činnosti súvisiace s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv.

(540)
(732) Slovaktual, s. r. o., 972 16 Pravenec 272, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181707
14.8.1998
6.3.2005
6.3.2015
681-95
6.3.1995
6.5.1998
4.11.1998
32
32 - Minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické
nápoje.

(554)

(732) EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA, akciová společnost, Kozí 5/916, 110 01 Praha 1, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181734
14.8.1998
21.3.2005
21.3.2015
826-95
21.3.1995
6.5.1998
4.11.1998
36
36 - Poisťovacia činnosť, zaisťovacia činnosť,
zábranná činnosť, činnosti súvisiace s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou, uzatváranie sprostredkovateľských zmlúv.

(540)

(732) Genossenschaft Deutscher Brunnen eG, Kennedyallee 36, D-53175 Bonn, DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(732) EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA, akciová společnost, Kozí 5/916, 110 01 Praha 1, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181740
14.8.1998
22.3.2005
22.3.2015
843-95
22.3.1995
6.5.1998
4.11.1998
2
2 - Náterový vypaľovací systém na kov (základná farba, email, lak, riedidlo).

(540) SUPRALUX
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181996
17.9.1998
29.9.2004
29.9.2014
2251-94
29.9.1994
3.6.1998
2.12.1998
7,12
7 - Pohyblivé žeriavy na automobily.
12 - Autožeriavy.

16 - Lepidlá papiernické a knihárske, lepidlá pre
domácnosť.
(540) Progresso
(732) Barvy Tebas, spol. s r. o., Poděbradská 7, 190 05
Praha 9, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) LIEBHERR
(732) Liebherr Werk Ehingen GmbH, Münsinger Strasse 80, 89582 Ehingen/Donau, DE;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182020
17.9.1998
9.2.2005
9.2.2015
383-95
9.2.1995
3.6.1998
2.12.1998
1, 2, 3, 8, 16
1 - Chemické výrobky všeobecného charakteru,
umelé živice v surovom stave, plastické hmoty
v surovom stave, prostriedky na kalenie a spájkovanie kovov, tmely, želatína, lepidlá pre priemysel, odmasťovacie prípravky.
2 - Farby, laky, nátery, náterové hmoty a pomocné prípravky, spájadlá, sklenárske tmely, fermeže, technické tuky a oleje, riedidlá, tónovacie
pasty a suroviny na tieto výrobky; tlačiarenské
farby a pomocné prípravky na tlač, moridlá, farbivá, chemické materiály na povrchovú úpravu
a ostatné použitie, živice prírodné, umelé a syntetické, plastické hmoty, spojivá maltovinové
a zmesi maltové, suroviny silikátové, pigmenty
anorganické a organické, pigmentové pasty na
rôzne použitie, farby práškové a plnivá, gleje, nástrekové hmoty, kovy lístkové a práškové pre
maliarov a dekoratérov, tlačiarov a umelcov, prípravky pre maliarov, natierovačov, lakovačov
a umelcov.
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie.
8 - Pracovné náradie, nástroje, náčinie a prostriedky pre maliarov, natieračov, lakovačov
a umelcov.
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182027
17.9.1998
21.2.2005
21.2.2015
543-95
21.2.1995
3.6.1998
2.12.1998
24
24 - Závoje a balónové závoje, dekoračné podhlavnice, stolové prestieranie, plachty, obliečky,
obliečky na vankúše, prešívané prikrývky, páperové prešívané prikrývky, periny, súpravy na pohovky, gauče a váľandy pozostávajúce z obliečok
na vankúše, prikrývok a látkových poťahov, látkové volány, drapérie, prisukované ruby na závesy, drapérie a závoje, prešívané pokrývky,
obliečky na prešívané pokrývky, prikrývky na
postele, páperové volány, posteľové baldachýny,
závesy, záclony, obruby na toaletné stolíky, textilné sprchové závesy, textilné obrúsky, textilné
rohožky, textilné podložky pod riad, farbené
a apretované textilné látky zložené z prírodných
a/alebo syntetických vlákien a ich kombinácií.

(540) CROSCILL
(732) Croscill, Inc., 261 Fifth Avenue, New York, New
York 10016, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182050
17.9.1998
9.3.2005
9.3.2015
726-95
9.3.1995
3.6.1998
2.12.1998
29
29 - Syry všetkých druhov, najmä kvargle, kvargľové tyčinky, ručne robené syry.

(540)

(591) Zelená, biela
(732) A. W., spol. s r. o., Palackého 4, 789 83 Loštice, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

278

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (obnovené ochranné známky)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182051
17.9.1998
9.3.2005
9.3.2015
727-95
9.3.1995
3.6.1998
2.12.1998
29
29 - Syry všetkých druhov, najmä kvargle, kvargľové tyčinky, ručne robené syry.

(540)

182351
23.9.1998
26.1.2005
26.1.2015
211-95
26.1.1995
8.4.1998
2.12.1998
3
3 - Kozmetické prípravky, parfumy, prípravky na
pleť i vlasy, toaletné prípravky.

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182410
14.10.1998
22.2.2005
22.2.2015
549-95
22.2.1995
94 93859
7.11.1994
CZ
8.7.1998
11.1.1999
10
10 - Prístroje a zariadenia pre zdravotníctvo.

(540) ENVINOX
(732) ENVItech Bohemia, s. r. o., Plzeňská 66, 150 00
Praha 5, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

182813
12.11.1998
25.1.2005
25.1.2015
191-95
25.1.1995
5.8.1998
11.2.1999
5
5 - Farmaceutické prípravky.

(540) DEPO-PROMONE
(732) Pharmacia & Upjohn Company, 7000 Portage
Road, Kalamazoo, Michigan 49001, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) Make-UP Art Cosmetics Inc., a Delaware corporation, 767 Fifth Avenue, New York, New York, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182683
15.10.1998
8.11.2005
8.11.2015
3146-95
8.11.1995
8.7.1998
11.1.1999
24, 25
24 - Bielizeň, okrem bielizne patriacej do triedy 25.
25 - Pánska, dámska a detská spodná bielizeň.

(540) ANDRIE
(732) Smolík Pavel, Dolní 374, 687 22 Ostrožská Nová
Ves, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(591) Zelená, biela
(732) A. W., spol. s r. o., Palackého 4, 789 83 Loštice, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182821
12.11.1998
7.2.2005
7.2.2015
286-95
7.2.1995
5.8.1998
11.2.1999
18, 24, 25, 39, 42
18 - Kožené výrobky a doplnky pre poľovníctvo.
24 - Textílie pre poľovníctvo.
25 - Obuv a odevy pre poľovníctvo.
39 - Zabezpečovanie dopravy cestujúcich.
42 - Poradenské služby v oblasti poľovníctva,
zabezpečovanie ubytovania, stravovania, rezervácia ubytovania.

(540) SILVAJAGD
(732) Pospíšil Jaroslav, Ing., Kachlíkova 8, 635 00
Brno, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

182824
12.11.1998
14.2.2005
14.2.2015
433-95
14.2.1995
5.8.1998
11.2.1999
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7 (511) 2
(511) 2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a proti hnilobe dreva; farbivá; moridlá; živica prírodná v surovom stave, kovové fólie
a kovy práškové pre maliarov a dekoratérov, tlačiarov a umelcov.
(540)

(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

182825
12.11.1998
15.2.2005
15.2.2015
441-95
15.2.1995
5.8.1998
11.2.1999
9, 16, 38, 41
9 - Videopásky, videokazety, filmy, videodisky,
pásky a kazety na reprodukciu zvuku, zariadenia
na televízne a káblové vysielanie, prijímacie zariadenia, rozhlasové prijímače a ich časti a príslušenstvo.
16 - Tlačoviny, tlačivá, knihy, programy a príručky pre sprievodcov, prepisovacie a kopírovacie programy, fotografie, inštruktážne a vyučovacie materiály (okrem zariadení), hracie karty.
38 - Káblová televízia, rozhlasové služby, vysielacie služby, technické a konzultačné poradenstvo, ktoré sa týka káblovej televízie.
41 - Vzdelávacie služby, zábava a pobavenie,
najmä výroba a distribúcia programov káblovej
televízie s cieľom zábavy a vzdelávania.

(540)

(732) A&E TELEVISION NETWORKS, a joint venture organized and existing under the laws of State
of New York, 235 East 45th Street, New York,
New York 10017, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

182837
12.11.1998
24.2.2005
24.2.2015
593-95
24.2.1995
5.8.1998
11.2.1999
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7 (511) 30
(511) 30 - Cukrovinky.
(540) FRUTABLES
(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)

183054
12.11.1998
28.9.2004
28.9.2014
2243-94
28.9.1994
5.8.1998
11.2.1999
9, 11, 37, 42
9 - Prístroje a nástroje vedecké, elektrické, fotografické, optické, signalizačné, kontrolné, vzdelávacie, prístroje a nástroje na meranie a váženie,
prístroje a nástroje na vedecký výskum na použitie v laboratóriách, cukromery, chromatografické
prístroje na použitie v laboratóriách, destilačné
prístroje laboratórne a na vedecké účely, elektrónky, fotometre, hustomery, lampy optické,
liehomery, meracie pomôcky, meracie prístroje,
meracie zariadenia, mikroskopy, mikrotómy, nábytok špeciálny laboratórny, pece a piecky laboratórne, plynomery, polarimetre, prístroje a nástroje na meranie objemu, refraktometre, sondy
na vedecké účely, spektrografy, spektroskopy,
termostaty, váhy, váhy analytické, vlhkomery,
hygromery.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie,
chladenie, sušenie, vetracie, vodárenské a sanitačné zariadenia, klimatizačné zariadenia, chladiace komory, chladiace prístroje a nástroje,
chromatografické prístroje na priemyselné účely,
destilačné prístroje, klimatizačné zariadenia, laboratórne lampy, teplovzdušné zariadenia, sterilizátory vody, zariadenia na filtrovanie vody,
elektrické výbojky, vzduchové sterilizátory,
vzduchové sušiarne, stroje a prístroje na čistenie
vzduchu.
37 - Opravy, montáže a inštalačné služby, rozličné opravárenské služby v oblasti elektriny, nábytku, náradia a nástrojov, služby predstavujúce
servis použitých, poškodených, čiastočne zničených alebo zničených predmetov, inštalácie
a opravy elektrických spotrebičov, inštalácie
a opravy chladiacich zariadení, inštalácie a opravy klimatizačných zariadení, montáž, údržba
a oprava strojov.
42 - Služby v oblasti počítačového programovania - aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, chemické analýzy, kalibrácia, poradenstvo odborné s výnimkou obchodného.

(540) INTERTEC
(732) INTERTEC, obchodná spoločnosť s ručením
obmedzeným, Hronská 6, 974 06 Šalková, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

183127
10.12.1998
30.1.2005
30.1.2015
235-95
30.1.1995
9.9.1998
12.3.1999
14
14 - Chronometre, hodiny a hodinky švajčiarskeho pôvodu.

