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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST.60)
(111)
(141)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(340)
(350)
(360)
(442)
(450)
(510)
(511)

(540)
(551)
(554)

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

(580) Dátum zápisu akejkoľvek transakcie v súvislosti
s prihláškou alebo zápisom ochrannej známky do
registra, napr. zmena majiteľa, zmena mena alebo
adresy, zrieknutie sa známky atď. (účinnosť)
(591) Údaje o uplatňovaných farbách
(641) Číslo, dátum podania, dátum seniority prihlášky
ochrannej známky spoločenstva, premenou ktorej
vznikla prihláška národnej ochrannej známky
(646) Číslo, dátum podania, dátum seniority ochrannej
známky spoločenstva, premenou ktorej vznikla
prihláška národnej ochrannej známky
(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)

462-2000
1181-2000
5140-2004
534-2005
1212-2005
1627-2005
1925-2005
2015-2005
2016-2005
2017-2005
2018-2005
2093-2005
2143-2005
2146-2005
2353-2005
2354-2005
2355-2005
2356-2005
2357-2005
2362-2005
2364-2005
2367-2005
2369-2005
5855-2005
5856-2005
5857-2005
5994-2005
6326-2005
127-2006
128-2006
178-2006
179-2006
180-2006
311-2006
418-2006
419-2006
420-2006
421-2006
422-2006
423-2006
424-2006
436-2006
451-2006
468-2006
488-2006
489-2006
490-2006
492-2006
493-2006
499-2006
500-2006
501-2006
502-2006
564-2006
681-2006
757-2006
763-2006
774-2006
775-2006
801-2006
802-2006
816-2006
837-2006

852-2006
857-2006
858-2006
859-2006
881-2006
889-2006
929-2006
930-2006
937-2006
938-2006
940-2006
965-2006
968-2006
984-2006
985-2006
986-2006
997-2006
998-2006
1005-2006
1021-2006
1022-2006
1023-2006
1024-2006
1031-2006
1033-2006
1036-2006
1039-2006
1060-2006
1065-2006
1094-2006
1096-2006
1097-2006
1098-2006
1101-2006
1102-2006
1104-2006
1107-2006
1108-2006
1109-2006
1110-2006
1112-2006
1113-2006
1114-2006
1115-2006
1118-2006
1119-2006
1130-2006
1131-2006
1132-2006
1162-2006
1167-2006
1168-2006
1169-2006
1170-2006
1185-2006
1191-2006
1192-2006
1193-2006
1195-2006
1196-2006
1199-2006
1201-2006
1202-2006

1205-2006
1206-2006
1209-2006
1265-2006
1266-2006
1267-2006
1270-2006
1272-2006
1277-2006
1278-2006
1279-2006
1281-2006
1282-2006
1284-2006
1319-2006
1320-2006
1364-2006
1366-2006
1367-2006
1368-2006
1369-2006
1370-2006
1371-2006
1376-2006
1377-2006
1380-2006
1382-2006
1383-2006
1384-2006
1385-2006
1386-2006
1387-2006
1389-2006
1390-2006
1394-2006
1395-2006
1396-2006
1397-2006
1398-2006
1400-2006
1401-2006
1402-2006
1403-2006
1404-2006
1405-2006
1406-2006
1407-2006
1408-2006
1409-2006
1410-2006
1411-2006
1414-2006
1415-2006
1417-2006
1418-2006
1419-2006
1421-2006
1425-2006
1426-2006
1427-2006
1431-2006
1432-2006
1433-2006

1437-2006
1444-2006
1445-2006
1446-2006
1456-2006
1457-2006
1458-2006
1522-2006
1542-2006
1543-2006
1546-2006
1547-2006
1567-2006
1570-2006
1571-2006
1572-2006
1573-2006
1574-2006
1575-2006
1576-2006
1577-2006
1578-2006
1579-2006
1580-2006
1581-2006
1588-2006
1591-2006
1592-2006
1600-2006
1601-2006
1875-2006
1876-2006
1994-2006
2061-2006
2075-2006
2078-2006
2085-2006
2087-2006
2105-2006
2108-2006
2109-2006
2116-2006
5064-2006
5264-2006
5280-2006
5283-2006
5284-2006
5289-2006
5366-2006
5428-2006
5429-2006
5430-2006
5431-2006
5456-2006
5457-2006
5458-2006
5462-2006
5487-2006
5578-2006
5585-2006
5586-2006
5587-2006
5588-2006
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(210)

(210)

(210)

(210)

5592-2006
5593-2006
5594-2006
5595-2006
5596-2006
5602-2006
5603-2006
5605-2006
5606-2006
5607-2006
5608-2006
5610-2006
5611-2006
5612-2006
5613-2006
5614-2006
5618-2006
5620-2006
5621-2006
5622-2006
5623-2006
5624-2006
5625-2006
5627-2006
5640-2006

5652-2006
5653-2006
5654-2006
5688-2006
5689-2006
5690-2006
5692-2006
5693-2006
5694-2006
5700-2006
5701-2006
5702-2006
5703-2006
5715-2006
5716-2006
5717-2006
5718-2006
5723-2006
5728-2006
5738-2006
5739-2006
5740-2006
5741-2006
5742-2006
5743-2006

5744-2006
5745-2006
5749-2006
5750-2006
5753-2006
5754-2006
5756-2006
5757-2006
5760-2006
5763-2006
5765-2006
5766-2006
5768-2006
5769-2006
5770-2006
5795-2006
5799-2006
5808-2006
5809-2006
5813-2006
5815-2006
5816-2006
5817-2006
5842-2006
5843-2006

5844-2006
5845-2006
5846-2006
5847-2006
5848-2006
5856-2006
5857-2006
5860-2006
5861-2006
5873-2006
5875-2006
5876-2006
5877-2006
5878-2006
5881-2006
5911-2006
5976-2006
5979-2006
5980-2006
5981-2006
5993-2006
6000-2006
6124-2006
6287-2006
6359-2006

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

462-2000
18.2.2000
32
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky
z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy na
výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje.

(540) VINIA
(731) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1181-2000
19.4.2000
1, 6, 9, 18, 20, 37
1 - Náplne do hasiacich prístrojov.
6 - Kovanie na nábytok, kovová vložka do postele, konštrukcie kovové stavebné, rebríky kovové, skladacie rebríky kovové, kovové sklopné
schodíky, kovové vešiakové háčiky, kovové dverové prahy, vonkajšie kovové rolety.
9 - Hasiace prístroje.
18 - Brašnárske výrobky okrem výrobkov patriacich do iných tried.
20 - Nábytok z dreva, kovu, plastov a ich vzájomných kombinácií; nábytok čalúnený, chromovaný i lakovaný, nábytok s drevenou alebo kovovou kostrou, stoly, stolíky, konferenčné stoly
a stolíky, toaletné a nočné stolíky, stolíky pod
kvetiny, pod televízory, pod video- a audiozariadenia, stoličky, kreslá, skladacie kreslá, skrine,
skrinky, regály a police, postele jedno- a dvojlôžkové, váľandy, matrace, kuchynský nábytok,
kuchynské linky a súpravy, garniže, lavice, sedačky pevné a odklápacie, vešiaky na šaty a kľúče, nábytok detský, nábytok do kúpeľní, pre sauny a plavárne, nábytok do zasadacích a konfe-
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renčných miestností, vešiakové háčiky s výnimkou kovových, kovové vešiaky na odevy, kovové
vešiaky na kľúče, interiérové rolety.
37 - Zámočnícke práce ako stavebná činnosť, čalúnnické a natieračské práce.
(540) KODRETA
(731) MK KODRETA, s. r. o., Javorinská 1092/2, 907 15
Myjava, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5140-2004
14.10.2004
16, 41, 42
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, prospekty, brožúry, písacie potreby.
41 - Školenie, vzdelávanie, organizovanie seminárov a konferencií, preverovanie odbornej spôsobilosti osôb.
42 - Podávanie odborných a záväzných stanovísk
pri splnení požiadaviek bezpečnosti technických
zariadení, osvedčovanie splnenia požiadaviek
bezpečnosti technických zariadení pre technické
zariadenia, materiál, dokumentáciu stavieb, technológie a prototypy strojov, vykonávanie prehliadok, skúšok a revízií technických zariadení ako
súčasť skúšok kvality, činnosť akreditovaného
inšpekčného orgánu, činnosť akreditovaného certifikačného orgánu na výrobky, systémy manažérstva a osoby, činnosť autorizovanej a notifikovanej osoby pri posudzovaní zhody metódou
certifikácie, posudzovania zhody, posudzovania
činností súvisiacich s výrobou určeného výrobku,
vykonávania inšpekcie a skúšania určených výrobkov, inžinierska a expertná činnosť v oblasti
technických zariadení, inžinierska a expertná činnosť v oblasti stavebníctva.
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(540) TECHNICKÁ INŠPEKCIA, a.s.
(731) Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56,
821 01 Bratislava, SK;

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

534-2005
24.3.2005
32, 39
32 - Pivo
39 - Preprava a doprava tovarov, balenie a skladovanie.

40 - Pílenie.
41 - Prekladateľské služby.
(540) ARCHÍV-SLUŽBY
(731) ARCHÍV-SLUŽBY s. r. o., Čsl. Armády 1117,
075 01 Trebišov, SK;

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

(540)

(731) Pilsberg, s. r. o., Murgašova 1, 058 80 Poprad, SK;

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

1212-2005
1.7.2005
9, 35, 37, 42
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, prístroje na nahrávanie,
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov, záznamové disky, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa, administratívne riadenie.
37 - Montážne a inštalačné služby, opravy.
42 - Obnovovanie počítačových báz dát, servis
počítačových programov.

(540)

(731) SASCO, s. r. o., Sekurisova 14, 841 02 Bratislava, SK;

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

1627-2005
6.9.2005
31, 35, 36, 37, 39, 40, 41
31 - Krmivo.
35 - Profesionálne obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo, odborné obchodné poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, reklama, reklamné agentúry, sekretárske služby, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre
iné podniky), prenájom kancelárskych strojov
a zariadenia, vedenie účtovných kníh, účtovníctvo.
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo), finančný lízing, realitné kancelárie, kancelárie zaoberajúce
sa inkasovaním pohľadávok, správcovstvo.
37 - Demolácia budov, prenájom stavebných strojov a zariadení, stavebníctvo (stavebná činnosť).
39 - Prenájom dopravných prostriedkov, skladovanie, skladovanie tovaru, skladovanie údajov
a dokumentov elektronicky uložených.

1925-2005
18.10.2005
3, 24, 25, 26, 30, 32
3 - Mydlá, parfumérie, vonné oleje, kozmetika,
vlasové vody, zubné pasty.
24 - Pokrývky vrátane cestovných pokrývok, posteľná bielizeň, textilný tovar nezaradený do iných
tried.
25 - Odevy, saká, nohavice, svetre, košele, obleky, sukne, plášte, kostýmy, mikiny, cvičebné úbory, odevné doplnky, kravaty, motýliky, šály, rukavice, klobúky, čiapky, ponožky, spodná bielizeň, blúzky, baretky, šatky, podkolienky, turistické odevy, pracovné odevy, odevy na voľný čas
najmä šport, obleky na plávanie, príležitostné oblečenie vrátane plaviek, športové oblečenie, nátelníky, tričká, pulóvre, kabáty, pyžamá, nočné
oblečenie, tepláky a teplákové súpravy, bundy
(letné a zimné), šaty, obuv, šnurovačky.
26 - Ozdobné stuhy, radové stužky, lemovky, výložky, náramenné pásky, spoločenské alebo spolkové ozdobné drobné predmety patriace do tejto
triedy.
30 - Múčne jedlá a chuťové prísady do jedla, raňajkové cereálie a cereálne potraviny na priamu
spotrebu vrátane výrobkov zo pšenice, žita, jačmeňa, kukurice, ovsa a ryže, výrobky z obilnín
obsahujúce čokoládu alebo čokoládovú príchuť
alebo inak ochutené, najmä medom a ovocím,
múka a obilné výrobky určené na ľudskú výživu,
napr. ovsené a kukuričné vločky, trvanlivé pekárske výrobky - müsli tyčinky, sypané müsli, kornfleksy, pukance, hriankové pečivo, vafle, lievance a ďalší pekársky tovar, sucháre a sušienky,
keksy, biskvity, oplátky, jemné pečivo a cukrovinky, zmrzliny, káva, čaj, kakao, cukor, ryža,
tapioky, ságo, kávové náhradky.
32 - Minerálne vody, stolové vody, limonády,
výrobky z minerálnych vôd pre výrobky tr. 32 - konkrétne pre minerálne vody, stolové vody,
limonády, pivá, šumivé nápoje, ovocné šťavy, sirupy, nealkoholické nápoje.

(540) HYDRALIFE
(731) Karlovarské minerální vody a. s., Horova 3, 360 21
Karlovy Vary, CZ;
(740) Slobodníková Alžbeta, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

2015-2005
31.10.2005
9, 16, 35, 38, 42
9 - Zvukové a obrazové nosiče.
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, novinky, periodiká, knihy, tlačoviny, publikácie.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, televízna reklama.
38 - Televízne vysielania.
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42 - Hosťovanie na počítačových stránkach, licencia práva duševného vlastníctva, spravovanie
autorských práv.
(540)

(591) červená, čierna, biela
(731) DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava, SK;

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

2016-2005
31.10.2005
9, 16, 35, 38, 42
9 - Zvukové a obrazové nosiče.
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, novinky, periodiká, knihy, tlačoviny, publikácie.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, televízna reklama.
38 - Televízne vysielania.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach, licencia práva duševného vlastníctva, spravovanie
autorských práv.

(540)

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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2018-2005
31.10.2005
9, 16, 35, 38, 42
9 - Zvukové a obrazové nosiče.
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, novinky, periodiká, knihy, tlačoviny, publikácie.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, televízna reklama.
38 - Televízne vysielania.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach, licencia práva duševného vlastníctva, spravovanie
autorských práv.

(540)

(591) žltá, biela
(731) DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava, SK;

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

2093-2005
10.11.2005
33, 35
33 - Vodka.
35 - Sprostredkovanie obchodu s vodkou, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s vodkou.

(540) TATRANSKÁ VODKA
(731) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(731) DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava, SK;

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

2017-2005
31.10.2005
9, 16, 35, 38, 42
9 - Zvukové a obrazové nosiče.
16 - Reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, novinky, periodiká, knihy, tlačoviny, publikácie.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, televízna reklama.
38 - Televízne vysielania.
42 - Hosťovanie na počítačových stránkach, licencia práva duševného vlastníctva, spravovanie
autorských práv.

(540)

(591) modrá, biela
(731) DYNEX, s. r. o., Tallerova 9, 811 02 Bratislava, SK;

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

2143-2005
18.11.2005
16, 33, 35
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, katalógy, papierové darčeky, 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, umelecké litografie, umelohmotné fólie na
balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
33 - Víno.
35 - Sprostredkovanie obchodu s vínom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s vínom; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav
na komerčné alebo reklamné účely, personálne
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poradenstvo, 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 oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky),
spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov a zvukovo-obrazo-vých
záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov.

(540)

(731) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

2146-2005
18.11.2005
16, 33, 35
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, katalógy, papierové darčeky, 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, umelecké litografie, umelohmotné fólie na
balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
33 - Víno.
35 - Sprostredkovanie obchodu s vínom, reklamná
činnosť, maloobchodná činnosť s vínom; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav na
komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, 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 oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov.

(540)

(591) zelená, biela
(731) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

(540)

2353-2005
19.12.2005
29, 35, 40
29 - Saláma ako trvanlivý tepelne neopracovaný
mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi,
sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených
tovarov; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

VÝCHODOKARPATSKÁ
SALÁMA

(731) MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

2354-2005
19.12.2005
29, 35, 40
29 - Saláma ako trvanlivý tepelne neopracovaný
mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi,
sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených
tovarov; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

(540) TIROL SALÁMA
(731) MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

2355-2005
19.12.2005
29, 35, 40
29 - Saláma ako trvanlivý tepelne neopracovaný
mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi,
sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených
tovarov; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

(540) VENEZIA SALÁMA
(731) MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

2356-2005
19.12.2005
29, 35, 40
29 - Saláma ako trvanlivý tepelne neopracovaný
mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi,
sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených
tovarov; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

(540) FLAMENCO SALÁMA
(731) MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

2357-2005
19.12.2005
29, 35, 40
29 - Klobása ako trvanlivý tepelne neopracovaný
mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi,
sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených
tovarov; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

(540) KOLONICKÁ KLOBÁSA
(731) MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

2362-2005
19.12.2005
29, 35, 40
29 - Saláma ako trvanlivý tepelne neopracovaný
mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi,
sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených
tovarov; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

(540) AUSTRIA SALÁMA
(731) MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

2364-2005
19.12.2005
29, 35, 40
29 - Saláma ako mäkký mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi,
sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených
tovarov; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

(540) PÁRTY SALÁMA
((731) MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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2367-2005
19.12.2005
29, 35, 40
29 - Párky ako mäkký mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi,
sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených
tovarov; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

(540) KINDER PÁRKY
(731) MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

2369-2005
19.12.2005
29, 35, 40
29 - Saláma ako trvanlivý tepelne neopracovaný
mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi,
sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených
tovarov; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa; údenie potravín.

(540) PANNONIA SALÁMA
(731) MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

5855-2005
6.7.2005
16, 35, 38, 39, 42
16 - Tlačené materiály, brožúry, učebnice, vzdelávacie a študijné tlačoviny patriace do tejto triedy, užívateľské a inštruktážne materiály, reklamné, inzertné a propagačné tlačoviny, databázové
produkty v papierovej forme, plagáty, bilbórdy,
tlačoviny všetkého druhu a ostatné polygrafické
výrobky patriace do tejto triedy, výrobky z papiera, papiernický tovar, obálky, listový papier, kalendáre, plánovacie záznamníky, gratulácie, fotografie, obrazy, reprodukcie umeleckých diel, knihy a knihárske výrobky, písacie potreby vrátane
písacích potrieb z drahých kovov a ich zliatin,
kancelárske výrobky s výnimkou nábytku, lepenka a kartonážne výrobky, etikety, spomienkové
propagačné predmety z papiera a plastov patriace
do tejto triedy, obaly a výrobky z plastov nezaradené do iných tried.
35 - Zhromažďovanie dát z oblasti prevádzky
námorných lodí.
38 - Šírenie elektronických tlačovín prostredníctvom elektronických médií.
39 - Služby v oblasti železničnej dopravy patriace do tejto triedy; poradenstvo pre lode nachádzajúce sa v núdzovej situácii.
42 - Navrhovania výroby, stavby, údržby a prevádzky lodí, strojového zariadenia, konštrukcií
a stavieb, overovanie spoľahlivosti konštrukcii
lodí a hodnotenie ich technického stavu a spôsobilosti podľa pravidiel a predpisov zostavených
a vydaných spoločnosťou na tento účel, inšpekcie
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rozvíjaní a dynamizovaní ich ľudských zdrojov,

lodí v zastúpení národných inštitúcií podľa medzinárodných predpisov a dohôd, dozor a kontrola plavidiel z hľadiska spoľahlivosti a bezpečnosti, poradenstvo v oblasti služieb zahrnutých
v tejto triede, výskum v oblasti služieb zahrnutých v tejto triede, rozbory paliva a maziva, výskum v oblasti strojárstva, služby v oblasti manažmentu kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce pri návrhu, výrobe, inštalácii, prevádzky a údržbe v oblasti prevádzky lodí; vývoj
a hodnotenie počítačového HW a SW vrátane
stanovenia systémov kritických pre bezpečnosť;
analýzy rizika, inšpekcie a nadväzné konzultácie,
overovanie a poradenstvo z technického hľadiska, analýza systémov a ich prevádzkovej bezpečnosti, ako i posúdenie a optimalizácia životnosti vlastného zariadenia, riadenie a nezávislé
overovanie spoľahlivosti, prevádzkových parametrov
a funkčnosti zariadení, expertízy riadiacich systémov, posudzovanie ich integrity a klasifikácia
podľa rizík všetko v oblasti dobývania, transportu a skladovania ropných produktov a zemného
plynu; hodnotenie miery rizika v oblasti strojárskych projektov.

školenia podnikových audítorov, poskytovanie
informácií o vzdelávaní pomocou počítačov, internetu a globálnych počítačových sietí, školenia
námorníkov.
42 - Služby v oblasti metodiky a certifikácie systémov manažmentu podľa medzinárodných noriem predovšetkým rady ISO, EN, ISO/TS, QS,
VDA, GMP, EMAS, AS, OHSAS, SafetyCert,
noriem týkajúcich sa hygienických štandardov,
HACCP a iných národných alebo špeciálnych
štandardov na základe akreditácie s výnimkou
štátneho skúšobníctva, realizácia certifikačných
auditov a vydávanie kontrolných osvedčení, poskytovanie komplexných služieb na zabezpečenie
záruky nezávadnosti a bezpečnosti exportovaných výrobkov podľa výrobných certifikácií ako
CE-marking, služby týkajúce sa certifikácie environmentálneho manažmentu, recyklácie odpadov,
systémov bezpečnosti práce a minimalizácie rizík
vrátane ostatných certifikácií vo výrobe, v obchodnej činnosti a v službách, nezávislá kontrola výrobkov a služieb vrátane expertízneho posudzovania zhody výrobkov, inžinierske služby v oblasti
certifikácií a súvisiacich služieb vrátane autorizovania a overovania pravosti certifikátov, certifikácia systémov riadenia a uskutočňovanie ich
hodnotenia, tvorba www prezentácií v oblasti certifikácie a súvisiacich služieb, poskytovanie informácií prostredníctvom počítačov, internetu a globálnych telekomunikačných sietí v oblasti certifikácie tovarov, služieb, odborného personálu a systémov riadenia a ostatných služieb zahrnutých
v tejto triede, nahrávanie počítačových
programov.

(540)

(591) modrá
(731) Lloyd's Register EMEA, Fenchurch Street 71,
EC 3M 4 BS Londýn, GB;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5856-2005
6.7.2005
9, 16, 38, 41, 42
9 - Počítačové programy.
16 - Tlačené materiály, brožúry, učebnice, vzdelávacie a študijné tlačoviny patriace do tejto triedy, užívateľské a inštruktážne materiály, reklamné, inzertné a propagačné tlačoviny, databázové
produkty v papierovej forme, plagáty, bilbórdy,
tlačoviny všetkého druhu a ostatné polygrafické
výrobky patriace do tejto triedy, výrobky z papiera, papiernický tovar, obálky, listový papier, kalendáre, plánovacie záznamníky, gratulácie, fotografie, obrazy, reprodukcie umeleckých diel, knihy a knihárske výrobky, písacie potreby vrátane
písacích potrieb z drahých kovov a ich zliatin,
kancelárske výrobky s výnimkou nábytku, lepenka a kartonážne výrobky, etikety, spomienkové
propagačné predmety z papiera a plastov patriace
do tejto triedy, obaly a výrobky z plastov nezaradené do iných tried.
38 - Šírenie elektronických tlačovín prostredníctvom elektronických médií; šírenie www prezentácií v oblasti certifikácie a súvisiacich služieb
ako telekomunikačná služba.
41 - Lektorská a edukačná činnosť, služby v oblasti vzdelávania a rekvalifikácie, organizovanie
a usporadúvanie vzdelávacích kurzov, školení,
seminárov, prednášok, kolokvií, sympózií, všetko
v oblasti certifikácie systémov riadenia a s cieľom pomôcť podnikom a iným organizáciám pri

(540)

LRQA Lloyd's Register
Quality Assurance

(731) Lloyd's Register EMEA, Fenchurch Street 71,
EC 3M 4 BS Londýn, GB;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5857-2005
6.7.2005
9, 16, 38, 41, 42
9 - Počítačové programy.
16 - Tlačené materiály, brožúry, učebnice, vzdelávacie a študijné tlačoviny patriace do tejto triedy, užívateľské a inštruktážne materiály, reklamné, inzertné a propagačné tlačoviny, databázové
produkty v papierovej forme, plagáty, bilbórdy,
tlačoviny všetkého druhu a ostatné polygrafické
výrobky patriace do tejto triedy, výrobky z papiera, papiernický tovar, obálky, listový papier, kalendáre, plánovacie záznamníky, gratulácie, fotografie, obrazy, reprodukcie umeleckých diel, knihy a knihárske výrobky, písacie potreby vrátane
písacích potrieb z drahých kovov a ich zliatin,
kancelárske výrobky s výnimkou nábytku, lepenka a kartonážne výrobky, etikety, spomienkové
propagačné predmety z papiera a plastov patriace
do tejto triedy, obaly a výrobky z plastov nezaradené do iných tried.
38 - Šírenie elektronických tlačovín prostredníctvom elektronických médií; šírenie www prezentácií v oblasti certifikácie a súvisiacich služieb
ako telekomunikačná služba.
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dzenom majetku a po osobách, poskytovania
41 - Lektorská a edukačná činnosť, služby v oblasti vzdelávania a rekvalifikácie, organizovanie
a usporadúvanie vzdelávacích kurzov, školení,
seminárov, prednášok, kolokvií, sympózií, všetko
v oblasti certifikácie systémov riadenia a s cieľom pomôcť podnikom a iným organizáciám pri
rozvíjaní a dynamizovaní ich ľudských zdrojov,
školenia podnikových audítorov, poskytovanie
informácií o vzdelávaní pomocou počítačov, internetu a globálnych počítačových sietí, školenia námorníkov.
42 - Služby v oblasti metodiky a certifikácie systémov manažmentu podľa medzinárodných noriem predovšetkým rady ISO, EN, ISO/TS, QS,
VDA, GMP, EMAS, AS, OHSAS, SafetyCert,
noriem týkajúcich sa hygienických štandardov,
HACCP a iných národných alebo špeciálnych
štandardov na základe akreditácie s výnimkou
štátneho skúšobníctva, realizácia certifikačných
auditov a vydávanie kontrolných osvedčení, poskytovanie komplexných služieb na zabezpečenie
záruky nezávadnosti a bezpečnosti exportovaných výrobkov podľa výrobných certifikácií ako
CE-marking, služby týkajúce sa certifikácie environmentálneho manažmentu, recyklácie odpadov, systémov bezpečnosti práce a minimalizácie
rizík vrátane ostatných certifikácií vo výrobe,
v obchodnej činnosti a v službách, nezávislá kontrola výrobkov a služieb vrátane expertízneho
posudzovania zhody výrobkov, inžinierske služby v oblasti certifikácií a súvisiacich služieb vrátane autorizovania a overovania pravosti certifikátov, certifikácia systémov riadenia a uskutočňovanie ich hodnotenia, tvorba www prezentácií
v oblasti certifikácie a súvisiacich služieb, poskytovanie informácií prostredníctvom počítačov,
internetu a globálnych telekomunikačných sietí
v oblasti certifikácie tovarov, služieb, odborného
personálu a systémov riadenia a ostatných služieb zahrnutých v tejto triede, nahrávanie počítačových
programov.

technických služieb spojených s ochranou majetku a osôb; poskytovanie informačných služieb,
hlavne v oblasti odcudzených automobilov a hmotného majetku.
(540) CARQUEST
(731) ROYAL DEFEND HOLDING, a. s., Ostrovského 3/253, Ženské domovy, 155 00 Praha, CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

(591) modrá
(731) RAVAGO Bratislava, spol. s r. o., Janoškova 10,
831 03 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

(591) červená
(731) Lloyd's Register EMEA, Fenchurch Street 71,
EC 3M 4 BS Londýn, GB;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5994-2005
2.9.2005
9, 12, 45
9 - Satelitné a mobilné komunikačné zariadenia
proti odcudzeniu motorových vozidiel.
12 - Zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu
motorových vozidiel, poplašné zabezpečovacie
zariadenia a prístroje pre motorové vozidlá, všetko patriace do tejto triedy.
45 - Zabezpečovanie ochrany automobilov, majetku, objektov a osôb prostredníctvom satelitných zabezpečovacích zariadení, pátrania po odcu-

6326-2005
8.12.2005
17, 19
17 - Izolačné materiály; výrobky z plastických
hmôt; guma ako surovina alebo polotovar; gutaperča; kaučuk, ako surovina alebo polotovar; výrobky z gumy, gutaperče a kaučuku.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového.

127-2006
23.1.2006
16, 35, 41
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), noviny, publikácie, plagáty.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie reklamných alebo náborových textov.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových, vydávanie kníh, vzdelávanie,
organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov.

(540) Strana zelených na Slovensku
(731) Timonity, s. r. o., Gelnická 18, 831 06 Bratislava,
SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

128-2006
23.1.2006
16, 35, 41
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), noviny, publikácie, plagáty.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
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níkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie reklamných alebo náborových textov.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie kníh, vzdelávanie,
organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov.

(540) Strana zelených
(731) Timonity, s. r. o., Gelnická 18, 831 06 Bratislava,
SK;

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

178-2006
30.1.2006
1, 6, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
1 - Stavebné lepidlá, cementové lepidlá, lepidlá
a spojivá na priemyselné účely, lepidlá na tapety,
lepidlá a spojivá na obkladačky, chemické látky
na prevzdušnenie betónu, konzervačné prípravky
a výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou
farieb a olejov, spojivá do betónu, chemikálie pre
priemysel, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo.
6 - Kovový stavebný materiál, kovové stavebné
obklady, kovové podpery, kovové vonkajšie rolety a žalúzie, kovové príchytky, klince, kovový
spojovací materiál, drobný železiarsky tovar, kovové brány, dvere, dverové zárubne, okná, okenice, písmena a číslovky z obyčajných kovov nie
ako tlačové znaky, kovové stavebné dielce, kovová dlažba, obalové nádoby z kovu, kovové palety, drôt, drôtené pletivo, kovové opisné a identifikačné tabuľky a štítky, kovové držadlá, rukoväti, kľučky, kovové dverové obloženie, kľúče,
klopadlá, kovové rozperky, stavebné kovanie, pánty, závesy, kovanie na nábytok a okná, kovové
lešenia, kovové lišty, laty, polotovary z obyčajných kovov, predovšetkým kovové profily, tyče,
rúrky, kovové potrubia, kovové rošty, kovové
sieťky proti hmyzu, kovové rámy na okná, kovové rámy na siete a sieťky, kovové kolieska na
nábytok, kovové neelektrické zámky, domové
zvončeky nie elektrické, figuríny z obyčajných
kovov, umelecké diela z obyčajných kovov, kovové škatule, skrinky, nádoby, kontajnery.
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové konštrukcie, nekovové konštrukčné materiály, nekovové nosníky, nekovové lešenia, asfalt, bitúmen,
asfaltové alebo bitúmenové potery, obaľované
živičné zmesi na stavebné účely, nekovové povlaky, nekovové pokryvy na strechy, nekovové
stavebné výrobky, nekovové stavebné prefabrikáty, baraky, búdy, nekovové konštrukcie bazénov, betón, betónové zmesi, prefabrikáty z betónu, betónové podpery, stĺpy, nekovové základné
konštrukcie pre budovy, cement, cementové platne, cementové potery a povlaky, suché stavebné
zmesi na výrobu alebo prípravu omietok, lepidiel, stierok alebo podlahových vrstiev a poterov,
nekovové debnenie, nekovová dlažba, nekovové
dlaždice, obkladačky, parketové a drevené dlážky, dosky, laty, stavebné drevo, hranoly, drevo
ako polotovar, strešné krokvy, nekovové rúry
a drenážne rúry a ich klapky a ventily, figuríny,
sochy, sošky z kameňa, betónu alebo mramoru,
nekovové sieťky proti hmyzu, kameň, kamenárske výrobky, kameniny pre stavebníctvo, nekovové komínové nadstavce, plášte, rúry, dymovo-

dy, stavebná malta, nekovový obkladový materiál na budovy, nekovové obklady stien, priečok,
prekladov, sadra, nekovové odkvapové rúry, rímsy, okenné sklo s výnimkou skla pre okná automobilov, nekovové okná, okenice, dvere, zárubne, vitrážové okná, omietky ako stavebný materiál, vonkajšie rolety nekovové a netextilné, nekovové schodiská, prenosné nekovové stavby,
nekovové stavebné krytiny, štrk, drvené kamenivo, vápno, tehly, nekovové stavebné tvárnice,
murovacia malta, murovacie nekovové tvárnice,
nekovové vodovodné potrubia, nekovové odbočky, prípojky potrubia, nekovové vystužovacie
materiály pre stavebníctvo, nekovové vonkajšie
plášte budov.
35 - Maloobchodné služby v oblasti stavebného
materiálu, stavebných výrobkov, stavebných prefabrikátov, omietok, náterových hmôt, izolačných
hmôt, zatepľovacích systémov, maloobchodné
služby v oblasti automobilov, dopravných strojov, stavebných strojov, stavebných zariadení,
maloobchodné služby v oblasti elektrického náradia, elektrických nástrojov, obrábacích strojov,
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom,
poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov,
reklamné činnosti, prenájom reklamných materiálov a priestorov, prenájom kancelárskych stro-jov
a zariadení, vedenie kartoték v počítači,
účtovníctvo, zbieranie a zoraďovanie údajov
v počítačových databázach, služby pozostávajúce
zo zaobstarania stavebných prác pre tretie osoby,
sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým so
stavebným materiálom, omietkami, lepidlami, náterovými hmotami, izolačnými hmotami, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
36 - Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti, realitné kancelárie, prenájom
obchodných priestorov, prenájom nehnuteľností,
správcovstvo, správa nehnuteľností, služby realitných kancelárií spojené so správou nehnuteľností, finančné služby vrátane faktoringu a forfajtingu, finančné analýzy, finančné informácie, poistenie, poradenstvo v oblasti poistenia, sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie
a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, výstavby
a budovanie závodov a tovární, budovanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, pozemných stavieb, ekologických stavieb, občianskych stavieb, dopravných stavieb, výstavba a budovanie plynovodov a produktovodov, čistenie
interiérov a exteriérov budov, izolovanie proti
vlhkosti, izolovanie stavieb, tepelné izolovanie
stavieb a budov, banské dobývanie, obkladanie
a dláždenie, interiérové a exteriérové maľovanie
a natieranie, štukovanie, sadrovanie, tapetovanie,
kladenie podláh, omietanie, omietanie stavebných
povrchov, natieranie a penetrovanie stavebných
povrchov, nanášanie podlahových poterov, vodoinštalačné služby, vŕtanie studní, montáž a opravy
výťahov, montovanie lešení, murárstvo, pokrý-
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vačské práce, demolácia budov, vŕtanie a búranie
betónu, dozor nad stavbami, kontrola stavebných
činností, služby stavbyvedúceho, asfaltovanie, montážne služby, opravy a údržba, montáž, inštalácia,
údržba a opravy strojov, prístrojov a zariadení,
predovšetkým vykurovacích, vodovodných, vodárenských, ventilačných, klimatizačných, protipožiarnych, zabezpečovacích, osvetľovacích systémov a zariadení, plynových zariadení, montáž
interiérov a interiérových prvkov, klampiarstvo
a inštalatérstvo, inštalácia, čistenie kotlov, prenájom stavebných strojov a zariadení, prenájom miešadiel a dopravníkov na stavebné zmesi, omietky
a malty, prenájom čistiacich strojov, montáž
a opravy meracej a regulačnej techniky, elektroinštalačné služby, služby autoservisov a pneuservisov, opravy motorových vozidiel, stavebné
informácie o údržbe a opravách, odborné poradenstvo v stavebníctve, odborné poradenstvo
v oblasti inštalácie a montáže interiérových prvkov, sprostredkovanie uvedených služieb, zámočnícke stavebné práce, stolárske stavebné práce.
39 - Prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, prenájom skladísk, doprava, prepravné služby, predovšetkým nákladná automobilová doprava, prenájom automobilov, dopravných prostriedkov, prenájom autodomiešavačov betónových
zmesí, rezervácia dopravy, preprava stavebného
materiálu, sprostredkovanie uvedených služieb.
40 - Kovoobrábanie, zámočníctvo - úprava kovových materiálov, spracovanie a úprava materiálov, stolárstvo - úprava drevených materiálov, likvidácia odpadu, spracovanie a recyklácia stavebného odpadu, brúsenie betónu, pokovovanie, prenájom generátorov, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu, zváranie.
41 - Výučba, vzdelávanie, školenia, výcvik predovšetkým v oblasti stavebníctva, kovoobrábania, zámočníctva, zvárania, inštalatérstva, zváračská škola, organizovanie kurzov, výcvikov, vydávanie časopisov, novín a iných periodických
publikácií s výnimkou vydávania reklamných
a náborových textov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Projektovanie stavieb, urbanistické plánovanie, poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní interiérov, architektonické poradenstvo, expertízy a
prieskumy ako inžinierske práce, štúdie technických projektov, geologické expertízy, geo-logický
prieskum, geodézia, priemyselné analýzy, vypracovanie stavebných výkresov, kontrola kvality,
prenájom počítačov, projektová činnosť, predovšetkým projektová činnosť v stavebníctve, spravovanie autorských práv, projektová činnosť v
investičnej výstavbe, projektovanie elektrických
zariadení a rozvodov, stavebný vývoj, strojársky
vývoj, vývoj stavebných technológií, vývoj stavebných prvkov a prefabrikátov, vývoj stavebných a strojových konštrukcií, materiálové skúšky, kalibrácia, fyzikálne mechanické skúšky stavebných hmôt a stavebných konštrukcií, defektoskopia, technický prieskum, revízie a skúšky
prevádzkových kotlov a tlakových nádob, revízie
a skúšky vyhradených plynových zariadení a tlakových nádob na plyny, revízie a skúšky
elektrických zariadení a bleskozvodov, revízie
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a skúšky tlakových nádob, revízie a skúšky rozvodných plynových zariadení, revízie a skúšky
zdvíhacích zariadení, revízie a skúšky tlakových
nádob, zememeračstvo, inštalácia počítačových
systémov, sprostredkovanie uvedených služieb.
(540)

(591) modrá, žltá, čierna, biela
(731) Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45
Košice, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

179-2006
30.1.2006
1, 6, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
1 - Stavebné lepidlá, cementové lepidlá, lepidlá
a spojivá na priemyselné účely, lepidlá na tapety,
lepidlá a spojivá na obkladačky, chemické látky
na prevzdušnenie betónu, konzervačné prípravky
a výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou
farieb a olejov, spojivá do betónu, chemikálie pre
priemysel, poľnohospodárstvo, záhradníctvo,
lesníctvo.
6 - Kovový stavebný materiál, kovové stavebné
obklady, kovové podpery, kovové vonkajšie rolety a žalúzie, kovové príchytky, klince, kovový
spojovací materiál, drobný železiarsky tovar, kovové brány, dvere, dverové zárubne, okná, okenice, písmena a číslovky z obyčajných kovov nie
ako tlačové znaky, kovové stavebné dielce, kovová dlažba, obalové nádoby z kovu, kovové palety, drôt, drôtené pletivo, kovové opisné
a identifikačné tabuľky a štítky, kovové držadlá,
rukoväti, kľučky, kovové dverové obloženie, kľúče, klopadlá, kovové rozperky, stavebné kovanie,
pánty, závesy, kovanie na nábytok a okná, kovové lešenia, kovové lišty, laty, polotovary z obyčajných kovov, predovšetkým kovové profily,
tyče, rúrky, kovové potrubia, kovové rošty, kovové sieťky proti hmyzu, kovové rámy na okná,
kovové rámy na siete a sieťky, kovové kolieska
na nábytok, kovové neelektrické zámky, domové
zvončeky nie elektrické, figuríny z obyčajných
kovov, umelecké diela z obyčajných kovov, kovové škatule, skrinky, nádoby, kontajnery.
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové konštrukcie, nekovové konštrukčné materiály, nekovové nosníky, nekovové lešenia, asfalt, bitúmen,
asfaltové alebo bitúmenové potery, obaľované
živičné zmesi na stavebné účely, nekovové povlaky, nekovové pokryvy na strechy, nekovové
stavebné výrobky, nekovové stavebné prefabrikáty, baraky, búdy, nekovové konštrukcie bazénov, betón, betónové zmesi, prefabrikáty z betónu, betónové podpery, stĺpy, nekovové základné
konštrukcie pre budovy, cement, cementové platne, cementové potery a povlaky, suché stavebné
zmesi na výrobu alebo prípravu omietok, lepidiel, stierok alebo podlahových vrstiev a poterov,
nekovové debnenie, nekovová dlažba, nekovové
dlaždice, obkladačky, parketové a drevené dlážky, dosky, laty, stavebné drevo, hranoly, dre-
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vo ako polotovar, strešné krokvy, nekovové rúry

a dláždenie, interiérové a exteriérové maľovanie

a drenážne rúry a ich klapky a ventily, figuríny,
sochy, sošky z kameňa, betónu alebo mramoru,
nekovové sieťky proti hmyzu, kameň, kamenárske výrobky, kameniny pre stavebníctvo, nekovové komínové nadstavce, plášte, rúry, dymovody, stavebná malta, nekovový obkladový materiál na budovy, nekovové obklady stien, priečok,
prekladov, sadra, nekovové odkvapové rúry, rímsy, okenné sklo s výnimkou skla pre okná automobilov, nekovové okná, okenice, dvere, zárubne, vitrážové okná, omietky ako stavebný materiál, vonkajšie rolety nekovové a netextilné, nekovové schodiská, prenosné nekovové stavby,
nekovové stavebné krytiny, štrk, drvené kamenivo, vápno, tehly, nekovové stavebné tvárnice,
murovacia malta, murovacie nekovové tvárnice,
nekovové vodovodné potrubia, nekovové odbočky, prípojky potrubia, nekovové vystužovacie
materiály pre stavebníctvo, nekovové vonkajšie
plášte budov.
35 - Maloobchodné služby v oblasti stavebného
materiálu, stavebných výrobkov, stavebných prefabrikátov, omietok, náterových hmôt, izolačných
hmôt, zatepľovacích systémov, maloobchodné
služby v oblasti automobilov, dopravných strojov, stavebných strojov, stavebných zariadení,
maloobchodné služby v oblasti elektrického náradia, elektrických nástrojov, obrábacích strojov,
kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom,
poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov,
reklamné činnosti, prenájom reklamných materiálov a priestorov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vedenie kartoték v počítači, účtovníctvo, zbieranie a zoraďovanie údajov
v počítačových databázach, služby pozostávajúce
zo zaobstarania stavebných prác pre tretie osoby,
sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým so
stavebným materiálom, omietkami, lepidlami,
náterovými hmotami, izolačnými hmotami, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
36 - Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti, realitné kancelárie, prenájom
obchodných priestorov, prenájom nehnuteľností,
správcovstvo, správa nehnuteľností, služby realitných kancelárií spojené so správou nehnuteľností, finančné služby vrátane faktoringu a forfajtingu, finančné analýzy, finančné informácie, poistenie, poradenstvo v oblasti poistenia, sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie
a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, výstavby
a budovanie závodov a tovární, budovanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, pozemných stavieb, ekologických stavieb, občianskych
stavieb, dopravných stavieb, výstavba a budovanie plynovodov a produktovodov, čistenie interiérov a exteriérov budov, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, tepelné izolovanie stavieb a budov, banské dobývanie, obkladanie

a natieranie, štukovanie, sadrovanie, tapetovanie,
kladenie podláh, omietanie, omietanie stavebných
povrchov, natieranie a penetrovanie stavebných
povrchov, nanášanie podlahových poterov, vodoinštalačné služby, vŕtanie studní, montáž a opra-vy
výťahov, montovanie lešení, murárstvo, pokrývačské práce, demolácia budov, vŕtanie a búranie
betónu, dozor nad stavbami, kontrola stavebných
činností, služby stavbyvedúceho, asfaltovanie,
montážne služby, opravy a údržba, montáž, inštalácia, údržba a opravy strojov, prístrojov a zariadení, predovšetkým vykurovacích, vodovodných,
vodárenských, ventilačných, klimatizačných,
protipožiarnych, zabezpečovacích, osvetľovacích
systémov a zariadení, plynových zariadení, montáž interiérov a interiérových prvkov, klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia, čistenie kotlov,
prenájom
stavebných
strojov
a zariadení, prenájom miešadiel a dopravníkov
na stavebné zmesi, omietky a malty, prenájom
čistiacich strojov, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, elektroinštalačné služby, služby autoservisov a pneuservisov, opravy motorových vozidiel, stavebné informácie o údržbe
a opravách, odborné poradenstvo v stavebníctve,
odborné poradenstvo v oblasti inštalácie a montáže interiérových prvkov, sprostredkovanie uvedených služieb, zámočnícke stavebné práce, stolárske stavebné práce.
39 - Prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, prenájom skladísk, doprava, prepravné
služby, predovšetkým nákladná automobilová
doprava, prenájom automobilov, dopravných
prostriedkov, prenájom autodomiešavačov betónových zmesí, rezervácia dopravy, preprava stavebného materiálu, sprostredkovanie uvedených
služieb.
40 - Kovoobrábanie, zámočníctvo - úprava kovových materiálov, spracovanie a úprava materiálov, stolárstvo - úprava drevených materiálov,
likvidácia odpadu, spracovanie a recyklácia stavebného odpadu, brúsenie betónu, pokovovanie,
prenájom generátorov, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu, zváranie.
41 - Výučba, vzdelávanie, školenia, výcvik predovšetkým v oblasti stavebníctva, kovoobrábania, zámočníctva, zvárania, inštalatérstva, zváračská škola, organizovanie kurzov, výcvikov,
vydávanie časopisov, novín a iných periodických
publikácií s výnimkou vydávania reklamných
a náborových textov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
42 - Projektovanie stavieb, urbanistické plánovanie, poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní interiérov, architektonické poradenstvo, expertízy a
prieskumy ako inžinierske práce, štúdie technických projektov, geologické expertízy, ge-ologický
prieskum, geodézia, priemyselné analýzy, vypracovanie stavebných výkresov, kontrola kvality,
prenájom počítačov, projektová činnosť, predovšetkým projektová činnosť v stavebníctve, spravovanie autorských práv, projektová činnosť v
investičnej výstavbe, projektovanie elektrických
zariadení a rozvodov, stavebný vývoj, strojársky
vývoj, vývoj stavebných technológií, vývoj sta-
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vývoj

cementové potery a povlaky, suché stavebné

stavebných a strojových konštrukcií, materiálové
skúšky, kalibrácia, fyzikálne mechanické skúšky
stavebných hmôt a stavebných konštrukcií, defektoskopia, technický prieskum, revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
a tlakových nádob na plyny, revízie a skúšky
elektrických zariadení a bleskozvodov, revízie
a skúšky tlakových nádob, revízie a skúšky rozvodných plynových zariadení, revízie a skúšky
zdvíhacích zariadení, revízie a skúšky tlakových
nádob, zememeračstvo, inštalácia počítačových
systémov, sprostredkovanie uvedených služieb.

zmesi na výrobu alebo prípravu omietok, lepidiel, stierok alebo podlahových vrstiev a poterov,
nekovové debnenie, nekovová dlažba, nekovové
dlaždice, obkladačky, parketové a drevené dlážky, dosky, laty, stavebné drevo, hranoly, drevo
ako polotovar, strešné krokvy, nekovové rúry
a drenážne rúry a ich klapky a ventily, figuríny,
sochy, sošky z kameňa, betónu alebo mramoru,
nekovové sieťky proti hmyzu, kameň, kamenárske výrobky, kameniny pre stavebníctvo, nekovové komínové nadstavce, plášte, rúry, dymovody, stavebná malta, nekovový obkladový materiál na budovy, nekovové obklady stien, priečok,
prekladov, sadra, nekovové odkvapové rúry, rímsy, okenné sklo s výnimkou skla pre okná automobilov, nekovové okná, okenice, dvere, zárubne, vitrážové okná, omietky ako stavebný materiál, vonkajšie rolety nekovové a netextilné, nekovové schodiská, prenosné nekovové stavby,
nekovové stavebné krytiny, štrk, drvené kamenivo, vápno, tehly, nekovové stavebné tvárnice,
murovacia malta, murovacie nekovové tvárnice,
nekovové vodovodné potrubia, nekovové odbočky, prípojky potrubia, nekovové vystužovacie
materiály pre stavebníctvo, nekovové vonkajšie
plášte budov.
35 - Maloobchodné služby v oblasti stavebného
materiálu, stavebných výrobkov, stavebných prefabrikátov, omietok, náterových hmôt, izolačných hmôt, zatepľovacích systémov, maloobchodné služby v oblasti automobilov, dopravných strojov, stavebných strojov, stavebných zariadení, maloobchodné služby v oblasti elektrického náradia, elektrických nástrojov, obrábacích
strojov, kancelárie zaoberajúce sa dovozom
a vývozom, poradenstvo v obchodnej činnosti,
obchodné alebo podnikateľské informácie, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, reklamné činnosti, prenájom reklamných materiálov a priestorov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, vedenie kartoték v počítači, účtovníctvo, zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach, služby pozostávajúce zo zaobstarania stavebných prác pre tretie
osoby, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým so
stavebným materiálom, omietkami, lepidlami, náterovými hmotami, izolačnými hmotami, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
36 - Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľnosti, realitné kancelárie, prenájom
obchodných priestorov, prenájom nehnuteľností,
správcovstvo, správa nehnuteľností, služby realitných kancelárií spojené so správou nehnuteľností, finančné služby vrátane faktoringu a forfajtingu, finančné analýzy, finančné informácie, poistenie, poradenstvo v oblasti poistenia, sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie
a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
37 - Stavebníctvo, stavebné činnosti, výstavby
a budovanie závodov a tovární, budovanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, pozem-

vebných

prvkov

a

prefabrikátov,

(540)

(731) Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45
Košice, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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180-2006
30.1.2006
1, 6, 19, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
1 - Stavebné lepidlá, cementové lepidlá, lepidlá
a spojivá na priemyselné účely, lepidlá na tapety,
lepidlá a spojivá na obkladačky, chemické látky
na prevzdušnenie betónu, konzervačné prípravky
a výrobky na konzervovanie betónu s výnimkou
farieb a olejov, spojivá do betónu, chemikálie pre
priemysel, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo.
6 - Kovový stavebný materiál, kovové stavebné
obklady, kovové podpery, kovové vonkajšie rolety a žalúzie, kovové príchytky, klince, kovový
spojovací materiál, drobný železiarsky tovar, kovové brány, dvere, dverové zárubne, okná, okenice, písmena a číslovky z obyčajných kovov nie
ako tlačové znaky, kovové stavebné dielce, kovová dlažba, obalové nádoby z kovu, kovové palety, drôt, drôtené pletivo, kovové opisné a identifikačné tabuľky a štítky, kovové držadlá, rukoväti, kľučky, kovové dverové obloženie, kľúče,
klopadlá, kovové rozperky, stavebné kovanie,
pánty, závesy, kovanie na nábytok a okná, kovové lešenia, kovové lišty, laty, polotovary z obyčajných kovov, predovšetkým kovové profily,
tyče, rúrky, kovové potrubia, kovové rošty, kovové sieťky proti hmyzu, kovové rámy na okná,
kovové rámy na siete a sieťky, kovové kolieska
na nábytok, kovové neelektrické zámky, domové
zvončeky nie elektrické, figuríny z obyčajných
kovov, umelecké diela z obyčajných kovov, kovové škatule, skrinky, nádoby, kontajnery.
19 - Nekovový stavebný materiál, nekovové konštrukcie, nekovové konštrukčné materiály, nekovové nosníky, nekovové lešenia, asfalt, bitúmen,
asfaltové alebo bitúmenové potery, obaľované živičné zmesi na stavebné účely, nekovové povlaky, nekovové pokryvy na strechy, nekovové stavebné výrobky, nekovové stavebné prefabrikáty,
baraky, búdy, nekovové konštrukcie bazénov, betón, betónové zmesi, prefabrikáty z betónu, betónové podpery, stĺpy, nekovové základné konštrukcie pre budovy, cement, cementové platne,
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ných stavieb, ekologických stavieb, občianskych
stavieb, dopravných stavieb, výstavba a budovanie plynovodov a produktovodov, čistenie interiérov a exteriérov budov, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, tepelné izolovanie stavieb a budov, banské dobývanie, obkladanie a dláždenie, interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, štukovanie, sadrovanie, tapetovanie, kladenie podláh, omietanie, omietanie stavebných
povrchov, natieranie a penetrovanie stavebných
povrchov, nanášanie podlahových poterov, vodoinštalačné služby, vŕtanie studní, montáž a opra-vy
výťahov, montovanie lešení, murárstvo, pokrývačské práce, demolácia budov, vŕtanie a búranie
betónu, dozor nad stavbami, kontrola stavebných
činností, služby stavbyvedúceho, asfaltovanie,
montážne služby, opravy a údržba, mon-táž, inštalácia, údržba a opravy strojov, prístrojov a zariadení, predovšetkým vykurovacích, vodovodných, vodárenských, ventilačných, klimatizačných, protipožiarnych, zabezpečovacích,
osvetľovacích systémov a zariadení, plynových
zariadení, montáž interiérov a interiérových prvkov, klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia, čistenie kotlov, prenájom stavebných strojov
a zariadení, prenájom miešadiel a dopravníkov
na stavebné zmesi, omietky a malty, prenájom
čistiacich strojov, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky, elektroinštalačné služby, služby autoservisov a pneuservisov, opravy motorových vozidiel, stavebné informácie o údržbe
a opravách, odborné poradenstvo v stavebníctve,
odborné poradenstvo v oblasti inštalácie a montáže interiérových prvkov, sprostredkovanie uvedených služieb, zámočnícke stavebné práce, stolárske stavebné práce.
39 - Prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, prenájom skladísk, doprava, prepravné služby, predovšetkým nákladná automobilová doprava, prenájom automobilov, dopravných prostriedkov, prenájom autodomiešavačov betónových zmesí, rezervácia dopravy, preprava stavebného materiálu, sprostredkovanie uvedených
služieb.
40 - Kovoobrábanie, zámočníctvo - úprava kovových materiálov, spracovanie a úprava materiálov, stolárstvo - úprava drevených materiálov,
likvidácia odpadu, spracovanie a recyklácia stavebného odpadu, brúsenie betónu, pokovovanie,
prenájom generátorov, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu, zváranie.
41 - Výučba, vzdelávanie, školenia, výcvik predovšetkým v oblasti stavebníctva, kovoobrábania, zámočníctva, zvárania, inštalatérstva, zváračská škola, organizovanie kurzov, výcvikov,
vydávanie časopisov, novín a iných periodických
publikácií s výnimkou vydávania reklamných
a náborových textov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
42 - Projektovanie stavieb, urbanistické plánovanie, poradenstvo pri navrhovaní a zariaďovaní interiérov, architektonické poradenstvo, expertízy a
prieskumy ako inžinierske práce, štúdie technických projektov, geologické expertízy, ge-ologický
prieskum, geodézia, priemyselné analýzy, vypra-

covanie

stavebných

výkresov,

kontrola

kvality, prenájom počítačov, projektová činnosť,
predovšetkým projektová činnosť v stavebníctve,
spravovanie autorských práv, projektová činnosť
v investičnej výstavbe, projektovanie elektrických zariadení a rozvodov, stavebný vývoj, strojársky vývoj, vývoj stavebných technológií, vývoj stavebných prvkov a prefabrikátov, vývoj
stavebných a strojových konštrukcií, materiálové
skúšky, kalibrácia, fyzikálne mechanické skúšky
stavebných hmôt a stavebných konštrukcií, defektoskopia, technický prieskum, revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob, revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
a tlakových nádob na plyny, revízie a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov, revízie a skúšky tlakových nádob, revízie a skúšky rozvodných
plynových zariadení, revízie a skúšky zdvíhacích
zariadení, revízie a skúšky tlakových nádob, zememeračstvo, inštalácia počítačových systémov,
sprostredkovanie uvedených služieb.
(540)

(731) Inžinierske stavby, a.s., Priemyselná 7, 042 45
Košice, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

311-2006
17.2.2006
9
9 - Prístroje fotografické, filmové, optické prístroje na záznam, prevod a reprodukciu zvuku
a obrazu, magnetické nosiče zvukových záznamov, prístroje určené na zábavu a iba na použitie
s televíznym prijímačom, počítačový softvér,
programy operačných systémov, informácie a záznamy na nosičoch na elektronické čítanie dát,
elektronické publikácie - periodické a neperiodické, zariadenie na spracovávanie dát, prístroje
a nástroje na spätné vyhľadávanie, uchovávanie,
vkladanie, vyberanie, spracovanie, zobrazovanie
a prenos dát alebo informácií pre osobné počítače, počítačový hardvér a mikroprogramové vybavenie, modemy, vizuálne zobrazovacie jednotky, pamäťové karty a dátové nosiče na použitie
v súvislosti s uvedeným tovarom, tlačiarne, monitory, terminály, klávesnice, základné dosky, napájacie zdroje, diskety, floppy mechaniky, pevné
disky, telekomunikačná technika, kopírovacia
a iná kancelárska technika, digitálna fotografická
technika a časti a príslušenstvo k všetkému uvedenému tovaru uvedenému v tejto triede.

(540)

(591) modrá, zelená, červená, oranžová, čierna
(731) CP Internet, s. r. o., Hattalova 12, 831 06 Bratislava, SK;
(740) Čižmárová Alžbeta, Mgr., Bratislava, SK;
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(740) Dobiáš Jakub, Trenčín - Opatová, SK;

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

418-2006
3.3.2006
35, 41
35 - Organizovanie výstav (komerčných alebo reklamných), organizovanie medzinárodných výstav
a veľtrhov na reklamné účely.
41 - Služby v odbore spoločenskej zábavy, organizovanie predstavení, živých vystúpení, usporadúvanie spoločenských večerov, galavečerov,
organizovanie sprievodných programov v rámci
výstav, organizovanie výstav a veľtrhov s výnimkou komerčných alebo reklamných.

(540)

421-2006
3.3.2006
35, 41
35 - Organizovanie výstav (komerčných alebo reklamných), organizovanie medzinárodných výstav
a veľtrhov na reklamné účely.
41 - Služby v odbore spoločenskej zábavy, organizovanie predstavení, živých vystúpení, usporiadanie spoločenských večerov, galavečerov, organizovanie sprievodných programov v rámci výstav, organizovanie výstav a veľtrhov s výnimkou komerčných alebo reklamných.

(540)

(591) čierna, červená
(731) Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43, 911 40
Trenčín, SK;
(740) Dobiáš Jakub, Trenčín - Opatová, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

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

419-2006
3.3.2006
35, 41
35 - Organizovanie výstav (komerčných alebo reklamných), organizovanie medzinárodných výstav
a veľtrhov na reklamné účely.
41 - Služby v odbore spoločenskej zábavy, organizovanie predstavení, živých vystúpení, usporiadanie spoločenských večerov, galavečerov, organizovanie sprievodných programov v rámci výstav, organizovanie výstav a veľtrhov s výnimkou komerčných alebo reklamných.

(591) čierna, modrá
(731) Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43, 911 40
Trenčín, SK;
(740) Dobiáš Jakub, Trenčín - Opatová, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

422-2006
3.3.2006
35, 41
35 - Organizovanie výstav (komerčných alebo reklamných), organizovanie medzinárodných výstav
a veľtrhov na reklamné účely.
41 - Služby v odbore spoločenskej zábavy, organizovanie predstavení, živých vystúpení, usporiadanie spoločenských večerov, galavečerov, organizovanie sprievodných programov v rámci výstav, organizovanie výstav a veľtrhov s výnimkou komerčných alebo reklamných.

(540)

(591) modrá, fialová
(731) Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43, 911 40
Trenčín, SK;
(740) Dobiáš Jakub, Trenčín - Opatová, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

420-2006
3.3.2006
35, 41
35 - Organizovanie výstav (komerčných alebo reklamných), organizovanie medzinárodných výstav a veľtrhov na reklamné účely.
41 - Služby v odbore spoločenskej zábavy, organizovanie predstavení, živých vystúpení, usporiadanie spoločenských večerov, galavečerov, organizovanie sprievodných programov v rámci výstav, organizovanie výstav a veľtrhov s výnimkou komerčných alebo reklamných.

(591) bledomodrá, tmavomodrá, červená
(731) Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43, 911 40
Trenčín, SK;
(740) Dobiáš Jakub, Trenčín - Opatová, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)
(540)
(591) zelená
(731) Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43, 911 40
Trenčín, SK;

423-2006
3.3.2006
35, 41
35 - Organizovanie výstav (komerčných alebo reklamných), organizovanie medzinárodných výstav
a veľtrhov na reklamné účely.
41 - Služby v odbore spoločenskej zábavy, organizovanie predstavení, živých vystúpení, usporiadanie spoločenských večerov, galavečerov, organizovanie sprievodných programov v rámci výstav, organizovanie výstav a veľtrhov s výnimkou komerčných alebo reklamných.
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(591) žltá, čierna
(731) Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43, 911 40
Trenčín, SK;
(740) Dobiáš Jakub, Trenčín - Opatová, SK;

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

424-2006
3.3.2006
35, 41
35 - Organizovanie výstav (komerčných alebo reklamných), organizovanie medzinárodných výstav
a veľtrhov na reklamné účely.
41 - Služby v odbore spoločenskej zábavy, organizovanie predstavení, živých vystúpení, usporiadanie spoločenských večerov, galavečerov, organizovanie sprievodných programov v rámci výstav, organizovanie výstav a veľtrhov s výnimkou komerčných alebo reklamných.

(591) zelená
(731) Timonity, s. r. o., Gelnická 18, 831 06 Bratislava,
SK;

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

(540)

468-2006
10.3.2006
35, 38, 41, 42
35 - Poradenstvo obchodné alebo podnikateľské,
obchodný manažment; poradenské služby v oblasti
obchodného alebo podnikateľského riadenia.
38 - Počítačová komunikácia, pošta (elektronická).
41 - Školenie, vyučovanie, vzdelávanie.
42 - Poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru
a softvéru; prenájom počítačov; prenájom softvéru; expertné služby v oblasti informačných systémov; bezpečnostné audity informačných systémov; služby integrácie informačných systémov, analýzy a projektovanie v oblasti informačných systémov.

(540) Softec
(731) Softec, spol. s r.o., Kutuzovova 23, 831 03 Bratislava, SK;
(591) čierna, žltá
(731) Výstavisko TMM, a. s., Pod Sokolicami 43, 911 40
Trenčín, SK;
(740) Dobiáš Jakub, Trenčín - Opatová, SK;

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

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

436-2006
6.3.2006
30
30 - Müsli - müsli zmesi, zmesi obilných vločiek,
extrudovaných granulovaných výrobkov rôzneho
zloženia, tvarov a príchutí.

(540) Vlára
(731) Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná 18, 914 41 Nemšová, SK;

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

451-2006
8.3.2006
16, 35, 41
16 - Tlačoviny, časopisy (periodiká), noviny, publikácie, plagáty.
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie reklamných textov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie reklamných alebo náborových textov.
41 - Vydávanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových; vydávanie kníh; vzdelávanie;
organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov.

(540)
(540)

488-2006
13.3.2006
6, 17, 19, 20, 22, 37
6 - Kovové kovania na okná a dvere, kovové
kľučky dverí, dverové pánty, dverové závesy, dverové obrtlíky (závory), okenné závory, kovové
zarážky dverí, klopadlá na dvere, kovové závory
na okná, kovové vráta, kovové závory na okná,
kovové vráta, kovové brány, kovové dverové zárubne, kovové dverové rámy, kovové okenice,
kovové odkvapové rúry, kovové žalúzie, oceľové
rolety, kovové vonkajšie rolety a žalúzie, kovové
markízy.
17 - Polotovary z plastických hmôt, tesniace materiály, upchávacie materiály, izolačné materiály,
tesnenia dverí a okien.
19 - Okná a dvere najmä z plastu, okenice s výnimkou kovových, okenné rámy s výnimkou kovových, kovanie na okná s výnimkou kovových,
dverové prahy s výnimkou kovových, výplne
dverí s výnimkou kovových, dverové (krídlové)
okná s výnimkou kovových, dverové zárubne
s výnimkou kovových, zhrňovacie plastové dvere, brány s výnimkou kovových, vráta s výnimkou kovových, stavebné sklo, okenné tabuľové
sklo, netrieštivé (drôtené) sklo, mozaikové sklo,
vitrážové sklo, žalúzie s výnimkou kovových, rolety vonkajšie s výnimkou kovových a textilných, markízy s výnimkou kovových, sieťky proti hmyzu s výnimkou kovových.
20 - Rolety, valce pre rolety, žalúzie (interiérové,
bytové) klopadlá na dvere, dverové kovanie s výnimkou kovového, okenné lištové žalúzie, rolety
zo syntetických materiálov.
22 - Markízy z textilných a syntetických materiálov.
37 - Montážne a opravárske práce týkajúce sa okien,
dverí, brán, vrát, žalúzií a roliet, murárstvo.
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41 - Organizovanie a usporadúvanie športových
súťaží, najmä cyklistických pretekov, zábava
a pobavenie s tým spojené, organizovanie spoločensko-kultúrnych akcií, usporadúvanie zábavných súťaží, organizovanie a vedenie odborných

(731) EURO JORDÁN, s. r. o., Námestie Mieru 243,
908 51 Holíč, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

489-2006
13.3.2006
17, 19
17 - Tepelne izolačný materiál zo skleného alebo
kamenného vlákna.
19 - Dosky, zvitky z tepelne izolačného materiálu
predovšetkým zo sklených alebo kamenných vlákien.

(540) ISOWOOL
(731) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

kurzov, školení, seminárov, vydávanie elektronických časopisov, vydávanie katalógov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených v tejto triede.
(540) DEKBIKE
(731) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;

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

490-2006
13.3.2006
17, 19
17 - Tepelne izolačný materiál zo skleného alebo
kamenného vlákna.
19 - Dosky, zvitky z tepelne izolačného materiálu
predovšetkým zo sklených alebo kamenných
vlákien.

(540) DEKWOOL
(731) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

492-2006
13.3.2006
16, 25, 35, 41
16 - Periodické a neperiodické publikácie, tlačoviny, časopisy, plagáty, letáky, knihy, brožúry,
katalógy, diáre, záznamníky, zápisníky, zošity, prospekty, kalendáre, pohľadnice, vývesky, mapy,
etikety, obaly z papiera a z plastov patriace do
tejto triedy, písacie potreby, reklamné, propagačné a informačné materiály na báze papiera a plastovpatriace do tejto triedy, fotografie, obrazy, obtlačky, pečiatky, utierky, obrúsky, obrusy, šatky,
vreckovky - všetko z papiera, stojany na kancelárske potreby, puzdrá na písacie potreby, spomienkové predmety z papiera, kancelársky papier, kancelárske potreby patriace do tejto triedy
a iné papiernické a polygrafické výrobky v rámci
tejto triedy.
25 - Športové odevy a odevy na voľný čas, tričká, mikiny, svetre, bundy, trenírky, šortky, plavky, nohavice, šiltovky, čiapky a šaty, topánky,
rukavice, dresy, pláštenky.
35 - Reklamná, inzertná, propagačná a marketingové činnosť, poskytovanie priestoru na inzerciu,
usporadúvanie predajných výstav a komerčných
veľtrhov s cieľom propagácie výrobkov, správa
obchodných záujmov tretích osôb, sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy a obchodu,
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
uvedených v tejto triede.
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(540)

493-2006
13.3.2006
9, 25, 28, 35
9 - Ochranné prilby na šport, helmy a hokejové
prilby, okuliare na šport, ochranné okuliare proti
slnku, mrazu a vetru, slnečné okuliare, športové
ochranné helmy, helmy, ochrana očí, ochranné
masky.
25 - Bielizeň pohlcujúca pot, bielizeň zabraňujúca
poteniu, body (bielizeň), bundy, futbalová obuv,
futbalové topánky (kopačky), spodné nohavice,
šľapky na kúpanie, nepremokavý odev, palčiaky,
pokrývky hlavy, ponožky, potníky, protišmykové
pomôcky na obuv, sprchovacie čiapky, šatky, šály, šilty na pokrývky hlavy, šnurovacie topánky,
športová obuv, športové tričká, dresy, tielka, tričká, topánky na šport, vrchné ošatenie, zvrchníky,
župany, vatové nohavice, návleky, hokejové dresy.
28 - Bejzbalové rukavice, golfové palice, golfové
vaky s kolieskami alebo bez koliesok, hokejky,
chrániče na píšťaly (športový tovar), chrániče na
lakte (ako športové potreby), kolieskové korčule,
nákolennice (športový tovar), ochranné vypchávky (ako časti športových úborov), siete (športové
potreby), topánky na korčuľovanie s pripevnenými korčuľami, hokejové korčule, hokejové puky, hokejky vrátane brankárskych na ľadový hokej a hokejbal, čepele hokejok, chrániče na nože
korčúľ, hokejový ochranný výstroj, najmä rukavice, chrániče ramien, betóny pre brankárov,
ochranné vesty pre brankárov, chrániče lakťov,
chrániče kolien, chrániče predlaktia, chrániče
hrudníka a chrbta, čalúnené chrániče ramien, nákolenníky, zápästky, suspenzory; športové potreby patriace do triedy 28, najmä hokejová výstroj;
kolieskové korčule; hokejová výstroj - lapačky,
rukavice, športové rukavice; športové náradie
v triede 28, športové potreby v triede 28.
35 - Maloobchodné služby v oblasti športových
potrieb, odevov, textilu, textilných doplnkov, obuvi, organizovanie komerčných alebo reklamných
výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie
obchodu s tovarom.
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(591) modrá, čierna, červená
(731) HOCKEY CENTER, s. r. o., Odbojárov 9, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Béres Michal, Banská Bystrica, SK;

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

(540)

499-2006
14.3.2006
35, 37, 41, 42, 45
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarom.
37 - Montáž tovaru dodaného zákazníkovi; údržba a montáž tovarov, výmena chybných tovarov
zákazníkovi, vykonávanie jednoduchých stavieb
a stavebných poddodávok; činnosť stavbyvedúceho; budovanie dopravných stavieb - pozemné
komunikácie; inštalácia, opravy chladiarenských
zariadení; inštalácia a opravy ústredného kúrenia
a vetrania; montáž a opravy meracej a regulačnej
techniky; montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky; montáž, opravy vyhradených
plynových zariadení; montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení; montáž,
opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky; montáž a opravy výrobkov a zariadení výpočtovej techniky; inštalovanie, oprava elektrickej požiarnej signalizácie; elektroinštalatérstvo;
montáž žalúzií a sadrokartónu; údržba, opravy
a montáž elektrických zariadení nad 1000 V triedy A; údržba, opravy a montáž elektrických zariadení nad 1000 V triedy A a B (nebezpečenstvo
výbuchu), údržba a kontrola zabezpečovacích
systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby,
bežná údržba nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti, vykonávanie servisnej činnosti v stavebníctve, v priemyselných podnikoch, bytových a nebytových priestoroch, službách, kultúrnych zariadeniach, sprostredkovanie služieb a činností
spojených so zabezpečením údržby a opráv nehnuteľností bytových a nebytových priestorov
a vykonávanie servisnej činnosti týchto zariadení, ako sú elektroinštalácie, tlakové zariadenia,
vykurovanie a vodoinštalácie.
41 - Výchova a vzdelávanie so zameraním na bezpečnosť práce v stavebníctve, v priemysle vyhradených technických zariadení a nehnuteľností.
42 - Revízie vyhradených plynových zariadení,
revízie vyhradených tlakových zariadení, vykonávanie revízií elektrickej, požiarnej signalizácie,
skúšky vyhradených tlakových zariadení, skúšky
vyhradených plynových zariadení, poradenstvo,
kontrola, spracovanie technologických postupov
práce so zameraním na bezpečnosť práce v stavebníctve, priemysle vyhradených technických
zariadení a nehnuteľností, kontrolná činnosť techniky požiarnej ochrany a bezpečnosti práce, vývoj, rozvoj systémov, kontrola zabezpečovacích
systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby.
45 - Poradenstvo v oblasti požiarnej ochrany
a bezpečnosti práce.

(731) BK SERVICE INTERNATIONAL, Žilinská cesta 126/5099, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Smiešny Ján, Ing., Šalková, SK;

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

500-2006
14.3.2006
35, 36, 37, 42
35 - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti so stavebným materiálom; kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej
živnosti so stavebným materiálom; obchodné
a podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej
živnosti pri predaji tovarov v stavebníctve, reklamná činnosť.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja pozemkov, predaja bytov a nebytových priestorov, predaj a prenájom bytov, sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) v oblasti stavebníctva.
37 - Sprostredkovateľská činnosť pri výstavbe,
inštalácia tovarov do bytových a nebytových
priestorov, uskutočňovanie stavieb a ich zmien;
činnosť stavbyvedúceho; činnosť stavebného dozoru, poradenská činnosť vo výstavbe a uskutočňovaní stavieb.
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve.

(540)

(731) BK CONSTRUCTION, Žilinská cesta 126/5099,
921 01 Piešťany, SK;
(740) Smiešny Ján, Ing., Šalková, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

501-2006
14.3.2006
35, 36, 37, 42
35 - Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru
na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom
živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti, sprostredkovanie obchodu so stavebným, elektroinštalačným, spojovacím, priemyselným a iným
tovarom, predaj zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja bytov a nebytových priestorov.
37 - Elektroinštalatérstvo, poskytovanie technických služieb, a to montáž, údržba a opravy zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu
majetku a osoby, inštalácia, opravy elektrických
strojov a prístrojov, údržba a opravy elektrických,
vežových a stojanových hodín, montáž a opravy
výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, montáž a opravy výrobkov a zariadení výpočtovej
techniky, sprostredkovateľská činnosť pri výstavbe, inštalovanie, oprava elektrickej a požiarnej
signalizácie.
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42 - Projektovanie elektrickej a požiarnej signalizácie, vývoj zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby.
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(731) BK GROUP, a. s., Žilinská cesta 126/5099, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Smiešny Ján, Ing., Šalková, SK;

(540)

(731) BK ELECTRIC, Žilinská cesta 126/5099, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Smiešny Ján, Ing., Šalková, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

502-2006
14.3.2006
35, 37, 41, 42
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarom.
37 - Montáž tovaru dodaného zákazníkovi; údržba a montáž tovarov; výmena chybných tovarov
zákazníkovi; vykonávanie jednoduchých stavieb
a stavebných poddodávok; činnosť stavbyvedúceho; budovanie dopravných stavieb - pozemné
komunikácie; montáž, údržba a opravy elektrických vežových hodín; inštalácia, opravy chladiarenských zariadení; inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania; montáž a opravy meracej
a regulačnej techniky; montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky; montáž, opravy
vyhradených plynových zariadení; montáž, opravy, rekonštrukcie vyhradených tlakových zariadení; montáž, opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky; montáž a opravy výrobkov
a zariadení výpočtovej techniky; inštalovanie,
oprava elektrickej a požiarnej signalizácie; elektroinštalatérstvo; montáž žalúzií a sadrokartónu;
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení
nad 1000 V triedy A a B vo výbušnom prostredí vrátane bleskozvodov (montáž rozvádzačov);
údržba zabezpečovacích systémov slúžiacich na
ochranu majetku a osoby; údržba nehnuteľností
v rozsahu voľnej živnosti, vykonávanie servisnej
činnosti v stavebníctve, v priemyselných podnikoch, bytových a nebytových priestoroch, službách, kultúrnych zariadeniach; sprostredkovanie
služieb a činností spojených so zabezpečením
údržby a opráv nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, vykonávanie servisnej činnosti
týchto zariadení, ako sú elektroinštalácie, tlakové
zariadenia a vykonávanie vodoinštalácie.
41 - Výchova a vzdelávanie so zameraním na
bezpečnosť práce v stavebníctve, priemysle vyhradených technických zariadení a nehnuteľností.
42 - Revízie vyhradených plynových zariadení,
revízie vyhradených tlakových zariadení, vykonávanie revízií elektrickej a požiarnej signalizácie; projektovanie; vývoj, rozvoj systémov, kontrola zabezpečovacích systémov slúžiacich na
ochranu majetku a osoby; skúšky vyhradených
tlakových zariadení; skúšky vyhradených plynových zariadení; poradenstvo, kontrola, spracovanie technologických postupov práce so zameraním na bezpečnosť práce v stavebníctve, priemysle vyhradených technických zariadení; kontrolná činnosť techniky požiarnej ochrany a bezpečnosti práce.