(540) SWISS ARMY
(732) SWISS ARMY BRAND LTD., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One Research Drive, Shelton, Connecticut 06484-0874, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

183133
10.12.1998
20.2.2005
20.2.2015
495-95
20.2.1995
9.9.1998
12.3.1999
3, 8, 9, 11, 12
3 - Autokozmetika.
8 - Ručné nástroje a náradie, automobilové zdviháky ručné.
9 - Akumulátory elektrické do vozidiel, rádioprijímače do automobilov.
11 - Automobilové reflektory, svetelné zariadenia proti oslneniu automobilov.
12 - Motorové vozidlá, osobné automobily, nákladné automobily, motory, náhradné diely na
motorové vozidlá, najmä automobilové sklá, automobilové klaksóny, automobilové kapoty, automobilové karosérie, automobilové reťaze, automobilové tlmiče, automobilové ukazovatele
smeru, automobilové pneumatiky.

(540) ISUZU
(732) ISUZU JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ISUZU MOTORS LIMITED), 26-1, Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-Ku, Tokyo, JP;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

183135
10.12.1998
21.2.2005
21.2.2015
532-95
21.2.1995
9.9.1998
12.3.1999
6, 14, 16
6 - Umelecké predmety z kovov; obalové puzdrá,
etuy a kazety na uvedené tovary.
14 - Medaily; obalové puzdrá, etuy a kazety na
uvedené tovary.
16 - Numizmatické katalógy, papierové výrobky,
obalové puzdrá, etuy a kazety na uvedené tovary.

(540) ZLATÁ KORUNA
(732) ZLATÁ KORUNA, spol. s r. o., Gdaňská 588,
180 00 Praha 8, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

183142
10.12.1998
22.3.2005
22.3.2015
847-95
22.3.1995
9.9.1998
12.3.1999
7, 8, 35, 36, 37, 39, 40, 42
7 - Valivé ložiská, obrábacie, tvárniace a špeciálne stroje, najmä s mechanickým pohonom, nástroje (k strojom).
8 - Ručné nástroje na opracovanie kovov.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie obchodnej činnosti, požiarna služba.
36 - Prenájom nehnuteľností.
37 - Opravy strojov.
39 - Verejná nepravidelná cestná doprava a verejná cestná nákladná doprava.
40 - Kováčske práce, kovoobrábanie, zámočníctvo.
42 - Prenájom obrábacích, tvárniacich a špeciálnych strojov, prenájom meracích a elektrických
prístrojov.

(540) KLF
(732) OMNIA - ROLL, a. s., Šancová 54, 811 05 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

183657
21.1.1999
9.3.2005
9.3.2015
729-95
9.3.1995
7.10.1998
13.4.1999
6, 7, 9, 20, 37, 40, 42
6 - Zámočnícke kovové výrobky.
7 - Stroje s mechanickým pohonom na dopravu
plynov a ich plnenie do tlakových nádob, pre
energetiku, strojárstvo a chemický priemysel.
9 - Elektrické prístroje, najmä na napájanie strojov, zariadení a výrobných liniek, riadiace
a istiace rozvádzače, prístroje na meranie a reguláciu elektrických a neelektrických veličín, prístroje na prenos technologických dát, elektrické
regulátory fyzikálnych veličín technologických
procesov, prístroje na programové riadenie strojov, zariadení, výrobných liniek a technologických procesov.
20 - Kovový nábytok.
37 - Montáž a opravy tovarov uvedených v triedach 6,7,9 a 20.
40 - Spracovanie a úprava materiálov a ich povrchov fyzikálnym alebo chemickým pôsobením,
najmä teplotou, tlakom, elektrickým, magnetickým alebo elektromagnetickým poľom, vákuom,
optickými prostriedkami, chemickými látkami
a kombináciou týchto prostriedkov.
42 - Projekčná činnosť.
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(540)

(591) žltá, modrá
(732) APT, spol. s r.o., V potočkách 1537/8, 143 00
Praha 4, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184115
10.2.1999
12.1.2005
12.1.2015
77-95
12.1.1995
4.11.1998
7.5.1999
12, 37
12 - Osobné motorové vozidlá.
37 - Údržba a opravy osobných motorových vozidiel.

(540)

(732) QALT, s. r. o., 044 20 Baška 168, SK;
(740) Nižník Ladislav, JUDr., advokát, Košice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184123
10.2.1999
20.2.2005
20.2.2015
492-95
20.2.1995
4.11.1998
7.5.1999
7, 9, 11, 14, 36, 37, 39
7- Elektrické otvárače na konzervy; etiketovacie
stroje; kávové mlynčeky s výnimkou ručných;
kosačky; nože do kosačky; kosačky na trávniky - stroje; krájače na chlieb - stroje; elektrické kuchynské stroje; mixéry - stroje; elektrické mlynčeky pre domácnosť; mlynčeky na korenie s výnimkou ručných; práčky; práčky na pranie a bielenie; práčky na pranie a farbenie; práčky uvádzané do chodu vhodením mince; elektrické kuchynské roboty; strúhadlá na zeleninu ako stroje;
šijacie stroje; elektrické šľahače; elektrické šľahače pre domácnosť; umývačky riadu; elektrické
ručné vŕtačky; vysávače prachu; hadice do vysávačov.
9 - Elektrodynamické zariadenia na diaľkové
ovládanie železničných uzlov; elektrické cievky;
elektrické akumulátory do vozidiel; elektrické
batérie do automobilov; akumulátorové banky;
akumulátorové nádoby; akumulátorové skrine;
acidometre do batérií; akumulátory do batérií;
platne do akumulátorov; akustické vedenie; akustické rúry; aktinometre; elektromagnetické ciev-
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ky; alidády (zememeračstvo); elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; batérie na svietenie; ampérmetre; anemometre; vetromery; anódy;
anódové batérie; antény; clony proti oslepeniu;
apertometre; audiovizuálna technika na výučbu;
demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky;
barometre; betatróny (urýchľovače elektrónov);
kancelárske dierovacie stroje; rámčeky na diapozitívy; dýchacie prístroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na umelé dýchanie; smerovky
(smerovkové svetlá); blikavé svetlá; elektrické
zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných
operácií; cyklotróny; detektory na zisťovanie falošných mincí; detektory kovov na priemyselné
alebo vojenské účely; detektory; adjustačné prístroje na diapozitívy; rámovacie zariadenia na
diapozitívy; diapozitívy; premietacie prístroje na
diapozitívy; diaľkomery; diktovacie stroje; difrakčné zariadenia; diaľkomery, zameriavacie zariadenia; fotografické blesky; cievky (fotografia);
meracie zariadenia na benzín; drôty elektrické;
ochranné bezpečnostné siete; galvanické články;
diaprojektory; batérie do vreckových lámp; automatické časové spínače; dýchacie prístroje na
plávanie pod vodou; elektrické batérie; electric
články; elektrické akumulátory; bleskozvody;
parkovacie bránky uvádzané do chodu vhodením
mince; prístroje a zariadenia pre astronómiu; acidometre; autorádiá; dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie; cukromery;
automobilové výstražné trojuholníky; diaľkové
ovládanie návestidiel; ďalekopisy; diaľkové ovládače; ďalekohľady; prístroje na zaznamenávanie
času; laboratórne destilačné prístroje; poistkové
drôty zo zliatin kovov; antikatódy; azimut - nástroj na určovanie; bóje, majáky svetelné; bóje
signalizačné; bóje značkovacie; elektrické bzučiaky; buzoly, kompasy; clony proti radiácii na
priemyselné účely, denzitometre; magnetické
disky; čipy (mikroprocesorové doštičky); fotografické clony; destilačné prístroje na vedecké
účely; dávkovače; dozimetre; telefónne drôty; čítače čiarového kódu; chromatografické prístroje
na použitie v laboratóriu; chronografy, chronometre ako prístroje; kompaktné disky;
akustické spriahadlá; dekompresné komory; číslicové súradnicové zapisovače; požiarnické člny;
čítače optické; optické disky; čítacie zariadenia
(informatika); bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá a na športové zariadenia; detektory dymu; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov; zariadenia na
rezanie elektrickým oblúkom; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; elektrické káble; elektrické spojky; elektrické svorky; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie, materiály na elektrické vedenie; hydrometre, vodomery; gramofónové
platne; lodné hovorové rúry; elektromagnetické
cievky; elektrické hlásiče; indikátory; elektrónky
so žeravenou katódou; hudobné automaty uvádzané do činnosti vhodením mince; galvanometre; fotokomory; strihacie zariadenia na filmy;
elektroinštalačné rúry; hustomery; kreslené filmy; fotoaparáty; gramofóny; hracie automaty
uvádzané do činnosti vhodením mince; fluorescenčné štíty; indikátory straty elektrickej energie;
galvanické články; galvanizéry; elektrolyzéry;
epidiaskopy; ergometre; iskrojemy, lapače iskier;
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expozimetre; fakturovacie stroje; rezacie prístroje
na film; filtre na dýchacie masky; filtre fotografické; galvanizačné zariadenia; sušičky na fotografické snímky - pozitívy; leštiace zariadenia na
fotografické snímky - pozitívy; heliografické prístroje; hologramy; identifikačné puzdrá na elektrické drôty; inklinometre, sklonomery; indikátory množstva; induktory; invertory - elektrotechnika; ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov
na ionizáciu vzduchu; hĺbkovacie laná; fotografické hľadáčiky; fotometre; zariadenia a prístroje
pre fyziku; indukčné cievky; gramofónové ihly;
elektrónky; hlasovacie zariadenia ako stroje; zariadenia na výmenu gramofónových ihiel; filmy
exponované; elektrické zariadenia na vábenie
a ničenie hmyzu; magnetické identifikačné karty;
fotoelektrické bunky; integrované obvody; hracie
zariadenia fungujúce po pripojení na televízne
prijímače; inkubátory na kultúry baktérií; filtre
UV lúčov na účely fotografie; elektronické perá
na vizuálne zobrazovacie zariadenia; faxy; kalibračné krúžky; komparátory; elektrotechnické
koncovky; kamery; kinematografické kamery;
kapilárne rúrky; prístroje na strihanie kinofilmov;
kazety na mikroskopové sklíčka; elektrické kolektory; komutátory; krokomery; kondenzátory;
elektrické kondenzátory; optické kondenzátory;
elektrické kontakty z drahých kovov; elektrické
kontakty; kopírovacie zariadenia a stroje fotografické, elektrostatické alebo termické; korekčné
šošovky; kozmografické nástroje; elektrické prístroje na komutáciu; kompasy; prístroje na kvasenie; kmitomery; kryštálové detektory; kaleidoskopy; katódové protikorózne prístroje; elektrické zariadenia proti krádeži; kontrolné pokladnice; katódy; exponované kinofilmy; kontaktné šošovky; puzdrá na kontaktné šošovky; kódované
magnetické karty; kódovacie magnetické matice;
manšón na elektrické káble; magnety; liehomery,
liehové manometre; mechanizmy na mincové zariadenia; magnetofóny; magnetické pásky; mostové váhy; nabíjacie agregáty pre elektrické batérie; automaty na lístky; námorné kompasy; metre; metronómy; elektrické monitorovacie prístroje; elektrické meniče; akustické membrány; mikroskopy; mierky; meracie prístroje; merače elektrických strát; elektrické meracie zariadenia; mechanické značky; meradlá; magnetické cylindrické vrstvy; nabíjačky akumulátorov; mriežky na
elektrické akumulátory; nosiče tmavých platní
pre fotografiu; špeciálny laboratórny nábytok;
laktodenzimetre, mliekomery; laktomery; lampy
do fotokomôr; optické lampy; návestné lampáše;
lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; neónové reklamy; manometre (tlakomery); matematické prístroje; mincové mechanizmy na televízne prijímače; megafóny; meracie pomôcky;
meteorologické prístroje; mikrofóny; námorné
signalizačné zariadenia; navigačné nástroje; nivelačné nástroje; mikrometre; meračský stôl;
elektrické leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť; minciere; svetelné alebo mechanické návesti; magnetoskopy; elektrické natáčky; elektrické leštičky na obuv; elektrické leštiace zariadenia na parkety; elektrické prístroje na odstraňovanie líčidiel; kódované magnetické karty;
stroje na leštenie dlážky; meniče diskov do počítačov; magnetické médiá; magnetické nosiče
údajov; magnetické dekodéry; magnetické pás-