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

564-2006
22.3.2006
9, 11
9 - Ionizačné prístroje a predmety.
11 - Ionizátory a čističe ovzdušia, zvlhčovače vzduchu.

(540) BIONIC
(731) Easy Sail s. r. o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, CZ;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

681-2006
7.4.2006
7, 9, 11, 35, 37, 39
7 - Práčky na bielizeň, umývačky riadu.
9 - Audio- a videotechnika pre domácnosť.
11 - Chladničky a mrazničky samostatné i kombinované; sušičky bielizne; kuchynské sporáky;
chladiace prístroje a zariadenia; klimatizačné zariadenia; elektrické vyhrievače; kuchynské odsávače; mikrovlnné rúry; mraziace zariadenia, mrazničky; nápojové chladničky; rúry na pečenie; pece, sporáky, piecky; radiátory; sporáky; sušiče bielizne.
35 - Sprostredkovanie obchodu a služieb, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov
a služieb pre iné podniky).
37 - Opravy, údržba, montáž, inštalácia tovarov.
39 - Doprava a skladovanie tovarov.

(540)

(731) INWEST PROFIT SLOVAKIA, s. r. o., Vašinova 61, 949 01 Nitra, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

757-2006
21.4.2006
35, 41, 43
35 - Maloobchodné služby so športovými potrebami.
41 - Športová a kultúrna činnosť.
43 - Hotelierske služby, turistické ubytovne.

(540)

(731) CHOČ SPORT, s. r. o., Malinovského 6, 036 01
Martin, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

763-2006
21.4.2006
5, 29, 30
5 - Dietetické výrobky, posilňujúce požívatiny,
extrakty a potravinové doplnky na zlepšenie fyzickej, psychickej a zdravotnej kondície, špeciálne potraviny pre športovcov, rekonvalescentov
a osoby so zvýšenou zdravotnou, fyzickou a pra-
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covnou záťažou, potravinové doplnky obohatené
o vitamíny, minerály a proteíny, cereálne výrobky, obilné klíčky, nápoje so zvýšeným obsahom
vitamínov, minerálov, vláknin, sirupy a prípravky na výrobu špeciálnych nápojov a potravinových doplnkov - všetko na liečebné, lekárske
a preventívne účely.
29 - Ovocie a zelenina sušené, zavárané, konzervované, nakladané, kandizované a mrazené, sójové výrobky, patriace do tejto triedy ako sójové
bôby konzervované ako potrava a pod.
30 - Obilné výrobky a výrobky zo strukovín určené na ľudskú výživu ako vločky, predvarené
strukoviny a polotovary určené na spotrebu, potravinové výrobky zo zeleniny a bylín určené na
spotrebu ako polotovary alebo na ochutenie ako
omáčky typu paradajková, sójová, trvanlivé pečivo, sucháre, extrudované pečivo a pochutiny,
müsli výrobky a zmesi, sójové výrobky, patriace
do tejto triedy ako sójová múka a výrobky z nej,
extrudované sójové výrobky a pod., cereálne pečivo, čaje, kukuričné, ovsené a pšeničné vločky,
kakao, čokoláda, kávové nápoje, cereálne tyčinky, müsli a müsli výrobky, cukrárske výrobky,
náplne, krémy, polevy, cukrovinky, zmrzlina,
mrazené krémy.

(540) FIT
(731) Úsovsko, a. s., Klopina 33, 789 73 Úsov, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

774-2006
25.4.2006
9, 35, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika všetkého druhu vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou, výpočtová technika všetkého druhu vrátane
periférnych zariadení, počítače - hardvér vrátane
počítačových doplnkov, užívateľské počítače,
prenosné počítače, noteboky a laptopy, prístroje
na záznam, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie, a alebo rozširovanie zvuku,
videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát; magnetické a optické nosiče údajov; elektronické obvody na prenos programových dát; MP3 prehrávače; videofilmy; modemy; audiovizuálne prístroje
a zariadenia a prístroje na elektronické hry; septop boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie
s internetom, inými káblovými/digitálnymi zdrojmi a tak fungovať ako počítač); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup
a použitie internetu, počítačové programy na riadenie siete, počítačové obslužné programy, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem,
reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér,
najmä
počítačový
softvér
poskytovaný
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, kopírovateľné elektronické publikácie, poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačové programy na
záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, pre-

nos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér, najmä počítačový softvér poskytovaný 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, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch; prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách; služby obchodnej správy na spracovanie predaja prostredníctvom internetu; obchodné
informačné služby; poradenstvo v obchodnej činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama
a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné
účely a podporu predaja, reklama (on-line) na
počítačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb,
prezentácia užívateľov na stránkach World Wide
Web v počítačovej sieti internet v rámci inzercie
alebo služieb, prieskum trhu, spracovanie a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy
s verejnosťou, sprostredkovanie obchodných služieb.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby,
najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a prepojenia pre
užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu na internet alebo bázy dát; prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telefónnej siete
(vrátane zabezpečenia nadväznosti vymedzenej
časti verejnej telefónnej siete na medzinárodnú
telekomunikačnú sieť); príjem, vysielanie a prenos rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných a telekomunikačných signálov a správ;
komunikácia telefónna a telegrafická; komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, prenájom telekomunikačných
okruhov; prenájom telekomunikačných zariadení; informačné kancelárie na poskytovanie informácií o uvedených službách; poskytovanie poradenstva o uvedených službách.
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; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových stránok; informácie
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo internetu.
42 - Tvorba softvéru a programov, programovanie,
softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem
fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov
(okrem fyzickej konverzie) prevod a konverzia
údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, návrh počítačových systémov,
programovanie internetových databázových sys-
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témov a internetových aplikácií, tvorba WWW
prezentácií a riešenie WWW softvérov; údržba
a aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenie počítačových sietí on-line; prenájom počítačov a počítačových softvérov; služby počítačového programovania poskytované on-line; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie

počítačový softvér na umožnenie vyhľadávania
dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná
z počítačových báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu.

a údržba registra doménových mien; prenájom
počítačov a softvérov, hosťovanie na počítačových stránkach (WEB); poradenské služby on-line
alebo prostredníctvom internetu; programovanie
internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie interaktívnych programov, počítačové animácie a vizualizácie, poskytovanie prístupu on-line na účely vyhľadávania a obnovovania informácií; tvorba špeciálnych
softvérov pre služby zaisťovania bezpečnosti
a ochrany informácií pred zneužitím.

35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch; prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách; služby obchodnej správy na spracovanie predaja prostredníctvom internetu; obchodné
informačné služby; poradenstvo v obchodnej
činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama
a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné
účely a podporu predaja, reklama (on-line) na počítačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb, prezentácia užívateľov na stránkach World Wide
Web v počítačovej sieti internet v rámci inzercie
alebo služieb, prieskum trhu, spracovanie a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy
s verejnosťou, sprostredkovanie obchodných služieb.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia a prepojenia pre užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu na internet alebo bázy dát;
prenos všetkých druhov signálov a informácií po
verejnej telefónnej siete (vrátane zabezpečenia
nadväznosti vymedzenej časti verejnej telefónnej
siete na medzinárodnú telekomunikačnú sieť);
príjem, vysielanie a prenos rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných a telekomunikačných signálov a správ; komunikácia telefónna a telegrafická; komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia,
prenájom telekomunikačných okruhov; prenájom
telekomunikačných zariadení; informačné kancelárie na poskytovanie informácií o uvedených
službách; poskytovanie poradenstva o uvedených
službách.
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; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových stránok; informácie
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo internetu.
42 - Tvorba softvéru a programov, programovanie,
softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem
fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov
(okrem fyzickej konverzie) prevod a konverzia
údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, návrh počítačových systémov,
programovanie internetových databázových sys-

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

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

91

775-2006
25.4.2006
9, 35, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika všetkého druhu
vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou, výpočtová technika všetkého druhu vrátane periférnych zariadení, počítače - hardvér vrátane počítačových doplnkov, užívateľské počítače, prenosné počítače, noteboky a laptopy, prístroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos,
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie, a alebo rozširovanie
zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát;
magnetické a optické nosiče údajov; elektronické
obvody na prenos programových dát; MP3 prehrávače; videofilmy; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry;
sep-top boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie
s internetom, inými káblovými/digitálnymi
zdrojmi a tak fungovať ako počítač); počítačové
programy, najmä počítačové programy na prístup
a použitie internetu, počítačové programy na riadenie siete, počítačové obslužné programy, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem,
reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér,
najmä
počítačový
softvér
poskytovaný
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, kopírovateľné elektronické publikácie, poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos,
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie
dát; počítačový softvér, najmä počítačový softvér
poskytovaný z internetu, počítačový softvér na
umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu,
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témov a internetových aplikácií, tvorba WWW
prezentácií a riešenie WWW softvérov; údržba
a aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenie počítačových sietí on-line; prenájom počítačov a počítačových softvérov; služby počítačo-

vého programovania poskytované on-line; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie
a údržba registra doménových mien; prenájom
počítačov a softvérov, hosťovanie na počítačových stránkach (WEB); poradenské služby on-line alebo prostredníctvom internetu; programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie interaktívnych programov, počítačové animácie a vizualizácie, poskytovanie prístupu on-line na účely vyhľadávania a obnovovania informácií; tvorba špeciálnych
softvérov pre služby zaisťovania bezpečnosti
a ochrany informácií pred zneužitím.
(540) INTERNET PROSUMER
(731) Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;

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

801-2006
28.4.2006
16, 20, 28
16 - Modelovacie materiály z plastov; modelovací íl; detské tvarovacie hmoty; plastelíny; modelovacie hmoty s výnimkou dentálnych; pastelky;
popisovače, farby, kriedy, piesky a vosky ako výtvarné potreby; písacie potreby ako skicáre, školské potreby, štetce, ceruzky, tuhy do ceruziek,
hárky papiera, papier a výrobky z papiera všetkých druhov, ako napr. papier na kopírovanie,
baliaci papier, voskovaný papier, filtračný papier,
celofán (celulózové fólie) na balenie, papierové
podložky pod poháre, papierové obrúsky, lepenky a kartónové výrobky, akvarely, albumy, blahoprajné pohľadnice i hudobné, pohľadnice, diagramy, figúrky (sošky) z papierovej hmoty, fotografie, stojany na fotografie, grafické reprodukcie, grafiky, lepty, lístky, litografie, olejotlače,
plagáty, maľby (obrazy) zarámované alebo nezarámované, letáky, portréty, prospekty, rytiny, turistické príručky, mapy, atlasy, pohľadnice a iné
propagačné a informačné materiály a spomienkové predmety patriace do tejto triedy, ako sú
propagačné publikácie, ročenky, papierové propagačné samolepky, knihárske výrobky, písacie
potreby, učebné pomôcky, tlačiarenské typy,
štočky, obaly z papiera, známky, samolepky; potreby pre umelcov, ako sú napr. štetce, modelovací íl, papierová hmota, maliarske plátna, maliarske stojany, maliarske valčeky pre interiéry,
mištičky na vodové farby, palety pre maliarov, opier-ky na ruky pre maliarov; rysovacie dosky;
kancelársky papiernický tovar; obalové materiály; neperiodické i periodické publikácie, napr. brožú-ry, časopisy, kalendáre, katalógy, ročenky,
knihy, obežníky, spevníky, knihy na nalepovanie
výstrižkov (albumy), komiksy, manuály, noviny;
kancelárske potreby, ako sú adresné štítky do

adresovacích strojov, bloky (papiernické výrobky), číslovačky, kancelárska pomôcka na dávkovanie lepiacej pásky; dosky (papiernické výrobky), písacie dosky s klipsou na pridržovanie papiera, dosky na dokumenty (zoraďovače, šanóny), listový papier, držiaky na písacie potreby,
etikety s výnimkou textilných, formuláre, gumičky (kancelárske potreby), gumy na gumovanie,
navlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky), hroty písacích pier, atramenty, kalamáre, kancelárske spinky kancelárske, kartotékové lístky, karty,
karty a papierové pásky na zaznamenávanie počítačových programov, krejóny (patentné ceruzky),
kružidlá, krieda na písanie, krivítka, laminovačky
na dokumenty na použitie v kancelárii, lepiace
pásky na kancelárske účely a na použitie
v domácnosti, lepidlá na kancelárske účely a na
použitie v domácnosti, materiály na pečatenie,
nálepky na kancelárske účely a na použitie v domácnosti, napináčky, násadky na perá, nože na
papier (kancelárske pomôcky), obálky, oplátky na
pečatenia, orezávacie strojčeky na ceruzky, rezačky na papier, pečate, pečatné vosky, peračníky,
plniace perá, podložky na stôl (papierové), podložky pod pivové poháre, poštové známky, puzdrá na písacie potreby, pravítka, puzdrá na perá,
puzdrá na pečiatky, pripináčiky, písacie stroje
elektrické i neelektrické, pečiatky, rysovacie potreby, zošity, zoznamy, (registre), stroje na lepenie obálok, ťažidlá, tikety, tlačiarničky (prenosné), účtovné knihy, uhly na kreslenie, zápisníky
(notesy), bytové akváriá, detské plienky z papiera
alebo buničiny (jednorazové), papierové filtre na
kávu, fólia hliníková na balenie potravín, fólie
z plastov na balenie, kontúry papierové, škatule
lepenkové alebo papierové, lepenka, lepenkové
rúry, mašle papierové, obtlačky, toaletný papier,
papierové obrúsky, papierové obrusy, pásky cigarové, podložky na písanie, podušky na pečiatkovanie, poklopy na bytové akváriá, pútače z papiera alebo lepenky, puzdrá na doklady, puzdrá
na pasy, puzdrá na strihy, puzdrá s farbami (školské pomôcky), vrecká z papiera alebo plastických materiálov ako obaly, utierky papierové,
vývesné štíty z papiera alebo lepenky, reklamné
tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, teráriá
bytové.
20 - Výrobky z dreva, korku, trstiny, vŕbového
prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, buničiny,
pokiaľ nie sú zaradené v iných triedach; kovania
na okná (nekovové); kreslá, stolíky na kvety, lišty na nábytok z plastov; školský nábytok; nábytkové police; police do registračných skríň; bambusové závesy; barely (nekovové); sudy (nekovové); debny (nekovové); bidlá nekovové; búdy,
ležoviská, hniezda a klietky pre domáce zvieratá;
stojany na časopisy; časti nábytku z dreva, čapy
nekovové, domové čísla s výnimkou kovových
a svietiacich; dávkovače papierových utierok, pripevnené s výnimkou kovových; dekoračné predmety (prenosné); dosky (stolné); dosky na vystavovanie tovaru; dosky pod písacie stroje; stojany
na dáždniky; držiaky na kefy; držiaky na noviny;
držiaky na záclony a závesy s výnimkou držiakov
z textilných materiálov; drevené rolety; dvierka na
nábytok; fitingy na rakvy okrem kovových; gauče; háčiky na odevy (nekovové); háčiky na zá-
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clony; háky k vešiakom (nekovové); skrinky na
hračky; chodúľky detské; vešiaky na kabáty; kade s výnimkou kovových; kancelársky nábytok;
kartotéky (nábytok); kazety na šperky s výnimkou kaziet z drahých kovov; tabule s háčikmi na
zavesenie kľúčov; stojany na klobúky; stĺpiky na
škriabanie pre mačky; kolísky; kolieska na nábytok s výnimkou kovových; komody; kontajnery s
výnimkou kovových; kontajnery prepravné

napr. dáma, šach, mah-jong, puzzle; klobúčiky,
hra v kocky; domino, dostihy, šachovnice, hracie
karty, žetóny, gule, guľôčky a ďalšie príslušenstvá hier; hračky pre deti napr. autíčka na hranie,
automobilové modely zmenšené, balóniky na
hranie, bublifuk, bábiky, domčeky pre bábiky,
šaty pre bábiky, izby pre bábiky, postieľky, fľaše
pre bábiky, lietajúce šarkany, hojdačky, plyšové
hračky, pohyblivé hračky, hrkálky, kača, vĺčko-

(nekovové); konzoly na záclony a závesy; korálkové ozdobné závesy; koše a košíky (nekovové);
škatule z dreva alebo plastov; ochranné kryty
proti žiaru pre domácnosť; kreslá; kadernícke
kreslá; podstavce na kvety; stolíky na kvety; stojany na fľaše; lavičky (nábytok); lávky s výnimkou kovových; lôžka skladacie; lekárničky; pohovky; lištové rolety vnútorné; žalúzie; lôžka;
lôžka vodné; lôžkoviny s výnimkou posteľnej
bielizne; masážne stoly; matrace; matrace nafukovacie okrem matracov na liečebné účely; nábytok (bytové zariadenie); stojany na odkvapkávanie riadu; ochranné obaly na šatstvo; obloženie
na nábytok s výnimkou kovového; vešiaka na
odevy; ohrádky pre deti; hlavové opierky ako
časti nábytku; košíky na chlieb; ozdoby nástenné
(bytové zariadenie); ozdoby pohyblivé (ozdobné
pohyblivé predmety vydávajúce zvuky, obyčajné
zvončeky alebo tyčinka); ozdoby z plastov pre
potraviny; palety (nekovové nakladacie); palety
na manipuláciu s tovarom s výnimkou kovových,
paravány, zásteny (nábytok); peľasti postelí drevené; stolíky pojazdné pre počítače; podhlavníky,
podnožky, podušky, podušky nafukovacie okrem
podušiek na liečebné účely; pohovky čalúnené
s podnožou; police, policové nábytkové, police
na knihy; vankúše pre domáce zvieratá; poštové
schránky s výnimkou murovaných a kovových;
pútače z dreva alebo z plastických hmôt; bielizníky (so zásuvkami); dosky na krájanie a sekanie
mäsa; prútený tovar, príborníky; písacie stoly;
pultíky; pulty; rakvy; rámy (na obrazy), rámy na
vyšívanie; ratan, regály; registračné skrine; reklamné predmety nafukovacie; sedadlá; skrinky;
servírovacie stolíky pojazdné; schodíky s výnimkou kovových; schody pohyblivé pre nastupovanie pasažierov (nekovové); striebrené sklo na výrobu zrkadiel; skrine; skrinky na jedlo (špajze)
nekovové; slama pletená s výnimkou rohoží; sofy; spacie vaky na stanovanie; stojany na strelné
zbrane; stolíky odkladacie; stolíky toaletné; rysovacie stoly; stoly pracovné; stoly zámočnícke
s výnimkou kovových; ventily nekovové s výnimkou ventilov ako súčastí strojov; kláty na krájanie a sekanie mäsa pre mäsiarov; štítky identifikačné s výnimkou kovových; štíky vývesné
z dreva alebo z plastov; tabule vývesné; stolárske
umelecké výrobky; tyče k rastlinám alebo stromom; umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo
plastov; urny pohrebné; váhy na nosenie bremien; vejáre; vitríny (nábytok); vypchané zvieratá; zámky s výnimkou kovových a elektrických;
zásteny, zásteny ochranné pri ohniskách pre domácnosť; zásuvky; zrkadlá; dosky sklené pre zrkadlá; rebríky drevné alebo plastové; žrde vlajkové; stoličky; stoličky vysoké pre deti.
28 - Hračky; detské hrnčiarske kruhy; bábky,
maňušky, marionety; bábkové divadlá a divadielka; spoločenské, doskové a stolné hry, ako

via (hračky), kolobežky, hojdacie kone, stavebnice a stavebnicové kocky, lopty a loptičky na hranie, pištole a pištoľky ako hračky, hračky pre
domáce zvieratá, hry automatické s výnimkou
tých, ktoré sa uvádzajú do chodu vhodením mince alebo tých, ktoré sú používané výhradne s televíznym prijímačom; hry elektronické s výnimkou tých, ktoré sú používané výhradne s televíznym prijímačom; zábavné stroje automatické
a automaty; výrobky zábavnej pyrotechniky, ako
sú rakety, petardy, rozbušky a kapsle; divadelné
a karnevalové masky; kaleidoskopy; kanadské
atrapy (žartíky); žartovné predmety; konfety, girlandy; kúzelnícke potreby; športové náradie a nástroje, ako sú rukavice pre bejzbal, šerm, golf,
box a ďalšie športy; lyže, vodné lyže, obaly na
lyže, snoubordy, skejtbordy, dosky na surfing
a windsurfing, korčule na ľad, kolieskové aj in-line, boby, sánky, činky, disky, golfové palice,
gymnastické zariadenia, hokejky, hráčske pálky,
palice pre mažoretky, chrániče a ochranné vypchávky ako časti športovej výstroje, biliardové
(gulečníkové) tága, kolky, lukostrelecké náradie,
náboje a pištole na paintball, plutvy na plávanie
a potápanie, hokejové puky, rakety s pružným
výpletom a výplety pre tieto rakety, stoly na stolný tenis a stolný futbal, šípky, lietajúce taniere,
tenisové a podobné siete, terče, vosky na lyže, biliardové gule, horolezecká výstroj, siete na motýle, rybárske náčinie, umelé vianočné stromčeky, ozdoby a stojany na vianočné stromčeky
(s výnimkou osvetlenia a cukroviniek).
(540)

(591) žltá, modrá, červená, zelená
(731) Impag, s. r. o., Zámecká 865, 696 32 Ždánice, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

802-2006
28.4.2006
16, 20, 28
16 - Modelovacie materiály z plastov; modelovací íl; detské tvarovacie hmoty; plastelíny; modelovacie hmoty s výnimkou dentálnych; pastelky;
popisovače, farby, kriedy, piesky a vosky ako výtvarné potreby; písacie potreby ako skicáre, školské potreby, štetce, ceruzky, tuhy do ceruziek,
hárky papiera, papier a výrobky z papiera všetkých druhov, ako napr. papier na kopírovanie,
baliaci papier, voskovaný papier, filtračný papier,
celofán (celulózové fólie) na balenie, papierové
podložky pod poháre, papierové obrúsky, lepenky a kartónové výrobky, akvarely, albumy, blahoprajné pohľadnice i hudobné, pohľadnice, dia-
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gramy, figúrky (sošky) z papierovej hmoty, fotografie, stojany na fotografie, grafické reprodukcie, grafiky, lepty, lístky, litografie, olejotlače, plagáty, maľby (obrazy) zarámované alebo nezarámované, letáky, portréty, prospekty, rytiny, turistické príručky, mapy, atlasy, pohľadnice a iné
propagačné a informačné materiály a spomienkové predmety patriace do tejto triedy, ako sú

z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, teráriá bytové.
20 - Výrobky z dreva, korku, trstiny, vŕbového
prútia, rohoviny, kostí, slonoviny, kostíc, korytnačiny, jantáru, perlete, morskej peny, buničiny,
pokiaľ nie sú zaradené v iných triedach; kovania
na okná (nekovové); kreslá, stolíky na kvety, lišty na nábytok z plastov; školský nábytok; nábytkové police; police do registračných skríň;

propagačné publikácie, ročenky, papierové propagačné samolepky, knihárske výrobky, písacie
potreby, učebné pomôcky, tlačiarenské typy, štočky, obaly z papiera, známky, samolepky; potreby
pre umelcov, ako sú napr. štetce, modelovací íl,
papierová hmota, maliarske plátna, maliarske stojany, maliarske valčeky pre interiéry, mištičky na
vodové farby, palety pre maliarov, opierky na
ruky pre maliarov; rysovacie dosky; kancelársky
papiernický tovar; obalové materiály; neperiodické i periodické publikácie, napr. brožúry, časopisy, kalendáre, katalógy, ročenky, knihy, obežníky, spevníky, knihy na nalepovanie výstrižkov
(albumy), komiksy, manuály, noviny; kancelárske potreby, ako sú adresné štítky do adresovacích strojov, bloky (papiernické výrobky), číslovačky, kancelárska pomôcka na dávkovanie lepiacej pásky; dosky (papiernické výrobky), písacie dosky s klipsou na pridržovanie papiera, dosky na dokumenty (zoraďovače, šanóny), listový
papier, držiaky na písacie potreby, etikety s výnimkou textilných, formuláre, gumičky (kancelárske potreby), gumy na gumovanie, navlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky), hroty písacích
pier, atramenty, kalamáre, kancelárske spinky
kancelárske, kartotékové lístky, karty, karty a papierové pásky na zaznamenávanie počítačových
programov, krejóny (patentné ceruzky), kružidlá,
krieda na písanie, krivítka, laminovačky na dokumenty na použitie v kancelárii, lepiace pásky
na kancelárske účely a na použitie v domácnosti,
lepidlá na kancelárske účely a na použitie v domácnosti, materiály na pečatenie, nálepky na kancelárske účely a na použitie v domácnosti, napináčky, násadky na perá, nože na papier (kancelárske pomôcky), obálky, oplátky na pečatenia,
orezávacie strojčeky na ceruzky, rezačky na papier, pečate, pečatné vosky, peračníky, plniace
perá, podložky na stôl (papierové), podložky pod
pivové poháre, poštové známky, puzdrá na písacie potreby, pravítka, puzdrá na perá, puzdrá na
pečiatky, pripináčiky, písacie stroje elektrické
i neelektrické, pečiatky, rysovacie potreby, zošity, zoznamy, (registre), stroje na lepenie obálok,
ťažidlá, tikety, tlačiarničky (prenosné), účtovné
knihy, uhly na kreslenie, zápisníky (notesy), bytové akváriá, detské plienky z papiera alebo buničiny (jednorazové), papierové filtre na kávu,
fólia hliníková na balenie potravín, fólie z plastov na balenie, kontúry papierové, škatule lepenkové alebo papierové, lepenka, lepenkové rúry,
mašle papierové, obtlačky, toaletný papier, papierové obrúsky, papierové obrusy, pásky cigarové,
podložky na písanie, podušky na pečiatkovanie,
poklopy na bytové akváriá, pútače z papiera alebo lepenky, puzdrá na doklady, puzdrá na pasy,
puzdrá na strihy, puzdrá s farbami (školské pomôcky), vrecká z papiera alebo plastických materiálov ako obaly, utierky papierové, vývesné štíty

bambusové závesy; barely (nekovové); sudy (nekovové); debny (nekovové); bidlá nekovové; búdy, ležoviská, hniezda a klietky pre domáce zvieratá; stojany na časopisy; časti nábytku z dreva,
čapy nekovové, domové čísla s výnimkou kovových a svietiacich; dávkovače papierových utierok, pripevnené s výnimkou kovových; dekoračné predmety (prenosné); dosky (stolné); dosky na
vystavovanie tovaru; dosky pod písacie stroje;
stojany na dáždniky; držiaky na kefy; držiaky na
noviny; držiaky na záclony a závesy s výnimkou
držiakov z textilných materiálov; drevené rolety;
dvierka na nábytok; fitingy na rakvy okrem kovových; gauče; háčiky na odevy (nekovové); háčiky na záclony; háky k vešiakom (nekovové);
skrinky na hračky; chodúľky detské; vešiaky na
kabáty; kade s výnimkou kovových; kancelársky
nábytok; kartotéky (nábytok); kazety na šperky
s výnimkou kaziet z drahých kovov; tabule s háčikmi na zavesenie kľúčov; stojany na klobúky;
stĺpiky na škriabanie pre mačky; kolísky; kolieska na nábytok s výnimkou kovových; komody;
kontajnery s výnimkou kovových; kontajnery
prepravné (nekovové); konzoly na záclony a závesy; korálkové ozdobné závesy; koše a košíky
(nekovové); škatule z dreva alebo plastov; ochranné kryty proti žiaru pre domácnosť; kreslá; kadernícke kreslá; podstavce na kvety; stolíky na
kvety; stojany na fľaše; lavičky (nábytok); lávky
s výnimkou kovových; lôžka skladacie; lekárničky; pohovky; lištové rolety vnútorné; žalúzie;
lôžka; lôžka vodné; lôžkoviny s výnimkou posteľnej bielizne; masážne stoly; matrace; matrace
nafukovacie okrem matracov na liečebné účely;
nábytok (bytové zariadenie); stojany na odkvapkávanie riadu; ochranné obaly na šatstvo; obloženie na nábytok s výnimkou kovového; vešiaka
na odevy; ohrádky pre deti; hlavové opierky ako
časti nábytku; košíky na chlieb; ozdoby nástenné
(bytové zariadenie); ozdoby pohyblivé (ozdobné
pohyblivé predmety vydávajúce zvuky, obyčajné
zvončeky alebo tyčinka); ozdoby z plastov pre
potraviny; palety (nekovové nakladacie); palety
na manipuláciu s tovarom s výnimkou kovových,
paravány, zásteny (nábytok); peľasti postelí drevené; stolíky pojazdné pre počítače; podhlavníky,
podnožky, podušky, podušky nafukovacie okrem
podušiek na liečebné účely; pohovky čalúnené
s podnožou; police, policové nábytkové, police
na knihy; vankúše pre domáce zvieratá; poštové
schránky s výnimkou murovaných a kovových;
pútače z dreva alebo z plastických hmôt; bielizníky (so zásuvkami); dosky na krájanie a sekanie
mäsa; prútený tovar, príborníky; písacie stoly;
pultíky; pulty; rakvy; rámy (na obrazy), rámy na
vyšívanie; ratan, regály; registračné skrine; reklamné predmety nafukovacie; sedadlá; skrinky; servírovacie stolíky pojazdné; schodíky s výnimkou
kovových; schody pohyblivé pre nastupovanie
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pasažierov (nekovové); striebrené sklo na výrobu
zrkadiel; skrine; skrinky na jedlo (špajze) nekovové; slama pletená s výnimkou rohoží; sofy;
spacie vaky na stanovanie; stojany na strelné zbrane; stolíky odkladacie; stolíky toaletné; rysovacie
stoly; stoly pracovné; stoly zámočnícke s výnimkou kovových; ventily nekovové s výnimkou
ventilov ako súčastí strojov; kláty na krájanie
a sekanie mäsa pre mäsiarov; štítky identifikačné
s výnimkou kovových; štíky vývesné z dreva
alebo z plastov; tabule vývesné; stolárske umelecké výrobky; tyče k rastlinám alebo stromom;
umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov; urny pohrebné; váhy na nosenie bremien; vejáre; vitríny (nábytok); vypchané zvieratá; zám-ky
s výnimkou kovových a elektrických; zásteny,
zásteny ochranné pri ohniskách pre domácnosť;
zásuvky; zrkadlá; dosky sklené pre zrkadlá; rebríky drevné alebo plastové; žrde vlajkové; stoličky; stoličky vysoké pre deti.
28 - Hračky; detské hrnčiarske kruhy; bábky, maňušky, marionety; bábkové divadlá a divadielka;
spoločenské, doskové a stolné hry, ako napr. dáma, šach, mah-jong, puzzle; klobúčiky, hra v kocky; domino, dostihy, šachovnice, hracie karty,
žetóny, gule, guľôčky a ďalšie príslušenstvá hier;
hračky pre deti napr. autíčka na hranie, automobilové modely zmenšené, balóniky na hranie,
bublifuk, bábiky, domčeky pre bábiky, šaty pre
bábiky, izby pre bábiky, postieľky, fľaše pre bábiky, lietajúce šarkany, hojdačky, plyšové hračky, pohyblivé hračky, hrkálky, kača, vĺčkovia
(hračky), kolobežky, hojdacie kone, stavebnice
a stavebnicové kocky, lopty a loptičky na hranie,
pištole a pištoľky ako hračky, hračky pre domáce
zvieratá, hry automatické s výnimkou tých, ktoré
sa uvádzajú do chodu vhodením mince alebo
tých, ktoré sú používané výhradne s televíznym
prijímačom; hry elektronické s výnimkou tých,
ktoré sú používané výhradne s televíznym prijímačom; zábavné stroje automatické a automaty;
výrobky zábavnej pyrotechniky, ako sú rakety,
petardy, rozbušky a kapsle; divadelné a karnevalové masky; kaleidoskopy; kanadské atrapy (žartíky); žartovné predmety; konfety, girlandy; kúzelnícke potreby; športové náradie a nástroje, ako
sú rukavice pre bejzbal, šerm, golf, box
a ďalšie športy; lyže, vodné lyže, obaly na lyže,
snoubordy, skejtbordy, dosky na surfing a windsurfing, korčule na ľad, kolieskové aj in-line, boby, sánky, činky, disky, golfové palice, gymnastické zariadenia, hokejky, hráčske pálky, palice
pre mažoretky, chrániče a ochranné vypchávky
ako časti športovej výstroje, biliardové (gulečníkové) tága, kolky, lukostrelecké náradie, náboje
a pištole na paintball, plutvy na plávanie a potápanie, hokejové puky, rakety s pružným výpletom a výplety pre tieto rakety, stoly na stolný tenis a stolný futbal, šípky, lietajúce taniere, tenisové a podobné siete, terče, vosky na lyže, biliardové gule, horolezecká výstroj, siete na motýle,
rybárske náčinie, umelé vianočné stromčeky,
ozdoby a stojany na vianočné stromčeky (s výnimkou osvetlenia a cukroviniek).
(540) Kids Dough
(731) Impag, s. r. o., Zámecká 865, 696 32 Ždánice, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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816-2006
2.5.2006
29, 30, 43
29 - Šunky čerstvé, konzervované; mrazené mäso, ryby, divina; mäsové výťažky; mäsové výrobky, najmä údeniny; balený mäsový tovar; mäsové konzervy; mäsové nátierky a paštéty; mäsové polotovary; drobky; vnútornosti; držky; hydina nie živá; údeniny ako klobásy, salámy, párky;
konzervy rybacie; ryby a potraviny z rýb uvedené v tejto triede; kôrovce, mäkkýše, mušle, krevety, nie živé; tepelne spracované mäsové výrobky; zabíjačkové výrobky; masť; slanina; polotovary a hotové jedlá vyrobené z potravín uvedených v tejto triede; šunky balené; bravčové stehno s kosťou alebo bez kosti; varené a údené
bravčové stehno; polievky; polievky v prášku;
polievky ako polotovary; šunková rolka s chrenom; aspik; darčekové potravinové balíčky so
zmesou potravinových tovarov patriacich do tejto
triedy.
30 - Káva; čaj; kakao; cukor; ryža; tapioka; ságo;
kávovinové náhradky; múka a prípravky z obilnín; chlieb; pečivo; cukrovinky; zmrzlina; med;
sirup melasový; droždie; prášky do pečiva; soľ;
horčica; ocot; nálevy na ochutenie; korenie; ľad
na osvieženie; arašidové cukrovinky; aromatické
prípravky do potravín; bonbóny; cukrovinky; zákusky; cukrovinky na zdobenie vianočných
stromčekov; čokoláda; čokoládové nápoje; čokoládové nápoje s mliekom; torty; fondán; jemné
pečivo; karamely; kávové nápoje s mliekom; keksy, koláče s náplňou; krekery; kukurica pražená;
lístkové cesto; lupienky, vločky obilninové, makaróny; mandľové cukrovinky; mandľové cesto;
marcipán; marináda (chuťové prísady); maslové,
tukové cesto; mäsové paštéty zapečené v ceste;
mäsové pirôžky; medovníky, perníky; mentol pre
cukrárstvo; výrobky z kukuričnej múky; müsli;
čokoládové a kakaové nápoje; omáčka sójová
ostrá; oblátky; potraviny na báze ovsa; ovsené
a kukuričné vločky; jedlé ozdoby na torty; palacinky; pastilky; pizza; pukance; pivný ocot; pralinky; príchuti (arómy); príchuti do nápojov
s výnimkou éterických olejov; príchuti do potravín (aromatické); pudingy; ryžové koláčiky; prírodné sladidlá; sladový výťažok ako potraviny;
sucháre, sušienky, keksy, biskvity; suši; šerbety
(zmrzliny); škrob ako potrava; stužovacie šľahačky; špagety; rajčinová šťava; šťavy s výnimkou dresingov; tabletky; cestoviny; včelia kašička na ľudskú potrebu, nie na lekárske účely;
morská voda na varenie; výrobky z kakaa; výrobky z obilnín; zahusťovacie prípravky na kuchynské použitie; zákusky, koláče; zálievky na
ochutenie; zjemňujúce látky na mäso pre domácnosť; zmrzlina; spojivá ako prísady do zmrzliny;
jogurtová zmrzlina; zmrzlinové poháre; želé
ovocné; žuvačky.
43 - Prevádzkovanie pohostinstiev, reštaurácie, bary, snack bary, kafetérie, motoresty, hostince,
kantíny, závodné jedálne; menzy, rýchle občerstvenia; katering, hromadné dodávanie hotových
jedál, nápojov do reštaurácií, jedální, zabezpečenie stravovania pri spoločenských akciách a služby spojené s nákupom a obstarávaním potravín,
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nápojov a občerstvení príprava jedál, spoločné
stravovanie, podávanie jedál a nápojov, najmä
steakov, zeleninových a ovocných šalátov, pizz,
cestovín, služby zabezpečujúce stravovanie, automaty na občerstvenie, zásobovanie v rámci tejto
triedy, príprava jedál a výrobkov studenej kuchyne; usporiadanie hostín, prevádzkovanie pizzerií, bufetov, samoobslužné reštaurácie, kaviarne, ubytovacie služby, hotelové služby, služby
zabezpečujúce dočasné ubytovanie, prenájom rokovacích, školiacich a prezentačných miestností,
prevádzka kempov, rezervácie pobytov, požičiavanie a prenájom reštauračných zariadení.

(540) UZLÍČKY
(731) DIANA FISH, s. r. o., Radim 350, 281 03 Radim, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

837-2006
4.5.2006
9, 16, 25, 35, 39, 41, 43, 44
9 - Magnetické nosiče údajov, záznamové disky.
16 - Tlačoviny, kancelárske potreby patriace do
tejto triedy.
25 - Odevy - patriace do tejto triedy, čiapky.
35 - Maloobchodný predaj tovarov, predaj tovarov on-line prostredníctvom internetu.
39 - Rezervácia dopravy, organizovanie ciest, výletov a exkurzií, preprava a sprevádzanie turistov.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení, zabezpečovanie zábavy, športovej
a kultúrnej činnosti.
43 - Poskytovanie a rezervácia prechodného ubytovania, hotelierske služby, penzióny, ubytovacie služby prázdninových táborov, bufety (rýchle
občerstvenie), jedálne a závodné jedálne.
44 - Lekárske služby, starostlivosť o hygienu a krásu ľudí.

(540)

(591) modrá, červená, žltá, oranžová
(731) EUROPROJEKT - DETSKÉ ZDRAVIE, s. r. o.,
CENTRUM LIEČEBNEJ A PREVENTÍVNEJ
MEDICÍNY, Narcisova 12, 971 01 Prievidza, SK;

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

852-2006
5.5.2006
14, 18, 25, 40
14 - Šperky, klenoty, ozdoby najmä z drahých kovov, drahokamov, polodrahokamov, emailu, gagátu, jantáru, slonoviny, rôznych minerálov, štrasu; ihlice a spony do kravát; šperky, klenoty
a ozdoby v rôznych vyhotoveniach, napr. ako gombíky, spony, ozdoby šiat a odevných doplnkov.
18 - Výrobky z kože a jej náhrad patriace do tejto
triedy, najmä kabelky, taštičky, puzdrá, kožušiny; výrobky z kožušín.
25 - Odevy všetkých druhov patriace do tejto triedy; obuv všetkého druhu patriaca do tejto triedy;
pokrývky hlavy všetkého druhu patriace do tejto
triedy; opasky patriace do tejto triedy.
40 - Dámske a pánske krajčírstvo, šitie najmä modelových odevov, odevov na objednávku; šitie

a tvorba odevov aj so šperkovými ozdobami; farbenie látok a kožušín; úprava odevov; poradenstvo v uvedených službách; poradenstvo v oblasti
módy a odevov.
(540)

(731) Création M & J, spol. s r. o., Alžbetin dvor 711,
900 42 Miloslavov, SK;
(740) Gajdošíková Zuzana, Ing., JUDr. Bratislava, SK;

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

857-2006
5.5.2006
11, 16, 20, 24, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 42
11 - Svietidlá, lampy na svietenie, lustre, osvetľovacie prístroje a zariadenia.
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 všetkých
druhov, kartón, lepenka, papierové kávové filtre,
knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové
platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá,
mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety
z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné
materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia
z papiera alebo plastických materiálov, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, tlačivá
a kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
20 - Drevené hrany a kostry na nábytok, dvierka
na nábytok, háčiky na šaty s výnimkou kovových,
vešiakové háčiky s výnimkou kovových, krúžky
na záclony, latková debna, lavice, pulty, lavičky
(nábytok), lávky s výnimkou kovových, ležadlá
(rozkladacie), nábytok, písacie stoly, podnosy
s výnimkou kovových, podstavce na kvety, podstavce, kostry, stojany pre počítače, posteľové
kolieska s výnimkou kovových, posteľové vybavenie s výnimkou kovového, regály, rukoväti nástrojov s výnimkou kovových, stojany na kvety,
stoličky servírovacie, stoly, umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké stolárske výrobky, vysoké stoličky pre deti, postele,
nočné stolíky, komody a police, skrine šatníkové
a policové, skrinky na topánky, kufrovníky, nábytkové kontajnery, barové skrinky, barové a recepčné pulty, reštauračný nábytok, hotelový nábytok, bytový nábytok, kancelársky nábytok, ležadlá a lavičky, taburetky, toaletné stolíky, mobiliár (dekoračné prenosné predmety ako doplnok
nábytku), dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny
s výnimkou textilných, drevené a plastové nádoby a schránky, vešiaky, pružinové matrace, rámy
na obrazy, rebríky (plastové alebo drevené), vankúše, drevené hrany a kostry na nábytok, drevené
obaly na fľaše, drevené prepravky na fľaše, drevené sudy na stáčanie vína, drevené trámy.
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24 - Stolové textílie, čalúnnické látky, dverové
závesy, poťahy na nábytok, obliečky na matrace,
obliečky na vankúše, záclonky, závesy, utierky,
vlajky, bavlnené textílie, cestovné prikrývky, brokáty, damask, drožet, esparto, flanel, flauš, gáza
z hodvábu, hrubé plátno, jutová látka, potlačený
kartún, konopné tkaniny, krep, krepon, ľanové tkaniny, marabut, moleskin, mušelín, ramie, zamat,
zefír, žerzej, textilné tapety.
27 - Koberce, tapety s výnimkou textilných, linoleum, podlahové krytiny, dverové rohožky, kúpeľňové rohožky.
35 - Maloobchodné služby v oblastiach nasledujúcich tovarov: s potravinami, nápojmi, poľnohospodárskymi produktmi, obilím, osivami, mäsom, mäsovými výrobkami, elektronikou, železiarskym tovarom, rudami, kovovými výrobkami, keramikou, konfekciou, obuvou, sklom, porcelánom, športovými potrebami, autami, náhradnými súčiastkami na autá, svietidlami, lampami
na svietenie, lustrami, osvetľovacími prístrojmi
a zariadeniami, nábytkom, kancelárskym nábytkom, kreslami, posteľami, taburetkami, rozkladacími ležadlami, pohovkami, kolískami, košmi
s výnimkou kovových, stolmi, stoličkami, lavicami, pultmi, stolárskymi výrobkami, stolíkmi,
zrkadlami, stolovými textíliami, čalúnnickými
látkami, dverovými závesmi, poťahmi na nábytok, obliečkami na matrace, obliečkami na vankúše, záclonkami, závesmi, utierkami, vlajkami,
bavlnenými textíliami, cestovnými prikrývkami,
kobercami, tapetami, linoleom, podlahovými krytinami, dverovými rohožkami, tapetami, kúpeľňovými rohožkami, aranžovanie výkladov, reklamná činnosť, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, obchodná administratíva, kancelárske práce, kancelárie zaoberajúce sa dovozom
a vývozom, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, nábor zamestnancov, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely, zbieranie údajov do počítačovej
databázy, hospodárske alebo ekonomické predpovede, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, prieskum trhu, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov, spracovanie textov,
vydávanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vylepovanie
plagátov, 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 v obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
poskytovanie pomoci pri riadení obchodných
alebo priemyselných podnikov, prieskum trhu,
profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, sekretárske služby, spracovanie textov, sprostredkovanie kompenzačných obchodov
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s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej
úrovni, sprostredkovanie obchodu s tovarom,
účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov,
vedenie kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie
údajov do počítačových databáz, zoraďovanie
údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede.
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie, prenájom izieb, prenájom bytov, prenájom kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností.
37 - Čalúnenie, čalúnnické práce, čalúnnické
opravy, stavebné informácie, údržba nábytku,
reštaurovanie nábytku, montáž nábytku a interiérového zariadenia (pre tretie osoby), montáž
materiálov na objednávku (pre tretie osoby),
úprava nábytku podľa želania zákazníkov.
39 - Preprava nábytku, sťahovanie nábytku, informácie o preprave, nákladná doprava, služby v doprave a preprave, sprostredkovanie prepravy nábytku, balenie tovaru, najmä nábytku, úprava tovaru, skladovanie, distribúcia tovaru na dobierku,
doručovacie služby, doručovanie tovaru, zabezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doručovanie tovaru.
40 - Informácie o úprave a spracovaní materiálov, spracovanie a úprava kovov, dreva, plastov,
textílií a kožušín, sprostredkovanie uvedených
služieb, leštenie dreva, farbenie dreva, frézovanie
dreva.
42 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce
sa nábytku a interiérov, grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), umelecký dizajn, navrhovanie obalov, obalový dizajn, priemyselný
dizajn, sprostredkovanie uvedených služieb v triede 42, štúdie technických projektov, projektová
činnosť, výskum a vývoj nových výrobkov (pre
zákazníkov), architektonické poradenstvo, výroba softvéru, interiérová výzdoba, inžinierska činnosť v nábytkárstve.
(540)

(731) LUTO SLOVAKIA, s. r. o., Rastislavova 93, 040 01
Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

858-2006
5.5.2006
11, 16, 20, 24, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 42
11 - Svietidlá, lampy na svietenie, lustre, osvetľovacie prístroje a zariadenia.
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 všetkých
druhov, kartón, lepenka, papierové kávové filtre,
knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové
platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kan-
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celárske 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

látkami, dverovými závesmi, poťahmi na nábytok, obliečkami na matrace, obliečkami na vankúše, záclonkami, závesmi, utierkami, vlajkami,
bavlnenými textíliami, cestovnými prikrývkami,
kobercami, tapetami, linoleom, podlahovými
krytinami, dverovými rohožkami, tapetami, kúpeľňovými rohožkami, aranžovanie výkladov,
reklamná činnosť, zasielanie reklamných mate-

materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia
z papiera alebo plastických materiálov, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, tlačivá
a kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
20 - Drevené hrany a kostry na nábytok, dvierka
na nábytok, háčiky na šaty s výnimkou kovových, vešiakové háčiky s výnimkou kovových,
krúžky na záclony, latková debna, lavice, pulty,
lavičky (nábytok), lávky s výnimkou kovových,
ležadlá (rozkladacie), nábytok, písacie stoly, podnosy s výnimkou kovových, podstavce na kvety,
podstavce, kostry, stojany pre počítače, posteľové kolieska s výnimkou kovových, posteľové vybavenie s výnimkou kovového, regály, rukoväti
nástrojov s výnimkou kovových, stojany na kvety, stoličky servírovacie, stoly, umelecké diela
z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké
stolárske výrobky, vysoké stoličky pre deti, postele, nočné stolíky, komody a police, skrine šatníkové a policové, skrinky na topánky, kufrovníky, nábytkové kontajnery, barové skrinky, barové
a recepčné pulty, reštauračný nábytok, hotelový
nábytok, bytový nábytok, kancelársky nábytok,
ležadlá a lavičky, taburetky, toaletné stolíky, mobiliár (dekoračné prenosné predmety ako doplnok nábytku), dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na steny
s výnimkou textilných, drevené a plastové nádoby a schránky, vešiaky, pružinové matrace, rámy
na obrazy, rebríky (plastové alebo drevené), vankúše, drevené hrany a kostry na nábytok, drevené
obaly na fľaše, drevené prepravky na fľaše, drevené sudy na stáčanie vína, drevené trámy.
24 - Stolové textílie, čalúnnické látky, dverové
závesy, poťahy na nábytok, obliečky na matrace,
obliečky na vankúše, záclonky, závesy, utierky,
vlajky, bavlnené textílie, cestovné prikrývky, brokáty, damask, drožet, esparto, flanel, flauš, gáza
z hodvábu, hrubé plátno, jutová látka, potlačený
kartún, konopné tkaniny, krep, krepon, ľanové tkaniny, marabut, moleskin, mušelín, ramie, zamat,
zefír, žerzej, textilné tapety.
27 - Koberce, tapety s výnimkou textilných, linoleum, podlahové krytiny, dverové rohožky, kúpeľňové rohožky.
35 - Maloobchodné služby v oblastiach nasledujúcich tovarov: s potravinami, nápojmi, poľnohospodárskymi produktmi, obilím, osivami, mäsom, mäsovými výrobkami, elektronikou, železiarskym tovarom, rudami, kovovými výrobkami, keramikou, konfekciou, obuvou, sklom, porcelánom, športovými potrebami, autami, náhradnými súčiastkami na autá, svietidlami, lampami
na svietenie, lustrami, osvetľovacími prístrojmi
a zariadeniami, nábytkom, kancelárskym nábytkom, kreslami, posteľami, taburetkami, rozkladacími ležadlami, pohovkami, kolískami, košmi
s výnimkou kovových, stolmi, stoličkami, lavicami, pultmi, stolárskymi výrobkami, stolíkmi,
zrkadlami, stolovými textíliami, čalúnnickými

riálov zákazníkom, obchodná administratíva, kancelárske práce, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie, kopírovanie alebo
rozmnožovanie dokumentov, dokladov, nábor zamestnancov, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely, zbieranie údajov do počítačovej
databázy, hospodárske alebo ekonomické predpovede, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, prieskum trhu, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov, spracovanie textov,
vydávanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vylepovanie
plagátov, 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 v obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
poskytovanie pomoci pri riadení obchodných
alebo priemyselných podnikov, prieskum trhu,
profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, sekretárske služby, spracovanie textov, sprostredkovanie kompenzačných obchodov
s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej
úrovni, sprostredkovanie obchodu s tovarom, účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov, vedenie
kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím), zbieranie údajov do
počítačových databáz, zoraďovanie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede.
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie, prenájom izieb, prenájom bytov, prenájom kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností.
37 - Čalúnenie, čalúnnické práce, čalúnnické
opravy, stavebné informácie, údržba nábytku,
reštaurovanie nábytku, montáž nábytku a interiérového zariadenia (pre tretie osoby), montáž
materiálov na objednávku (pre tretie osoby),
úprava nábytku podľa želania zákazníkov.
39 - Preprava nábytku, sťahovanie nábytku, informácie o preprave, nákladná doprava, služby
v doprave a preprave, sprostredkovanie prepravy
nábytku, balenie tovaru, najmä nábytku, úprava
tovaru, skladovanie, distribúcia tovaru na dobier-
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ku, doručovacie služby, doručovanie tovaru, zabezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doručovanie tovaru.
40 - Informácie o úprave a spracovaní materiálov, spracovanie a úprava kovov, dreva, plastov,
textílií a kožušín, sprostredkovanie uvedených
služieb, leštenie dreva, farbenie dreva, frézovanie
dreva.
42 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce
sa nábytku a interiérov, grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), umelecký dizajn, navrhovanie obalov, obalový dizajn, priemyselný dizajn, sprostredkovanie uvedených služieb v triede
42, štúdie technických projektov, projektová činnosť, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), architektonické poradenstvo, výroba
softvéru, interiérová výzdoba, inžinierska činnosť v nábytkárstve.
(540)

(731) LUTO SLOVAKIA, s. r. o., Rastislavova 93, 040 01
Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

859-2006
5.5.2006
11, 16, 20, 24, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 42
11 - Svietidlá, lampy na svietenie, lustre, osvetľovacie prístroje a zariadenia.
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 všetkých druhov, kartón, lepenka, papierové kávové filtre,
knihy, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové
platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, leporelá,
mapy, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety
z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné
materiály, umelohmotné fólie na balenie, vrecia
z papiera alebo plastických materiálov, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, tlačivá
a kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
20 - Drevené hrany a kostry na nábytok, dvierka
na nábytok, háčiky na šaty s výnimkou kovových, vešiakové háčiky s výnimkou kovových,
krúžky na záclony, latková debna, lavice, pulty,
lavičky (nábytok), lávky s výnimkou kovových,
ležadlá (rozkladacie), nábytok, písacie stoly, podnosy s výnimkou kovových, podstavce na kvety,
podstavce, kostry, stojany pre počítače, posteľové kolieska s výnimkou kovových, posteľové vybavenie s výnimkou kovového, regály, rukoväti
nástrojov s výnimkou kovových, stojany na kvety, stoličky servírovacie, stoly, umelecké diela
z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké
stolárske výrobky, vysoké stoličky pre deti, postele, nočné stolíky, komody a police, skrine šatníkové a policové, skrinky na topánky, kufrovní-
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ky, nábytkové kontajnery, barové skrinky, barové
a recepčné pulty, reštauračný nábytok, hotelový
nábytok, bytový nábytok, kancelársky nábytok,
ležadlá a lavičky, taburetky, toaletné stolíky,
mobiliár (dekoračné prenosné predmety ako doplnok nábytku), dekoratívne nástenné ozdoby

s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na
steny s výnimkou textilných, drevené a plastové
nádoby a schránky, vešiaky, pružinové matrace,
rámy na obrazy, rebríky (plastové alebo drevené), vankúše, drevené hrany a kostry na nábytok,
drevené obaly na fľaše, drevené prepravky na
fľaše, drevené sudy na stáčanie vína, drevené
trámy.
24 - Stolové textílie, čalúnnické látky, dverové
závesy, poťahy na nábytok, obliečky na matrace,
obliečky na vankúše, záclonky, závesy, utierky,
vlajky, bavlnené textílie, cestovné prikrývky, brokáty, damask, drožet, esparto, flanel, flauš, gáza
z hodvábu, hrubé plátno, jutová látka, potlačený
kartún, konopné tkaniny, krep, krepon, ľanové
tkaniny, marabut, moleskin, mušelín, ramie, zamat, zefír, žerzej, textilné tapety.
27 - Koberce, tapety s výnimkou textilných, linoleum, podlahové krytiny, dverové rohožky, kúpeľňové rohožky.
35 - Maloobchodné služby v oblastiach nasledujúcich tovarov: s potravinami, nápojmi, poľnohospodárskymi produktmi, obilím, osivami, mäsom, mäsovými výrobkami, elektronikou, železiarskym tovarom, rudami, kovovými výrobkami, keramikou, konfekciou, obuvou, sklom, porcelánom, športovými potrebami, autami, náhradnými súčiastkami na autá, svietidlami, lampami
na svietenie, lustrami, osvetľovacími prístrojmi
a zariadeniami, nábytkom, kancelárskym nábytkom, kreslami, posteľami, taburetkami, rozkladacími ležadlami, pohovkami, kolískami, košmi
s výnimkou kovových, stolmi, stoličkami, lavicami, pultmi, stolárskymi výrobkami, stolíkmi,
zrkadlami, stolovými textíliami, čalúnnickými látkami, dverovými závesmi, poťahmi na nábytok,
obliečkami na matrace, obliečkami na vankúše,
záclonkami, závesmi, utierkami, vlajkami, bavlnenými textíliami, cestovnými prikrývkami, kobercami, tapetami, linoleom, podlahovými krytinami, dverovými rohožkami, tapetami, kúpeľňovými rohožkami, aranžovanie výkladov, reklamná činnosť, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, obchodná administratíva, kancelárske
práce, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, nábor zamestnancov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, zbieranie údajov do počítačovej databázy, hospodárske alebo ekonomické predpovede, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, prieskum trhu, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov, spracovanie textov,
vydávanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vylepovanie
plagátov, analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien, automatizované spracovanie dát v administratíve, barterové operácie, komerčné infor-
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mačné 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 v obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
poskytovanie pomoci pri riadení obchodných
alebo priemyselných podnikov, prieskum trhu,
profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, sekretárske služby, spracovanie textov, sprostredkovanie kompenzačných obchodov
s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej
úrovni, sprostredkovanie obchodu s tovarom,
účtovníctvo, uverejňovanie reklamných textov,
vedenie kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zbieranie
údajov do počítačových databáz, zoraďovanie
údaov do počítačových databáz, zoraďovanie
údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede.
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie, prenájom izieb, prenájom bytov, prenájom kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností.
37 - Čalúnenie, čalúnnické práce, čalúnnické opravy, stavebné informácie, údržba nábytku, reštaurovanie nábytku, montáž nábytku a interiérového
zariadenia (pre tretie osoby), montáž materiálov
na objednávku (pre tretie osoby), úprava nábytku
podľa želania zákazníkov.
39 - Preprava nábytku, sťahovanie nábytku, informácie o preprave, nákladná doprava, služby
v doprave a preprave, sprostredkovanie prepravy
nábytku, balenie tovaru, najmä nábytku, úprava
tovaru, skladovanie, distribúcia tovaru na dobierku, doručovacie služby, doručovanie tovaru, zabezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doručovanie tovaru.
40 - Informácie o úprave a spracovaní materiálov, spracovanie a úprava kovov, dreva, plastov,
textílií a kožušín, sprostredkovanie uvedených
služieb, leštenie dreva, farbenie dreva, frézovanie
dreva.
42 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce
sa nábytku a interiérov, grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), umelecký dizajn, navrhovanie obalov, obalový dizajn, priemyselný
dizajn, sprostredkovanie uvedených služieb v triede 42, štúdie technických projektov, projektová
činnosť, výskum a vývoj nových výrobkov (pre
zákazníkov), architektonické poradenstvo, výroba softvéru, interiérová výzdoba, inžinierska činnosť v nábytkárstve.
(540)

(731) LUTO SLOVAKIA, s. r. o., Rastislavova 93, 040 01
Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

881-2006
10.5.2006
11, 16, 19, 20, 24, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 42
11 - Svietidlá, lampy na svietenie, lustre, osvetľovacie prístroje a zariadenia.
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 všetkých druhov, 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, vrecká
z papiera alebo plastických materiálov, tlačivá
a kancelárske potreby s výnimkou nábytku.
19 - Drevené dvere, drevené okná, dvere s výnimkou kovových, dverové prahy s výnimkou
kovových, dverové rámy s výnimkou kovových,
okenice s výnimkou kovových, okenné rámy
s výnimkou kovových, okná s výnimkou kovových, plastové dvere, okná s rámami z plastových hmôt, rámové konštrukcie s výnimkou kovových, rámy (okenné) s výnimkou kovových,
skladacie dvere s výnimkou kovových, dlážka
parketová, drevené dlážky s výnimkou kovových,
dosky, dosky - stavebné drevo, latky, drevená
dyha, drevené obloženie, drevo opracované, drevo opracované - stolárske, drevo pílené, drevo
spracované, drevo stavebné, drevo ako polotovar,
lišty s výnimkou kovových, mriežky s výnimkou
kovových, parketové výlisky, parkety, podlahové
dosky, preglejka, schodiská s výnimkou kovových, schodnice ako časti schodísk, tvárne drevo,
drevotrieskové dosky, hranoly, stavebný materiál
nekovový, schody a schodištia s výnimkou kovových, zábradlia schodiskové drevené.
20 - Drevené hrany a kostry na nábytok, dvierka
na nábytok, háčiky na šaty s výnimkou kovových,
háčiky vešiakové s výnimkou kovových, krúžky
na záclony, latková debna, lavice, pulty, lavičky
(nábytok), lávky s výnimkou kovových, ležadlá
(rozkladacie), nábytok, písacie stoly, podnosy
s výnimkou kovových, podstavce na kvety, podstavce, kostry, stojany pre počítače, posteľové
kolieska s výnimkou kovových, posteľové vybavenie s výnimkou kovového, regály, rukoväti nástrojov s výnimkou kovových, stojany na kvety,
stoličky, stolíky servírovacie, stoly, umelecké
diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké stolárske výrobky, vysoké stoličky pre deti,
postele, nočné stolíky, komody a police, skrine
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šatníkové a policové, skrinky na topánky, kufrovníky, nábytkové kontajnery, barové skrinky,
barové a recepčné pulty, reštauračný nábytok,
hotelový nábytok, bytový nábytok, kancelársky
nábytok, ležadlá a lavičky, taburetky, toaletné

obchodných 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

stolíky, mobiliár (dekoračné prenosné predmety
ako doplnok nábytku), dekoratívne nástenné ozdoby s výnimkou textilných, dekoratívne závesy na
steny s výnimkou textilných, drevená a plastové
nádoby a schránky, vešiaky, pružinové matrace,
rámy na obrazy, rebríky (plastové alebo drevené), vankúše, drevené hrany a kostry na nábytok,
drevené obaly na fľaše, drevené prepravky na
fľaše, drevené sudy na stáčanie vína, drevené
trámy.
24 - Stolové textílie, čalúnnické látky, dverové
závesy, poťahy na nábytok, obliečky na matrace,
obliečky na vankúše, záclonky, závesy, utierky,
vlajky, bavlnené textílie, cestovné prikrývky, brokáty, damask, drožet, esparto, flanel, flauš, gáza,
látky z hodvábu, hrubé plátno, jutová látka, potlačený kartún, konopné tkaniny, krep, krepon,
ľanové tkaniny, marabut, moleskin, mušelín, ramie, zamat, zefír, žerzej.
27 - Koberce, tapety, linoleum, podlahové krytiny, dverové rohožky, tapety, kúpeľňové rohožky,
protišmykové rohože.
35 - Maloobchodné služby v oblastiach nasledujúcich tovarov: s potravinami, nápojmi, poľnohospodárskymi produktmi, obilím, osivami, mäsom, mäsovými výrobkami, elektronikou, železiarskym tovarom, rudami, kovovými výrobkami, keramikou, konfekciou, obuvou, sklom, porcelánom, športovými potrebami, autami, náhradnými súčiastkami na autá, svietidlami, lampami
na svietenie, lustrami, osvetľovacími prístrojmi
a zariadeniami, nábytkom, kancelárskym nábytkom, kreslami, posteľami, taburetkami, rozkladacími ležadlami, pohovkami, kolískami, košmi
s výnimkou kovových, stolmi, stoličkami, lavicami, pultmi, stolárskymi výrobkami, stolíkmi,
zrkadlami, stolovými textíliami, čalúnnickými
látkami, dverovými závesmi, poťahmi na nábytok, obliečkami na matrace, obliečkami na vankúše, záclonkami, závesmi, utierkami, vlajkami,
bavlnenými textíliami, cestovnými prikrývkami,
kobercami, tapetami, linoleom, podlahovými
krytinami, dverovými rohožkami, tapetami, kúpeľňovými rohožkami, aranžovanie výkladov,
reklam-ná činnosť, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, obchodná administratíva, kancelárske práce, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, kopírovanie, kopírovanie alebo
rozmnožovanie dokumentov, dokladov, nábor
zamestnancov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, zbieranie údajov do počítačovej databázy, hospodárske alebo ekonomické
predpovede, prenájom kancelárskych strojov
a zariadenia, prenájom reklamných materiálov,
prenájom reklamných priestorov, prepisovanie,
prieskum trhu, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, spracovanie textov, vydávanie reklamných materiálov, vydávanie
reklamných alebo náborových textov, vylepovanie plagátov, analýzy nákupných cien, veľko-

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 v obchodnej činnosti, poskytovanie
obchodných alebo podnikateľských informácií,
poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, prieskum trhu, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, sekretárske služby, spracovanie textov,
sprostredkovanie kompenzačných obchodov s tovarom na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni,
sprostredkovanie obchodu s tovarom, účtovníctvo, uverejňovanie reklam-ných textov, vedenie
kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov, vzťahy s verejnosťou
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím), zbieranie údajov do
počítačových databáz, zoraďovanie údajov do
počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede.
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie, prenájom izieb, prenájom bytov, prenájom kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, inkasovanie nájomného,
oceňovanie a odhady nehnuteľností, realitné kancelárie, správa nehnuteľností, sprostredkovanie
uvedených služieb v tr. 36.
37 - Vykonávanie inžinierskych, bytových a občianskych stavieb, prípravné a pomocné stavebné
práce, čistenie, čistenie exteriérov a interiérov,
prenájom čistiacich strojov, inštalácia a opravy
chladiacich a klimatizačných zariadení, informácie o opravách, izolovanie proti vlhkosti, izolovanie stavieb, klampiarstvo a inštalatérstvo,
inštalácia, čistenie a údržba kotlov, čalúnenie, čalúnnické práce, čalúnnické opravy, stavebné
informácie, údržba nábytku, reštaurovanie nábytku, montáž kuchynských zariadení, montáž nábytku a zariadení, montáž a opravy vzduchotechnických zariadení, montáž a opravy klimatizačných zariadení, montáž a opravy vykurovacích
zariadení, montáž, inštalácia a opravy okien, dverí a iných stavebných prvkov, montáž, kladenie,
servis, sanácie a opravy podláh a parkiet, realizácia fasád so zateplením a bez zateplenia, exteriérové a interiérové maľovanie a natieranie, montovanie, lešení, murárstvo, pokrývačské práce na
strechách, inštalácia a opravy požiarnych hlásičov a poplašných systémov proti vlámaniu, stavebné informácie, dozor nad stavbami, demolácia budov, tapetovanie, montovanie a opravy telefónov, umelecká stolárska výroba a opravy,
utesňovanie stavieb a budov, inštalácia a opravy
výťahov, sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Preprava nábytku, sťahovanie nábytku, informácie o preprave, nákladná doprava, služby
v doprave a preprave, sprostredkovanie prepravy
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nábytku, balenie tovaru, najmä nábytku, úprava
tovaru, skladovanie, distribúcia tovaru na dobierku, doručovacie služby, doručovanie tovaru, zabezpečovanie a sprostredkovanie balenia a doručovanie tovaru, prenájom skladísk, informácie
o uskladnení, skladovanie tovaru.

katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre, knihárske výrobky, propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky, obalový materiál z papiera, obalový materiál z plastických

hmôt, ktorý nie je zahrnutý v iných triedach, tlačiarenské typy a štočky, ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklama a inzertná činnosť, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch - pre zákazníkov, multimediálna reklama na počítačovej
komunikačnej sieti, prenájom reklamného času
na všetkých komunikačných prostriedkoch, prenájom reklamných plôch, organizovanie výstav
na obchodné a reklamné účely, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, sprostredkovanie obchodu s tovarmi, pomoc pri riadení obchodu, vydávanie reklamných materiálov, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu,
prieskum trhu, sprostredkovanie v uvedených
činnostiach.
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom
informačných sietí, poskytovanie interaktívneho
elektronického, zvukového a obrazového spojenia, služby informačných kancelárií zverejňované cez, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému, sprostredkovanie
v uvedených činnostiach.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície, sprostredkovanie
v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, fotografovanie, fotografická reportáž, organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií, usporadúvanie
kultúrnych výstav, nakladateľská, vydavateľská
činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ
a informácií, zvukových a audiovizuálnych nosičov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti
zábavy, výchovy a kultúry, usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií, poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania, sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
42 - Grafický dizajn, poradenstvo v oblasti autorských práv, spravovanie autorských práv, sprostredkovanie v uvedených činnostiach, tvorba počítačovej grafiky.

40 - Montáž a kompletizácia nábytku a interiérového zariadenia (pre tretie osoby), montáž materiálov na objednávku (pre tretie osoby), úprava
nábytku podľa želania zákazníkov, informácie
o úprave a spracovaní materiálov, spracovanie
a úprava kovov, dreva, plastov, textílií a kožušín,
sprostredkovanie uvedených služieb, leštenie dreva, farbenie dreva, frézovanie dreva, zámočnícke
služby, rytie, gravírovanie, informácie o spracovaní a úprave materiálov, poradenská a konzultačná činnosť pri spracovaní a úprave kovov,
dreva a plastu, sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Profesionálne odborné poradenstvo týkajúce
sa nábytku a interiérov, architektonické poradenstvo, interiérová výzdoba, inžinierska činnosť
v nábytkárstve, grafický dizajn, dizajn nábytku
a bytového zariadenia, navrhovanie (priemyselný
dizajn), umelecký dizajn, navrhovanie obalov,
obalový dizajn, priemyselný dizajn, štúdie technických projektov, projektová činnosť, projektovanie stavieb, štúdie technických projektov, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov),
vypracovanie stavebných výkresov, odborné poradenstvo týkajúce sa plastových a drevených
okien a dverí, stavebných prác a zatepľovania budov, sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 42.
(540) GEORG
(731) GEORG TRADE, s. r. o., Sibírska 58, 831 02
Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

889-2006
11.5.2006
5
5 - Dietetické a výživové doplnky.

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

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

929-2006
18.5.2006
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží,
správ, informácií, elektronické zoznamy a adresáre, elektronicky šírené informačné materiály,
časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,

(540) TV mini
(731) RINGIER SLOVAKIA, a. s., Prievozská 14, 821 09
Bratislava, SK;

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

930-2006
18.5.2006
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží, správ,
informácií, elektronické zoznamy a adresáre,
elektronicky šírené informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
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16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre, knihárske vý-

koncové matice na ložiská, poistné podložky na
ložiská, kovové upínacie puzdrá, drobný železiarsky tovar, kovové polotovary.

robky, propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky, obalový materiál z papiera, obalový materiál z plastických
hmôt, ktorý nie je zahrnutý v iných triedach, tlačiarenské typy a štočky, ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklama a inzertná činnosť, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch - pre zákazníkov, multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamného času na
všetkých komunikačných prostriedkoch, prenájom reklamných plôch, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, sprostredkovanie
obchodu s tovarmi, pomoc pri riadení obchodu,
vydávanie reklamných materiálov, konzultačná
a poradenská činnosť v oblasti obchodu, prieskum
trhu, sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom
informačných sietí, poskytovanie interaktívneho
elektronického, zvukového a obrazového spojenia, služby informačných kancelárií zverejňované cez, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému, sprostredkovanie
v uvedených činnostiach.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície, sprostredkovanie
v uvedených činnostiach.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, fotografovanie, fotografická reportáž, organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií, usporadúvanie
kultúrnych výstav, nakladateľská, vydavateľská
činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií,
správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych
nosičov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti
zábavy, výchovy a kultúry, usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií, poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania, sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
42 - Grafický dizajn, poradenstvo v oblasti autorských práv, spravovanie autorských práv, sprostredkovanie v uvedených činnostiach, tvorba počítačovej grafiky.

7 - Ložiská všetkých druhov a vyhotovení, diely
a súčasti ložísk, ložiská ako časti strojov, ložiskové jednotky, ložiskové telesá, ložiskové čapy
ako časti strojov a hriadeľov, axiálne ložiská,
ihličkové ložiská, jednoradové a dvojradové guľkové ložiská, valčekové a naklápacie ložiská, guľôčkové ložiská s kosouhlým stykom, súdkové
ložiská, kuželíkové ložiská, kĺbové ložiská, axiálne guľôčkové ložiská, upínacie ložiská, klietky
guľkových ložísk, ložiskové krúžky, ihlové puzdrá na ložiská, súkolesia a prevody a ich časti nie
pre pozemné vozidlá, kĺby a spojky ako časti
strojov, spojenia a styky ako časti strojov a motorov, stojany a skrine pre ložiská hriadeľov, držiaky a podstavce pre ložiskové čapy ako časti strojov, stroje a obrábacie stroje, predovšetkým obrábacie stroje na výrobu ložísk a ložiskových súčastí, motory a hnacie stroje okrem motorov pre
pozemné vozidlá, súkolesia a prevody a ich časti
nie pre pozemné vozidlá, pružiny ako časti strojov.
37 - Montážne a inštalačné služby, opravy, montáž a údržba ložísk, ložiskových jednotiek, informácie o oprave a údržbe ložísk, výmena ložísk
v strojoch, prístrojoch, dopravných prostriedkoch,
autoopravovne, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov a strojov, sprostredkovanie
uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Projektová činnosť, kontrola kvality, kalibrácia, expertízy ako inžinierske práce, strojársky výskum, priemyselné analýzy, analýzy stavu
a opotrebovania ložísk, návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru predovšetkým na výrobu, kontrolu a údržbu ložísk, sprostredkovanie
uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.

(540) TV Max
(731) RINGIER SLOVAKIA, a. s., Prievozská 14, 821 09
Bratislava, SK;

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

103

937-2006
19.5.2006
6, 7, 37, 42
6 - Kovový spojovací materiál, kovové guľky,
kovové valčeky, kovové kuželíky, kovové podložky a poistné krúžky, kovové krúžky, kovové

(540) Slavia
(731) ebis holding, a. s., Kopčianska 20/B, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

938-2006
19.5.2006
16, 17, 21, 26, 30
16 - Lepenkové a papierové škatule, lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti,
kvetináče z papiera.
17 - Lepiace pásky s výnimkou pások na lekárske
a kancelárske účely alebo na použitie v domácnosti, plastické hmoty ako polotovary.
21 - Kvetináče vrátane kvetináčov z plastu, sklené poháre, sklenené nádoby, vázy s výnimkou
váz z drahých kovov.
26 - Umelé kvety.
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30 - Cukrovinky, čokoláda, karamelky, keksy,
káva, marcipán, perníky, žuvačky.

(540) Sladká kytica originál
(731) Jakubeczová Monika, Ing., Horné Saliby 828,
925 03 Horné Saliby, SK;

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

940-2006
19.5.2006
16, 17, 21, 26, 30
16 - Lepenkové a papierové škatule, lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti,
kvetináče z papiera.
17 - Lepiace pásky s výnimkou pások na lekárske
a kancelárske účely alebo na použitie v domácnosti, plastické hmoty ako polotovary.
21 - Kvetináče vrátane kvetináčov z plastu, sklené poháre, sklenené nádoby, vázy s výnimkou
váz z drahých kovov.
26 - Umelé kvety.
30 - Cukrovinky, čokoláda, karamelky, keksy,
káva, marcipán, perníky, žuvačky.

(540)

(591) červená, žltá, hnedá
(731) Jakubeczová Monika, Ing., Horné Saliby 828,
925 03 Horné Saliby, SK;

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

(540)

965-2006
24.5.2006
16, 35, 39, 40, 41, 42
16 - Albumy, atlasy, blahoprajné pohľadnice,
brožované knihy, brožúry, časopisy (periodiká),
formuláre, geografické mapy, grafické reprodukcie, grafiky, kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, karty, katalógy, knihy, litografie, maľovanky, mapy, noviny, olejotlače, oznámenia (papiernický tovar), periodiká, plagáty, pohľadnice, školské potreby, tlačivá, tlačoviny, trhacie kalendáre, umelecké litografie, zemepisné
mapy.
35 - Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť
v oblasti tovarov uvedených v triede 16, zasielanie s rozširovanie reklamných materiálov a vzoriek tovarov zákazníkom.
39 - Distribúcia tovarov na dobierku, doručovacie služby, kuriérske služby, doručovanie balíkov, novín, časopisov a tovaru.
40 - Litografická tlač, ofsetová tlač, tlač.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, vydávanie kníh,
vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových, vydávanie periodickej a neperiodickej
tlače, vydávanie novín a časopisov, fotografická
reportáž, fotografovanie, prekladateľské a tlmočnícke služby.
42 - Spravovanie autorských práv.