kové jednotky do počítača; mikroprocesory; modemy; monitory; myši (lokátory); optické nosiče
údajov; odrazové disky na odevy na zabránenie
dopravným nehodám; odrazové sklíčka na oblečenie na zabránenie dopravným nehodám; okuliare proti oslneniu; odrušovače (elekrotechnika);
objektívy astrofotografické; odbočnice, odbočné
skrinky (elektrotechnika); nástroje na meranie
obrysov; palivové čerpadlá na čerpacie stanice;
okruhpolygrafické slučky; objektívy (optika);
obmedzovače (elektrotechnika); pásky na zvukové nahrávanie; olovnice; optické žiarovky; optické šošovky; okuliare; nástroje s okuliarmi; okuliarové sklá; optické výrobky; rámy na okuliare;
ohmmetre; optické prístroje a nástroje; optické
sklo; oscilografy; elektrické otvárače dverí; ozonizéry; parkovacie hodiny; samoregulačné palivové čerpadlá; elektrické odpory; otáčkomery;
elektrické objímky; pásky na čistenie nahrávacích hláv; elektrické odprašovacie zariadenia;
puzdrá na okuliare; optické vlákna; ozvučnice
ampliónov; nahrané operačné programy; optické
kondenzátory; optické čítače; optické disky;
objímky elektrických káblov; prístroje na rozbor
vzduchu; poplašné zariadenia; zariadenia na rozbor potravy; stroje na počítanie a triedenie peňazí; automatické rozvádzače ako stroje; požiarne
hlásiče; prípojky (elektrotechnika); gramofónové
prenosky; plášte elektrických káblov; počítacie
dosky; počítacie stroje; posuvné meradlá; planografické prístroje; prístroje a nástroje na meranie
objemu; rozvodné skrine, spínacie skrine; počítadlá; rozvodné panely; elektrické regulátory;
prúdové usmerňovače; radič článkov (elektrotechnika); elektrické redukcie; reproduktory, amplióny; prerušovače; rozvodné pulty (elektrina);
premietacie plátna; riadiace panely; elektrické relé; prístroje na čistenie gramofónových platní;
prístroje na čistenie zvukových diskov; refraktometre; poistky; plynomery; rastre na výrobu
štočkov; rádioprijímače a videoprijímače; rýchlomery, tachometre; dverové priezory; periskopy;
počítačové pamäte; presné meracie prístroje; prizmy; pozorovacie prístroje; počítače; nahrané
počítačové programy; automatické riadenie dopravných prostriedkov; planimetre; polarimetre;
rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; premietacie prístroje; pyrometre; radary; rádiologické zariadenia na priemyselné účely;
refraktory; respirátory na filtráciu vzduchu; reostaty; počítacie stroje na poštové známky; regulátory otáčok gramofónov; presné váhy; regulátory
napätia do automobilov; registračné pokladnice;
elektrické
zariadenia
na
priťahovanie
a ničenie hmyzu; pružné disky; počítačové klávesnice; polovodiče; prístroje a nástroje na použitie v chémii; laboratórne pece; periférne zariadenia k počítačom; počítačový softvér; rozhrania
k počítačom; elektrické regulátory svetla; tlačiarne k počítačom; procesory (centrálne procesorové jednotky); procesory (základné jednotky samočinného počítača); solárne články; sčítacie
stroje; skriňové rozvádzače (elektrina); požiarne
signalizačné zariadenie; elektrické signalizačné
zvončeky; skrinky, škatule na reproduktory; signalizačné návestné zvonce a zvony; spínače;
spojky; spojovacie skrinky pre elektrotechniku;
spúšte uzávierok (fotografia); sonary, ultrazvukové lokátory; telefónne slúchadlá; spojky elek-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 4 - 2005 - SK (obnovené ochranné známky)
trického vedenia; elektrické spojky; elektrické
spriahadlá; vysielače elektronických signálov;
stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske
účely; sušičky (zariadenia na použitie v kinematografii); signalizačné panely svetelné alebo mechanické; salinometre (prístroje na meranie
obsahu soli vo vode, pôde); statívy na fotoaparáty; spektroskopy; sondy na vedecké účely; satelity na vedecké účely; simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; sirény; sondážne
zariadenia a stroje; sonometre; spektrografy; sférometre; stereoskopy; stereoskopické zariadenia;
sulfitometre; hmlové signály s výnimkou výbušných; zariadenia na spracovanie textu zariadenia;
elektrické spájkovačky; digitálne súradnicové
zapisovače; spojky na elektrické káble; reklamné
svetelné tabule; elektrotechnické svorky; tachometre; tachometre do vozidiel; taxametre; telefónne prístroje; telefónne slúchadlá; telefotografické zariadenia; telegrafné drôty; telegrafy; telemetre; teleskopy; teleskopy pre strelné zbrane;
teletypy, ďalekopisné zariadenia; televízne zariadenia; snímače teploty; elektrické stroje na tepovanie kobercov; termostaty; tlačidlá zvončekov;
zariadenia na meranie tlaku; automatické indikátory nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách; tlakomery na ventily; elektrické tlmiče
svetla; transformátory; tranzistory; trojnožky alebo statívy na fotoaparáty; účtovacie stroje; ukazovatele hladiny vody; urinometre; váhy; analytické váhy; listové váhy; vákuové manometre;
variometre; prístroje a nástroje na váženie; videokazety; viskozimetre; vlhkomery; vlnomery;
zariadenia na meranie hladiny vody; elektrické
vodiče; vodováhy; voltmetre; elektrické výbojky;
vypínače; vysávače; vysielacie zariadenia - telekomunikácie; vysielače elektronických signálov;
vysokofrekvenčné prístroje; výškomery; vyučovacie zariadenia; vzduchomery; zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi; zabezpečovacie zariadenia
proti odcudzeniu; zameriavacie ďalekohľady pre
strelné zbrane; elektrické zámky; batérie na zapaľovanie; elektrické zariadenia na zapaľovanie;
zariadenia na kontrolu frankovania; zariadenia na
meranie vzdialeností; zariadenia na spracovanie
údajov; elektrické zásuvky, zástrčky a iné elektrické spojky; elektrické zariadenia na zatavovanie plastických materiálov; závažia; závitníkové
kalibre; zdvíhacie zariadenia; zosilňovacie elektródy; zosilňovače; zvončeky ako poplašné zariadenia; zvončeky elektrické signalizačné; elektrické dverové zvončeky; zariadenia na prenášanie zvuku; zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové nahrávky - disky; zvukové nahrávky - nosiče; zvukové poplašné zariadenia; prehrávače; zvukové signálne zariadenia; zvukovody; elektrické
žehličky; žiarivky ako svietidlá a elektrónky.
11 - Chladiace spotrebiče a zariadenia; chladiace
stroje; chladničky; elektrické fritézy; grily; horúce platne; hriankovače; elektrické kanvice; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elek-
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trické kávovary; elektrické kávové filtre; klimatizačné zariadenia; elektrické kuchynské potreby;
elektrické lampy; lampy na svietenie; mraziace
zariadenia, mrazničky; prístroje na chladenie
vzduchu; sušiče na vlasy; elektrické svetlá na
vianočné stromčeky; variče; elektrické vykurovacie telesá.
14 - Elektrické hodiny a hodinky.
36 - Správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; oprava fotografických prístrojov; oprava
hodín; inštalácia a opravy chladiacich zariadení;
inštalácia a opravy klimatizačných zariadení;
montáž kuchynských zariadení.
39 - Automobilová preprava; nákladná kamiónová doprava; dovoz, doprava.
(540)

(732) NAY, spol. s r. o., Ľadová 3, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184551
23.2.1999
24.2.2005
24.2.2015
585-95
24.2.1995
4.11.1998
7.5.1999
9
9 - Kontaktné šošovky.

(540) FRESH LOOK
(732) NOVARTIS AG, 4002 Basel, CH;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184606
12.3.1999
10.2.2005
10.2.2015
402-95
10.2.1995
2.12.1998
11.6.1999
9, 16
9 - Ekonomický softvér.
16 - Ekonomický softvér na papierových nosičoch.

(540) ABRA GOLD
(732) AKTIS, a. s., Na Valentince 1, 150 00 Praha 5, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184888
19.4.1999
9.2.2005
9.2.2015
401-95
9.2.1995
11.1.1999
12.7.1999
7, 8, 11, 17, 20, 21, 26, 28, 37
7 - Stroje elektromechanické pre chemický priemysel; umývačky fliaš; kryty ako časti strojov;
razidlá ako stroje; umývačky riadu; lisovacie
stroje.
8 - Krájač syrov; krájač vajec; navliekače nití;
lyžice; puzdrá na britvy, žiletky, holiace strojčeky; formy; krájače na zeleninu.
11 - Klimatizačné zariadenia; teplovzdušné zariadenia; bojlery, ohrievače vody; ventilátory;
vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia;
vyhrievacie telesá; vodovodné zariadenia; sušičky ako prístroje; zariadenia na sušenie; umývadlá; teplovodné vykurovacie zariadenia; chladiace
prístroje a zariadenia; regulátory na vodné alebo
plynové zariadenia a potrubia; vetracie zariadenia; vodárenské zariadenia.
17 - Plastické hmoty-polotovary.
20 - Plastikové káblové alebo rúrkové spojky,
príchytky; prepravky na fľaše; matice s výnimkou kovových; obalové nádoby z plastických
hmôt; obloženie alebo ozdoby na nábytok s výnimkou kovových; umývadlá, skrinky s umývadlom; plásty; plastové lišty na nábytok, tesniace
uzávery s výnimkou kovových, uzávery na fľaše
s výnimkou kovových; drevené alebo plastové
debny; nádoby z dreva alebo plastu.
21 - Nádoba na chlieb; puzdrá na mydlo, mydlovničky; misky; hrebene; koreničky; puzdrá na
hrebene; kvetináče; smetné nádoby; nádoby na
ľad; podnosy na použitie v domácnosti s výnimkou podnosov z drahých kovov.
26 - Spony na topánky; sponky do vlasov; spony
na obuv; navliekacie ihly.
28 - Hračky.
37 - Montáž a opravy vykurovacích zariadení;
inštalácia a opravy chladiacich zariadení; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; klampiarstvo a inštalatérstvo.