(731) Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o., Bojnická 10, 830 00 Bratislava, SK;

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

968-2006
25.5.2006
29, 35, 40
29 - Klobása ako trvanlivý tepelne neopracovaný
mäsový výrobok.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi;
sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených
tovarov; reklamné služby.
40 - Mäsiarstvo a údenárstvo, rozoberanie a spracovanie mäsa, údenie potravín.

(540) UHORSKÁ KLOBÁSA
(731) MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

984-2006
26.5.2006
432678
21.12.2005
CZ
5, 29, 30, 32
5 - Liečivé cukrárske výrobky a cukrovinky s liečivými účinkami, vitamínové prípravky, potravinové doplnky na posilnenie imunity organizmu
a zlepšenia zdravia v tuhom i v tekutom stave vo
forme práškových zmesí, kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet, šumivých tabliet, pastiliek, dražé, toboliek, kapsúl, bonbónov, želé, práškov,
všetko uvedené na lekárske účely, doplnky potravín minerálne, minerálne doplnky s antioxidačnými účinkami, prípravky na zdravotnú prevenciu a rekondíciu s liečivými účinkami, prírodné liečivé prostriedky na zvláštnu výživu, výživové prípravky obsahujúce enzýmy alebo biochemické katalyzátory s liečivými účinkami, prípravky na chudnutie s liečebnými účinkami, nápoje s liečebným a/alebo liečebno-obranným účinkom, dietetické nápoje s liečebnými účinkami,
medicinálne sirupy, výťažky z liečivých bylín
a kombinované prípravky z vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov, potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo
minerálmi alebo stopovými prvkami, bylinné čaje, minerálne vody a dietetické nápoje upravené
na lekárske účely, vitamínová a minerálna výživa
vo forme koncentrátov na liečebné účely.
29 - Extrakty z dietetického sladu, sladové múčky, texturované proteíny, sušená sója, prísady
a činidlá vylepšujúce múku a ich zmesi patriace
do triedy 29, náhradky diétnych a výživných potravín vo všetkých formách, konzervované potraviny, zmesi ovocia a zeleniny, ovocné a zeleninové džemy, pyré, rôsoly, ovocie a zelenina zaváraná, mrazená a sušená, ovocné a zeleninové
sirupy, semená, orechy a suché plody, byliny
drvené, mleté alebo extrakty doplnené o vitamíny, minerálne látky, stopové prvky.
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30 - Cukrárske výrobky všetkých druhov, cukrovinky a jemné pečivo, koláče, sladké pečivo včítane tort, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, pečivo a cukrársky tovar, všetky tieto výrobky obyčajné a/alebo s polevou a/alebo plnené náplňami, náplňou nugatovou, čokoládovou, vanilkovou,
orieškovou a/alebo korenené, slané a sladké vaflové výrobky - vaničky, košíčky, tortové oplátky,

lov, pást, tabliet, šumivých tabliet, pastiliek, dražé, toboliek, kapsúl, bonbónov, želé, práškov,
všetko uvedené na lekárske účely, doplnky potravín minerálne, minerálne doplnky s antioxidačnými účinkami, prípravky na zdravotnú prevenciu a rekondíciu s liečivými účinkami, prírodné liečivé prostriedky na zvláštnu výživu, výživové prípravky obsahujúce enzýmy alebo bio-

trubičky prázdne i plnené a ďalšie oblátkové doplnky pre cukrárenskú výrobu, sladkosti, dezerty,
zákusky, čokoláda, kusové výrobky z čokolády,
pralinky, arašidové cukrovinky, sladké drievka,
škorica, vanilka, mandľové cukrovinky a mandľové cesto, med a výrobky z medu, medovníky,
perník, medový perník, plnené i neplnené perníky, výrobky z perníka, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, karamelky, káva a kávové náhradky,
kávové nápoje, mentol do cukroviniek a mentolové cukríky, palacinky, lievančeky, pudingy, ryžové koláčiky, zmrzlina, šerbety, zmrzlinové poháre, ovocné želé ako cukrovinka, káva, kávové
zmesi a náhradky, kakao, čaj, korenie, nápoje
pripravené na báze kávy, kávových náhradiek,
kakaa a čokolády, kávové nápoje s mliekom, kávové príchuti, obilné vločky a iné výrobky a prípravky určené na ľudskú výživu, müsli, energetické - výživné požívatiny a prísady do jedál
s vysokým obsahom vitamínov a minerálov vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta, patriace do tejto triedy, potravinové
doplnky rastlinného pôvodu neliečebné na posilnenie imunity organizmu a zlepšenie zdravia
v tuhom i tekutom stave vo forme práškových
zmesí, kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet, šumivých tabliet, pastiliek, dražé, toboliek, kapsúl,
bonbónov, želé, práškov, všetko uvedené na neliečebné účely.
32 - Nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené včítane nápojov minerálnych, šumivých, iónových
a energetických, sirupy, koncentráty a iné prípravky na prípravu nápojov, ovocné a zeleninové
šťavy, mušty, ovocné nektáre a nápoje z ovocných štiav, stolné a minerálne vody, diabetické
a dietetické nápoje neliečebné, práškové nealkoholické nápoje, práškové prípravky a príchuti na
výrobu nealkoholických nápojov a likérov, obohatené vitamínové nápoje a koncentráty, nealkoholické aperitívy.

chemické katalyzátory s liečivými účinkami, prípravky na chudnutie s liečebnými účinkami, nápoje s liečebným a/alebo liečebno-obranným
účinkom, dietetické nápoje s liečebnými účinkami, medicinálne sirupy, výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky z vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov,
potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo
minerálmi alebo stopovými prvkami, bylinné čaje, minerálne vody a dietetické nápoje upravené
na lekárske účely, vitamínová a minerálna výživa
vo forme koncentrátov na liečebné účely.
29 - Extrakty z dietetického sladu, sladové múčky, texturované proteíny, sušená sója, prísady
a činidlá vylepšujúce múku a ich zmesi patriace
do triedy 29, náhradky diétnych a výživných potravín vo všetkých formách, konzervované potraviny, zmesi ovocia a zeleniny, ovocné a zeleninové džemy, pyré, rôsoly, ovocie a zelenina zaváraná, mrazená a sušená, ovocné a zeleninové sirupy, semená, orechy a suché plody, byliny
drvené, mleté alebo extrakty doplnené o vitamíny, minerálne látky, stopové prvky.
30 - Cukrárske výrobky všetkých druhov, cukrovinky a jemné pečivo, koláče, sladké pečivo včítane tort, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, pečivo a cukrársky tovar, všetky tieto výrobky obyčajné a/alebo s polevou a/alebo plnené náplňami,
náplňou nugatovou, čokoládovou, vanilkovou,
orieškovou a/alebo korenené, slané a sladké vaflové výrobky - vaničky, košíčky, tortové oplátky,
trubičky prázdne i plnené a ďalšie oblátkové doplnky pre cukrárenskú výrobu, sladkosti, dezerty,
zákusky, čokoláda, kusové výrobky z čokolády,
pralinky, arašidové cukrovinky, sladké drievka,
škorica, vanilka, mandľové cukrovinky a mandľové cesto, med a výrobky z medu, medovníky,
perník, medový perník, plnené i neplnené perníky, výrobky z perníka, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, karamelky, káva a kávové náhradky,
kávové nápoje, mentol do cukroviniek a mentolové cukríky, palacinky, lievančeky, pudingy, ryžové koláčiky, zmrzlina, šerbety, zmrzlinové poháre, ovocné želé ako cukrovinka, káva, kávové
zmesi a náhradky, kakao, čaj, korenie, nápoje
pripravené na báze kávy, kávových náhradiek,
kakaa a čokolády, kávové nápoje s mliekom, kávové príchuti, obilné vločky a iné výrobky a prípravky určené na ľudskú výživu, müsli, energetické - výživné požívatiny a prísady do jedál
s vysokým obsahom vitamínov a minerálov vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta, patriace do tejto triedy, potravinové
doplnky rastlinného pôvodu neliečebné na posilnenie imunity organizmu a zlepšenie zdravia
v tuhom i tekutom stave vo forme práškových
zmesí, kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet, šumivých tabliet, pastiliek, dražé, toboliek, kapsúl,

(540) MIKI
(731) MOCCA, spol. s r. o., Domky 35, 460 10 Liberec, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

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

105

985-2006
26.5.2006
432677
21.12.2005
CZ
5, 29, 30, 32
5 - Liečivé cukrárske výrobky a cukrovinky s liečivými účinkami, vitamínové prípravky, potravinové doplnky na posilnenie imunity organizmu
a zlepšenia zdravia v tuhom i v tekutom stave vo
forme práškových zmesí, kvapiek, sirupov, gé-
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bonbónov, želé, práškov, všetko uvedené na neliečebné účely.
32 - Nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené včítane nápojov minerálnych, šumivých, iónových
a energetických, sirupy, koncentráty a iné prípravky na prípravu nápojov, ovocné a zeleninové
šťavy, mušty, ovocné nektáre a nápoje z ovocných štiav, stolné a minerálne vody, diabetické

náplňou nugatovou, čokoládovou, vanilkovou,
orieškovou a/alebo korenené, slané a sladké vaflové výrobky - vaničky, košíčky, tortové oplátky,
trubičky prázdne i plnené a ďalšie oblátkové doplnky pre cukrárenskú výrobu, sladkosti, dezerty,
zákusky, čokoláda, kusové výrobky z čokolády,
pralinky, arašidové cukrovinky, sladké drievka,
škorica, vanilka, mandľové cukrovinky a mandľové cesto, med a výrobky z medu, medovníky,

a dietetické nápoje neliečebné, práškové nealkoholické nápoje, práškové prípravky a príchuti na
výrobu nealkoholických nápojov a likérov, obohatené vitamínové nápoje a koncentráty, nealkoholické aperitívy.

perník, medový perník, plnené i neplnené perníky, výrobky z perníka, čokoládové nápoje, kakaové nápoje, karamelky, káva a kávové náhradky,
kávové nápoje, mentol do cukroviniek a mentolové cukríky, palacinky, lievančeky, pudingy, ryžové koláčiky, zmrzlina, šerbety, zmrzlinové poháre, ovocné želé ako cukrovinka, káva, kávové
zmesi a náhradky, kakao, čaj, korenie, nápoje
pripravené na báze kávy, kávových náhradiek,
kakaa a čokolády, kávové nápoje s mliekom, kávové príchuti, obilné vločky a iné výrobky a prípravky určené na ľudskú výživu, müsli, energetické - výživné požívatiny a prísady do jedál
s vysokým obsahom vitamínov a minerálov vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta, patriace do tejto triedy, potravinové
doplnky rastlinného pôvodu neliečebné na posilnenie imunity organizmu a zlepšenie zdravia
v tuhom i tekutom stave vo forme práškových
zmesí, kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet, šumivých tabliet, pastiliek, dražé, toboliek, kapsúl,
bonbónov, želé, práškov, všetko uvedené na neliečebné účely.
32 - Nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené včítane nápojov minerálnych, šumivých, iónových
a energetických, sirupy, koncentráty a iné prípravky na prípravu nápojov, ovocné a zeleninové
šťavy, mušty, ovocné nektáre a nápoje z ovocných štiav, stolné a minerálne vody, diabetické
a dietetické nápoje neliečebné, práškové nealkoholické nápoje, práškové prípravky a príchuti na
výrobu nealkoholických nápojov a likérov, obohaené vitamínové nápoje a koncentráty, nealkoholické aperitívy.

(540) EnergyROLL
(731) MOCCA, spol. s r. o., Domky 35, 460 10 Liberec, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

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

986-2006
26.5.2006
432679
21.12.2005
CZ
5, 29, 30, 32
5 - Liečivé cukrárske výrobky a cukrovinky s liečivými účinkami, vitamínové prípravky, potravinové doplnky na posilnenie imunity organizmu
a zlepšenia zdravia v tuhom i v tekutom stave vo
forme práškových zmesí, kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet, šumivých tabliet, pastiliek, dražé, toboliek, kapsúl, bonbónov, želé, práškov,
všetko uvedené na lekárske účely, doplnky potravín minerálne, minerálne doplnky s antioxidačnými účinkami, prípravky na zdravotnú prevenciu a rekondíciu s liečivými účinkami, prírodné liečivé prostriedky na zvláštnu výživu, výživové prípravky obsahujúce enzýmy alebo biochemické katalyzátory s liečivými účinkami, prípravky na chudnutie s liečebnými účinkami, nápoje s liečebným a/alebo liečebno-obranným
účinkom, dietetické nápoje s liečebnými účinkami, medicinálne sirupy, výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky z vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov,
potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo
minerálmi alebo stopovými prvkami, bylinné čaje, minerálne vody a dietetické nápoje upravené
na lekárske účely, vitamínová a minerálna výživa
vo forme koncentrátov na liečebné účely.
29 - Extrakty z dietetického sladu, sladové múčky, texturované proteíny, sušená sója, prísady
a činidlá vylepšujúce múku a ich zmesi patriace
do triedy 29, náhradky diétnych a výživných potravín vo všetkých formách, konzervované potraviny, zmesi ovocia a zeleniny, ovocné a zeleninové džemy, pyré, rôsoly, ovocie a zelenina zaváraná, mrazená a sušená, ovocné a zeleninové
sirupy, semená, orechy a suché plody, byliny
drvené, mleté alebo extrakty doplnené o vitamíny, minerálne látky, stopové prvky.
30 - Cukrárske výrobky všetkých druhov, cukrovinky a jemné pečivo, koláče, sladké pečivo včítane tort, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, pečivo a cukrársky tovar, všetky tieto výrobky obyčajné a/alebo s polevou a/alebo plnené náplňami,

(540) VITAIN
(731) MOCCA, spol. s r. o., Domky 35, 460 10 Liberec, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

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

997-2006
26.5.2006
436146
3.4.2006
CZ
3, 5, 7, 16, 17, 21, 22
3 - Antistatické prípravky na použitie v domácnosti, aromatické látky zaradené v tejto triede,
brúsne prípravky, tekuté čistidlo (leštidlo) na kovy, čistiace prípravky, čistiace roztoky, dezodoranty na osobnú potrebu, éterické esencie, kvapaliny na umývanie skiel do automatov, mydlové
prípravky na zjasnenie a oživenie tkanín, odmasťovacie prípravky pre domácnosť, oleje na čistenie, vosky na parkety, leštiace pasty, leštidlá,
vonné vrecúška do bielizne.
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do vysávačov, šampónovacie stroje na koberce,
vysávače prachu, príslušenstvo na rozptyľovanie
vôni a dezinfekčných prípravkov pre vysávače prachu, žehliace stroje, hadice a hubice pre vysávače
prachu, filtračné vložky pre filtračné zariadenia.
16 - Filtračný papier, filtre na kávu papierové,
vrecká na odpadky z papiera alebo plastických
materiálov, pijavý papier, papiernický tovar, papierové obrúsky (servítky), vrecúška ako obaly
z papiera alebo plastických materiálov, utierky
papierové.
17 - Ohybné hadice nekovové, filtračné hmoty
patriace do tejto triedy, vypúšťacie a napúšťacie
hadice k práčkam a umývačkám (riadu).
21 - Aerosólové dávkovač, čistiace nástroje, handry na umývanie, kávové filtre s výnimkou elektrických, prístroje na odstraňovanie zápachu na
osobnú potrebu, rozprašovače na parfumy, utierky na čistenie a upratovanie, utierky napustené
čistiacimi prostriedkami, pohlcovače dymu a pachov.
22 - Filtračná vata, plachty na filtrovanie, textilné
vrecká.

5 - Antibakteriálne a dezinfekčné prípravky, prípravky na čistenie a osviežovanie vzduchu, dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobnú
potrebu, repelenty proti hmyzu, hygienické obrúsky (servítky), papier proti moliam.
7 - Čistiace filtre vzduchu pre motory, elektrické
čistiace stroje, filtre ako časti strojov, hadice do
vysávačov, elektrické stroje na čistenie kobercov
pomocou šampónov, odsávačky prachu, vrecúška
do vysávačov, šampónovacie stroje na koberce,
vysávače prachu, príslušenstvo na rozptyľovanie
vôni a dezinfekčných prípravkov pre vysávače
prachu, žehliace stroje, hadice a hubice pre vysávače prachu, filtračné vložky pre filtračné zariadenia.
16 - Filtračný papier, filtre na kávu papierové,
vrecká na odpadky z papiera alebo plastických
materiálov, pijavý papier, papiernický tovar, papierové obrúsky (servítky), vrecúška ako obaly
z papiera alebo plastických materiálov, utierky
papierové.
17 - Ohybné hadice nekovové, filtračné hmoty
patriace do tejto triedy, vypúšťacie a napúšťacie
hadice k práčkam a umývačkám (riadu).
21 - Aerosólové dávkovače, čistiace nástroje, handry na umývanie, kávové filtre s výnimkou elektrických, prístroje na odstraňovanie zápachu na
osobnú potrebu, rozprašovače na parfumy, utierky na čistenie a upratovanie, utierky napustené
čistiacimi prostriedkami, pohlcovače dymu a pachov.
22 - Filtračná vata, plachty na filtrovanie, textilné
vrecká.

(540) PAKET
(731) Lacon s. r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha - Braník, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

(540)

(731) Lacon s. r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha - Braník, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

998-2006
26.5.2006
436147
3.4.2006
CZ
3, 5, 7, 16, 17, 21, 22
3 - Antistatické prípravky na použitie v domácnosti, aromatické látky zaradené v tejto triede,
brúsne prípravky, tekuté čistidlo (leštidlo) na kovy, čistiace prípravky, čistiace roztoky, dezodoranty na osobnú potrebu, éterické esencie, kvapaliny na umývanie skiel do automatov, mydlové
prípravky na zjasnenie a oživenie tkanín, odmasťovacie prípravky pre domácnosť, oleje na čistenie, vosky na parkety, leštiace pasty, leštidlá,
vonné vrecúška do bielizne.
5 - Antibakteriálne a dezinfekčné prípravky, prípravky na čistenie a osviežovanie vzduchu, dezodoranty, s výnimkou dezodorantov na osobnú
potrebu, repelenty proti hmyzu, hygienické obrúsky (servítky), papier proti moliam.
7 - Čistiace filtre vzduchu pre motory, elektrické
čistiace stroje, filtre ako časti strojov, hadice do
vysávačov, elektrické stroje na čistenie kobercov
pomocou šampónov, odsávačky prachu, vrecúška
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1005-2006
29.5.2006
35, 36, 39, 43
35 - Reklamná a propagačná činnosť, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, zbieranie údajov do počítačových databáz,
automatizované spracovanie dát, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom.
36 - Zmenárenská činnosť.
39 - Autobusová doprava, vzdušná letecká doprava, preprava, organizovanie exkurzií, skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených, sprevádzanie turistov, turistická kancelária,
turistické prehliadky, výlety - organizovanie, zájazdy - rezervácia, organizovanie ciest, rezervácia
miesteniek na cestovanie, informácie - uchovávanie, informácie o doprave, automobily - prenájom, automobilová preprava, služby v doprave
a preprave, rezervácia dopravy.
43 - Rezervácia ubytovania a zájazdov, ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny).

(540)

(591) červená, čierna
(731) TIP travel, a. s., Teplická 74, 921 01 Piešťany, SK;

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

1021-2006
31.5.2006
30
30 - Cestá; cestá na koláče; cestoviny; chlieb; koláče s plnkou; lístkové cesto; lupienky, obilninové vločky; maslové, tukové cesto; múčne potraviny; výrobky z múky; musli; nekysnutý chlieb;
niťovky; prípravky z obilnín; oblátky; pečivo
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(rožky); perníky, medovníky; pirohy (cestoviny);
pirôžky s mäsom; pizza; potravinárska múka;
príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; škrobovité potraviny; príchuti do
koláčov a zákuskov, s výnimkou éterických olejov; vyrážková pšeničná múka; rezance; ryža; ryžový koláč; sendviče; prípravky na stuženie šľahačky; sójová múka; sójová omáčka; špagety;
strúhanka; sucháre; sušienky; sucháre, keksy,

niťovky; prípravky z obilnín; oblátky; pečivo
(rožky); perníky, medovníky; pirohy (cestoviny);
pirôžky s mäsom; pizza; potravinárska múka;
príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; škrobovité potraviny; príchuti do
koláčov a zákuskov, s výnimkou éterických olejov; vyrážková pšeničná múka; rezance; ryža; ryžový koláč; sendviče; prípravky na stuženie šľahačky; sójová múka; sójová omáčka; špagety;
strúhanka; sucháre; sušienky; sucháre, keksy,

biskvity; ovsené vločky; jedlé ozdoby na zákusky; zákusky, koláče; príchuti do zákuskov a koláčov s výnimkou esencií; zemiaková múčka na
ľudskú spotrebu; sladké žemle.

biskvity; ovsené vločky; jedlé ozdoby na zákusky; zákusky, koláče; príchuti do zákuskov a koláčov s výnimkou esencií; zemiaková múčka na
ľudskú spotrebu; sladké žemle.

(540)

(540)

(591) hnedá, žltá, biela, čierna, zelená
(731) CSI - DC s. r. o., Boženy Němcovej 1153, 093 01
Vranov nad Topľou, SK;

(591) červená, žltá, biela, hnedá, čierna, zelená
(731) CSI - DC s. r. o., Boženy Němcovej 1153, 093 01
Vranov nad Topľou, SK;

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

1022-2006
31.5.2006
30
30 - Cestá; cestá na koláče; cestoviny; chlieb; koláče s plnkou; lístkové cesto; lupienky, obilninové vločky; maslové, tukové cesto; múčne potraviny; výrobky z múky; musli; nekysnutý chlieb;
niťovky; prípravky z obilnín; oblátky; pečivo
(rožky); perníky, medovníky; pirohy (cestoviny);
pirôžky s mäsom; pizza; potravinárska múka;
príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; škrobovité potraviny; príchuti do
koláčov a zákuskov, s výnimkou éterických olejov; vyrážková pšeničná múka; rezance; ryža; ryžový koláč; sendviče; prípravky na stuženie šľahačky; sójová múka; sójová omáčka; špagety;
strúhanka; sucháre; sušienky; sucháre, keksy,
biskvity; ovsené vločky; jedlé ozdoby na zákusky; zákusky, koláče; príchuti do zákuskov a koláčov s výnimkou esencií; zemiaková múčka na
ľudskú spotrebu; sladké žemle.

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

1024-2006
31.5.2006
30
30 - Cestá; cestá na koláče; cestoviny; chlieb; koláče s plnkou; lístkové cesto; lupienky, obilninové vločky; maslové, tukové cesto; múčne potraviny; výrobky z múky; musli; nekysnutý chlieb;
niťovky; prípravky z obilnín; oblátky; pečivo
(rožky); perníky, medovníky; pirohy (cestoviny);
pirôžky s mäsom; pizza; potravinárska múka;
príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; škrobovité potraviny; príchuti do
koláčov a zákuskov, s výnimkou éterických olejov; vyrážková pšeničná múka; rezance; ryža; ryžový koláč; sendviče; prípravky na stuženie šľahačky; sójová múka; sójová omáčka; špagety;
strúhanka; sucháre; sušienky; sucháre, keksy,
biskvity; ovsené vločky; jedlé ozdoby na zákusky; zákusky, koláče; príchuti do zákuskov a koláčov s výnimkou esencií; zemiaková múčka na
ľudskú spotrebu; sladké žemle.

(540)

(540)

(591) modrá, žltá, biela, čierna
(731) CSI - DC s. r. o., Boženy Němcovej 1153, 093 01
Vranov nad Topľou, SK;

(591) červená, žltá, biela, hnedá, zelená, modrá
(731) CSI - DC s. r. o., Boženy Němcovej 1153, 093 01
Vranov nad Topľou, SK;

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

1023-2006
31.5.2006
30
30 - Cestá; cestá na koláče; cestoviny; chlieb; koláče s plnkou; lístkové cesto; lupienky, obilninové vločky; maslové, tukové cesto; múčne potraviny; výrobky z múky; musli; nekysnutý chlieb;

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

1031-2006
31.5.2006
17, 35
17 - Guma (ako surovina alebo polotovar); guma,
surová alebo ako polotovar; plastické hmoty ako
polotovary; syntetická guma; výrobky z technic-
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kých plastov a výrobky z gumy, kaučuku a plastických hmôt patriace do tejto triedy.
35 - Obchodná činnosť (pomoc pri riadení); obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; zásobovacie
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb
pre iné podniky).
(540) PROBELT
(731) PROCTUM, spol. s r. o., Kolárska 8, 811 06 Bratislava, SK;

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

1033-2006
31.5.2006
9, 35, 38, 39, 41, 42
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické,
signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje a nástroje na meranie a váženie, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu, prístroje na nahrávanie,
prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické nosiče údajov, záznamové disky, predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince, registračné
pokladnice, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače, hasiace prístroje.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce.
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovaru.
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu, priemyselné
analýzy a priemyselný výskum, návrh a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru, právne služby.

(540)

(591) modrá, čierna
(731) DUMO, s. r. o., Kúpeľná 314, 049 24 Vlachovo,
SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1036-2006
1.6.2006
1, 5, 30
1 - Múka na priemyselné účely; tapioková múka
na priemyselné účely.
5 - Chlieb pre diabetikov; múčne potraviny, výrobky z múky patriace do tejto triedy.
30 - Múčne potraviny; výrobky z múky; cestá; lístkové cesto; maslové, tukové cesto; chlieb; nekysnutý chlieb; rožky, pečivo; sendviče; quiches - pečivo; sladké žemle; strúhanka; jemné pečivo;
sušienky, sucháre, keksy, biskvity; oblátky; perníky, medovníky; marcipán; zákusky, koláče;
cestá na koláče; koláče s plnkou; ryžový koláč;
torty.

(540) DUBEŇ
(731) P E Z A a. s., K cintorínu, 011 49 Žilina - Bánová, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1039-2006
2.6.2006
7, 11, 37, 42
7 - Kompresory, kompresory ako stroje, kompresory do chladiacich zariadení, kondenzačné zariadenia, parné kondenzátory ako časti strojov,
čerpadlá ako časti strojov, motorov a hnacích
strojov, membrány čerpadla, čerpadlá pre vykurovacie zariadenia, odstredivé čerpadlá, parné generátory alebo kotly ako stroje, regulátory ako
časti strojov, vodovodné vykurovacie zariadenia
ako časti strojov, výmenníky tepla ako časti strojov, vzduchové chladiče, zberače kotlového kameňa (stroje), zberače vodného kameňa z bojlerov, odvzdušňovače napájacej vody, splynovače,
obloženia, tesnenia a armatúry tepelných kotlov
(bojlerov), stroje a obrábacie stroje, motory a
hnacie stroje nie pre pozemné vozidlá, súkolesia
a prevody nie pre pozemné vozidlá.
11 - Zariadenia na vykurovanie, chladenie, vetranie, osvetľovanie, klimatizačné zariadenia, ohrievadlá, ohrievače, osvetľovacie prístroje, zariadenia na sušenie, vodárenské a sanitárne zariadenia,
výhrevné kotly, teplovodné kúrenie, pece na rozličné účely s výnimkou laboratórnych, pece
a piecky, plynové bojlery, solárne pece, parné,
tepelné a výhrevné akumulátory, bojlery ako ohrievače vody, zariadenia na ohrev teplej vody, expanzné nádrže pre ústredné vykurovanie, horáky,
čističe plynu ako časti plynových zariadení, regulačné a bezpečnostné príslušenstvo k plynovým
potrubiam a zariadeniam, solárne kolektory, špirály ako časti ohrievacích a ochladzovacích zariadení, tepelné čerpadlá, teplovzdušné zariadenia, teplovzdušné rúry, termostatické ventily ako
časti ústredného kúrenia, vykurovacie články,
vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými
alebo plynnými palivami, elektrické vykurovacie
telesá, prívodné zariadenia ku kúrenárskym a
teplárenským
kotlom,
konštrukcie
pecí
a rúr, kostry pecí, kotlové rúry do vykurovacích
zariadení a kotlov, tvarované obloženie pecí, rošty do pecí, kohútiky a kohúty pre potrubia, vodovodné podložky a krúžky ako tesniace krúžky,
konce potrubia, potrubné kohútiky a kohúty, radiátorové uzávery, radiátory na kúrenia, radiátory ústredného kúrenia, bezpečnostné zariadenia
a príslušenstvo pre vodné alebo plynové zariadenia a pre vodovodné alebo plynové potrubia, regulačno-bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia a zariadenia, regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia na vodné zariadenia, komínové
rúry, dymovody, dymníky, komínové dúchadlo,
dymové hradidlá, klimatizačné prístroje a zariadenia, klimatizačné filtre, ventilátory ako časti
vetracích zariadení, zariadenia na filtrovanie
a osviežovanie vzduchu.
37 - Montážne a inštalačné služby, opravy a údržba, montáž, údržba a opravy strojov, prístrojov
a zariadení, predovšetkým vykurovacích, plynových, ventilačných, klimatizačných, protipožiarnych, zabezpečovacích, osvetľovacích systémov
a zariadení, bleskozvodov, elektrických zariadení
a spotrebičov, tlakových zariadení, kompresorov,
kompresorových staníc tlakových rozvodov,
montáž a inštalácia pecí, chladiacich zariadení,
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horákov, revízie plynových zariadení, revízie tlakových zariadení a nádob, čistenie komínov,
klampiarstvo a inštalatérstvo, inštalácia, čistenie
kotlov, prenájom stavebných strojov a zariadení,
montáž, opravy a údržba plastových, kovových,
plastovo-kovových rozvodov na tekutiny a plyny,
montáž, opravy a údržba rozvodov vody, plynu,
informácie o montáži, údržbe a opravách, montovanie lešení, stavebné činnosti, predovšetkým
stavebné činnosti spojené s inštaláciou technického zariadenia budov a tovární, výstavba plynovodov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, počítačových sietí, SMS správ a internetu.
42 - Priemyselný dizajn, navrhovanie potrubných
rozvodov, vývoj a projektovanie potrubných rozvodov, technický prieskum, projektovanie stavieb, expertízy a prieskum ako inžinierske práce,
štúdie technických projektov, vypracovanie stavebných výkresov, projektová činnosť, predovšetkým projektová činnosť v oblasti rozvodov
plynu, vody alebo tekutín, kompresorových staníc, vykurovacích zariadení, teplární, odborné
poradenstvo v oblasti rozvodov plynu, vody alebo tekutín, kompresorových staníc, vykurovacích
zariadení, teplární, analýzy technických stavov
zariadení a prístrojov, kontrola kvality, poskytovanie a sprostredkovanie vedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, počítačových sietí, SMS správ a internetu.

(591) čierna, biela, sivá
(731) Karpatská perla, s. r. o., Nádražná 57, 900 81
Šenkvice, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

(731) PLYNMONT - KOMP, s. r. o., Mierová 142, 072 22
Strážske, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

1060-2006
5.6.2006
29
29 - Mrazené polievky.

1094-2006
8.6.2006
35, 39, 42
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti, sprostredkovanie obchodných zmlúv, dodávateľské služby pre tretie osoby (nákup výrobkov a služieb pre
iné podniky), dovozné a vývozné kancelárie,
účtovníctvo, účtovné poradenstvo, obchodné alebo podnikateľské informácie, automatizované
spracovanie dát, preklad informácií do počítačových báz dát, systemizácia informácií do počítačových báz dát, štatistické informácie, spracovanie textov, vedenie kartoték v počítači.
39 - Doprava, preprava a skladovanie, vnútroštátne a medzinárodné zasielateľstvo, informácie
o doprave a preprave, sprostredkovateľská činnosť v uvedených oblastiach.
42 - Projektovanie elektrických zariadení, správa
počítačových sietí, návrhy, tvorba a údržba prezentačných stránok a násteniek v globálnych
a lokálnych počítačových sieťach, hosťovanie webových stránok, návrhy, tvorba, inštalácia a servis systémov využívajúcich automatizované spracovanie dát, počítačové programovanie, tvorba
počítačového softvéru, prenájom času na prístup
do počítačových báz dát, prenájom počítačového
softvéru, prenájom počítačov vrátane ich vnútorného vybavenia a periférneho zariadenia, odborné poradenstvo v oblasti počítačového softvéru
a hardvéru.

(540)

(591) červená, šedá
(731) ARGO GROUP, a. s., U vlečky 2, 617 00 Brno, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(591) červená, zelená, biela, žltá, hnedá
(731) KB Frutos s.r.o., Jilemnického 1, 080 01 Prešov, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

1065-2006
5.6.2006
32, 33, 42
32 - Šumivé nápoje a iné nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje všetkých druhov s výnimkou piva; vína všetkých druhov.
40 - Odborné poradenstvo, konzultačné služby
v odbore výroby liehovín, vína a nealkoholických nápojov.

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

1096-2006
9.6.2006
9, 11, 12
9 - Súčasti motorových vozidiel nezaradené do
triedy 12, ako sú axiálne ložiská, dúchadlá, dynamá, ejektory, prúdové čerpadlá, filtre na čistenie a chladenie vzduchu do motorov, guľkové ložiská, hlavy valcov do motorov, hriadele, kľuky,
páky ako časti strojov, chladiče do motorov
a hnacích strojov, karburátory, kardanové spojky,
katalyzátory do motorov, kĺby (časti motorov),
spojky (časti motorov), kľukové hriadele, kľukové skrine do motorov, kompresory, palivové
konvertory na zážihové motory, krúžky ložiskové, krúžky piestne, piesty do valcov, zapaľovacie
induktory do motorov, ojnice na motory, ovládacie káble do motorov, regulátory otáčok moto-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
rov, remene ventilátorov do motorov, šetriče paliva do motorov, štartéry motorov, tlmiče motorov, turbokompresory, ventilátory motorov, ventily (ako časti motorov), vstrekovania do motorov, výfukové potrubie do motorov, výfuky motorov, vzduchové chladiče, zapaľovacie induktory, zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov,
zapaľovače zážihových motorov, zotrvačníky,
žeraviace sviečky do naftových motorov.
11 - Svetlá na dopravné prostriedky, svetlomety,
reflektory, hmlovky, žiarivky do automobilových
svetiel.
12 - Pozemné vozidlá, najmä automobily a motorky a diely, náhradné diely a tuningové komponenty zaradené do tejto triedy, ako sú alarmy,
airbagy, karosérie automobilov, časti karosérií,
autopoťahy, autosedadlá, batožinové nosiče na
vozidlá, bezpečnostné pásy a sedačky, motory,
podvozky vozidiel, hnacie mechanizmy, hriadele,
nápravy na vozidlá, spojky do pozemných vozidiel, rýchlostné skrine, brzdové obloženie a čeľuste, tlmiče odpruženia, chladiče, hydraulické
obvody, reťaze, blatníky, nárazníky, okná automobilov, stierače spätné zrkadlá poťahy na sedadlá vozidiel, smerovky na vozidlá, zariadenie
do automobilov, prevodovky do pozemných vozidiel, smerovky na vozidlá, zariadenie do automobilov proti oslneniu, čalúnenia, súkolesia do
pozemných vozidiel, tlmiace pružiny na vozidlá,
tlmiče perovania do vozidiel, ventily na automobilové pneumatiky, voľnobežky pre pozemné vozidlá, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, kolesá vozidiel, pneumatiky na vozidlá, duše, ráfy kolies, ťažné zariadenia, volanty,
ložiskové čapy.
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rov, výfukové potrubie do motorov, výfuky motorov, vzduchové chladiče, zapaľovacie induktory, zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov,
zapaľovače zážihových motorov, zotrvačníky,
žeraviace sviečky do naftových motorov.
12 - Pozemné vozidlá, najmä automobily a diely,
náhradné diely a tuningové komponenty zaradené do tejto triedy, ako sú alarmy, airbagy, karosérie automobilov, časti karosérií, autopoťahy, autosedadlá, batožinové nosiče na vozidlá, bezpečnostné pásy a sedačky, motory, podvozky vozidiel, hnacie mechanizmy, hriadele, nápravy na
vozidlá, spojky do pozemných vozidiel, rýchlostné skrine, brzdové obloženie a čeľuste, tlmiče
odpruženia, chladiče, hydraulické obvody, reťaze, blatníky, nárazníky, okná automobilov, stierače spätné zrkadlá poťahy na sedadlá vozidiel,
smerovky na vozidlá, zariadenie do automobilov,
prevodovky do pozemných vozidiel, smerovky
na vozidlá, zariadenie do automobilov proti
oslneniu, čalúnenia, súkolesia do pozemných vozidiel, tlmiace pružiny na vozidlá, tlmiče perovania do vozidiel, ventily na automobilové pneumatiky, voľnobežky pre pozemné vozidlá, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, kolesá vozidiel, pneumatiky na vozidlá, duše, ráfy kolies, ťažné zariadenia, volanty, ložiskové čapy.
16 - Baliace materiály; baliaci papier; kartón, lepenka; katalógy; lepenkové, alebo papierové škatule, lepiaca páska; listový papier; nálepky; lepiace štítky, obálky; obaly na spisy; papier; pečiatky; pečiatky s adresou; písacie potreby, plagáty.
(540)

(540)

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

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

1097-2006
9.6.2006
9, 12, 16
9 - Súčasti motorových vozidiel nezaradené do
triedy 12, ako sú axiálne ložiská, dúchadlá, dynamá, ejektory, prúdové čerpadlá, filtre na čistenie a chladenie vzduchu do motorov, guľkové ložiská, hlavy valcov do motorov, hriadele, kľuky,
páky ako časti strojov, chladiče do motorov
a hnacích strojov, karburátory, kardanové spojky,
katalyzátory do motorov, kĺby (časti motorov),
spojky (časti motorov), kľukové hriadele, kľukové skrine do motorov, kompresory, palivové
konvertory na zážihové motory, krúžky ložiskové, krúžky piestne, piesty do valcov, zapaľovacie
induktory do motorov, ojnice na motory, ovládacie káble do motorov, regulátory otáčok motorov, remene ventilátorov do motorov, šetriče paliva do motorov, štartéry motorov, tlmiče motorov, turbokompresory, ventilátory motorov, ventily (ako časti motorov), vstrekovania do moto-

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

1098-2006
9.6.2006
35, 41
35 - Sprostredkovanie maloobchodu a veľkoobchodu; pomoc pri podnikateľskej činnosti; personálne poradenstvo; pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce;
poradenstvo v obchodnej činnosti; uverejňovanie
reklamných textov na reklamnej ploche a vlastných webových stránkach; reklama; poradenské
služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; profesionálne obchodné a podnikateľské poradenstvo; nábor zamestnancov.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov; prekladateľské služby.

(540)

(591) biela, modrá
(731) Eder Oldřich, SNP 78, 976 66 Polomka, SK;
(210) 1101-2006
(220) 9.6.2006
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8 (511) 29
(511) 29 - Mlieko a mliečne výrobky, výrobky s obsahom mlieka a/alebo mliečnych zložiek, mliečne
nápoje, maslo, nátierky na chlieb prevažne z produktov obsiahnutých v tejto triede, syr a výrobky
zo syra, zahustené mlieko.
(540) KOZIARKA
(731) NIKA, spol. s r. o., Nová 135, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1102-2006
12.6.2006
16, 35, 39, 41
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny všetkého druhu, najmä noviny, časopisy, knihy, propagačné materiály, tlačiarenské výrobky.
35 - Reklamné, inzertné a propagačné činnosti,
informačný servis.
39 - Distribúcia tlačovín, sprostredkovateľská činnosť v oblasti distribúcie tlačovín.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť, vydávanie štatistických správ a informácií, vydávanie odborných, vzdelávacích a zábavných správ
a publikácií.

37 - Stavebné informácie; informácie o opravách;
izolovanie proti vlhkosti; izolovanie stavieb; inštalácia a opravy klimatizačných zariadení; murárstvo; murovanie; stavebníctvo (stavebná činnosť);
štukovanie, sadrovanie; tapetovanie.
(540)

(731) SOLIDO s.r.o., Nová 282, 032 02 Závažná Poruba, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) GLANC
(731) VLTAVA - LABE - PRESS, a. s., Nám. Přemysla Otakara II. 8/5, 370 21 České Budějovice, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1104-2006
12.6.2006
11, 17, 37
11 - Klimatizačné filtre; filtre (časti zariadení pre
priemysel alebo domácnosť); chladiace komory;
chladiace prístroje a zariadenia; chladiarne; chladnice; chladničky; klimatizačné prístroje; klimatizačné zariadenia; výhrevné kotly; kozuby; príslušenstvo pre teplovzdušný kúpeľ; ohrievače do
kúpeľov; odparovače; zariadenie na ohrev teplej
vody - kúrenie teplovodné; zariadenia na výrobu
pary; parné akumulátory; parné kotly s výnimkou
kotlov ako častí strojov; prenosné kabíny na parné kúpele; prívodné zariadenia ku kúrenárskym
a teplárenským kotlom; radiátorové uzávery; radiátory (na kúrenie); radiátory ústredného kúrenia; rúry (časti sanitnej inštalácie); rúry s výnimkou rúr na experimentálne účely; solárne kolektory; tepelné čerpadlá; tepelné generátory; teplovodné vykurovacie zariadenia; ventilátory (ako
časti vetracích zariadení); ventilátory (klimatizácia); vetracie zariadenia; ohrievače vody; vodovodné zariadenia; vyhrievacie telesá; vykurovacie články; vykurovacie telesá; ohrievače vzduchu.
17 - Izolačné materiály; izolačné pásky; izolačné
povlaky; izolačné tkaniny; látky na izolovanie
budov od vlhkosti; filtračný materiál (polospracované peny alebo plastické blany); kovové izolačné fólie; umelohmotné fólie, nie ako obaľovací materiál; izolačná plsť; nekovové vystužovacie
materiály pre potrubia; nekovové spojky potrubia; tesnenie na potrubie; ohybné rúry s výnimkou kovových; sklené vlákna na izoláciu; materiály na zabránenie tepelnej radiácie; tesniace materiály; minerálna vlna ako izolačný materiál; sklenená vlna ako izolačný materiál; trosková vlna
ako izolačný materiál; zvukovo-izolačné materiály.

Lay-Go-Therm Lay & Go
Heating and Cooling Systems

1107-2006
12.6.2006
3, 9, 25
3 - Kozmetika, toaletná voda, parfumy, voda po
holení, kolínska voda, šampóny, toaletné prípravky, mydlo na holenie, čistiace mlieka na toaletné
účely, čistiace oleje, čistiace prípravky, jazmínový olej, lak na vlasy, lak na nechty, líčidlá, mydlá, pleťová voda, rúže, spreje na osvieženie dychu, ceruzky na obočie, vlasové vody, zubné pasty.
9 - Okuliare, slnečné okuliare, okuliarové sklá,
rámy na okuliare, retiazky na okuliare, kontaktné
šošovky, optické šošovky, ďalekohľady, diaľkomery.
25 - Športové bundy, čiapky, dreváky, futbalová
obuv, nohavice, klobúky, kostýmy, obleky, košele, kravaty, lyžiarska obuv, manžety, plátenná
obuv, plážová obuv, športová obuv, odevy, odevy z kože, plavky, remene na nohavice, plášte do
dažďa, podprsenky, podväzkové pásy, podväzky,
ponožky, pančuchy, pyžamá, rukavice, spodná
bielizeň, sukne, svetre, kabáty, zvrchníky, šály,
dámske šaty, tielka, košieľky, uniformy, vesty,
župany.

(540)

(591) čierna, biela, červená
(731) ATTACK MEDIA, s. r. o., U Hrabovky 247/11,
140 00 Praha, CZ;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

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

1108-2006
12.6.2006
9, 41, 42
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné (inšpekcia), záchranné, vzdelávacie a prístroje na váženie a meranie prístroje
a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu,
akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu; magnetické nosiče
údajov, záznamové disky; predajné automaty
a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti
vhodením mince; registračné pokladnice; počítacie stroje; zariadenia na spracovanie údajov a počítače, hasiace prístroje.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné
analýzy a priemyselný výskum; návrh a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru; právne služby.
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informačné, reklamné a propagačné letáky, plagáty, billboardy, prospekty, pohľadnice, mapy,
sprievodcovia, listové obálky, blahopriania, kalendáre, samolepky, obtlačky, vystrihovačky, maľovanky, kartičky, papierové tácky, baliaci papier, papierové tašky, zošity, skicáre, ceruzky,
tlačiarenské a kartonážne výrobky, dáta a databázy na papierových nosičoch, papierové reklamné
stojančeky, ťažidlá.

(540) InSoft
(731) InSoft - Peter Blštak, Robotnícka 24, 917 01 Trnava, SK;

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

30 - Neliečebné potravinové doplnky na posilnenie imunity organizmu a zlepšenie zdravia rastlinného pôvodu v tuhom i tekutom stave vo forme práškových zmesí, kvapiek, sirupov, gélov,
pást, tabliet, šumivých tabliet, pastiliek, dražé,
toboliek, kapsúl, bonbónov, želé, práškov, všetko
skôr uvedené na neliečebné účely a v rámci tejto
triedy, káva a náhradky kávy, obilné vločky a iné
obilné výrobky určené na ľudskú výživu, müsli,
čaje.
32 - Sýtené i nesýtené nealkoholické nápoje vrátane minerálnych, šumivých, iónových a energetických nápojov, sirupy, koncentráty a iné prípravky na prípravu nápojov, ovocné a zeleninové
šťavy, mušty, ovocné nektáre a nápoje z ovocných štiav, stolové a minerálne vody, neliečebné
diabetické a dietetické nápoje, práškové nealkoholické nápoje, práškové prípravky a príchuti na
výrobu nealkoholických nápojov a likérov, nealkoholické aperitívy.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva, najmä
likéry, destiláty, liehoviny, vínové nápoje, aperitívy, vína, vína a likéry na trávenie, nízkoalkoholické miešané nápoje, bowle a iné alkoholické
nápoje.
35 - Organizácia a usporiadanie reklamných a propagačných akcií, promotion akcií, reklamné prezentácie firiem, výrobkov a služieb, činnosť reklamnej a marketingovej agentúry, vydávanie reklamných a náborových publikácií a tlačovín,
najmä v súvislosti s uvedenými činnosťami.
41 - Organizácia a usporiadanie spoločenských,
kultúrnych, zábavných a športových akcií, súťaží
a vystúpení, exhibícií a závodov, tanečných party, diskoték, technopárty, plesov, hudobných produkcií, koncertov, zábav, open air party, módnych prehliadok na výchovné, vzdelávacie, kultúrne, zábavné účely a na informovanie o móde,
erotických vystúpení, vydávanie periodických
a neperiodických publikácií a tlačovín, najmä
v súvislosti s uvedenými činnosťami s výnimkou
vydávania reklamných a náborových materiálov.

1109-2006
12.6.2006
1, 6, 7, 11, 12, 21, 37, 39, 40, 41, 42
1 - Plynný dusík.
6 - Kovové konštrukcie, tlakové potrubia kovové.
7 - Dopravníky kusových materiálov a sypkých
hmôt; transportné valčeky, transportné trate; kovové súčasti strojov, náhradné diely na stroje pre
chemický priemysel; ozubené kolesá a prevody
s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá.
11 - Tlakové nádoby a tlakové varáky elektrické.
12 - Ozubené kolesá a prevody pre pozemné vozidlá, akumulátorové motorové vozíky.
21 - Tlakové nádoby s výnimkou elektrických.
37 - Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení.
39 - Distribúcia energií, stlačeného vzduchu, dusíka a vzduchu ako chladiaceho média.
40 - Výroba energií.
41 - Informácie o možnostiach rekreácií, služby
pre oddych a rekreácie.
42 - Ubytovacie služby, hotelierske služby, penzióny, reštaurácie, zotavovne, rezervovanie ubytovania.

(540)

(591) modrá, červená
(731) CHEMES, a. s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33
Humenné, SK;

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

1110-2006
12.6.2006
5, 16, 30, 32, 33, 35, 41
5 - Liečivé cukrárske výrobky a cukrovinky s liečivými účinkami, prípravky (požívatiny) obsahujúce biologické katalyzátory pre fyzicky aktívne
osoby, športovcov, rekonvalescentov, posilňujúce požívatiny, extrakty a potraviny na zvláštnu
výživu, dietetické a diabetické požívatiny a potraviny na zvláštnu výživu, vitamínové prípravky, potravinové doplnky na posilnenie imunity
organizmu a zlepšenie zdravia v tuhom i tekutom
stave vo forme práškových zmesí, kvapiek, sirupov, gélov, pást, tabliet, šumivých tabliet, pastiliek, dražé, kapsúl, kapsličiek, bonbónov, želé,
práškov, všetko skôr uvedené na liečebné účely,
diabetické a dietetické nápoje na liečebné účely,
prírodné pramenité a dojčenské vody na liečebné
účely, obohatené vitamínové nápoje a koncentráty na liečebné účely.
16 - Papier a výrobky z papiera a lepenky, reklamné, propagačné a úžitkové výrobky z papiera, napríklad etikety, tégliky, podnosy na rýchle
občerstvenie, utierky, obrusy, obrúsky, uteráky,
tlačoviny, periodické a neperiodické publikácie,
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(540)

(731) TECFOOD, s. r. o., Pozdeňská 3, 169 00 Praha, CZ;
WELLNESS FOOD s. r. o., U Ryšánky 1707/4,
147 00 Praha, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

(210) 1112-2006
(220) 13.6.2006
8 (511) 6, 19, 37, 42
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vé), vodiace lišty (kovové), kovové profily, valcované plechy.
9 - Elektrické drôty, materiály na elektrické vedenie (drôty, káble, elektrické káble, elektrické
kontakty, káble s optickými vláknami, elektrické
objímky, objímky elektrických káblov, odbočnice,
odbočné skrinky (elektrotechnika), plášte elektrických káblov, poistky, poistkový drôt, prípojky
(elektrotechnika), elektrické spojky, spojky elek-

(511) 6 - Kostry stavieb kovové; kovové obklady stien
a priečok (pre stavby); kovové obloženie stavieb;
oceľové konštrukcie; kovové prenosné stavby;
kovové stavebné konštrukcie; kovové stavebné
panely; kovový stavebný materiál; kovové strechy; kovové strešné krytiny.
19 - Altánky; baraky; bazény (stavby s výnimkou
kovových); bridlica; bridlica ako strešná krytina;
základné konštrukcie pre budovy s výnimkou

kovových; osvetľovacia, svetelná, svietiaca dlažba; dlažba s výnimkou kovovej; nekovové stavebné dlaždice a obkladačky; dlaždice s výnimkou kovových; dlaždicová podlaha s výnimkou
kovovej; dlážky s výnimkou kovovej; dosky;
kameň; kameň náhrobný; kameniny pre stavebníctvo; stavebné konštrukcie s výnimkou kovových; konštrukcie s výnimkou kovových; konštrukčné materiály s výnimkou kovových; kremeň; krištáľ; mozaiky (pre stavebníctvo); mramor; nosníky s výnimkou kovových; obkladový
materiál na budovy s výnimkou kovového; obklady stien a priečok s výnimkou kovových; okenné
rámy s výnimkou kovových; palisády s výnimkou kovových; nekovové stavebné panely; rámové konštrukcie s výnimkou kovových; rímsy
s výnimkou kovových; ozdobné lišty s výnimkou
kovových; schodiská s výnimkou kovových; sošky z kameňa, betónu alebo mramoru; prenosné
stavby s výnimkou kovových; stavebné drevo;
stavebné krytiny s výnimkou kovových; stavebný
kameň; stavebný materiál s výnimkou kovového;
stĺpikovité zábradlie; nekovové stĺpy; strechy
s výnimkou kovových; strešné krytiny s výnimkou kovových; stupne schodov s výnimkou kovových; umelecké diela z kameňa, betónu alebo
mramoru; umelý kameň; vápenec; vonkajšie
plášte budov s výnimkou kovových; žľaby s výnimkou kovových.
37 - Budovanie závodov a tovární; dozor nad stavbami; oprava fotografických prístrojov; stavebné
informácie; izolovanie stavieb; údržba a opravy
motorových vozidiel; murárstvo; murovanie; pokrývačské práce na strechách budov; stavebníctvo; autoservisy.
42 - Architektúra (architektonické služby); grafický dizajn; priemyselný dizajn; projektovanie
stavieb; štúdie architektonických projektov; vypracovanie stavebné výkresy; výskum a vývoj
nových výrobkov pre zákazníkov.
(540)

(591) zelená, červená
(731) Pauer Ivan, Piaristická 1, 949 01 Nitra, SK;

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

1113-2006
13.6.2006
6, 9, 37
6 - Drôty, drôty z obyčajných kovov, drôty zo
zliatin obyčajných kovov, skrutky, závitové tyče,
matice, kovové spojky a príchytky pre káble, kovové spojky, kovové objímky, kovové podložky,
platničky, vložky, lamely, tenké doštičky (kovo-

trického vedenia, spojky na elektrické káble, elektrické svorky, elektroinštalačné rúrky, elektrické
vodiče, iné elektrické spojky, materiály na elektrické vedenie.
37 - Montáž, inštalácia a položenie káblov.
(540)

(591) oranžová, modrá
(731) ELKOND HHK, a. s., Oravická 1228, 028 01
Trstená, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1114-2006
13.6.2006
6, 9, 37
6 - Drôty, drôty z obyčajných kovov, drôty zo
zliatin obyčajných kovov, skrutky, závitové tyče,
matice, kovové spojky a príchytky pre káble, kovové spojky, kovové objímky, kovové podložky,
platničky, vložky, lamely, tenké doštičky (kovové), vodiace lišty (kovové), kovové profily, valcované plechy.
9 - Elektrické drôty, materiály na elektrické vedenie (drôty, káble, elektrické káble, elektrické
kontakty, káble s optickými vláknami, elektrické
objímky, objímky elektrických káblov, odbočnice,
odbočné skrinky (elektrotechnika), plášte elektrických káblov, poistky, poistkový drôt, prípojky
(elektrotechnika), elektrické spojky, spojky elektrického vedenia, spojky na elektrické káble, elektrické svorky, elektroinštalačné rúrky, elektrické
vodiče, iné elektrické spojky, materiály na elektrické vedenie.
37 - Montáž, inštalácia a položenie káblov.

(540)

(731) ELKOND HHK, a. s., Oravická 1228, 028 01
Trstená, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1115-2006
13.6.2006
31
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina;
semená, rastliny a kvety; potrava pre zvieratá,
slad; krmivo; prísady do krmív, nie na lekárske
účely; krmivo pre dobytok; kŕmne zmesi na vý-
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krm hospodárskych zvierat; nápoje pre zvieratá;
podstielka pre zvieratá; posilňujúce prípravky pre
zvieratá; proteín na živočíšnu spotrebu; psie sucháre; suché krmivo; potrava pre zvieratá chované v domácnosti; prípravky na výkrm zvierat;
jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; obilniny
(zvyškové produkty) na živočíšnu spotrebu;
otrubová kŕmna zmes na živočíšnu spotrebu; rybia múčka na kŕmenie zvierat; sépiové kosti pre
vtákov; slama ako krmivo; slama ako podstielka;
šrot pre zvieratá; zrno na živočíšnu spotrebu.

najmä
počítačový
softvér
poskytovaný
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, kopírovateľné elektronické publikácie, poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačové programy na

(540) ANF
(731) Texas Farm Products Holding Company, 915 South
Fredonia Street, Nacogdoches, Texas 75961, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos,
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie
dát; počítačový softvér, najmä počítačový softvér
poskytovaný 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, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách;
služby obchodnej správy na spracovanie predaja
prostredníctvom internetu; obchodné informačné
služby; poradenstvo v obchodnej činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné účely
a podporu predaja, reklama (on-line) na počítačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb, prezentácia užívateľov na stránkach World Wide Web
v počítačovej sieti internet v rámci inzercie alebo
služieb, prieskum trhu, spracovanie a zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy s verejnosťou, sprostredkovanie obchodných služieb.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia a prepojenia pre
užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu na internet alebo bázy dát; prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telefónnej siete
(vrátane zabezpečenia nadväznosti vymedzenej
časti verejnej telefónnej siete na medzinárodnú
telekomunikačnú sieť); príjem, vysielanie a prenos rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných a telekomunikačných signálov a správ;
komunikácia telefónna a telegrafická; komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, prenájom telekomunikačných
okruhov; prenájom telekomunikačných zariadení; informačné kancelárie na poskytovanie informácií o uvedených službách; poskytovanie poradenstva o uvedených službách.
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 s výnimkou
reklamných a náborových; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z inter-

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

1118-2006
13.6.2006
29, 32, 35
29 - Potravinárske výrobky z rýb; konzervovaná
zelenina; mäso.
32 - Nealkoholické nápoje.
35 - Reklama.

(540) hages
(731) ADITIVA SK, s. r. o., Bjőrnsonova 739/17, 031 01
Liptovský Mikuláš, SK;

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

1119-2006
13.6.2006
29, 35
29 - Potravinárske výrobky z rýb; konzervovaná
zelenina.
35 - Reklama.

(540) antibac
(731) ADITIVA SK, s. r. o., Bjőrnsonova 739/17, 031 01
Liptovský Mikuláš, SK;

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

1130-2006
14.6.2006
9, 35, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika všetkého druhu
vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou, výpočtová technika všetkého druhu vrátane periférnych zariadení, počítače - hardvér vrátane počítačových doplnkov, užívateľské počítače, prenosné počítače, noteboky a laptopy, prístroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos,
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a alebo rozširovanie
zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát;
magnetické a optické nosiče údajov; elektronické
obvody na prenos programových dát; MP3 prehrávače; videofilmy; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry;
sep-top boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie
s internetom, inými káblovými/digitálnymi zdrojmi a tak fungovať ako počítač); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup
a použitie internetu, počítačové programy na riadenie siete, počítačové obslužné programy, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem,
reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér,
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netových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní
poskytované on-line z počítačových báz dát alebo internetu.
42 - Tvorba softvéru a programov, programovanie,
softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem
fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov
(okrem fyzickej konverzie) prevod a konverzia

a použitie internetu, počítačové programy na riadenie siete, počítačové obslužné programy, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem,
reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér,
najmä
počítačový
softvér
poskytovaný
z internetu, počítačový softvér na umožnenie pripojenia k bázam dát a k internetu, počítačový
softvér na umožnenie vyhľadávania dát; kopírovateľná digitálna hudba poskytovaná z počítačo-

údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, návrh počítačových systémov,
programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, tvorba WWW
prezentácií a riešenie WWW softvérov; údržba
a aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenie počítačových sietí on-line; prenájom počítačov a počítačových softvérov; služby počítačového programovania poskytované on-line; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie
a údržba registra doménových mien; poradenstvo
o uvedených službách poskytované on-line z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom počítačov a softvérov, hosťovanie
na počítačových stránkach (WEB); programovanie
internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie interaktívnych programov, počítačové animácie a vizualizácie, obnovovanie počítačových databáz; tvorba špeciálnych
softvérov pre služby zaisťovania bezpečnosti
a ochrany informácií pred zneužitím.

vých báz dát, internetu alebo z internetových webových stránok, kopírovateľné elektronické publikácie, poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačové programy na
záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér, najmä počítačový softvér poskytovaný 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, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch; prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách; služby obchodnej správy na spracovanie predaja prostredníctvom internetu; obchodné
informačné služby; poradenstvo v obchodnej činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama
a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné
účely a podporu predaja, reklama (on-line) na
počítačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb,
prezentácia užívateľov na stránkach World Wide
Web v počítačovej sieti internet v rámci inzercie
alebo služieb, prieskum trhu, spracovanie a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vzťa-hy
s verejnosťou, sprostredkovanie obchodných služieb.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia a prepojenia pre
užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu na internet alebo bázy dát; prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telefónnej siete
(vrátane zabezpečenia nadväznosti vymedzenej
časti verejnej telefónnej siete na medzinárodnú
telekomunikačnú sieť); príjem, vysielanie a prenos rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných a telekomunikačných signálov a správ;
komunikácia telefónna a telegrafická; komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, prenájom telekomunikačných
okruhov; prenájom telekomunikačných zariadení;
informačné kancelárie na poskytovanie informácií
o uvedených službách; poskytovanie poradenstva
o uvedených službách.
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, semi-

(540)

(591) ružová-lila, čierna
(731) Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;

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

1131-2006
14.6.2006
9, 35, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika všetkého druhu
vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou, výpočtová technika všetkého druhu vrátane periférnych zariadení, počítače - hardvér vrátane počítačových doplnkov, užívateľské počítače, prenosné počítače, noteboky a laptopy, prístroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos,
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a alebo rozširovanie
zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát;
magnetické a optické nosiče údajov; elektronické
obvody na prenos programových dát; MP3 prehrávače; videofilmy; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry;
sep-top boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie
s internetom, inými káblovými/digitálnymi
zdrojmi a tak fungovať ako počítač); počítačové
programy, najmä počítačové programy na prístup
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nárov a workshopov poskytované on-line prostredníctvom telekomunikačného spojenia alebo
počítačovej siete; publikácia textov s výnimkou
reklamných a náborových; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní
poskytované on-line z počítačových báz dát alebo internetu.

denie siete, počítačové obslužné programy, počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem,
reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér,
najmä
počítačový
softvér
poskytovaný
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 we-

42 - Tvorba softvéru a programov, programovanie,
softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem
fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov
(okrem fyzickej konverzie) prevod a konverzia
údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, návrh počítačových systémov,
programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, tvorba WWW
prezentácií a riešenie WWW softvérov; údržba
a aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenie počítačových sietí on-line; prenájom počítačov a počítačových softvérov; služby počítačového programovania poskytované on-line; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie
a údržba registra doménových mien; poradenstvo
o uvedených službách poskytované on-line z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom počítačov a softvérov, hosťovanie
na počítačových stránkach (WEB); programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie interaktívnych programov, počítačové animácie a vizualizácie, obnovovanie počítačových databáz; tvorba špeciálnych
softvérov pre služby zaisťovania bezpečnosti
a ochrany informácií pred zneužitím.

bových stránok, kopírovateľné elektronické publikácie, poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo z internetu; počítačové programy na
záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos, modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie dát; počítačový softvér, najmä počítačový softvér poskytovaný 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, kopírovateľné elektronické publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo z internetu.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch; prenájom
reklamného času vo všetkých komunikačných
médiách; služby obchodnej správy na spracovanie predaja prostredníctvom internetu; obchodné
informačné služby; poradenstvo v obchodnej
činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama
a predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné
účely a podporu predaja, reklama (on-line) na
počítačovej sieti, inzercia výrobkov a služieb,
prezentácia užívateľov na stránkach World Wide
Web v počítačovej sieti internet v rámci inzercie
alebo služieb, prieskum trhu, spracovanie a zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy
s verejnosťou, sprostredkovanie obchodných služieb.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby,
najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a prepojenia pre
užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a užívateľského prístupu na internet alebo bázy dát; prenos všetkých druhov signálov a informácií po verejnej telefónnej siete
(vrátane zabezpečenia nadväznosti vymedzenej
časti verejnej telefónnej siete na medzinárodnú
telekomunikačnú sieť); príjem, vysielanie a prenos rozhlasových, televíznych a ostatných komunikačných a telekomunikačných signálov a správ;
komunikácia telefónna a telegrafická; komunikácia prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, prenájom telekomunikačných
okruhov; prenájom telekomunikačných zariadení;
informačné kancelárie na poskytovanie informácií
o uvedených službách; poskytovanie poradenstva
o uvedených službách.
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 pro-

(540) 5G internet
(731) Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1132-2006
14.6.2006
9, 35, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika všetkého druhu
vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou, výpočtová technika všetkého druhu vrátane periférnych zariadení, počítače - hardvér vrátane počítačových doplnkov, užívateľské počítače, prenosné počítače, noteboky a laptopy, prístroje na záznam, príjem, reprodukciu, prenos,
modifikáciu, komprimovanie a dekomprimovanie, vysielanie, mixovanie a alebo rozširovanie
zvuku, videozáznamov, obrázkov, grafiky a dát;
magnetické a optické nosiče údajov; elektronické
obvody na prenos programových dát; MP3 prehrávače; videofilmy; modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické hry;
sep-top boxy (časť hardvéru spojeného s televíznym prijímačom, ktorému umožňuje prepojenie
s internetom, inými káblovými/digitálnymi zdrojmi a tak fungovať ako počítač); počítačové programy, najmä počítačové programy na prístup
a použitie internetu, počítačové programy na ria-
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stredníctvom telekomunikačného spojenia alebo
počítačovej siete; publikácia textov s výnimkou
reklamných a náborových; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu a z internetových webových stránok; informácie o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní
poskytované on-line z počítačových báz dát alebo internetu.

42 - Tvorba softvéru a programov, programovanie,
softvér - navrhovanie, inštalácia, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem
fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov
(okrem fyzickej konverzie) prevod a konverzia
údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, návrh počítačových systémov,
programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, tvorba WWW
prezentácií a riešenie WWW softvérov; údržba
a aktualizácia počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenie počítačových sietí on-line; prenájom počítačov a počítačových softvérov; služby počítačového programovania poskytované on-line; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie
a údržba registra doménových mien; poradenstvo
o uvedených službách poskytované on-line z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom počítačov a softvérov, hosťovanie
na počítačových stránkach (WEB); programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie interaktívnych programov, počítačové animácie a vizualizácie, obnovovanie počítačových databáz; tvorba špeciálnych softvérov pre služby zaisťovania bezpečnosti
a ochrany informácií pred zneužitím.
(540) 5G internet od T-Comu
(731) Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;

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

(540)

1162-2006
21.6.2006
35, 37
35 - Sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod
s textilom, odevmi, obuvou, koženou galantériou,
zariadeniami a potrebami pre domácnosť, kultúrnymi zariadeniami, časopismi, knihami, papierom
a papierenskými výrobkami, hračkami a kancelárskymi potrebami, zlatníckymi a šperkárskymi
výrobkami, bižutériou, sklom, porcelánom, pracími, čistiacimi, saponátovými a kozmetickými
výrobkami, hygienickým tovarom, tabakovými
výrobkami a fajčiarskymi potrebami, potrebami
pre dopravu a šport, pohonnými látkami a mazivami, stavebnými potrebami, elektronikou a elektrotechnikou, výrobkami strojárskeho priemyslu,
stavebnými potrebami, novými a ojazdenými motorovými vozidlami, motocyklami.
37 - Výroba, inštalácia a opravy elektrických svietidiel.

(591) biela, čierna, červená
(731) PREMT, spol. s r. o., Skladová 1, 917 00 Trnava, SK;
(740) Floriš Alexander, JUDr., Trnava, SK;

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

1167-2006
22.6.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu príznakov
menopauzy a stavov po menopauze u žien.

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

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

1168-2006
22.6.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu príznakov
menopauzy a stavov po menopauze u žien.

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

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

1169-2006
22.6.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu príznakov
menopauzy a stavov po menopauze u žien.

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

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

1170-2006
22.6.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu príznakov
menopauzy a stavov po menopauze u žien.

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

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

1185-2006
26.6.2006
36, 43
36 - Nehnuteľnosti (prenájom-); realitné kancelárie; nehnuteľnosti (oceňovanie a odhady-); zmenárenské služby; vydávanie cestovných šekov;
odhady a oceňovanie (daňové); finančníctvo (služby v oblasti-); finančné riadenie; nehnuteľnosti
(správa-); prenájom bytov; ubytovacie kancelárie
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(byty); analýzy (finančné-); finančné poradenstvo; úverové karty (služby-); vyberanie nájomného; prenájom kancelárskych priestorov.
43 - Prevádzkovanie hotelového ubytovania; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); príprava
a dodávka jedál na objednávku do domu; kaviarne; poskytovanie prechodného ubytovania; penzióny; hotelierske služby; reštaurácie (jedálne); rezervácia penziónov; rezervácia hotelov; bary (služby).

(540)

Consortium HOTELS &
RESORTS

(731) Labartt Investment a. s., Vinohradská 93, 120 00
Praha, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1191-2006
26.6.2006
7, 11, 12
7 - Súčasti motorových vozidiel nezaradené do
triedy 12, ako sú axiálne ložiská, dúchadlá, dynamá, ejektory, prúdové čerpadlá, filtre na čistenie
a chladenie vzduchu do motorov, guľkové ložiská, hlavy valcov do motorov, hriadele, kľuky,
páky ako časti strojov, chladiče do motorov
a hnacích strojov, karburátory, kardanové spojky,
katalyzátory do motorov, kĺby (časti motorov),
spojky (časti motorov), kľukové hriadele, kľukové skrine do motorov, kompresory, palivové konvertory na zážihové motory, krúžky ložiskové,
krúžky piestne, piesty do valcov, zapaľovacie
induktory do motorov, ojnice na motory, ovládacie káble do motorov, regulátory otáčok motorov, remene ventilátorov do motorov, šetriče paliva do motorov, štartéry motorov, tlmiče motorov, turbokompresory, ventilátory motorov, ventily (ako časti motorov), vstrekovania do motorov, výfukové potrubie do motorov, výfuky motorov, vzduchové chladiče, zapaľovacie induktory, zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov,
zapaľovače zážihových motorov, zotrvačníky,
žeraviace sviečky do dieselových motorov.
11 - Svetlá na dopravné prostriedky, svetlomety,
reflektory, hmlovky, žiarivky do automobilových
svetiel.
12 - Pozemné vozidlá, najmä automobily a motorky a diely, náhradné diely a tuningové komponenty zaradené do tejto triedy, ako sú alarmy,
airbagy, karosérie automobilov, časti karosérií,
autopoťahy, autosedadlá, batožinové nosiče na
vozidlá, bezpečnostné pásy a sedačky, motory,
podvozky vozidiel, hnacie mechanizmy, hriadele,
nápravy na vozidlá, spojky do pozemných vozidiel, rýchlostné skrine, brzdové obloženie a čeľuste, tlmiče odpruženia, chladiče, hydraulické
obvody, reťaze, blatníky, nárazníky, okná automobilov, stierače spätné zrkadlá poťahy na sedadlá vozidiel, smerovky na vozidlá, zariadenie
do automobilov, prevodovky do pozemných vozidiel, smerovky na vozidlá, zariadenie do automobilov proti oslneniu, čalúnenia, súkolesia do
pozemných vozidiel, tlmiace pružiny na vozidlá,
tlmiče perovania do vozidiel, ventily na automobilové pneumatiky, voľnobežky pre pozemné vo-
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zidlá, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, kolesá vozidiel, pneumatiky na vozidlá, duše, ráfy kolies, ťažné zariadenia, volanty,
ložiskové čapy.
(540)

(591) modrá, zelená
(731) Ing. Dušan Demín - DEMÍN - TWIN, Novozámocká 47, 942 01 Šurany, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

1192-2006
26.6.2006
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 triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
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, káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové
kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych športových
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných), organizovanie a vedenie koncertov,
plesov, súťaží krásy, športových súťaží, vedomostných súťaží, zábavných súťaží, výstav na
vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií, reportérske služby; vydavateľská
a nakladateľské činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DPT služby).
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhárstve, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

SUPER TELO
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(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1193-2006
26.6.2006
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 triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
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,
káblové vysielanie, informačné kancelárie, tlačové kancelárie, spravodajské služby.
39 - Balenie tovarov, uskladňovanie tovarov, sprostredkovanie prepravy.
41 - Vzdelávanie, zábava, zábavné parky, informácie o možnostiach zábavy, služby športovísk,
prevádzkovanie športových zariadení, tvorba a výroba televíznych programov, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, televízna
zábava, organizovanie kultúrnych športových
vzdelávacích a zábavných podujatí; prenájom
a požičiavanie nahrávacích a premietacích zariadení, osvetľovacích zariadení, dekorácií, filmov,
videopások; filmová tvorba, činnosť filmových
štúdií; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania, poskytovanie klubových služieb (výchovnozábavných), 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 nakladateľské činnosť s výnimkou vydávania
reklamných a náborových textov, elektronická edičná činnosť (DPT služby).
42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhárstve, meteorologické informácie a predpovede
počasia.
(540) SUPER TELO MAGAZÍN
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210) 1195-2006
(220) 28.6.2006

8 (511) 32, 35, 38, 41, 43
(511) 32 - Aperitív nealkoholický; hroznový mušt (nekvasený); minerálne vody (nápoje); nápoje izotonické; nealkoholické nápoje; srvátkové nápoje;
koktail nealkoholický; pivo; sóda; stolové vody;
sýtená voda; zázvorové pivo.
35 - Televízna reklama; reklama; organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely; poradenstvo v obchodnej činnosti; prieskum trhu;
prieskum verejnej mienky; reklamné agentúry;
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie;
vysielanie káblovej televízie; vysielanie satelitnej
televízie; prenos dát; elektronická pošta; prenos
správ a obrazových informácií pomocou počítača; počítačová komunikácia.
41 - Vydávanie informačných periodických publikácií; výroba rozhlasových a televíznych programov; vzdelávanie; kultúra; šport; výroba zvukových a dátových nosičov; výstavy, prehliadky;
digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; diskotéky; fotografická reportáž; prenájom
filmov; fotografovanie; filmové štúdiá; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie
plesov; poskytovanie elektronických publikácií
on-line (bez možnosti kopírovania); postsynchronizácia, dabing; požičiavanie videopások; organizovanie predstavení (manažérske služby); reportérske služby; výroba rozhlasových a televíznych programov; strihanie videopások; televízna
zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie na videopásky; výcvik.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie);
hotelierske služby; kaviarne; služby motelov; penzióny; ubytovacie služby prázdninových táborov;
samoobslužné reštaurácie.
(540)

(591) zelená, modrá
(731) TV Zobor, s. r. o., Kamenná 81, 949 01 Nitra, SK;

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

1196-2006
28.6.2006
32, 35, 38, 41, 43
32 - Aperitív nealkoholický; hroznový mušt (nekvasený); minerálne vody (nápoje); nápoje izotonické; nealkoholické nápoje; srvátkové nápoje;
koktail nealkoholický; pivo; sóda; stolové vody;
sýtená voda; zázvorové pivo.
35 - Televízna reklama; reklama; organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely; poradenstvo v obchodnej činnosti; prieskum trhu;
prieskum verejnej mienky; reklamné agentúry;
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákaz-
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níkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); spracovanie textov.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie;
vysielanie káblovej televízie; vysielanie satelitnej
televízie; prenos dát; elektronická pošta; prenos
správ a obrazových informácií pomocou počítača; počítačová komunikácia.
41 - Vydávanie informačných periodických publikácií; výroba rozhlasových a televíznych programov; vzdelávanie; kultúra; šport; výroba zvukových a dátových nosičov; výstavy, prehliadky;
digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; diskotéky; fotografická reportáž; prenájom
filmov; fotografovanie; filmové štúdiá; informácie o možnostiach zábavy; informácie o možnostiach rekreácie; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie videopások; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií; organizovanie
plesov; poskytovanie elektronických publikácií
on-line (bez možnosti kopírovania); postsynchronizácia, dabing; požičiavanie videopások; organizovanie predstavení (manažérske služby); reportérske služby; výroba rozhlasových a televíznych programov; strihanie videopások; televízna
zábava; tvorba videofilmov; nahrávanie na videopásky; výcvik.
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie);
hotelierske služby; kaviarne; služby motelov; penzióny; ubytovacie služby prázdninových táborov;
samoobslužné reštaurácie.
(540)

(591) oranžová, zelená
(731) TV Z, s. r. o., Za humnami 55, 949 01 Nitra, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1199-2006
29.6.2006
4, 7, 8
4 - Oleje, tuky a mazivá pre priemysel zaradené
v triede 4.
7 - Obrábacie stroje a ich diely, náradie pre obrábacie stroje zaradené v triede 7.
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom zaradené v triede 8.

(540)

(591) červená, čierna
(731) Kučera Vladimír, Ing., K-TEC, Súbežná 3559/7,
811 04 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

1201-2006
29.6.2006
12
12 - Vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode
alebo vo vzduchu.
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(591) červená, modrá, čierna
(731) ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., Sabinovská 6,
821 02 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1202-2006
29.6.2006
12
12 - Vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode
alebo vo vzduchu.