(540)

(732) KORADO, a. s., Bří Hubálků 869, 560 02 Česká
Třebová, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

184889
19.4.1999
14.2.2005
14.2.2015
431-95
14.2.1995

(442)
(450)
7 (511)
(511)

11.1.1999
12.7.1999
9, 16, 20, 39
9 - Počítače, ich fitingy a časti, počítačový softvér; zabezpečovacie zariadenia a programy na
použitie v spojení s počítačmi, počítačovými prístrojmi a príslušenstvom; počítačové periférne
zariadenia vrátane tlačiarní a klávesníc; stojany
špeciálne prispôsobené na počítače; držiaky diskov; filtre; ochrany pred nárazovými stavmi;
kompasy; kalkulačky; sčítacie stroje; účtovacie
stroje; myši; zariadenia na spracovanie dát; magnetické nosiče dát; diskety; výstražné a informačné tabule; kontrolné (registračné) pokladne;
počítacie prístroje; hasiace prístroje; podložky na
myši; ochrany proti prachu na počítačové tlačiarne a terminály; laminovacie stroje; čistiace zariadenia a médiá na počítače a ich periférne zariadenia; ochranné znaky, štítky; faxové prístroje;
prístroje a zariadenia na váženie a frankovanie
listov; kopírovacie zariadenia; optické snímače
znakov; diktovacie zariadenia; zariadenia na
frankovanie pošty; časti a fitingy uvedených výrobkov.
16 - Papier, výrobky z papiera; lepenka, výrobky
z lepenky; tlačivá; periodické publikácie; knihy;
knihárske materiály; papierenský tovar; kancelárske lepidlá; kancelárske potreby (okrem nábytku); kovové spony na registračné účely; obálky
a dosky, všetko na kancelárske použitie; písacie
stroje a ich súčasti; záznamníky a lepidlá.
20 - Nábytok; vozíky ako nábytok; kancelársky
nábytok; skrinky; stojany, regály; zásteny; tabule; písacie stoly; stoly; časti a fitingy všetkých
uvedených výrobkov.
39 - Zabezpečovanie, zasielanie a doručovanie
tovarov na objednávku.

(540) VIKING
(732) VIKING OFFICE PRODUCTS, INC., 13809 South
Figueroa Street, Los Angeles, California, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185351
24.5.1999
3.10.2004
3.10.2014
2289-94
3.10.1994
11.2.1999
6.8.1999
1, 16
1 - Obuvnícke lepidlá so zníženou toxicitou na
použitie v priemysle.
16 - Obuvnícke lepidlá so zníženou toxicitou na
použitie v domácnosti.

(540) TOP-FIX
(732) MATADORFIX, spol. s r. o., Kopčianska cesta 24,
852 58 Bratislava, SK;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186555
13.8.1999
17.5.2004
17.5.2014
1152-94
17.5.1994
7.5.1999
8.11.1999
9
9 - Počítačové softvéry.

(540) INFORMIX
(732) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES
CORPORATION, Armonk, New York 10504, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186560
13.8.1999
29.9.2004
29.9.2014
2250-94
29.9.1994
7.5.1999
8.11.1999
7, 35, 37, 42
7 - Obrábacie stroje a ozubená technika patriaca
len do triedy 7.
35 - Podpora predaja v oblasti obrábacích strojov
a ozubenej techniky, pomoc pri riadení obchodnej činnosti v uvedenej oblasti a poradenstvo pri
vedení podnikov v uvedenej oblasti a pri vedení
spoločností podobného alebo rovnakého zamerania.
37 - Údržba a opravy obrábacích strojov a ozubenej techniky.
42 - Projektovanie, plánovanie a vývoj obrábacích strojov a ozubenej techniky, poradenská činnosť a právne zastupovanie firiem v oblasti obrábacích strojov a ozubenej techniky.

(540) LIEBHERR
(732) Liebherr Verzahntechnik GmbH, Kaufbeuer
Str. 141, 87437 Kempten, DE;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187630
20.10.1999
9.2.2005
9.2.2015
391-95
9.2.1995
12.7.1999
18.1.2000
9, 16, 25, 28, 41
9 - Audio, video, počítačové a laserové disky,
nahraté audio- a videopásky, nahraté audio- a videoprogramy, kompaktné disky, počítačové disky, počítačové operačné programy, počítačové
programy a počítačové softvéry.
16 - Publikácie a tlačoviny.
25 - Odevy, najmä športové odevy a odevy na
chvíle voľna, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hračky a športové potreby.
41 - Výchovná a zábavná činnosť.
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(540) SEATTLE SONICS
(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)

187667
17.11.1999
10.2.2005
10.2.2015
412-95
10.2.1995
6.8.1999
14.2.2000
6, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
6 - Oceľové konštrukcie neprenosné a stavebné
oceľové dielce; konštrukcie (kovové, stavebné),
kovové dielce (stavebné), kovové schodiská,
oceľové konštrukcie.
35 - Zastupiteľstvo pre vývoz a dovoz v rozsahu
povolenej činnosti; marketing a poradenstvo
v rozsahu povolenej hospodárskej činnosti;
obchodno-informačné kancelárie; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; podnikanie
(odhady v oblasti energetiky), pomoc pri riadení
obchodnej činnosti, posudzovanie efektívnosti
prevádzky a racionalizácie práce; poskytovanie
obchodných informácií; zostavovanie štatistických informácií.
36 - Investície; kúpa na splátky; finančný manažment; finančné odhady; znalecké posudky.
37 - Čistenie komínov; elektrické inštalácie; kontrola, dozor a opravy olejových a mazutových
horákov; výstavba hydroelektrární; inštalatérske
práce, inštalácia a opravy elektrických spotrebičov, opravy púmp a čerpadiel, montáž a údržba
strojov, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; inštalácie, údržba a oprava
zabezpečovacích protipožiarnych zariadení; čistenie a opravy kotlov a bojlerov; inštalácie
a opravy kúrenia; montáž a údržba lešenia; montáž a údržba konštrukcií; opravy, inštalácie elektrických spotrebičov a elektrického tovaru; inštalovanie a opravy potrubí; údržba a opravy budov;
údržba a opravy hospodárskeho zariadenia
(v rozsahu povolenej hospodárskej činnosti);
zriaďovanie skladov vrátane špeciálnych skladov
na ukladanie jadrového paliva a rádioaktívneho
materiálu a odpadov.
39 - Dodávanie tovaru v rozsahu povolenej hospodárskej činnosti; automobilová doprava osôb
a tovaru; rozvod elektriny a tepla; potápačské
práce; skladovanie jadrového paliva, rádioaktívneho materiálu a odpadu vrátane prenájmu skladov; prevádzkovanie verejného colného skladu;
tranzitná doprava elektrickej a tepelnej energie.
40 - Výroba elektrickej a tepelnej energie; likvidácia rádioaktívneho odpadu.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, služby
pre oddych a rekreáciu; prevádzkovanie vzdelávacích zariadení.
42 - Spravovanie autorských práv; rešerše,
odborné, technické konzultácie, vývojová činnosť, projektová činnosť a inžinierska činnosť;
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riadenie elektrizačnej sústavy; poskytovanie softvéru; skúšanie materiálov; skúšobne materiálov;
pohostinská činnosť a ubytovacie služby; prevádzkovanie sociálnych, obchodných a rekreačných zariadení; hotelierske služby; závodné jedálne; prevádzkovanie hotelového ubytovania;
ubytovanie; aktualizovanie, inštalácia a spúšťanie
počítačových programov; tvorba počítačových
báz dát; programovanie; prenájom počítačového
softvéru; tvorba softvéru; výroba softvéru; obnovovanie počítačových báz dát; servis počítačových programov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12, 827 36
Bratislava, SK;

(540)

(540)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

190071
23.3.2000
21.2.2005
21.2.2015
530-95
21.2.1995
7.5.1999
12.6.2000
5, 30
5 - Škrob na dietetické a farmaceutické účely.
30 - Príchuti - arómy, príchuti do zákuskov a koláčov (s výnimkou éterických olejov); múčne potraviny, škrob pre potravinárstvo (hlavne zemiakový), kukuričná múka, kukuričné vločky, krupica, prášok do pečiva, ovsená kaša, perníky,
ozdoby na torty, pečivo, torty, sójová múka, sušienky, vločky kukuričné a ovsené, kukurica,
škrobový sirup, škrobový cukor; cestá na koláče.

188685
18.1.2000
24.2.2005
24.2.2015
591-95
24.2.1995
8.10.1999
10.4.2000
33
33 - Kanadská whisky.

(591) Modrá, červená, žltá
(732) Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, Lutterstrasse 14, D-33617 Bielefeld, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(732) BROWN-FORMAN CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 850
Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40210-1091, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 88999
(210) 5025
(732) LASSELSBERGER, a. s., Adelova 1, 320 00
Plzeň, CZ;
(770) Calofrig, a. s., Tovární ul. 36, 373 12 Borovany, CZ;
(580) 22.2.2005

(111) 160855
(210) 45291
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 4.2.2005

(111) 103600
(210) 20461
(732) LASSELSBERGER, a. s., Adelova 1, 320 00
Plzeň, CZ;
(770) Calofrig, a. s., Tovární ul. 36, 373 12 Borovany, CZ;
(580) 22.2.2005

(111) 160856
(210) 45292
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 4.2.2005

(111) 150803
(210) 13968
(732) LASSELSBERGER, a. s., Adelova 1, 320 00
Plzeň, CZ;
(770) Calofrig, a. s., Tovární ul. 36, 373 12 Borovany, CZ;
(580) 22.2.2005

(111) 156492
(210) 35951
(732) Továrna na piana, akciová společnost, Brněnská 207,
500 06 Hradec Králové, CZ;
(770) PETROF, státní podnik, Brněnská 207, 500 06
Hradec Králové, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.9.1997
(580) 2.2.2005

(111) 156492
(210) 35951
(732) PETROF, spol. s r. o., Brněnská 207, 500 06
Hradec Králové, CZ;
(770) Továrna na piana, akciová společnost, Brněnská 207,
500 06 Hradec Králové, CZ;
(580) 2.2.2005

(111) 157844
(210) 41029
(732) ČZ a. s., Sluneční náměstí č. p. 2540/5, 158 00
Praha 5, CZ;
(770) JZA, a. s. v likvidaci, Sluneční náměstí 2540,
158 00 Praha 5, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 8.12.2004
(580) 23.2.2005

(111) 158396
(210) 42165
(732) LETOV LETECKÁ VÝROBA s. r. o., Beranových 65, 199 02 Praha 9 - Letňany, CZ;
(770) LETOV, akciová společnost, Beranových 65,
199 02 Praha 9 - Letňany, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.11.2004
(580) 28.1.2005

(111) 161541
(210) 44271
(732) CORPORACION HABANOS, S. A., Ave. 3ra.
No. 2006 e/20y 22, Miramar, Ciudad de la Habana, CU;
(770) Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, 104 O'Reilly Street, Havana City, CU;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.1.2005
(580) 7.2.2005
(111) 162671
(210) 48508
(732) LICENCIAS Y EXCLUSIVAS TEXTILES, S. A.,
Av. de Balmes, 16, IGUALADA /Barcelona/, ES;
(770) CORPORACION EMPRESARIAL VALLS, S. A.,
Av. Balmes, 16, IGUALADA /Barcelona/, ES;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.1.2005
(580) 23.2.2005
(111) 164535
(210) 51283
(732) The Diller Corporation, c/o Formica Corporation
Chemed Center, 255 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio 45202, US;
(770) Formica Corporation, 10155 Reading Road, Cincinnati, Ohio 45241, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.9.2004
(580) 23.2.2005
(111)
(210)
(732)
(770)

165285
52501
Capri Sun AG, Neugasse 22, CH-6300 Zug, CH;
Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG,
Rudolf-Wild-Strasse 4-6, D-69214 Eppelheim, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.12.2004
(580) 9.2.2005
(111) 166209
(210) 54138
(732) Nippon Soda Co., Ltd., 2-1, Ohtemachi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(770) Dainippon Ink and Chemicals, Inc., Tokio, JP;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.12.2004
(580) 8.2.2005
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(111) 166529
(210) 54828
(732) LASSELSBERGER, a. s., Adelova 1, 320 00
Plzeň, CZ;
(770) Calofrig, a. s., Tovární ul. 36, 373 12 Borovany, CZ;
(580) 22.2.2005

(111)
(210)
(732)
(770)

(111) 167295
(210) 55928
(732) CORPORACION HABANOS, S. A., Ave. 3ra.
No. 2006 e/20y 22, Miramar, Ciudad de la Habana, CU;
(770) Empresa Cubana del Tabaco, trading as CUBATABACO, 104 O'Reilly Street, Havana City, CU;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.1.2005
(580) 7.2.2005

(111) 174577
(210) 70647
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 4.2.2005

(111) 167478
(210) 56381
(732) SPV CO Limited, Agiou Pavlou 15, Ledra House,
Agios Andreas, P.C. 1105 Nicosia, CY;
(770) KOTVA NEMOVITOSTI, k. s., Příkop 4, 602 00
Brno, CZ;
(580) 24.2.2005

(111) 168978
(210) 58305
(732) Nippon Soda Co., Ltd., 2-1, Ohtemachi 2-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo, JP;
(770) DAINIPPON INK & CHEMICALS, INC., 35-58
Sakashita 3-chome, Itabashi-ku, Tokyo, JP;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.12.2004
(580) 8.2.2005

(111) 169776
(210) 59447
(732) Mohorita Vladimír, Mgr., Ďumbierska 16, 080 01
Prešov, SK;
(770) Z-MEDIA, s. r. o., Ďumbierska 16, 080 01 Prešov 1, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.12.2004
(580) 28.2.2005

(111) 170668
(210) 60201
(732) Cirrus System, Inc., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 2000 Purchase Street,
Purchase, New York 10577-2509, US;
(770) Cirrus System, Inc., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Texas, 2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509, US;
(580) 23.2.2005

(111) 170668
(210) 60201
(732) Cirrus System, LLC, 1209 Orange Street, 19801
Wilmington, (New Castle County), Delaware, US;
(770) Cirrus System, Inc., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Delaware, 2000 Purchase Street,
Purchase, New York 10577-2509, US;
(580) 23.2.2005

174545
69394
LITHOPLAST, s. r. o., Branka 60, 624 00 Brno, CZ;
RADEG, spol. s r. o., Nádražní 7, 602 00 Brno, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 2.8.2004
(580) 23.2.2005

(111) 175991
(210) 66909
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 4.2.2005

(111) 179752
(210) 1673-94
(732) SYSTÉM INZERTNÍCH SLUŽEB, spol. s r. o.,
Vlárská 22, 672 78 Brno, CZ;
(770) Šoula Zdeněk, Filipova 12, 635 00 Brno, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.1.2005
(580) 28.2.2005

(111) 181483
(210) 68543
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 4.2.2005

(111) 181484
(210) 68544
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 4.2.2005

(111) 181485
(210) 68545
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 4.2.2005

(111) 182934
(210) 2563-95
(732) V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-11797
Stockholm, SE;
(770) V&S Danmark A/S, 4 Langebrogade, DK-1016
Copenhagen K, DK;
(580) 25.2.2005
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(111) 184319
(210) 50-96
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 4.2.2005

(111) 184452
(210) 1024-96
(732) EAGLE PACK PET FOODS, INC., spol. zriadená podľa zákonov št. Delaware, 1025 West 11th
Street, Mishawaka, IN, US;
(770) Eagle Pet Products, Inc. spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Indiana, 1011
West 11th Street, Mishawaka, Indiana 46544, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2004
(580) 18.2.2005

(111) 184453
(210) 1025-96
(732) EAGLE PACK PET FOODS, INC., spol. zriadená podľa zákonov št. Delaware, 1025 West 11th
Street, Mishawaka, IN, US;
(770) Eagle Pet Products, Inc. spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov štátu Indiana, 1011
West 11th Street, Mishawaka, Indiana 46544, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2004
(580) 18.2.2005

(111) 184482
(210) 1202-96
(732) Générale Biscuit, 4/6 rue Edouard Vaillant, 91200
Athis-Mons, FR;
(770) UNITED BISCUITS (UK) LIMITED, Church
Road, West Drayton, Middlesex UB7 7PR, GB;
(580) 11.2.2005

(111) 184488
(210) 1214-96
(732) ASCENTIAL SOFTWARE CORPORATION,
4100 Bohannon Drive, Menlo Park, California
94025, US;
(770) DATABASE SOFTWARE, INC., 4100 Bohannon Drive, Menlo Park, California 94025, US;
(580) 23.2.2005

(111) 184488
(210) 1214-96
(732) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, Armonk, New York 10504, US;
(770) ASCENTIAL SOFTWARE CORPORATION,
4100 Bohannon Drive, Menlo Park, California
94025, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.5.2004
(580) 23.2.2005
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(111) 185519
(210) 1890-96
(732) The Diller Corporation, c/o Formica Corporation
Chemed Center, 255 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio 45202, US;
(770) Formica Corporation, 10155 Reading Road, Cincinnati, Ohio 45241-4729, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.9.2004
(580) 23.2.2005

(111) 185520
(210) 1891-96
(732) The Diller Corporation, c/o Formica Corporation
Chemed Center, 255 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio 45202, US;
(770) Formica Corporation, 10155 Reading Road, Cincinnati, Ohio 45241-4729, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.9.2004
(580) 23.2.2005

(111) 185957
(210) 1892-96
(732) The Diller Corporation, c/o Formica Corporation
Chemed Center, 255 East Fifth Street, Cincinnati, Ohio 45202, US;
(770) Formica Corporation, 10155 Reading Road, Cincinnati, Ohio 45241-4729, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.9.2004
(580) 23.2.2005

(111) 186338
(210) 2598-96
(732) HORIZON, s. r. o., Francisciho 21, 080 01 Prešov, SK;
(770) HORIZON, v.o.s., Levočská 22, 080 01 Prešov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 11.1.2005
(580) 18.2.2005

(111) 186555
(210) 1152-94
(732) ASCENTIAL SOFTWARE CORPORATION,
4100 Bohannon Drive, Menlo Park, California
94025, US;
(770) DATABASE SOFTWARE, INC., 4100 Bohannon Drive, Menlo Park, California 94025, US;
(580) 23.2.2005

(111) 186555
(210) 1152-94
(732) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION, Armonk, New York 10504, US;
(770) ASCENTIAL SOFTWARE CORPORATION,
4100 Bohannon Drive, Menlo Park, California
94025, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 12.5.2004
(580) 23.2.2005
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(111) 187219
(210) 1675-97
(732) Burda Eduard, JUDr., Cabanova ul. č. 1197/6,
949 01 Nitra, SK; Burdová Katarína, JUDr., Cabanova ul. č. 1197/6, 949 01 Nitra, SK; Balková
Jaroslava, Ing., Hodžova 410/50, 949 01 Nitra, SK;
(770) HELIAND, spol. s r.o., Bratislavská 101, 921 01
Piešťany, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.6.2002
(580) 7.2.2005

(111) 189137
(210) 3646-97
(732) FAMILY DAVO, s. r. o., Pod Tlustou 5068, 760 01
Zlín, CZ;
(770) DF PARTNER, s. r. o., Zádveřice 165, 763 12
Vizovice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.1.2005
(580) 10.2.2005

(111) 189471
(210) 3647-97
(732) FAMILY DAVO, s. r. o., Pod Tlustou 5068, 760 01
Zlín, CZ;
(770) DF PARTNER, s. r. o., Zádveřice 165, 763 12
Vizovice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.1.2005
(580) 10.2.2005

(111) 189472
(210) 3648-97
(732) FAMILY DAVO, s. r. o., Pod Tlustou 5068, 760 01
Zlín, CZ;
(770) DF PARTNER, s. r. o., Zádveřice 165, 763 12
Vizovice, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.1.2005
(580) 10.2.2005

(111) 192775
(210) 3503-97
(732) POLAR MEDIA, s. r. o., Varenská 2723/51, 702 00
Ostrava - Moravská Ostrava, CZ;
(770) Studio CLIPPER, v. o. s., Varenská 2723/51, 702 00
Moravská Ostrava, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 16.11.2004
(580) 23.2.2005

(111) 193595
(210) 638-99
(732) SYSTÉM INZERTNÍCH SLUŽEB, spol. s r. o.,
Vlárská 22, 672 78 Brno, CZ;
(770) CITY PRESS, s. r. o., Železničiarska 6, 811 04
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.1.2005
(580) 1.3.2005

(111) 193596
(210) 639-99
(732) SYSTÉM INZERTNÍCH SLUŽEB, spol. s r. o.,
Vlárská 22, 672 78 Brno, CZ;
(770) CITY PRESS, s. r. o., Železničiarska 6, 811 04
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.1.2005
(580) 1.3.2005

(111) 194083
(210) 2419-99
(732) HL Propan Slovakia, spol. s r. o., Chotárna 35,
949 01 Nitra, SK;
(770) PROGAS SLOVAKIA, spol. s r. o., Štúrova 106,
949 01 Nitra, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 2.12.2004
(580) 7.2.2005

(111)
(210)
(732)
(770)

194439
2195-99
ONM, s. r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, SK;
MEDIATEL, spol. s r. o., Pri starej prachárni 14,
832 05 Bratislava, SK;
(580) 28.2.2005

(111) 195190
(210) 3308-99
(732) L. Q. Z. JOKR s. r. o., Zahradní 22, 747 92 Háj
ve Slezsku - Lhota, CZ;
(770) LQZ SLOVAKIA s. r. o., Dolný Šianec 1, 911 48
Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.9.2004
(580) 28.2.2005

(111) 195880
(210) 587-2000
(732) HL Propan Slovakia, spol. s r. o., Chotárna 35,
949 01 Nitra, SK;
(770) PROGAS SLOVAKIA, spol. s r. o., Štúrova 106,
949 01 Nitra, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 2.12.2004
(580) 7.2.2005

(111) 196120
(210) 933-2000
(732) EASTMAN KODAK COMPANY, 343 State Street,
Rochester, New York, US;
(770) Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft,
52-60 Kurfürsten-Anlage, D-69115 Heidelberg, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.6.2004
(580) 23.2.2005

(111) 196595
(210) 1970-99
(732) CARREFOUR, S. A., 6, avenue Raymond Pioncaré, 75 016 Paríž, FR;
(770) CARREFOUR Česká republika, s. r. o., Podbabská 17, 160 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.9.2004
(580) 8.2.2005
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(111) 196642
(210) 1553-2000
(732) LASSELSBERGER, a. s., Adelova 1, 320 00
Plzeň, CZ;
(770) Calofrig, a. s., Tovární ul. 36, 373 12 Borovany, CZ;
(580) 22.2.2005

(111) 196643
(210) 1554-2000
(732) LASSELSBERGER, a. s., Adelova 1, 320 00
Plzeň, CZ;
(770) Calofrig, a. s., Tovární ul. 36, 373 12 Borovany, CZ;
(580) 22.2.2005