(540)

(591) červená, modrá, čierna
(731) ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., Sabinovská 6,
821 02 Bratislava, SK;

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

1205-2006
30.6.2006
31
31 - Krmivo a potrava pre domáce zvieratá.

(540) PRISM
(731) EAGLE PACK PET FOODS, INC., 1011 W. 11th
Street, Mishawaka, IN 46545-0506, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

1206-2006
30.6.2006
31
31 - Krmivo a potrava pre domáce zvieratá.

(540) EAGLE PACK
(731) EAGLE PACK PET FOODS, INC., 1011 W. 11th
Street, Mishawaka, IN 46545-0506, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

1209-2006
30.6.2006
30
30 - Expandované obilné potraviny.

(540) KUKURIČNÍK
(731) Baranec Ladislav, Ing., Ochodnica 41, 023 35
Ochodnica, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

1265-2006
12.7.2006
35, 37, 41
35 - Obchodné poradenstvo v strojárenskej oblasti;
obchodná činnosť a sprostredkovanie obchodnej
činnosti v oblasti stavebnej mechanizácie.
37 - Údržba a oprava motorových vozidiel v stavebníctve; prenájom stavebných strojov a zariadení; montáž, údržba a opravy strojov; oprava
a údržba elektrických strojov a prístrojov v sta-
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vebníctve; montáž a opravy meracej a regulačnej
techniky.
41 - Školiaca činnosť v stavebníctve.

44 - Lekárske služby, ošetrovateľské služby, psychologické služby.
45 - Nočná stráž, nočné stráženie, osobní strážcovia, poradenstvo v oblasti bezpečnosti, sledovanie alarmov proti krádeži.

(540)

(591) fialová
(731) OTS Bratislava, spol. s r. o., Opletalova 65, 841 07
Bratislava, SK;
(740) Danko Andrej, JUDr., Bratislava, SK;

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

1266-2006
12.7.2006
35, 36, 37, 39, 40, 43
35 - Obchodná činnosť, reklama, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, tlačivá,
vzorky).
36 - Zmenárenské služby.
37 - Autoservisy, prenájom stavebných strojov
a zariadení, stavebníctvo, murárstvo, murovanie.
39 - Prenájom automobilov, skladovanie.
40 - Montáž materiálov na objednávku.
43 - Kaviarne, reštaurácie (jedálne).

(591) zelená, žltá
(731) DOOR - STAVBY, s. r. o., Bernecká 2, 936 01
Šahy, SK;

1267-2006
12.7.2006
34
34 - Tabak, potreby pre fajčiarov, zápalky.

(540) MEGA
(731) BRECO INTERNATIONAL LIMITED, a British
Virgin Islands company, Akara Building, 24 De
Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, VG;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

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

1270-2006
13.7.2006
38, 39, 43, 44, 45
38 - Telefónna komunikácia, komunikácia mobilných telefónov, počítačová komunikácia, posielanie správ, prenájom prístrojov na prenos správ,
prenájom telefónov, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom zariadení na prenos
informácií, prenos správ a obrazových informácií
pomocou počítača, telefonické služby, komunikácia pomocou telefónov, telekonferenčné služby, výzvy rádiom, telefónom alebo inými komunikačnými elektronickými prostriedkami.
39 - Automobilová preprava, doručovanie tovaru,
dovoz, doprava, uchovávanie informácií, kuriérske služby, osobná doprava, prevoz sanitkou,
sprostredkovanie prepravy, záchranné služby.
43 - Domovy dôchodcov, penzióny.

1272-2006
13.7.2006
6
6 - Oceľoliatina, oceľ na odliatky; oceľové rúry.

(540)

(591) tmavočervená, biela
(731) Železiarne Podbrezová, a. s., Kolkáreň 35, 976 81
Podbrezová, SK;
(740) Turčanová Kamila, Mgr., Banská Bystrica, SK;

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

(540)

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

(540) MONITOR ŽIVOTA
(731) Palacka Pavol, Nová 5, 974 01 Bánov, SK;

1277-2006
17.7.2006
25, 26, 40
25 - Bielizeň; bundy; cyklistické oblečenie; detská výbavička; gymnastické (telocvičné) dresy;
kabáty; klobúky; kombiné; kombinézy na vodné
lyžovanie; korzety; kostýmy; obleky; košele; kravaty; kúpacie plášte; lyžiarske topánky; maškarné kostýmy; oblečenie pre motoristov; nepremokavý odev; nohavice; oblečenie z kože; obuv;
odevy; opasky; papuče; peleríny; plavky; pleteniny (oblečenie); pletené svetre; pletiarsky tovar;
plášte; plážové oblečenie; podprsenky; pokrývky
hlavy; ponožky; potníky; pracovné plášte; pulóvre; pyžamá; pánske spodky; rukavice; rukávniky;
sandále; snímateľné goliere; spodničky; sukne;
svetre; tielka; vesty; topánky; tričká; turbany;
vesty; vlnené šály; vrchné ošatenie; zástery; závoje; šatky; šály; šilty na pokrývky hlavy; župany; čelenky; čiapky.
26 - Drobnôstky (potreby na vyšívanie); elastické
pásky na pridržanie rukávov; elastické šnúrky;
filtre na odevy; galantérny tovar s výnimkou priadzí; ganiere; volány; girlandy; gombíky; háčiky
na korzety; háčiky na vyšívanie a háčkovanie;
háčiky na živôtiky; čipky; lemovacie pásky na
záclony; lemovky; lemy; bordúry; obruby pre odevy; monogramy na označovanie bielizne; náramenné pásky; výložky; obruby; lemy; bordúry
pre odevy; odznaky na odevy s výnimkou odznakov z drahých kovov; opaskové pracky; ozdoby na klobúky s výnimkou ozdôb z drahých kovov; ozdoby na šaty; prižehľovacie textílie na
opravu textilu; strieborné výšivky; stužky; lemovky; uzávery na oblečenie; volány; vypchávky;
náplecníky odevov; výstuže golierov; zipsy; značky na bielizeň a šatstvo; šnúrky na opásanie; čipky.
40 - Krajčírstvo; šitie; apretovanie textílií; bielenie látok; farbenie kožušín; farbenie látok; farbenie textilu a textílií; informácie o úprave a spra-
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covaní materiálov; lemovanie alebo obšívanie látok; lemovanie šiat; nekrčivá úprava šatstva; satinovanie kožušín; strihanie látok (strihová služba); vyšívanie; úprava a spracovanie textilu a textílií; úprava odevov.
(540)
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(511) 35 - Reklamná činnosť, obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce.
36 - Služby v oblasti financovania.
39 - Preprava.
41 - Zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení.
42 - Návrh a vývoj v oblasti hardvéru a softvéru,
právne služby.
44 - Lekárske služby.
(540)

(731) Múdra Ružena, RUTEX, Drietoma 130, 913 03
Drietoma, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(591) červená, modrá

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

1278-2006
17.7.2006
32
32 - Pivo.

(731) Pivovar Popper, s. r. o., Sakalovej 158/39, 014 24
Bytča, SK;

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

(731) MEDIREX, spol. s r. o., 1. mája 41, 902 01 Pezinok, SK; LABMED, a. s., Južná trieda 74, 040 01
Košice, SK; Nemocničná a. s., 1. mája 41, 901 02
Pezinok, SK; Medirex Servis, s. r. o., Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, SK; Zariadenie sociálnych služieb SENIOR, n. o., Vajanského 1, 900 01
Modra, SK; Sanatórium Dr. Guhra n. o., Tatranská Polianka, 059 82 Vysoké Tatry, SK;

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

1279-2006
17.7.2006
9
9 - Počítačový softvér.

(591) červená, čierna
(731) Zvac Systems, s. r. o., Sasinkova 1D, 901 01 Malacky, SK;
(740) Danko Andrej, JUDr., Bratislava, SK;

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

1281-2006
17.7.2006
35, 36, 41, 42
35 - Reklamná činnosť, obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce.
36 - Služby v oblasti financovania.
41 - Zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení.
42 - Návrh a vývoj v oblasti hardvéru a softvéru,
právne služby.

(540)

(591) červená, modrá
(731) Medirex Servis, s. r. o., Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, SK;

(210) 1282-2006
(220) 17.7.2006
8 (511) 35, 36, 39, 41, 42, 44

1284-2006
17.7.2006
6, 7, 12, 35, 37, 39, 40
6 - Kovové kontajnery, kovové nádrže, oceľové
konštrukcie.
7 - Stroje a zariadenia, motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá.
12 - Motory pre pozemné vozidlá, ťahacie motory, vlečné vozidlá, ťahače.
35 - Zásobovacie služby pre tretie osoby/nákup
tovarov a služieb pre iné podniky.
37 - Interiérové a exteriérové maľovanie a natieranie, montovanie lešení, stavebníctvo (stavebná
činnosť), stavebný dozor, murárstvo, utesňovanie
stavieb, montáž, údržba a opravy strojov.
39 - Nákladná doprava (kamiónová), dovoz, doprava, služby v doprave a preprave, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom automobilov, sprostredkovanie prepravy.
40 - Spracovanie odpadu, likvidácia odpadu, recyklácia odpadu, montáž materiálov na objednávku (pre tretie osoby).

(540)

(731) KEREX s. r. o., Stavbárov 5845, 071 01 Michalovce, SK;

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

1319-2006
18.7.2006
1
1 - Chemické látky na konzervovanie potravín - vajec.

(540) VAJO
(731) ŠK SPEKTRUM, s. r. o., Považské Podhradie
348, 017 04 Považská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
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kum trhu, sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
38 - Šírenie správ, informácií prostredníctvom
informačných sietí, poskytovanie interaktívneho
elektronického, zvukového a obrazového spojenia, služby informačných kancelárií zverejňované cez, prostredníctvom alebo pomocou sieťového distribučného systému, sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
39 - Distribučná činnosť v odbore zábavných
a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správ a informácií vrátane ich expedície, sprostredkovanie
v uvedených činnostiach.

1320-2006
18.7.2006
30, 32, 33, 34
30 - Biskvity; cestoviny; chlieb; cukrovinky; cukríky; horčica; kakao; kakaové nápoje; keksy; koreniny; kuchynská soľ; káva; kávovinové náhradky; kávové nápoje; kávové príchuti; makaróny; med; mliečne kakaové nápoje; mliečne kávové nápoje; mliečne čokoládové nápoje; múčne
potraviny; nápoje na báze čajov; oblátky; ocot;
perníky; medovníky; pečivo (rožky); pizza; príchuti do nápojov s výnimkou éterických olejov;
puding; ryžový koláč; prírodné sladidlá; sucháre;

sušienky; torty; výrobky z kakaa; zmrzliny; zákusky, koláče; špagety; čaj; čokoláda; čokoládové nápoje.
32 - Minerálne vody; nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; pivo; príchuti na výrobu nápojov; sirupy a iné prípravky na výrobu
nápojov stolové vody; sóda.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva; liehoviny.
34 - Cigarety; potreby pre fajčiarov; tabak; zápalky.

40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarenské
všetkých druhov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, fotografovanie, fotografická reportáž, organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží a spoločenských akcií, usporadúvanie
kultúrnych výstav, nakladateľská, vydavateľská
činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií,
správ a informácií, zvukových a audiovizuálnych
nosičov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti
zábavy, výchovy a kultúry, usporadúvanie zábavných súťaží, záujmových klubov a spoločenských akcií, poskytovanie elektronických publikácií (on-line) bez možnosti kopírovania, sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
42 - Grafický dizajn, poradenstvo v oblasti autorských práv, spravovanie autorských práv, sprostredkovanie v uvedených činnostiach, tvorba počítačovej grafiky.

(540)

(731) MIMAR 7, s. r. o., Jánošíkova 67, 980 52 Hrachovo, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1364-2006
28.7.2006
9, 16, 35, 38, 39, 40, 41, 42
9 - Nahraté nosiče dát, zvuku a obrazu, elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží,
správ, informácií, elektronické zoznamy a adresáre, elektronicky šírené informačné materiály,
časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie.
16 - Tlačoviny a polygrafické výrobky, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
prílohy novín, knihy, prospekty, letáky, brožúry,
katalógy, zoznamy, adresáre, programy, plagáty,
fotografie, pohľadnice, kalendáre, knihárske výrobky, propagačné materiály a predmety z papiera, najmä brožúry, letáky, odtlačky, obalový materiál z papiera, obalový materiál z plastických
hmôt, ktorý nie je zahrnutý v iných triedach, tlačiarenské typy a štočky, ozdobné predmety z papiera.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch - pre zákazníkov, multimediálna reklama na počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamného času na
všetkých komunikačných prostriedkoch, prenájom reklamných plôch, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, sprostredkovanie
obchodu s tovarmi, pomoc pri riadení obchodu,
vydávanie reklamných materiálov, konzultačná
a poradenská činnosť v oblasti obchodu, pries-

(540)

(591) červená
(731) RINGIER SLOVAKIA, a. s., Prievozská 14, 821 09
Bratislava, SK;

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

1366-2006
28.7.2006
41
41 - Zábavné služby; výroba, príprava, prezentácia, distribúcia a prenájom televíznych a rozhlasových programov a filmov, animovaných filmov
a zvukových a obrazových nahrávok, tvorba zábavných programov vysielaných v priamom prenose, tvorba televíznych zábavných programov;
príprava hudobných televíznych programov; vydávanie kníh, časopisov a periodík; výroba a prenájom vzdelávacích a inštruktážnych materiálov;
organizovanie, tvorba a prezentácia udalostí na
účely vzdelávania, kultúry alebo zábavy, organizovanie, tvorba a prezentácia súťaží, hier, výstav,
športových udalostí, prehliadok, zájazdových predstavení, inscenovaných predstavení, divadelných
predstavení, koncertov, naživo vysielaných prestavení a udalostí za účasti divákov; organizovanie interaktívnych hier; zábava a vzdelávanie;
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všetky uvedené služby poskytované aj prostredníctvom celosvetovej počítačovej siete a iných
(interaktívnych) komunikačných sietí a médií
vrátane bezdrôtových komunikačných zariadení
a internetu.
(540) RETURN OF THE BOYBAND
(731) VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 Broadway, New York, New York 10036, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

1367-2006
31.7.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky, hlavne lieky na zvrátenie a liečbu vedľajších účinkov opiátov v triede 5.

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

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

1368-2006
31.7.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky, hlavne lieky na zvrátenie a liečbu vedľajších účinkov opiátov v triede 5.

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

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

1369-2006
31.7.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky, hlavne lieky na zvrátenie a liečbu vedľajších účinkov opiátov v triede 5.

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

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

1370-2006
31.7.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky, hlavne lieky na zvrátenie a liečbu vedľajších účinkov opiátov v triede 5.

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

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

1371-2006
31.7.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky, hlavne lieky na zvrátenie a liečbu vedľajších účinkov opiátov v triede 5.
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(540) MYNTEXIA
(731) Wyeth, Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940-0874, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1376-2006
31.7.2006
7, 11
7 - Prevodové skrine s výnimkou prevodoviek pre
pozemné vozidlá; prevody strojov; prevody s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá; prevody,
súkolesia s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá; prevzdušňovače.
11 - Čistiace zariadenia na odpadovú vodu.

(540) Transmix
(731) Transmisie engineering, a. s., P. Mudroňa 10,
036 01 Martin, SK;

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

1377-2006
31.7.2006
7, 11
7 - Prevodové skrine s výnimkou prevodoviek pre
pozemné vozidlá; prevody strojov; prevody s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá; prevody,
súkolesia s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá; prevzdušňovače.
11 - Čistiace zariadenia na odpadovú vodu.

(540) Transac
(731) Transmisie engineering, a. s., P. Mudroňa 10,
036 01 Martin, SK;

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

1380-2006
1.8.2006
33, 35
33 - Alkoholické nápoje okrem piva, brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické
extrakty, likéry a pálenky, liehoviny, alkoholické
extrakty z čaju a bylín.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov,
domácich potrieb, kozmetiky a spotrebného tovaru, 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, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely,
rozširovanie reklamných oznamov, predvádzanie
tovaru, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (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, televízna reklama, reklamné agentúry, organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných plôch,
podpora predaja (pre tretie osoby), spracovanie
textov, ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri
podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná
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a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete, poskytovanie
informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru, prenájom reklamných informačných a komunikačných miest, sprostredkovanie v obchodných vzťahoch, služby riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby.

(540) KARPATEA
(731) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1382-2006
1.8.2006
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 triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
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, káblové 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 - Poskytovanie informácií o módnom návrhárstve, meteorologické informácie a predpovede
počasia.
(540) ŽIENKA DOMÁCA
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

1383-2006
1.8.2006
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 triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
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,
káblové 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).
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42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhárstve, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhárstve, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540) RELAX NA JEDNOTKU
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(540) NIE SI SAMA
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

1384-2006
1.8.2006
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 triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
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, káblové 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).

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

1385-2006
1.8.2006
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 triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
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, káblové 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).
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42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhárstve, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhárstve, meteorologické informácie a predpovede
počasia.

(540) VARENÍ, PEČENÍ
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(540) PEČENÍ, VARENÍ
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

1386-2006
1.8.2006
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 triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
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, káblové 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).

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

1387-2006
1.8.2006
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 triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
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, káblové 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).
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dujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť;
organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie
a organizovanie večierkov; moderovanie relácií,
programov a podujatí; zábavné parky; služby
a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov,
kongresov, školení, konferencií; organizovanie
súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná
tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie

42 - Poskytovanie informácií o módnom návrhárstve, meteorologické informácie a predpovede
počasia.
(540) CHART ONE
(731) SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných
alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba
a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových
nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť
s výnimkou vydávania reklamných materiálov;
zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké
módne agentúry; kempingové služby spojené so
športovým programov, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line);
informácie o výchove, vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre
oddych a rekreáciu; prenájom športovej výstroje
s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených
služieb v triede 41.

1389-2006
2.8.2006
32, 33, 39
32 - Pivo, nealkoholické nápoje a limonády.
33 - Alkoholické nápoje, víno.
39 - Skladovanie alkoholických nápojov, vín, tabaku a tabakových výrobkov, preprava a doprava, balenie a skladovanie.

(540)

(731) Pilsberg, s. r. o., Murgašova 1, 058 80 Poprad, SK;

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

1390-2006
2.8.2006
32, 33, 39
32 - Pivo, nealkoholické nápoje a limonády.
33 - Alkoholické nápoje, víno.
39 - Skladovanie alkoholických nápojov, vín, tabaku a tabakových výrobkov, preprava a doprava, balenie a skladovanie.

(540) TANEČNÁ NOC
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(540)

(731) Pilsberg, s. r. o., Murgašova 1, 058 80 Poprad, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1394-2006
2.8.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie telekomunikačných služieb;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; komunikačné služby
prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích po-

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

1395-2006
2.8.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie telekomunikačných služieb;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; komunikačné služby
prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť;
organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží, orga-
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nizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie
a organizovanie večierkov; moderovanie relácií,
programov a podujatí; zábavné parky; služby
a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov,
kongresov, školení, konferencií; organizovanie
súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná
tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie
filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných
alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba
a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových
nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť
s výnimkou vydávania reklamných materiálov;
zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké
módne agentúry; kempingové služby spojené so
športovým programov, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line);
informácie o výchove, vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby;
prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre
oddych a rekreáciu; prenájom športovej výstroje
s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených
služieb v triede 41.

(540) TANEČNÁ HORÚČKA
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1396-2006
3.8.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie telekomunikačných služieb;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; komunikačné služby
prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť;
organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie
a organizovanie večierkov; moderovanie relácií,
programov a podujatí; zábavné parky; služby
a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klu-

bové služby; organizovanie a vedenie seminárov,
kongresov, školení, konferencií; organizovanie
súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná
tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie
filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných
alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba
a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových
nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť
s výnimkou vydávania reklamných materiálov;
zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké
módne agentúry; kempingové služby spojené so
športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line);
informácie o výchove, vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby;
prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre
oddych a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených
služieb v triede 41.
(540) HRIEŠNY TANEC
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1397-2006
3.8.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie telekomunikačných služieb;
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete; komunikačné služby
prostredníctvom audiotexu, teletexu, rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; organizovanie svadobných a predsvadobných zábav a podujatí; vzdelávacia činnosť;
organizovanie vedomostných, športových, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov; plánovanie
a organizovanie večierkov; moderovanie relácií,
programov a podujatí; zábavné parky; služby
a zábava poskytované v prázdninových táboroch;
služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov,
kongresov, školení, konferencií; organizovanie
súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná
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tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie
filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných
alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba
a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových
nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť
s výnimkou vydávania reklamných materiálov;
zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké
módne agentúry; kempingové služby spojené so
športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line);
informácie o výchove, vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby;
prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre
oddych a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených
služieb v triede 41.
(540) HRIEŠNA NOC
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

1398-2006
3.8.2006
25
25 - Pančuchy, pančuchové nohavice, ponožky.

(731) PAUMA, spol. s r. o., Mierová 20/A/2706, 920 01
Hlohovec, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

1400-2006
3.8.2006
39
39 - Rozvod elektriny, distribúcia energie.

(540) SSE-Distribúcia, a.s.
(731) Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.,
Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, SK;

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

1401-2006
3.8.2006
39
39 - Rozvod elektriny, distribúcia energie.

Stredoslovenská
energetika - Distribúcia, a.s.

(731) Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.,
Ulica republiky 5, 010 47 Žilina, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1402-2006
3.8.2006
9, 41
9 - Zvukové nahrávacie zariadenia; zvuk (zariadenia na prenášanie).
41 - Zvukové nahrávacie zariadenia (prenájom).

(540)

(731) Rojko Miloš, Stred 2204/34, 017 01 Považská
Bystrica, SK;

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

1403-2006
4.8.2006
3, 24, 35, 41, 43
3 - Kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové
soli (s výnimkou solí na liečebné účely), éterické
oleje, oleje na kozmetické účely, oleje na toaletné účely, prírodné termofory, pleťové vody na
kozmetické účely, čistiace mlieka na toaletné
účely, voňavkárske výrobky, voňavky, voňavé
zmesi, aromatické látky - esencie, aromatické látky a príchuti do zákuskov a do nápojov (esencie,
esenciálne oleje), mentolová esencia - éterický olej,
badiánová esencia, éterické oleje z cédrového
dreva, citrónové éterické oleje, mandľový olej,
jasmínový olej, bergamotový olej, toaletné, kozmetické prípravky a potreby, kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť, kozmetické
krémy, čistiace mlieka na kozmetické, toaletné
účely, toaletné vody, pleťové vody na kozmetické účely, pleťová voda po holení, skrášľovacie
masky - kozmetické prípravky, mandľové mlieko
na kozmetické účely a kozmetické opaľovacie
prípravky, kozmetické taštičky, vata, vatové tyčinky, tampóny na kozmetické účely, kozmetické
farby, farbivá na toaletné účely, mydlá, mydielka, mydlá proti poteniu tela, proti poteniu nôh,
dezinfekčné, dezodoračné mydlá, medicinálne mydlá, holiace prípravky, mydlá na holenie, kozmetické prípravky do kúpeľa, dezodoranty na osobnú potrebu, prípravky proti poteniu, prípravky na
čistenie zubov, ústne vody, nie na lekárske účely,
spreje na osvieženie dychu, šampóny, vlasové
vody, pomády na kozmetické účely, pomády, lak
na vlasy, farbivá alebo tónovače na vlasy, prípravky na kučeravenie vlasov, prípravky na líčenie, líčidlá, prípravky na odstraňovanie líčidla,
púder, práškový mejkap, rúže, lesky na pery, leštiaca červeň, kozmetické ceruzky, kozmetické
prípravky na obočie, ceruzky na obočie, obočenky, kozmetické prípravky na mihalnice, špirála
na riasy, maskara, umelé mihalnice, ošetrovacie
prípravky na nechty, laky, na nechty, prípravky
na odstránenie lakov, umelé nechty, ozdobné
kozmetické obtlačky, kozmetické prípravky na
zoštíhlenie, depilačné prípravky, depilačný vosk,
pemza, náhradné náplne do uvedených tovarov.
24 - Posteľná a stolová bielizeň, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, poťahy na nábytok, obliečky na matrace, obliečky na podušky,
obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, ozdobné obliečky na vankúše, páperové
pokrývky, periny, plachty, posteľné pokrývky
a prikrývky, prikrývky, textilné utierky na tvár,
utierky, textilné obrúsky, textilné vreckovky.
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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, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely;
rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (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; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch;
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri
podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná
a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie
v obchodných vzťahoch; služby riadenia ľudských
zdrojov, zásielkové reklamné služby.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov, sympózií, kurzov, školení, kultúrnych a vzdelávacích výstav, športových podujatí,
súťaží; požičiavanie športového náradia, výroba
televíznych a rozhlasových programov, vydávanie kníh, vyučovanie, vzdelávanie, zábavné parky, zoologické záhrady, živé predstavenia, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných
a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné,
usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a usporadúvanie súťaží krásy, večierkov, plesov, sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií patriacich do tejto triedy.
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; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie; sprostredkovanie hotelierskych služieb; zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových
táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných
zariadeniach.
(540)

(591) modrá, biela, šedá

(731) BAREAS, a. s., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1404-2006
4.8.2006
3, 24, 35, 41, 43
3 - Kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové
soli (s výnimkou solí na liečebné účely), éterické
oleje, oleje na kozmetické účely, oleje na toaletné účely, prírodné termofory, pleťové vody na
kozmetické účely, čistiace mlieka na toaletné

účely, voňavkárske výrobky, voňavky, voňavé zmesi, aromatické látky - esencie, aromatické látky
a príchuti do zákuskov a do nápojov (esencie,
esenciálne oleje), mentolová esencia - éterický
olej, badiánová esencia, éterické oleje z cédrového dreva, citrónové éterické oleje, mandľový
olej, jasmínový olej, bergamotový olej, toaletné,
kozmetické prípravky a potreby, kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť, kozmetické
krémy, čistiace mlieka na kozmetické, toaletné
účely, toaletné vody, pleťové vody na kozmetické účely, pleťová voda po holení, skrášľovacie
masky - kozmetické prípravky, mandľové mlieko
na kozmetické účely a kozmetické opaľovacie
prípravky, kozmetické taštičky, vata, vatové tyčinky, tampóny na kozmetické účely, kozmetické
farby, farbivá na toaletné účely, mydlá, mydielka, mydlá proti poteniu tela, proti poteniu nôh,
dezinfekčné, dezodoračné mydlá, medicinálne
mydlá, holiace prípravky, mydlá na holenie,
kozmetické prípravky do kúpeľa, dezodoranty na
osobnú potrebu, prípravky proti poteniu, prípravky na čistenie zubov, ústne vody, nie na lekárske
účely, spreje na osvieženie dychu, šampóny, vlasové vody, pomády na kozmetické účely, pomády, lak na vlasy, farbivá alebo tónovače na vlasy,
prípravky na kučeravenie vlasov, prípravky na líčenie, líčidlá, prípravky na odstraňovanie líčidla,
púder, práškový mejkap, rúže, lesky na pery, leštiaca červeň, kozmetické ceruzky, kozmetické
prípravky na obočie, ceruzky na obočie, obočenky, kozmetické prípravky na mihalnice, špirála
na riasy, maskara, umelé mihalnice, ošetrovacie
prípravky na nechty, laky, na nechty, prípravky
na odstránenie lakov, umelé nechty, ozdobné
kozmetické obtlačky, kozmetické prípravky na
zoštíhlenie, depilačné prípravky, depilačný vosk,
pemza, náhradné náplne do uvedených tovarov.
24 - Posteľná a stolová bielizeň, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, poťahy na nábytok, obliečky na matrace, obliečky na podušky,
obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, ozdobné obliečky na vankúše, páperové
pokrývky, periny, plachty, posteľné pokrývky
a prikrývky, prikrývky, textilné utierky na tvár,
utierky, textilné obrúsky, textilné vreckovky.
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, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely;
rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zá-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)

133

kazníkom (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; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch;
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri

(511) 3 - Kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové
soli (s výnimkou solí na liečebné účely), éterické
oleje, oleje na kozmetické účely, oleje na toaletné účely, prírodné termofory, pleťové vody na
kozmetické účely, čistiace mlieka na toaletné
účely, voňavkárske výrobky, voňavky, voňavé
zmesi, aromatické látky - esencie, aromatické látky a príchuti do zákuskov a do nápojov (esencie,
esenciálne oleje), mentolová esencia - éterický olej,
badiánová esencia, éterické oleje z cédrového
dreva, citrónové éterické oleje, mandľový olej,
jasmínový olej, bergamotový olej, toaletné, kozmetické prípravky a potreby, kozmetické prí-

podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná
a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie
v obchodných vzťahoch; služby riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov, sympózií, kurzov, školení, kultúrnych a vzdelávacích výstav, športových podujatí,
súťaží; požičiavanie športového náradia, výroba
televíznych a rozhlasových programov, vydávanie kníh, vyučovanie, vzdelávanie, zábavné parky, zoologické záhrady, živé predstavenia, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných
a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné,
usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a usporadúvanie súťaží krásy, večierkov, plesov, sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií patriacich do tejto triedy.
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; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie; sprostredkovanie hotelierskych služieb; zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových
táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných
zariadeniach.

pravky určené na starostlivosť o pleť, kozmetické
krémy, čistiace mlieka na kozmetické, toaletné
účely, toaletné vody, pleťové vody na kozmetické účely, pleťová voda po holení, skrášľovacie
masky - kozmetické prípravky, mandľové mlieko
na kozmetické účely a kozmetické opaľovacie
prípravky, kozmetické taštičky, vata, vatové tyčinky, tampóny na kozmetické účely, kozmetické
farby, farbivá na toaletné účely, mydlá, mydielka, mydlá proti poteniu tela, proti poteniu nôh,
dezinfekčné, dezodoračné mydlá, medicinálne
mydlá, holiace prípravky, mydlá na holenie,
kozmetické prípravky do kúpeľa, dezodoranty na
osobnú potrebu, prípravky proti poteniu, prípravky na čistenie zubov, ústne vody, nie na lekárske
účely, spreje na osvieženie dychu, šampóny, vlasové vody, pomády na kozmetické účely, pomády, lak na vlasy, farbivá alebo tónovače na vlasy,
prípravky na kučeravenie vlasov, prípravky na líčenie, líčidlá, prípravky na odstraňovanie líčidla,
púder, práškový mejkap, rúže, lesky na pery, leštiaca červeň, kozmetické ceruzky, kozmetické
prípravky na obočie, ceruzky na obočie, obočenky, kozmetické prípravky na mihalnice, špirála
na riasy, maskara, umelé mihalnice, ošetrovacie
prípravky na nechty, laky, na nechty, prípravky
na odstránenie lakov, umelé nechty, ozdobné
kozmetické obtlačky, kozmetické prípravky na
zoštíhlenie, depilačné prípravky, depilačný vosk,
pemza, náhradné náplne do uvedených tovarov.
24 - Posteľná a stolová bielizeň, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, poťahy na nábytok, obliečky na matrace, obliečky na podušky,
obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, ozdobné obliečky na vankúše, páperové
pokrývky, periny, plachty, posteľné pokrývky
a prikrývky, prikrývky, textilné utierky na tvár,
utierky, textilné obrúsky, textilné vreckovky.
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, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely;
rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (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; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklam-

(540)

(591) modrá, biela, šedá
(731) BAREAS, a. s., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(210) 1405-2006
(220) 4.8.2006
8 (511) 3, 24, 35, 41, 43
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ných hier na propagáciu predaja; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch;
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri
podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná
a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; služby riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby.

prostriedky, prípravky baktericídne a fungicídne
patriace do tejto triedy, liečebná kozmetika, potrava na farmaceutické účely, oleje na lekárske
účely, tabletky na farmaceutické účely, tekuté
lieky, lieky vo forme nápojov, bylinkové čaje na
lekárske použitie, byliny (liečivé -), cukrovinky,
s liečivými prísadami, doplnky výživy na lekárske účely.
14 - Bižutéria, piercing, imitácie šperkov, manžetové gombíky, kravatové ihlice, imitácie zlata,
náhrdelníky, náušnice, ozdobné ihlice, prívesky
na kľúče, prstene, výrobky z drahých kovov,
zliatin kovov alebo potiahnuté drahými kovmi

41 - Informácie o možnostiach rekreácie, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov, sympózií, kurzov, školení, kultúrnych a vzdelávacích výstav, športových podujatí,
súťaží; požičiavanie športového náradia, výroba
televíznych a rozhlasových programov, vydávanie kníh, vyučovanie, vzdelávanie, zábavné parky, zoologické záhrady, živé predstavenia, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných
a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné,
usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a usporadúvanie súťaží krásy, večierkov, plesov, sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií patriacich do tejto triedy.
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; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie; sprostredkovanie hotelierskych služieb; zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových
táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných
zariadeniach.

alebo ich zliatinami; drahokamy a polodrahokamy; hodinky a hodiny a časti uvedeného tovaru,
príslušenstvá hodiniek vrátane pásikov na hodinky, retiazok na hodinky a puzdier na hodinky;
klenoty a bižutéria vrátane drobných ozdôb, malých šperkov, manžetových gombičiek, ozdobných ihlíc; ozdoby; schránky a puzdrá na klenoty; váčky na klenoty v tejto triede, medailóniky
a odznaky v tejto triede; puzdrá, prívesky a krúžky na kľúče v tejto triede.
39 - Balenie, skladovanie, preprava a expedícia
tovaru, distribúcia tovaru na dobierku, doručovanie tovaru, doručovanie balíkov, distribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540) City Hotel Group
(731) BAREAS, a. s., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1406-2006
4.8.2006
5, 14, 39
5 - Vitamínové, multivitamínové, multiminerálové prípravky, minerály, stopové prvky vo forme
toboliek, tabliet, dražé a piluliek, prípravky posilňujúce a dietetické na liečebné účely, liečivá,
drogy, farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, vitamíny, chemické prípravky a substancie na farmaceutické prípravky humánne, vitamíny, chemické prípravky a substancie na farmaceutické účely, výrobky zdravotnícke a hygienické, infúzne roztoky, medicinálne vína a čaje,
diagnostické prípravky, vakcíny, séra a výrobky
z krvi, kultúry mikroorganizmov, dezinfekčné

(540) VIA MED
(731) VIA-MED, spol. s r. o., M. Rázusa 89, 984 01
Lučenec, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1407-2006
4.8.2006
3, 24, 35, 41, 43
3 - Kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové
soli (s výnimkou solí na liečebné účely), éterické
oleje, oleje na kozmetické účely, oleje na toaletné účely, prírodné termofory, pleťové vody na
kozmetické účely, čistiace mlieka na toaletné
účely, voňavkárske výrobky, voňavky, voňavé
zmesi, aromatické látky - esencie, aromatické látky a príchuti do zákuskov a do nápojov (esencie,
esenciálne oleje), mentolová esencia - éterický olej,
badiánová esencia, éterické oleje z cédrového
dreva, citrónové éterické oleje, mandľový olej,
jasmínový olej, bergamotový olej, toaletné, kozmetické prípravky a potreby, kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť, kozmetické
krémy, čistiace mlieka na kozmetické, toaletné
účely, toaletné vody, pleťové vody na kozmetické účely, pleťová voda po holení, skrášľovacie
masky - kozmetické prípravky, mandľové mlieko
na kozmetické účely a kozmetické opaľovacie
prípravky, kozmetické taštičky, vata, vatové tyčinky, tampóny na kozmetické účely, kozmetické
farby, farbivá na toaletné účely, mydlá, mydielka, mydlá proti poteniu tela, proti poteniu nôh,
dezinfekčné, dezodoračné mydlá, medicinálne
mydlá, holiace prípravky, mydlá na holenie,
kozmetické prípravky do kúpeľa, dezodoranty na
osobnú potrebu, prípravky proti poteniu, prípravky na čistenie zubov, ústne vody, nie na lekárske
účely, spreje na osvieženie dychu, šampóny, vla-
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sové vody, pomády na kozmetické účely, pomády, lak na vlasy, farbivá alebo tónovače na vlasy,
prípravky na kučeravenie vlasov, prípravky na líčenie, líčidlá, prípravky na odstraňovanie líčidla,
púder, práškový mejkap, rúže, lesky na pery, leštiaca červeň, kozmetické ceruzky, kozmetické
prípravky na obočie, ceruzky na obočie, obočenky, kozmetické prípravky na mihalnice, špirála
na riasy, maskara, umelé mihalnice, ošetrovacie
prípravky na nechty, laky, na nechty, prípravky
na odstránenie lakov, umelé nechty, ozdobné
kozmetické obtlačky, kozmetické prípravky na
zoštíhlenie, depilačné prípravky, depilačný vosk,
pemza, náhradné náplne do uvedených tovarov.
24 - Posteľná a stolová bielizeň, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, poťahy na nábytok, obliečky na matrace, obliečky na podušky,
obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, ozdobné obliečky na vankúše, páperové
pokrývky, periny, plachty, posteľné pokrývky
a prikrývky, prikrývky, textilné utierky na tvár,
utierky, textilné obrúsky, textilné vreckovky.
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, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely;
rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (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; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch;
podpora predaja (pre tretie osoby); spracovanie
textov; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru
prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri
podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná
a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; služby riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné služby.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov, sympózií, kurzov, školení, kultúrnych a vzdelávacích výstav, športových podujatí,
súťaží; požičiavanie športového náradia, výroba
televíznych a rozhlasových programov, vydávanie kníh, vyučovanie, vzdelávanie, zábavné parky, zoologické záhrady, živé predstavenia, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných
a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné,
usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a usporadúvanie súťaží krásy, večierkov, plesov, sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií patriacich do tejto triedy.
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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; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie; sprostredkovanie hotelierskych služieb; zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických a prázdninových
táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných
zariadeniach.
(540)

(591) modrá, biela
(731) BAREAS, a. s., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1408-2006
4.8.2006
3, 24, 35, 41, 43
3 - Kozmetické prípravky do kúpeľa, kúpeľové
soli (s výnimkou solí na liečebné účely), éterické
oleje, oleje na kozmetické účely, oleje na toaletné účely, prírodné termofory, pleťové vody na
kozmetické účely, čistiace mlieka na toaletné
účely, voňavkárske výrobky, voňavky, voňavé
zmesi, aromatické látky - esencie, aromatické látky a príchuti do zákuskov a do nápojov (esencie,
esenciálne oleje), mentolová esencia - éterický olej,
badiánová esencia, éterické oleje z cédrového
dreva, citrónové éterické oleje, mandľový olej,
jasmínový olej, bergamotový olej, toaletné, kozmetické prípravky a potreby, kozmetické prípravky určené na starostlivosť o pleť, kozmetické
krémy, čistiace mlieka na kozmetické, toaletné
účely, toaletné vody, pleťové vody na kozmetické účely, pleťová voda po holení, skrášľovacie
masky - kozmetické prípravky, mandľové mlieko
na kozmetické účely a kozmetické opaľovacie
prípravky, kozmetické taštičky, vata, vatové tyčinky, tampóny na kozmetické účely, kozmetické
farby, farbivá na toaletné účely, mydlá, mydielka, mydlá proti poteniu tela, proti poteniu nôh,
dezinfekčné, dezodoračné mydlá, medicinálne mydlá, holiace prípravky, mydlá na holenie, kozmetické prípravky do kúpeľa, dezodoranty na osobnú potrebu, prípravky proti poteniu, prípravky na
čistenie zubov, ústne vody, nie na lekárske účely,
spreje na osvieženie dychu, šampóny, vlasové
vody, pomády na kozmetické účely, pomády, lak
na vlasy, farbivá alebo tónovače na vlasy, prípravky na kučeravenie vlasov, prípravky na líčenie, líčidlá, prípravky na odstraňovanie líčidla,
púder, práškový mejkap, rúže, lesky na pery, leštiaca červeň, kozmetické ceruzky, kozmetické
prípravky na obočie, ceruzky na obočie, obočenky, kozmetické prípravky na mihalnice, špirála
na riasy, maskara, umelé mihalnice, ošetrovacie
prípravky na nechty, laky, na nechty, prípravky
na odstránenie lakov, umelé nechty, ozdobné
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kozmetické obtlačky, kozmetické prípravky na
zoštíhlenie, depilačné prípravky, depilačný vosk,
pemza, náhradné náplne do uvedených tovarov.
24 - Posteľná a stolová bielizeň, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, poťahy na nábytok, obliečky na matrace, obliečky na podušky,
obliečky na vankúše, obrusy s výnimkou papierových, ozdobné obliečky na vankúše, páperové
pokrývky, periny, plachty, posteľné pokrývky
a prikrývky, prikrývky, textilné utierky na tvár,
utierky, textilné obrúsky, textilné vreckovky.