(111) 196644
(210) 1555-2000
(732) LASSELSBERGER, a. s., Adelova 1, 320 00
Plzeň, CZ;
(770) Calofrig, a. s., Tovární ul. 36, 373 12 Borovany, CZ;
(580) 22.2.2005

(111) 196645
(210) 1556-2000
(732) LASSELSBERGER, a. s., Adelova 1, 320 00
Plzeň, CZ;
(770) Calofrig, a. s., Tovární ul. 36, 373 12 Borovany, CZ;
(580) 22.2.2005

(111) 198803
(210) 191-2001
(732) Slovenské kreditné karty, a. s., Hlavné námestie 12,
060 01 Kežmarok, SK;
(770) WIKTOR/LEO BURNETT ADVERTISING,
s. r. o., Leškova 5, 811 04 Bratislava, SK;
(580) 8.2.2005

(111)
(210)
(732)
(770)

200723
3437-2000
MBT (Schweiz) AG, Vulkanstrasse 110, Zürich, CH;
EKKL športové povrchy, s. r. o., 9. mája 15, 917 01
Trnava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.12.2004
(580) 24.2.2005

(111) 201522
(210) 2996-2001
(732) Actelion Pharmaceuticals Ltd., Gewerbestrasse 16,
4123 Allschwil, CH;
(770) Oxford GlycoSciences (UK) Limited, 10 The
Quadrant, Barton Lane, Abingdon Science Park,
Abingdon, OX14 4RY, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.11.2004
(580) 23.2.2005

(111)
(210)
(732)
(770)

201837
2314-2001
ONM, s. r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, SK;
MEDIATEL spol. s r. o., Pri Starej prachárni 14,
832 05 Bratislava, SK;
(580) 28.2.2005
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(111) 202759
(210) 3924-2001
(732) IVAX Pharmaceuticals, s. r. o., Ostravská 29,
747 70 Opava-Komárov, CZ;
(770) IVAX - CR, a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, CZ;
(580) 23.2.2005

(111) 203114
(210) 487-2002
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35/177, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 7.2.2005

(111) 203115
(210) 488-2002
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35/177, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 7.2.2005

(111) 203116
(210) 489-2002
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35/177, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 7.2.2005

(111) 203117
(210) 490-2002
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35/177, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 7.2.2005

(111) 203118
(210) 491-2002
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35/177, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 7.2.2005

(111) 203119
(210) 492-2002
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35/177, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 7.2.2005

(111) 203120
(210) 493-2002
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35/177, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 7.2.2005
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(111) 203121
(210) 494-2002
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35/177, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 7.2.2005
(111) 203122
(210) 495-2002
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35/177, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 7.2.2005
(111) 203123
(210) 496-2002
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35/177, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 7.2.2005
(111) 203124
(210) 497-2002
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35/177, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 7.2.2005
(111) 203125
(210) 498-2002
(732) COLORLAK, akciová společnost, Tovární 1076,
686 02 Staré Město u Uherského Hradiště, CZ;
(770) STACOL, a. s., Americká 35/177, 120 00 Praha 2, CZ;
(580) 7.2.2005
(111) 204900
(210) 2368-2002
(732) Screenvision Holdings (Europe), Ltd., 25 Knightsbridge, London SW1X 7RZ, GB;
(770) SCREENVISION HOLDINGS, INC., 1411 Broadway, New York, NY 10018, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.5.2004
(580) 3.2.2005
(111) 205164
(210) 852-98
(732) CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o., Durďákova
č. p. 335, č. or. 27, 613 00 Brno, CZ;
(770) PROTON, s. r. o., Zliechovská 341, 018 64 Košeca, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 3.11.2004
(580) 1.2.2005
(111) 206584
(210) 682-2001
(732) IVAX Pharmaceuticals, s. r. o., Ostravská 29,
747 70 Opava-Komárov, CZ;
(770) IVAX - CR a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, CZ;
(580) 23.2.2005
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111) 91697
(210) 4119
(732) MEGGER Limited, Archcliffe Road, Dover, Kent
CT17 9EN, GB;
(580) 2.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

91731
7781
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111) 95274
(210) 1834
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 15.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

(111)
(210)
(732)
(580)

96459
2527
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

97488
11554
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111) 98105
(210) 11821
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 15.2.2005

(111) 98192
(210) 19216
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 15.2.2005
(111) 98268
(210) 2728
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 15.2.2005

(111) 99218
(210) 17906
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 15.2.2005
(111)
(210)
(732)
(580)

99241
18907
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

99504
17697
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

99942
13566
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

100400
19472
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

100642
14109
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

100698
18915
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
15.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

100866
14117
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

104138
1025
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
15.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

105810
17940
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
15.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

119638
9921
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

119824
4470
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
15.2.2005
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(111)
(210)
(732)
(580)

150299
19165
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

153862
19389
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
15.2.2005

(111) 153872
(210) 19494
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 15.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

153965
19385
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111) 154064
(210) 20470
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 15.2.2005

(111) 155139
(210) 26390
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 15.2.2005

(111) 156780
(210) 36772
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 15.2.2005

(111) 156786
(210) 36495
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 15.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

157392
39988
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111) 157844
(210) 41029
(732) JZA, a. s. v likvidaci, Sluneční náměstí 2540,
158 00 Praha 5, CZ;
(580) 23.2.2005

(111) 162423
(210) 48410
(732) Intercontinental Hotels Corporation, 3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346-2149, US;
(580) 2.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

162508
48489
INFUSIA, a. s., Hořátev 104, 289 12 Sadská, CZ;
24.2.2005

(111) 162671
(210) 48508
(732) CORPORACION EMPRESARIAL VALLS, S. A.,
Av. Balmes, 16, IGUALADA /Barcelona/, ES;
(580) 23.2.2005

(111) 163493
(210) 50340
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 15.2.2005

(111) 164921
(210) 52166
(732) QUINN PLASTICS SLOVAKIA, s. r. o., M. R.
Štefánika 71, 010 39 Žilina, SK;
(580) 22.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

165240
52826
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
15.2.2005

(111) 166082
(210) 53193
(732) V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-11797
Stockholm, SE;
(580) 28.2.2005

(111) 166472
(210) 54536
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 166599
(210) 54013
(732) VINAMUL LIMITED, Eastford Road, Warrington, Cheshire WA4 6 HG, GB;
(580) 4.2.2005
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(111) 166621
(210) 54840
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 167225
(210) 55625
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 166622
(210) 54841
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 167230
(210) 55753
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 166657
(210) 54439
(732) V&S Danmark A/S, 4 Langebrogade, DK-1016
Copenhagen K, DK;
(580) 28.2.2005

(111) 167551
(210) 56684
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 166686
(210) 55065
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 166740
(210) 55022
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 166920
(210) 55129
(732) AM Products Company, 345 Park Avenue, New
York, NY 10154, US;
(580) 4.2.2005

(111) 167180
(210) 55587
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 167217
(210) 55718
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 167552
(210) 56689
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 167553
(210) 56686
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 167577
(210) 55779
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 167769
(210) 56546
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005
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(111) 167871
(210) 56761
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 168690
(210) 58491
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 167985
(210) 56783
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 170356
(210) 59347
(732) LCS INTERNATIONAL, a. s., Zelený pruh 1560/99,
140 02 Praha 4, CZ;
(580) 22.2.2005

(111) 167993
(210) 56545
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 168148
(210) 56989
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 168180
(210) 57277
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 168181
(210) 57278
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 168263
(210) 57208
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 170668
(210) 60201
(732) Cirrus System, LLC, 2000 Purchase Street, 10577-2509 Purchase, New York, US;
(580) 23.2.2005

(111) 171483
(210) 56687
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 172339
(210) 74-93
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005

(111) 172511
(210) 64630
(732) LCS INTERNATIONAL, a. s., Zelený pruh 1560/99,
140 02 Praha 4, CZ;
(580) 22.2.2005

(111) 172918
(210) 64371
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005

(111) 173146
(210) 2222-94
(732) Phobos Corporation, spol. s r. o., Staničná 733/6,
927 01 Šaľa, SK;
(580) 22.2.2005
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(111) 173146
(210) 2222-94
(732) PHOBOS, spol. s r. o., Staničná 733/6, 927 01
Šaľa, SK;
(580) 22.2.2005
(111) 173146
(210) 2222-94
(732) Vereš Ján Ing. - PHOBOS, Staničná 733/6, 927 01
Šaľa, SK;
(580) 22.2.2005
(111) 173147
(210) 2223-94
(732) Phobos Corporation, spol. s r. o., Staničná 733/6,
927 01 Šaľa, SK;
(580) 22.2.2005
(111) 173218
(210) 67205
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005
(111) 173296
(210) 62438
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 31.1.2005
(111) 174345
(210) 68848
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 15.2.2005
(111)
(210)
(732)
(580)

177733
403-97
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111) 177926
(210) 3010-94
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 16.2.2005
(111) 178327
(210) 933-94
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005
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(111) 178863
(210) 1601-94
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005
(111) 179119
(210) 2498-94
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005
(111) 179182
(210) 1337-94
(732) Keranis Tobacco Industrial and Commercial S. A.,
39 Athens Street, 18540 Piraeus, GR;
(580) 4.2.2005
(111) 179613
(210) 1599-94
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005
(111) 179614
(210) 1600-94
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005

(111) 179736
(210) 644-94
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005

(111) 179999
(210) 2315-94
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005

(111) 180098
(210) 2586-94
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005
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(111) 180328
(210) 645-94
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005

(111) 182030
(210) 577-95
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005

(111) 180422
(210) 646-94
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005

(111) 182031
(210) 578-95
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005

(111) 180423
(210) 647-94
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005

(111) 182032
(210) 579-95
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005

(111) 180424
(210) 648-94
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005

(111) 182813
(210) 191-95
(732) Pharmacia & Upjohn Company, 7000 Portage
Road, Kalamazoo, Michigan 49001, US;
(580) 4.2.2005

(111) 181630
(210) 109-95
(732) Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand
Oaks, California 91320-1789, US;
(580) 24.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

181698
629-95
Slovaktual, s. r. o., 972 16 Pravenec 272, SK;
24.2.2005

(111) 181708
(210) 705-95
(732) British American Tobacco (Brands) Inc., 103
Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803, US;
(580) 24.2.2005

(111) 181973
(210) 836-94
(732) CRAY VALLEY S. A., 12 place de I'Iris, 92400
Courbevoie, FR;
(580) 16.2.2005

(111) 182934
(210) 2563-95
(732) V&S Danmark A/S, 4 Langebrogade, DK-1016
Copenhagen K, DK;
(580) 25.2.2005

(111) 183572
(210) 1596-98
(732) Neusiedler SCP, a. s., Bystrická cesta 13, 034 17
Ružomberok, SK;
(580) 28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

184050
1401-93
VA HOLDING, a. s., Hlinky 118, 603 00 Brno, CZ;
4.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

184051
715-94
VA HOLDING, a. s., Hlinky 118, 603 00 Brno, CZ;
4.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

184115
77-95
QALT, s. r. o., 044 20 Baška 168, SK;
7.2.2005
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(111) 184452
(210) 1024-96
(732) Eagle Pet Products, Inc. spoločnosť organizovaná
a existujúca podľa zákonov štátu Indiana, 1011
West 11th Street, Mishawaka, Indiana 46544, US;
(580) 11.1.2005

(111) 184453
(210) 1025-96
(732) Eagle Pet Products, Inc. spoločnosť organizovaná
a existujúca podľa zákonov štátu Indiana, 1011
West 11th Street, Mishawaka, Indiana 46544, US;
(580) 11.1.2005

(111) 184488
(210) 1214-96
(732) DATABASE SOFTWARE, INC., 4100 Bohannon Drive, Menlo Park, California 94025, US;
(580) 23.2.2005

(111) 184641
(210) 3099-95
(732) ENERGETIKA TŘINEC, a. s., Průmyslová 1024,
739 65 Třínec-StaréMěsto, CZ;
(580) 22.2.2005

(111) 184642
(210) 3100-95
(732) ENERGETIKA TŘINEC, a. s., Průmyslová 1024,
739 65 Třínec-StaréMěsto, CZ;
(580) 22.2.2005

(111) 185013
(210) 1128-96
(732) V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE - 11797
Stockholm, SE;
(580) 28.2.2005

(111) 185053
(210) 1547-96
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(580) 1.2.2005

(111) 185351
(210) 2289-94
(732) MATADORFIX, spol. s r. o., Kopčianska cesta 24,
852 58 Bratislava, SK;
(580) 24.2.2005

(111) 186555
(210) 1152-94
(732) DATABASE SOFTWARE, INC., 4100 Bohannon Drive, Menlo Park, California 94025, US;
(580) 23.2.2005
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(111)
(210)
(732)
(580)

189180
208-98
DYNA, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, SK;
16.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

189181
209-98
DYNA, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, SK;
16.2.2005

(111) 191371
(210) 2724-98
(732) Simea Piešťany, s. r. o., Mlynská 5026/26, 921 01
Piešťany, SK;
(580) 16.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

192276
2990-98
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

192277
2991-98
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
15.2.2005

(111) 192775
(210) 3503-97
(732) Studio CLIPPER, v. o. s., Varenská 2723/51, 702 00
Moravská Ostrava, CZ;
(580) 23.2.2005

(111) 193011
(210) 673-99
(732) V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-11797
Stockholm, SE;
(580) 28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

193373
1317-99
DYNA, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, SK;
16.2.2005

(111) 193759
(210) 1574-99
(732) V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-11797
Stockholm, SE;
(580) 28.2.2005

(111) 194439
(210) 2195-99
(732) MEDIATEL, spol. s r. o., Pri starej prachárni 14,
832 05 Bratislava, SK;
(580) 28.2.2005
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(111)
(210)
(732)
(580)
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195926
840-2000
smart gmbh, Leibnizstrasse 2, 71032 Boeblingen, DE;
2.2.2005

(111) 196403
(210) 1142-2000
(732) V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-11797
Stockholm, SE;
(580) 28.2.2005

(111) 196404
(210) 1143-2000
(732) V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-11797
Stockholm, SE;
(580) 28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

196543
1385-2000
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111) 197821
(210) 3137-2000
(732) Simea Piešťany, s. r. o., Mlynská 5026/26, 921 01
Piešťany, SK;
(580) 16.2.2005

(111) 197955
(210) 3138-2000
(732) Simea Piešťany, s. r. o., Mlynská 5026/26, 921 01
Piešťany, SK;
(580) 16.2.2005

(111) 199305
(210) 3810-2000
(732) Poděbradka a. s., Nymburská 239/II, 290 01
Poděbrady, CZ;
(580) 28.2.2005

(111) 199311
(210) 304-2001
(732) LCS INTERNATIONAL, a. s., Zelený pruh 1560/99,
140 02 Praha 4, CZ;
(580) 22.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

200079
617-2001
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111) 200231
(210) 1551-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 200583
(210) 3064-2000
(732) Comercio Mas, S. A. de C. V., Avenida Vasco de
Quiroga 2000, Edificio A, Piso 4, DF 01210 Colonia Zedec Santa Fe, Delagación Alvaro Obregón, MX;
(580) 22.2.2005

(111) 200584
(210) 3065-2000
(732) Comercio Mas, S. A. de C. V., Avenida Vasco de
Quiroga 2000, Edificio A, Piso 4, DF 01210 Colonia Zedec Santa Fe, Delagación Alvaro Obregón, MX;
(580) 22.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

200706
2673-2001
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

200903
2763-2001
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
15.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

200907
2767-2001
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

201142
291-96
VA HOLDING, a. s., Hlinky 118, 603 00 Brno, CZ;
4.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

201143
292-96
VA HOLDING, a. s., Hlinky 118, 603 00 Brno, CZ;
4.2.2005

(111) 201635
(210) 2651-2001
(732) LCS INTERNATIONAL, a. s., Zelený pruh 1560/99,
140 02 Praha 4, CZ;
(580) 22.2.2005

(111) 201636
(210) 2652-2001
(732) LCS INTERNATIONAL, a. s., Zelený pruh 1560/99,
140 02 Praha 4, CZ;
(580) 22.2.2005
(111) 201637
(210) 2653-2001
(732) LCS INTERNATIONAL, a. s., Zelený pruh 1560/99,
140 02 Praha 4, CZ;
(580) 22.2.2005
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(111) 201638
(210) 2654-2001
(732) LCS INTERNATIONAL, a. s., Zelený pruh 1560/99,
140 02 Praha 4, CZ;
(580) 22.2.2005

(111) 202327
(210) 368-2002
(732) Simea Piešťany, s. r. o., Mlynská 5026/26, 921 01
Piešťany, SK;
(580) 16.2.2005

(111) 201639
(210) 2655-2001
(732) LCS INTERNATIONAL, a. s., Zelený pruh 1560/99,
140 02 Praha 4, CZ;
(580) 22.2.2005

(111) 202595
(210) 50-2002
(732) SOLENS, s. r. o., Račianska 20, 839 20 Bratislava, SK;
(580) 16.2.2005

(111) 201640
(210) 2656-2001
(732) LCS INTERNATIONAL, a. s., Zelený pruh 1560/99,
140 02 Praha 4, CZ;
(580) 22.2.2005

(111) 202744
(210) 3874-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 201837
(210) 2314-2001
(732) MEDIATEL spol. s r. o., Pri Starej prachárni 14,
832 05 Bratislava, SK;
(580) 28.2.2005

(111) 202745
(210) 3875-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 202037
(210) 3888-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 202746
(210) 3876-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 202038
(210) 3889-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 202747
(210) 3877-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 202039
(210) 3890-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 202748
(210) 3878-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 202040
(210) 3891-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005
(111) 202041
(210) 3892-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005
(111) 202042
(210) 3893-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 202749
(210) 3879-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005
(111) 202750
(210) 3880-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005
(111) 202751
(210) 3881-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005
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(111) 202752
(210) 3882-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 204181
(210) 1806-2002
(732) Simea Piešťany, s. r. o., Mlynská 5026/26, 921 01
Piešťany, SK;
(580) 16.2.2005

(111) 202753
(210) 3883-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 204609
(210) 1792-2002
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 202754
(210) 3884-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 202755
(210) 3885-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 202756
(210) 3886-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111) 202757
(210) 3887-2001
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

203048
1066-2002
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111) 203239
(210) 183-2002
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 15.2.2005

(111) 204704
(210) 1794-2002
(732) World Wrestling Entertainment, Inc., 1241 East
Main Street, Stamford, CT 06902, US;
(580) 2.2.2005
(111)
(210)
(732)
(580)

204828
2204-2002
HF market s. r. o., 330 34 Plešnice čp. 25, CZ;
28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

204829
2205-2002
HF market s. r. o., 330 34 Plešnice čp. 25, CZ;
28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

204831
2456-2002
DYNA, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, SK;
16.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

204895
2313-2002
smart gmbh, Leibnizstrasse 2, 71032 Boeblingen, DE;
2.2.2005

(111) 204900
(210) 2368-2002
(732) SCREENVISION HOLDINGS, INC., 1411 Broadway, New York, NY 10018, US;
(580) 3.2.2005
(111)
(210)
(732)
(580)

204905
2396-2002
smart gmbh, Leibnizstrasse 2, 71032 Boeblingen, DE;
2.2.2005

(111) 203349
(210) 1736-2002
(732) Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, US;
(580) 4.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

204919
2457-2002
DYNA, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, SK;
16.2.2005

(111) 203509
(210) 324-2003
(732) SOLENS, s. r. o., Račianska 20, 839 20 Bratislava, SK;
(580) 16.2.2005

(111) 204973
(210) 2939-2002
(732) THE EDISON CONSULTING GROUP, spol.
s r. o., Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava, SK;
(580) 2.2.2005
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(111)
(210)
(732)
(580)

205311
3652-2002
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
28.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

205380
2314-2002
smart gmbh, Leibnizstrasse 2, 71032 Boeblingen, DE;
2.2.2005

(111) 206584
(210) 682-2001
(732) IVAX - CR a. s., Ostravská 29, 747 70 Opava - Komárov, CZ;
(580) 23.2.2005

(111) 206815
(210) 1429-2003
(732) Simea Piešťany, s. r. o., Mlynská 5026/26, 921 01
Piešťany, SK;
(580) 16.2.2005

(111) 207236
(210) 1749-2003
(732) EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o., Stredná 126,
059 91 Veľký Slavkov, SK;
(580) 16.2.2005

(111) 208113
(210) 1627-2003
(732) DARWELL, spol. s r. o., Hraničná 16, 821 05
Bratislava, SK;
(580) 2.2.2005

(111) 208117
(210) 1631-2003
(732) DARWELL, spol. s r. o., Hraničná 16, 821 05
Bratislava, SK;
(580) 2.2.2005

(111) 208254
(210) 2614-2003
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 15.2.2005

(111) 208255
(210) 2615-2003
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 15.2.2005

(111) 208312
(210) 734-2003
(732) Zentiva, a. s., U kabelovny 130, 102 37 Dolní
Měcholupy, Praha 10, CZ;
(580) 16.2.2005
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(111) 208335
(210) 2297-2003
(732) Simea Piešťany, s. r. o., Mlynská 5026/26, 921 01
Piešťany, SK;
(580) 16.2.2005

(111)
(210)
(732)
(580)

208680
2877-2003
DYNA, s. r. o., Alekšince 231, 951 22 Alekšince, SK;
28.2.2005
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Licenčné zmluvy registrované
(111)
(210)
(732)
(791)

162089
47841
James and George Stodart Limited, Dumbarton, GB;
Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down,
Bristol, GB;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 13.5.2004
(580) 23.2.2005

(111) 168422
(210) 57147
(732) Allied Domecq Spirits & Wine USA, Inc., Telegraph Road 30360, Bingham, MI 48025, US;
(791) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down,
Bristol, GB;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.4.2004
(580) 23.2.2005

(111) 173467
(210) 67784
(732) Allied Domecq Spirits & Wine USA, Inc., Telegraph Road 30360, Bingham, MI 48025, US;
(791) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down,
Bristol, GB;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.4.2004
(580) 23.2.2005

(111) 181582
(210) 2292-94
(732) FROMAGERIES BEL, 004 rue d'Anjou, 75008
Paris, FR;
(791) SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, Lastomírska 1,
071 01 Michalovce, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
(580) 7.2.2005

(111) 181842
(210) 1896-95
(732) Allied Domecq Spirits & Wine USA, Inc., Telegraph Road 30360, Bingham, MI 48025, US;
(791) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down,
Bristol, GB;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.4.2004
(580) 24.2.2005

(111) 181964
(210) 2381-93
(732) Allied Domecq Spirits & Wine USA, Inc., Telegraph Road 30360, Bingham, MI 48025, US;
(791) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down,
Bristol, GB;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 5.4.2004
(580) 24.2.2005

(111) 199061
(210) 296-2001
(732) FROMAGERIES BEL, 004 rue d'Anjou, 75008
Paris, FR;
(791) SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, Lastomírska 1,
071 01 Michalovce, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
(580) 7.2.2005

(111) 199062
(210) 297-2001
(732) FROMAGERIES BEL, 004 rue d'Anjou, 75008
Paris, FR;
(791) SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, Lastomírska 1,
071 01 Michalovce, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
(580) 7.2.2005

(111) 199063
(210) 298-2001
(732) FROMAGERIES BEL, 004 rue d'Anjou, 75008
Paris, FR;
(791) SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, Lastomírska 1,
071 01 Michalovce, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
(580) 7.2.2005

(111) 199064
(210) 299-2001
(732) FROMAGERIES BEL, 004 rue d'Anjou, 75008
Paris, FR;
(791) SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, Lastomírska 1,
071 01 Michalovce, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
(580) 7.2.2005

(111) 199065
(210) 300-2001
(732) FROMAGERIES BEL, 004 rue d'Anjou, 75008
Paris, FR;
(791) SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO, Lastomírska 1,
071 01 Michalovce, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
(580) 7.2.2005
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(111)
(210)
(732)
(791)

200723
3437-2000
MBT (Schweiz) AG, Vulkanstrasse 110, Zürich, CH;
EKKL športové povrchy, s. r. o., ul. 9 mája 15,
917 01 Trnava, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 13.12.2004
(580) 24.2.2005

(111) MOZ 413545
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) 206340
(210) 1092-2003
(732) ST. NICOLAUS, a. s., Ul. 1. mája č. 113, 031 28
Liptovský Mikuláš, SK;
(791) ST. NICOLAUS - trade, a. s., Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.7.2004
(580) 7.2.2005

(111) MOZ 418302
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) 208004
(210) 3660-2002
(732) MARESI Foodbroker GmbH, Meytensgasse 27,
1131 Viedeň, AT;
(791) IM-EX TRADING spol. s r. o., Mlynské Nivy 56,
824 52 Bratislava, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 13.12.2002
(580) 28.2.2005

(111) 208142
(210) 2220-2003
(732) Ing. Jaroslav VARGA, CSc. - IZOLA, Slnečnicová 380/5, 044 20 Malá Ida, SK;
(791) IZOLA Košice, s. r. o., Jarmočná 2, 040 01 Košice, SK;
Druh licencie: zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 14.12.2004
(580) 23.2.2005

(111) MOZ 222876
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 400444
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 479337
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005
(111) MOZ 490322
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005
(111) MOZ 490323
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005
(111) MOZ 541905
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005
(111) MOZ 573047
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005
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(111) MOZ 601831
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 649928
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 605001
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 655692
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 605002
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 660468
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 637061
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 660605
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 638809
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 666853
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 642035
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 677445
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 647399
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 684510
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005
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(111) MOZ 689102
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 796298
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 750467
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 805431
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 759340
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005
(111) MOZ 761657
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005
(111) MOZ 781625
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005
(111) MOZ 784347
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005
(111) MOZ 793804
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

(111) MOZ 806057
(732) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey, CH-1800, CH;
(791) Cereal Partners Slovak Republic, s. r. o., Košovská cesta 11, 971 27 Prievidza, SK;
Druh licencie: zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 3.11.2004
(580) 8.3.2005

308

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 4 - 2005 - SK (licenčné zmluvy registrované)

Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
(111) 170375
(210) 60009
(732) St. Nicolaus, a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(791) ST. NICOLAUS - trade, a. s., Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
31.10.2004
(580) 7.2.2005

(111) 180388
(210) 963-93
(732) St. Nicolaus, a. s., Ul. 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(791) ST. NICOLAUS - trade, a. s., Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
31.10.2004
(580) 7.2.2005

(111) 194514
(210) 1911-2000
(732) ST. NICOLAUS, a. s., 1. mája 113, 031 28 Liptovský Mikuláš, SK;
(791) ST. NICOLAUS - trade, a. s., Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
31.10.2004
(580) 7.2.2005

(111) 198607
(210) 3174-2000
(732) WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, CZ;
(791) Vinársky závod, s. r. o., Námestie slobody 5, 974 01
Banská Bystrica, SK;
Dátum ukončenia platnosti licenčnej zmluvy:
24.1.2005
(580) 22.2.2005
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Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111) 185882
(220) 11.1.1996
(800) 722 911
Dátum medzinárodného zápisu: 10.8.2004
Platnosť pre: CY, DK, EE, FI, GR, IE, LT, LV,
PT, SI, ES, SE, GB

(111) 204047
(220) 4.12.2002
(800) 840 824
Dátum medzinárodného zápisu: 15.7.2004
Platnosť pre: BX, CZ, DK, FI, FR, GR, HR, IE,
HU, DE, PL, PT, AT, ES, CH, SE, IT, GB

(111) 205696
(220) 1.10.2003
(800) 840 749
Dátum medzinárodného zápisu: 10.11.2004
Platnosť pre: BX, CZ, DK, EE, FI, FR, GR, IE,
HU, DE, PL, PT, AT, SI, ES, SE, IT, GB

(111) 206457
(220) 6.2.2004
(800) 836 299
Dátum medzinárodného zápisu: 12.10.2004
Platnosť pre: RO, IT, GB

(111) 206728
(220) 20.2.2004
(800) 839 527
Dátum medzinárodného zápisu: 6.8.2004
Platnosť pre: BX, BG, CZ, DK, FR, HR, LI, HU,
DE, PL, AT, RO, SI, YU, ES, CH, IT, UA, GB

(111) 206737
(220) 18.3.2004
(800) 839 431
Dátum medzinárodného zápisu: 6.8.2004
Platnosť pre: AM, AZ, BY, BG, CZ, DK, EE, FI,
GE, LT, LV, HU, MD, NO, PL, AT, RO, RU,
SE, UA

(111) 207699
(220) 3.6.2004
(800) 840 647
Dátum medzinárodného zápisu: 9.11.2004
Platnosť pre: CZ

(111) 207700
(220) 3.6.2004
(800) 840 646
Dátum medzinárodného zápisu: 9.11.2004
Platnosť pre: CZ

(111) 207701
(220) 3.6.2004
(800) 840 645
Dátum medzinárodného zápisu: 9.11.2004
Platnosť pre: CZ

(111) 207702
(220) 3.6.2004
(800) 840 644
Dátum medzinárodného zápisu: 9.11.2004
Platnosť pre: CZ

(111) 207703
(220) 3.6.2004
(800) 840 643
Dátum medzinárodného zápisu: 9.11.2004
Platnosť pre: CZ

(111) 207704
(220) 3.6.2004
(800) 839 013
Dátum medzinárodného zápisu: 9.11.2004
Platnosť pre: CZ, HU, AT

Zapísané ochranné známky nahradené medzinárodným zápisom ochranných známok
podľa článku 4 bis Madridskej dohody a článku 4 bis Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok

(881) 177221, 26.11.1996
Číslo medzinárodnej ochrannej známky: 756 875

310

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 4 - 2005 - SK (oznámenia - ochranné známky)

Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)

(210)

(210)

(210)

1985-2002
3135-2002
3136-2002

3137-2002
3138-2002
3434-2002

740-2003
899-2003
900-2003

2133-2003
2134-2003
3132-2003

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)
2444-98
155-2003
1064-2003

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

98294
99288
100208
100450
108044
119783
151524
151527
151575
155889
156046
156356
157125
160658
162222
162223
162338
162343
165889
169491
172718
172893
172950
172953

27.06.2004
15.06.2004
26.06.2004
13.06.2004
11.06.2004
29.06.2004
21.06.2004
21.06.2004
09.06.2004
12.06.2004
26.06.2004
20.06.2004
24.06.2004
16.12.2001
21.06.2004
19.06.2004
26.06.2004
25.06.2004
05.06.2004
30.07.2000
13.06.2004
20.01.2005
21.06.2004
09.06.2004

173742
175912
175913
176925
176927
177624
177625
177626
177848
178051
178052
178427
179005
179088
179183
179233
179324
179325
179331
179332
179530
179553
179652
179743

22.06.2004
15.06.2004
15.06.2004
15.06.2004
15.06.2004
27.06.2004
27.06.2004
27.06.2004
29.06.2004
23.06.2004
23.06.2004
03.06.2004
06.06.2004
29.06.2004
10.06.2004
08.06.2004
16.06.2004
16.06.2004
17.06.2004
17.06.2004
20.06.2004
21.06.2004
16.06.2004
17.06.2004

179773
179774
179835
179836
179997
180070
180123
180127
180128
180129
180235
180237
180238
180240
180351
180595
180598
180599
180601
180650
180651
180835
181002
181287

22.06.2004
22.06.2004
21.06.2004
21.06.2004
17.06.2004
13.06.2004
10.06.2004
23.06.2004
23.06.2004
30.06.2004
03.06.2004
06.06.2004
07.06.2004
09.06.2004
13.06.2004
14.06.2004
27.06.2004
28.06.2004
29.06.2004
29.06.2004
30.06.2004
16.06.2004
22.06.2004
16.06.2004

181288
181371
181372
181377
181545
181546
181546
181982
181983
181984
182383
182385
182776
182777
182778
183106
183612
184103
184641
184642
208114
208115
208116
208118

16.06.2004
20.06.2004
20.06.2004
29.06.2004
24.06.2004
27.06.2004
27.06.2004
13.06.2004
13.06.2004
14.06.2004
07.06.2004
14.06.2004
14.06.2004
20.06.2004
20.06.2004
29.06.2004
14.06.2004
28.07.2004
02.02.2005
02.02.2005
26.01.2005
26.01.2005
26.01.2005
26.01.2005
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Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb
(210) 301-2004
30 - ... smotanové zmrzliny, vodové zmrzliny,
mrazené ...
Vestník: 2/2005 - str. 164

(111) 208306
(210) 1699-2002
41 - ... módne agentúry, informácie o možnostiach rekreácie; informácie o ...
Vestník: 10/2004 - str. 98

(111) 208307
(210) 1700-2002
41 - ... módne agentúry, informácie o možnostiach rekreácie; informácie o ...
Vestník: 10/2004 - str. 99

(111) 208193
(210) 1713-2002
41 - ... módne agentúry, informácie o možnostiach rekreácie; informácie o ...
Vestník: 10/2004 - str. 100

(111) 208402
(210) 2994-2003
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu astmy.
Vestník: 10/2004 - str. 148

ČASŤ
ÚRADNÉ OZNAMY
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OZNAM
Skúšky patentových zástupcov
Úrad priemyselného vlastníctva SR oznamuje, že odborné skúšky patentových zástupcov (§ 6 zákona
č. 344/2004 Z.z.) a skúšky spôsobilosti na posúdenie právnych vedomostí patentového zástupcu Európskeho
spoločenstva (§ 7 zákona č. 344/2004 Z.z.) v roku 2005 budú v dňoch 8. a 9. novembra 2005.
Prihlášky sa prijímajú
do 31. júla 2005
na adrese: Úrad priemyselného vlastníctva SR, Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica.