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, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely;
rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (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; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora predaja (pre tretie osoby);
spracovanie textov; ponuka, sprostredkovanie
a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete;
poskytovanie informácií a iných informačných
produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest;
sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; služby
riadenia ľudských zdrojov, zásielkové reklamné
služby.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, kolokvií, seminárov, sympózií, kurzov, školení, kultúrnych a vzdelávacích výstav, športových podujatí,
súťaží; požičiavanie športového náradia, výroba
televíznych a rozhlasových programov, vydávanie kníh, vyučovanie, vzdelávanie, zábavné parky, zoologické záhrady, živé predstavenia, usporadúvanie divadelných, filmových, koncertných
a iných predstavení na účely kultúrne a zábavné,
usporadúvanie koncertov, hudobných a tanečných produkcií, činnosť v oblasti zábavy a kultúry a športu, organizovanie audiovizuálnych predstavení na účely kultúrne a zábavné, organizovanie a plánovanie večierkov, organizovanie a usporadúvanie súťaží krásy, večierkov, plesov, sprostredkovanie služieb cestovných kancelárií patriacich do tejto triedy.
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; rezer-

vácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia
prechodného ubytovania; ubytovacie kancelárie;
sprostredkovanie hotelierskych služieb; zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch,
penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných zariadeniach.
(540)

(591) modrá, biela, šedá
(731) BAREAS, a. s., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1409-2006
4.8.2006
25, 35, 42
25 - Dámske, pánske a detské oblečenie a odevy,
tričká, vesty, blúzky, vrchné ošatenie, sukne, nohavice, košele, saká, kostýmy, obleky, župany,
plášte, pyžamá.
35 - Reklama, rozširovanie vzoriek, prieskum trhu,
obchodné a podnikateľské poradenstvo, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely.
42 - Výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov.

(540)

(591) tmavomodrá
(731) ĎURKA SK, s. r. o., Tajovského 4, 071 01 Michalovce, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;

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

(540)

1410-2006
4.8.2006
35, 37, 41, 42, 44
35 - Prieskum trhu, rizikové analýzy a "due diligence" audity v oblasti kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
automobilového priemyslu, automobilového a leteckého priemyslu, požiadaviek legislatívy.
37 - Služby v oblasti stavebníctva, najmä stavebný dozor, posúdenie statiky, stavebných materiálov, koordinácia BOZP, dokumentácie, technické
poradenstvo, stavebné povolenia, kolaudácia,
komunikácia s orgánmi štátnej správy a samosprávy.
41 - Školiace služby v oblasti kvality, životného
prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, automobilového priemyslu, rizík, metód
a nástrojov zlepšovania procesov, automobilového a leteckého priemyslu.
42 - Kontrola kvality, systémová certifikácia, výrobková certifikácia.
44 - Outsourcing metrologických služieb, GHG - verifikácia a validácia skleníkových plynov.
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(591) biela, modrá, šedá
(731) 3E CERTIFICATION BUREAU, a. s., Geologická 1, 822 11 Bratislava, SK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

(511) 2 - Náplne do tlačiarní a kopírovacích prístrojov
(tonery).
9 - Výpočtová technika všetkého druhu vrátane periférnych zariadení, počítačových súčiastok 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, základné dosky počítača a prídavné
dosky, dosky na počítačovú grafiku, hardvér pre
počítačovú sieť, adaptéry pre počítačovú sieť,
prepínače, smerovače a vedľajšie ústredne, periférne zariadenia počítačov a elektronické zariadenia na použitie s počítačmi, rozhrania pre počítače, tlačiarne k počítačom, počítačové kláves-

1411-2006
4.8.2006
1, 2, 5, 17, 23, 35, 39, 40
1 - Plastické hmoty ako suroviny, komponenty na
výrobu náterových hmôt, chemické prípravky na
výrobu pigmentov, aditíva pre gumárenský priemysel, technické rozpúšťadlá.
2 - Pigmenty.
5 - Biocídne prípravky.
17 - Plastické hmoty, plastické hmoty ako polotovary, kompandované plasty, vlákna s výnimkou
vlákien pre textilný priemysel, kaučuk ako surovina alebo polotovar, syntetický kaučuk.
23 - Textilné vlákna prírodné aj syntetické, textilné vlákna surové prírodné aj syntetické, umelohmotné vlákna na textilné účely, vlákna na použitie v textilnom priemysle, umelé vlákna na
použitie v textilnom priemysle.
35 - Obchodná činnosť s výrobkami v uvedených
triedach.
39 - Skladovanie, balenie a distribúcia výrobkov
v uvedených triedach.
40 - Spracovanie plastických hmôt.

nice, guľové ovládače ako príslušenstvo k počítaču, zariadenia počítačovej myši, počítačové vstupné zariadenia, monitory; počítačové programy,
najmä operačné systémové programy; počítačové
obslužné programy; počítačové programy na záznam, spracovanie, príjem, reprodukciu, prenos,
modifikáciu, komprimovania a dekomprimovanie
dát; počítačové programy na hranie hier; počítačové programy na riadenie zobrazovania televíznych programov, iných dát a obsahu dodávaného
cez globálne informačné siete; počítačové programy na vytváranie webových stránok; počítačové programy na prístup a použitie internetu; počítačové programy na riadenie sietí; počítačové
programy na riadenie komunikácií a výmeny dát
medzi prenosnými počítačmi a stolovými počítačmi; registračné pokladnice, antény, audioa videoprijímače, informačné elektronické zariadenia, snímače (zariadenia na spracovanie údajov),
skenery, čítače čiarových kódov.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby v oblasti
výpočtovej, kancelárskej techniky a spotrebnej
elektroniky.
37 - Montáž, údržba a opravy počítačov; montáž,
údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení; montážne, opravárske a servisné služby týkajúce sa spotrebnej elektroniky.
42 - Inštalácia, aktualizovanie a údržba počítačových programov, tvorba softvéru, počítačové
programovanie, navrhovanie počítačových systémov; tvorba a údržba počítačových stránok
(Web) pre zákazníkov, inštalácia a údržba softvérovej časti počítačových sietí, obnovovanie počítačových databáz; poradenská činnosť v oblasti
výpočtovej techniky; softvér - návrhy, prevod
a konverzia počítačových programov a údajov
(okrem fyzickej konverzie).

(540)

(731) KORA a. s., Zlatovská 27, 911 05 Trenčín, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

1414-2006
4.8.2006
20, 35, 42
20 - Nábytok.
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti nábytku.
42 - Navrhovanie a zariaďovanie interiérov, projektová činnosť v oblasti dizajnu interiérov.
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(540)

(540)

(731) DECODOM, spol. s r. o., Pilská 7, 955 13 Topoľčany, SK;
(740) United BG, a. s., Považská Bystrica, SK;

(210) 1415-2006
(220) 4.8.2006
8 (511) 2, 9, 35, 37, 42

(591) biela, čierna, červená
(731) Zvac Systems, s. r. o., Sasinkova 1D, 901 01 Malacky, SK;
(740) Danko Andrej, JUDr., Bratislava, SK;

(210) 1417-2006
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(220) 4.8.2006
8 (511) 6, 7, 9, 11, 16, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45
(511) 6 - Kovové konštrukčné časti energetických zariadení vrátane špeciálnych pomocných zariadení, ako sú napr. stožiare, oceľové konštrukcie,
kovové potrubia; drobné zámočnícke výrobky.
7 - Hydraulické turbíny, strojové konštrukčné časti
energetických zariadení vrátane špeciálnych pomocných zariadení.
9 - Prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu,
transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu; prístroje a nástroje vedecké, fotografické, optické, signalizačné, kontrolné, dozorné, záchranné a vzdelávacie; poplašné zariadenia; elektrické a elektronické zaria-

k vodným elektrárňam, s kovovým nábytkom, so
strojmi a zariadeniami na spracovanie nerastných
hmôt; sprostredkovanie nákupu a predaja elektrickej energie a tepla; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch,
zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, inzertné
činnosti, obchodné prieskumy.
37 - Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení a prístrojov; montáž a oprava plynových
technických zariadení, kotlov, horákov, konštrukcií, tlakových nádob, meračov tepla; výstavba

denia na výpočet a odovzdávanie štatistických údajov a informácií; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií a procesov;
elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrické vedenia, elektrické
akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče,
elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory a trafostanice; meracie prístroje, elektrické
meracie zariadenia, elektrické monitorovacie prístroje; rozvody verejného osvetlenia; softvér, nahrané operačné programy.
11 - Tlakové zásobníky vody, parné a horúcovodné potrubia, kotly, parné akumulátory, lampy
verejného osvetlenia; bojlery, ohrievače vody,
zariadenia na čistenie odpadových vôd, články
pre atómové reaktory, destilačné prístroje, dýzy,
expanzné nádrže pre ústredné vykurovanie, acetylénové generátory, plynové generátory, horáky,
chladiarne, chladiace komory, chladiace nádoby,
chladiace stroje prístroje a zariadenia, zariadenia
na spracovanie jadrových palív a jadrové spomaľovače, jadrové reaktory, klimatizačné zariadenia.
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, manuály počítačových programov (ako príručky), letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske
potreby patriace tejto triedy, kancelárska technika patriaca do tejto triedy, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky patriace do triedy 16.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tlakovými zariadeniami, parnými a horúcovodnými potrubiami, kotlami, hydraulickými strojmi, motorovými
vozidlami, s elektrickými a elektronickými strojmi, prístrojmi a zariadeniami, s elektrickými materiálmi, ako sú elektrické vedenia, elektrické
akumulátory, bleskozvody, elektrické káble, elektrické spojky, elektrické svorky, elektrické hlásiče, elektrické kondenzátory, elektrické meniče,
elektrické objímky, elektrotechnické odbočné skrinky, elektrotechnické prípojky, prúdové usmerňovače, elektrické regulátory, rozvodné skrine, spínacie skrine, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, skriňové rozvádzače, transformátory, trafostanice, vzduchotechnické zariadenia,
transportné zariadenia, náhradné diely prívesov,
paliet, kontajnerov, vodné turbíny, príslušenstvo

energetických a teplárenských diel a zariadení
potrebných pre ich prevádzku; oprava elektromerov, zváracích transformátorov, rotačných strojov
a asynchrónnych motorov; inštalácia a údržba
elektrických rozvodov; murárske a natieračské
práce súvisiace s energetickými zariadeniami;
oprava a údržba hydraulických strojov a motorových vozidiel; prenájom stavebných strojov a zariadení.
38 - Informačné kancelárie, telekomunikačné informácie; telefónna komunikácia, komunikácia
prostredníctvom optických káblov, počítačová komunikácia, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom prístrojov na prenos informácií,
prenos signálu pomocou satelitu, telefonické
služby, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, prenášanie správ telegrafmi, telegrafická komunikácia, telegrafický prenos, telegrafné služby, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta.
39 - Rozvod elektrickej energie a tepla; balenie tovarov a uskladňovanie tovarov; prenajímanie dopravných mechanizmov; autobusová doprava, nákladná doprava, kamiónová doprava, osobná doprava, preprava cenností, doprava pancierovými
vozidlami.
40 - Výroba elektrickej energie a tepelnej energie, likvidácia rádioaktívneho odpadu; likvidácia
odpadu, recyklácia odpadu, spaľovanie odpadu
a spracovanie odpadu.
41 - Organizovanie a vedenie kolokvií, kongresov,
seminárov, konferencií a sympózií; vydávanie
kníh a časopisov, vydávanie kníh a časopisov
v elektronickej forme.
42 - Projektová a inžinierska činnosť v investičnej výstavbe, projektovanie strojárskych výrobkov a vzduchotechnických zariadení, projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií, inžinierska činnosť v oblasti distribučného systému vysokonapäťovej siete, dozor a technická inšpekcia, odborné a technické konzultácie,
elektrotechnická posudková činnosť; revízne skúšky materiálov prevádzkových kotlov, plynových
zariadení a elektrických zariadení, revízne skúšky spôsobilosti zdvíhacích zariadení; ciachovanie
elektromerov a meracích súprav; geologický výskum, grafický dizajn, priemyselný dizajn, kontrola kvality; obnovovanie počítačových databáz,
počítačové programovanie; inštalácia, aktualizácia a zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačových systémov, poradenské
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služby v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačového softvéru.
43 - Poskytovanie, rezervácie a prevádzkovanie
prechodného ubytovania, turistického ubytovania
a hotelového ubytovania, ubytovacie kancelárie
zabezpečujúce prechodné ubytovanie, penzióny,
reštaurácie, príprava a dodávka jedál.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti, osobní
strážcovia.

36 - Finančné analýzy, daňové odhady (služby),
colné služby, dôchodkové fondy, finančné poradenstvo, finančné informácie, služby v oblasti finančníctva, finančný lízing, garancie, záruky, kaucie, hypotéky, informácie o poistení, kapitálové
investície, investovanie kapitálu, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, konateľstvo, zastupiteľstvo, finančné konzultačné služby, likvidácia podnikov, sprostredkovanie nehnuteľností, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, finančné oceňovanie, realitné kancelárie, finančné riadenie, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie záruk, prevádzkovanie záložne, zmenárenské služby.

(540) ENERGIA PRE VAŠE POHODLIE
(731) VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a. s.,
Mlynská 31, 040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)
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1418-2006
7.8.2006
30
30 - Čokoládové nápoje vrátane instantných.

42 - Arbitráž, spravovanie autorských práv, sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva,
poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva, konzultačné služby v oblasti duševného vlastníctva,
právnici, právny výskum, právne služby.
(540)

(731) Žitňanová Helena, Javornícka 13, 974 11 Banská
Bystrica, SK;

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

1419-2006
7.8.2006
16, 30, 32, 33, 35
16 - Nápojové stojančeky papierové, dekoračné
tovar ako papierové stojančeky na stôl rôznych
tvarov.
30 - Kávové nápoje vrátane instantných.
32 - Nealkoholické nápoje vrátane instantných,
energetických a iónových, prípravky na výrobu
nealkoholických nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť.

(591) bordová, šedá
(731) SKLEGAL s. r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava,
SK;

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

1425-2006
7.8.2006
30, 33
30 - Horčica.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540)

(540)

(731) Žitňanová Helena, Javornícka 13, 974 11 Banská
Bystrica, SK;

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

1421-2006
7.8.2006
35, 36, 42
35 - Analýzy nákladov, hospodárske, ekonomické
predpovede, obchodné alebo podnikateľské informácie, informačné kancelárie, pomoc pri riadení
komerčných a priemyselných podnikov, komerčné informačné kancelárie, marketingové štúdie,
poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
personálne poradenstvo, poradenstvo pri vedení
podnikov, posudzovanie efektívnosti prevádzky
a racionalizácie práce, prieskum trhu.

(731) PRELIKA, a. s., Prešov, Protifašistických bojovníkov 4, 080 01 Prešov, SK;

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

1426-2006
7.8.2006
30, 33
30 - Horčica.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(540)

(731) PRELIKA, a. s., Prešov, Protifašistických bojovníkov 4, 080 01 Prešov, SK;

(210) 1427-2006
(220) 7.8.2006
8 (511) 3
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(511) 3 - Kozmetické prípravky na opaľovanie; kozmetické prípravky po opaľovaní; balzam po opaľovaní; telová kozmetika.
(540)

19 - Reklamné tabule sklenené a z priehľadných
plastov.
35 - Aranžovanie výkladov; reklamná a inzertná
činnosť; vydávanie reklamných a propagačných
materiálov; prenájom reklamných tabúľ; sprostredkovateľstvo v oblasti výstav komerčných
a v oblasti reklamy, sprostredkovanie obchodu
s tovarom.
41 - Organizovanie a zabezpečovanie verejných,
spoločenských a kultúrnych podujatí; sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a športu;
vydavateľská činnosť; organizovanie a zabezpečovanie súťažných a nesúťažných podujatí a prehliadok, prehliadok dievčenskej a ženskej krásy,
verejných, spoločenských a kultúrnych podujatí;
organizovanie čitateľskej ankety o najpopulárnejšieho speváka, speváčku a skupinu; sprostredkovateľstvo v oblasti výstav nekomerčných (kultúrne a umelecké).

DERMACOL SUNSLIM
CONTROL

(731) ALPHADUCT, a. s., Dusíkova 7, 638 00 Brno, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1431-2006
9.8.2006
20, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43
20 - Nábytok.
35 - Maloobchodný predaj výrobkov, veľkoobchodný predaj, sprostredkovanie obchodu s tovarom, prieskum trhu, vzťahy s verejnosťou, účtovníctvo, reklama, reklamná činnosť, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, spracovanie údajov v oblasti účtovníctva, administratívne, kancelárske a účtovnícke služby, organizovanie komerčných a reklamných výstav.
36 - Prenájom nehnuteľností, služby v oblasti
nehnuteľností, správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností.
37 - Montáž, oprava a údržba nábytku.
39 - Doprava, skladovanie tovarov, prenájom automobilov a prívesov, osobná doprava.
40 - Krajčírstvo, čalúnnictvo, zámočníctvo.
41 - Organizovanie školení, seminárov, organizovanie výstav s výnimkou komerčných, organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí.
42 - Počítačové programovanie, grafický dizajn,
navrhovanie priemyselného dizajnu, architektúra,
prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, penzióny.
43 - Ubytovacie a stravovacie služby.

(540)

(591) žltá, modrá
(731) FORZA, a. s., Skuteckého 23, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

(540)

(591) červená, biela, čierna, strieborná
(731) LUCA & ROSS, s. r. o., Javorinská 1203, 907 01
Myjava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1432-2006
9.8.2006
9, 16, 19, 35, 41
9 - Nosiče údajov všetkých druhov vrátane nosičov so záznamom zvuku a obrazu; publikácie poskytované v elektronickej forme.
16 - Papiernický tovar; nosiče informácií; tlačoviny, publikácie periodické aj neperiodické, katalógy, brožúry; obaly, tašky; reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky.

1433-2006
9.8.2006
9, 16, 19, 35, 41
9 - Nosiče údajov všetkých druhov vrátane nosičov so záznamom zvuku a obrazu; publikácie poskytované v elektronickej forme.
16 - Papiernický tovar; nosiče informácií; tlačoviny, publikácie periodické aj neperiodické, katalógy, brožúry; obaly, tašky; reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky.
19 - Reklamné tabule sklenené a z priehľadných
plastov.
35 - Aranžovanie výkladov; reklamná a inzertná
činnosť; vydávanie reklamných a propagačných
materiálov; prenájom reklamných tabúľ; sprostredkovateľstvo v oblasti výstav komerčných
a v oblasti reklamy, sprostredkovanie obchodu
s tovarom.
41 - Organizovanie a zabezpečovanie verejných,
spoločenských a kultúrnych podujatí; sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry a športu;
vydavateľská činnosť; organizovanie a zabezpečovanie súťažných a nesúťažných podujatí a prehliadok, prehliadok dievčenskej a ženskej krásy,
verejných, spoločenských a kultúrnych podujatí;
organizovanie čitateľskej ankety o najpopulárnejšieho speváka, speváčku a skupinu; sprostredkovateľstvo v oblasti výstav nekomerčných (kultúrne a umelecké).

(540)

(731) FORZA, a. s., Skuteckého 23, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

živých vystúpení, plánovanie a organizovanie večierkov, prenájom audionahrávok, prenájom audioprístrojov, prevádzkovanie karaoke, redigovanie
scenárov, rozhlasová zábava, produkcia rozhlasových a televíznych programov, organizovanie
vedomostných a zábavných súťaží, výroba rozhlasových a televíznych programov, zábava, pobavenie, prenájom zvukových nahrávacích zariadení.
42 - Spravovanie autorských práv, sledovacie
služby v oblasti duševného vlastníctva, hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach), poradenstvo v oblasti práv duševného
vlastníctva, konzultačné služby v oblasti práv duševného vlastníctva, licencie práv duševného vlastníctva, prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá, umelecký dizajn.

1437-2006
10.8.2006
35, 41
35 - Organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely.
41 - Organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav.

(540)

(731) Ivanková Milada, Duklianskych hrdinov 1210,
093 01 Vranov nad Topľou, SK;

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

1444-2006
10.8.2006
35, 38, 41, 42
35 - Lepenie plagátov, obchodný manažment v oblasti umenia, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely, podpora predaja (pre tretie osoby), zabezpečenie predplácania novín a časopisov, predvádzanie (služby
modeliek) na reklamné účely a podporu predaja,
predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času
vo všetkých komunikačných médiách, prenájom
reklamných materiálov, prenájom reklamných
priestorov, prieskum verejnej mienky, príprava
inzertných stĺpcov, reklama, reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných
oznamov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných
textov, rozhlasová reklama, rozširovanie vzoriek,
štatistické informácie, spracovanie textov, využívanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
vydávanie reklamných alebo náborových textov,
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), vylepovanie plagátov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie,
telefónna komunikácia, počítačová komunikácia,
posielanie správ, prenos správ a obrazových
informácií pomocou počítača, prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítača, rozhlasové vysielanie, služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby), služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačnej siete, komunikácia pomocou telefónov, rádiové vysielanie, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
41 - Diskotéky (služby), elektronická edičná činnosť v malom (DPT služby), služby v oblasti
estrád, hudobné skladateľské služby, informácie
o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, služby nahrávacích štúdií, nočné
kluby, obveselenie, organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav, organizovanie prestavení (manažérske služby), organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie
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(540) KOKORIKO
(731) RADIO, a. s., Prešovská 39, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Hagyari Pavel, JUDr., Bratislava, SK;

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

1445-2006
10.8.2006
10, 11, 35
10 - Ohrievacie vankúšiky.
11 - Elektrické a neelektrické ohrievače na nohy,
nánožníky vreckové ohrievače.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná správa, obchodná administratíva, kancelárske práce.

(540)

(591) červená, biela
(731) Franczel Štefan, Ing., Tulská 10, 974 04 Banská
Bystrica, SK;

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

(540)

1446-2006
10.8.2006
5, 11, 29, 30, 35, 39
5 - Sušené mlieko pre dojčatá, batoľatá a deti.
11 - Chladiace prístroje a zariadenia, ochladzovacie zariadenia a prístroje.
29 - Mlieko, mliečne výrobky, najmä maslo, sušené mlieko, kondenzované mlieko, jogurtové
mlieko, mliečne nápoje, smotana, syry, šľahačka.
30 - Mliečne kaše, najmä mliečne kaše ovsené,
mliečne kaše s cereáliami, mliečne kaše ochutené
kakaom, mliečne kaše ochutené čokoládou, mliečne kaše ochutené ovocím.
35 - Reklama, rozširovanie reklamných prospektov zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
39 - Autobusová, automobilová a železničná doprava, balenie tovaru.
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(731) Mliekoservis Slovakia, a. s., T. G. Masaryka 8580,
960 01 Zvolen, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1456-2006
11.8.2006
3, 5, 10, 16, 41, 44
3 - Kozmetické prípravky, vlasové vody.
5 - Farmaceutické prípravky, zdravotnícke prípravky na lekárske účely, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely.
10 - Chirurgické, lekárske prístroje a nástroje vrátane súvisiaceho špeciálneho nábytku a zdravotníckych pomôcok.

16 - Tlačoviny, publikácie predovšetkým knihy,
časopisy a periodiká vrátane lekárskych receptárov, zdravotnícky učebný materiál.
41 - Vzdelávacia a výchovná činnosť vrátane usporadúvania špecializovaných doškoľovacích kurzov,
sympózií a konferencií.
44 - Prenájom chirurgických, lekárskych a zdravotných prístrojov, nástrojov, pomôcok a zariadení, nemocničné služby vrátane služieb sanatórií, služby lekárskych, biologických a chemických
laboratórií, služby v oblasti starostlivosti o telo
a starostlivosti o pleť vrátane služieb v oblasti
kozmetickej starostlivosti, plastická chirurgia.
(540) INTER KLINIK
(731) INTER CLINIC Slovakia, spol. s r. o., Tbiliská 6,
831 06 Bratislava, SK;
(740) Záhorský Martin, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

1457-2006
11.8.2006
3, 5, 10, 16, 41, 44
3 - Kozmetické prípravky, vlasové vody.
5 - Farmaceutické prípravky, zdravotnícke prípravky na lekárske účely, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely.
10 - Chirurgické, lekárske prístroje a nástroje vrátane súvisiaceho špeciálneho nábytku a zdravotníckych pomôcok.
16 - Tlačoviny, publikácie predovšetkým knihy,
časopisy a periodiká vrátane lekárskych receptárov, zdravotnícky učebný materiál.
41 - Vzdelávacia a výchovná činnosť vrátane usporadúvania špecializovaných doškoľovacích kurzov,
sympózií a konferencií.
44 - Prenájom chirurgických, lekárskych a zdravotných prístrojov, nástrojov, pomôcok a zariadení, nemocničné služby vrátane služieb sanatórií, služby lekárskych, biologických a chemických
laboratórií, služby v oblasti starostlivosti o telo
a starostlivosti o pleť vrátane služieb v oblasti
kozmetickej starostlivosti, plastická chirurgia.

(540)

(591) žltá
(731) INTER CLINIC Slovakia, spol. s r. o., Tbiliská 6,
831 06 Bratislava, SK;
(740) Záhorský Martin, JUDr., Bratislava, SK;

1458-2006
11.8.2006
3, 5, 10, 16, 41, 44
3 - Kozmetické prípravky, vlasové vody.
5 - Farmaceutické prípravky, zdravotnícke prípravky na lekárske účely, dietetické látky prispôsobené na lekárske účely.
10 - Chirurgické, lekárske prístroje a nástroje vrátane súvisiaceho špeciálneho nábytku a zdravotníckych pomôcok.

16 - Tlačoviny, publikácie predovšetkým knihy,
časopisy a periodiká vrátane lekárskych receptárov, zdravotnícky učebný materiál.
41 - Vzdelávacia a výchovná činnosť vrátane usporadúvania špecializovaných doškoľovacích kurzov,
sympózií a konferencií.
44 - Prenájom chirurgických, lekárskych a zdravotných prístrojov, nástrojov, pomôcok a zariadení, nemocničné služby vrátane služieb sanatórií, služby lekárskych, biologických a chemických
laboratórií, služby v oblasti starostlivosti o telo
a starostlivosti o pleť vrátane služieb v oblasti
kozmetickej starostlivosti, plastická chirurgia.
(540) INTERKLINIK
(731) INTER CLINIC Slovakia, spol. s r. o., Tbiliská 6,
831 06 Bratislava, SK;
(740) Záhorský Martin, JUDr., Bratislava, SK;

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

1522-2006
18.8.2006
9, 16, 35, 42
9 - Elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia), indikátory, integrované obvody, kompaktné disky, kompaktné disky optické, kopírovacie zariadenia a stroje (fotografické, elektrostatické alebo termické), magnetické médiá, magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, softvér, počítače a ich periférne zariadenia, pamäťové médiá, mikroprocesory, modemy, monitory,
monitory (programy), optické čítače, optické prístroje a nástroje, periférne zariadenia počítačov,
počítačové programy (nahrané), počítačové pamäte, počítačový softvér, polovodiče, presné meracie prístroje, presné váhy, rádioprímače a videoprímače, prípojky (elektrotechnika) prístroje a nástroje na meranie objemu, procesory (centrálne
procesorové jednotky) regulátory elektrické, riadiace panely, snímače (zariadenia na spracovanie údajov), spínače, teplomery s výnimkou lekárskych,
snímače teploty, termostaty, tlačiarne k počítačom, zariadenia na meranie tlaku, transformátory
(elektrotechnika), tranzistory, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, závažia, zosilňovače,
zvukové poplašné zariadenia.
16 - Hárky papiera, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, katalógy, kopírovacie zariadenia kancelárske, obálkovacie stroje pre kancelárie, papiernický tovar, príručky, prospekty, publikácie,
ročenky, tlačoviny, skrinky na kancelárske potreby.
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35 - Prenájom kancelárskych strojov a zariadenia,
reklama.
42 - Aktualizácia, inštalácia a spúšťanie počítačových programov, počítačové programovanie,
prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, štúdie technických projektov, projektová
činnosť, tvorba softvéru, výroba softvéru, vývoj
nových výrobkov (programového vybavenia).
(540) CONGRESSMAN
(731) ALTO Slovakia s. r. o., Sládkovičova 33, 059 21
Svit, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

1542-2006
23.8.2006
19
19 - Vystužené asfaltové pásy, vystužené asfaltové pásy s hydroizolačnými vlastnosťami.

(540) DEKGLASS
(731) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

1543-2006
23.8.2006
19
19 - Vystužené asfaltové pásy, vystužené asfaltové pásy s hydroizolačnými vlastnosťami.

(540) DEKBIT
(731) DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

1546-2006
23.8.2006
35, 36, 37, 39, 41, 42
35 - Kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; maloobchodné služby; marketingové štúdie;
obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklamná činnosť; sekretárske služby; veľkoobchodný predaj; vedenie účtovníctva.
36 - Prenájom nehnuteľností; služby faktoringu;
služby forfajtingu; správa nehnuteľností.
37 - Upratovacie práce a čistenie interiérov a exteriérov budov.
39 - Balenie tovaru; skladovanie tovaru; sprostredkovanie prepravy.
41 - Nahrávanie videozáznamov; organizovanie
a vedenie konferencií, kurzov, seminárov a školení; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích
výstav; organizovanie kultúrno-spoločenských
podujatí; prekladateľské služby, tlmočnícke služby; vydavateľská činnosť.
42 - Automatizované spracovanie údajov; výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a technických vied; výskum a vývoj v oblasti humanitných vied a spoločenských vied; tvorba a aktualizácia webstránok.
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(540) OUTCLAIM
(731) OutClaim, s. r. o., Štúrova 28, 040 01 Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

1547-2006
24.8.2006
3
3 - Čistiace prípravky na automobilové okná.

(540) REVOLAVE
(731) The Dow Chemical Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Midland, Michigan 48674, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

1567-2006
25.8.2006
7
7 - Prevodové skrine s výnimkou prevodoviek
pre pozemné vozidlá; prevody strojov; prevody
s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá; prevody, súkolesia s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá.

(540) PK
(731) Transmisie engineering, a. s., P. Mudroňa 10,
036 01 Martin, SK;

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

1570-2006
25.8.2006
25, 35, 40, 41, 42
25 - Baretky, bielizeň, bundy, čelenky, čiapky, detská výbavička, futbalová obuv, gymnastické (telocvičné) dresy, kabáty, kombinézy (oblečenie),
konfekcia (odevy), košele, kožušiny (oblečenie),
kravaty, nepremokavý odev, nohavice, oblečenie,
obuv, odevy, opasky, pánske spodky, plášte, plavky,
podprsenky, ponožky, pyžamá, pulóvre, rukavice, saká, športová obuv, tielka, tričká, svetre.
35 - Reklamné agentúry, analýzy, aranžovanie
výkladov, príprava a vyhotovenie daňového priznania, dražby, hospodárske, ekonomické predpovede, vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov), obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, komerčné kancelárie, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., lepenie plagátov, marketingové štúdie, príprava mzdy a výplatných listín,
nábor zamestnancov, analýzy nákupných a veľkoobchodných cien, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia,
oceňovanie obchodných podnikov, odkazovacie
telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov), organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, personálne poradenstvo, zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach,
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podpora predaja (pre tretie osoby), pomoc pri riadení obchodnej činnosti, odborné obchodné poradenstvo, hospodárske alebo ekonomické predpovede, predvádzanie tovaru, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodný
prieskum, príprava inzertných stĺpcov, reklama,
on-line reklama na počítačovej komunikačnej
sieti, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), reklamné materiály (vydávanie
a aktualizovanie), prenájom reklamných plôch,

vanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí), postsynchronizácia, dabing, požičiavanie filmov, prekladateľské služby, prenájom audionahrávok, reportérske služby, rozhlasová zábava, školenie, služby
športovísk, vydávanie kníh, vydávanie textov
s výnimkou reklamných alebo náborových, vyučovanie.
42 - Aktualizovanie počítačových programov,
spravovanie autorských práv, sledovacie služby
v oblasti duševného vlastníctva, grafický dizajn,
hosťovanie na počítačových stránkach (webstránkach), inštalácia počítačových programov,
kalibrácia, kontrola kvality, licencie práv duševného vlastníctva, módny dizajn, návrh počítačo-

zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov,
poradenské služby v oblasti obchodného alebo
podnikateľského riadenia, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), rozširovanie
vzoriek, sekretárske služby, spracovanie textov,
sprostredkovateľne práce, štatistické informácie,
stenografia, televízna reklama, testovanie (psychologické) za účelom výberu, spracovanie textov, účtovníctvo, vedenie kartoték v počítači, výber osôb pomocou psychologických textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov,
vylepovanie plagátov, výpisy z účtu, distribúcia
vzoriek, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov
medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským
prostredím), zasielanie reklamných materiálov
zákazníkom, zásobovacie služby pre tretie osoby
(nákup tovarov a služieb pre iné podniky), zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
40 - Spracovanie dreva, farbenie látok, fototlač,
frézovanie, fúkanie skla, kalenie kovov, pálenie
keramiky, spracovanie kinematografických filmov, kováčstvo, litografická tlač, ofsetová tlač,
spracovanie papiera, úprava papiera, prešívanie,
prešívanie oblečenia, rámovanie umeleckých diel,
recyklácia odpadu, rytie, gravírovanie, serigrafia,
úprava textílie, tlačenie vzorov, tlač, tlačenie, tónovanie skla, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu, rámovanie umeleckých diel, úprava
odevov.
41 - Akadémie (vzdelávanie), diaľkové štúdium,
digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, diskotéky (služby), prenájom divadelnej
dekorácie, divadelné predstavenia, elektronická
edičná činnosť v malom (DTP služby), služby
v oblasti estrád, filmová tvorba, filmové štúdiá,
prenájom filmov, fotografická reportáž, fotografovanie, hranie o peniaze, informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, klubové služby
(výchovno-zábavné), organizovanie a vedenie konferencií, korešpondenčné kurzy, nočné kluby,
obveselenie, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, organizovanie plesov, organizovanie súťaží krásy, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných),
plánovanie a organizovanie večierkov, poskyto-

vých systémov, navrhovanie obalov, obalový dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), obnovovanie počítačových databáz, počítačové programovanie, konzultačné služby v oblasti práva duševného vlastníctva, prenájom počítačov, servis
počítačových programov, spravovanie autorských
práv, tvorba softvéru, umelecký dizajn, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (Web)
pre zákazníkov, výzdoba interiérov.
(540)

(731) LAJKA, s. r. o., Štúrova 14, 010 01 Žilina, SK;

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

1571-2006
25.8.2006
25, 35, 40, 41, 42
25 - Baretky, bielizeň, bundy, čelenky, čiapky, detská výbavička, futbalová obuv, gymnastické (telocvičné) dresy, kabáty, kombinézy (oblečenie),
konfekcia (odevy), košele, kožušiny (oblečenie),
kravaty, nepremokavý odev, nohavice, oblečenie,
obuv, odevy, opasky, pánske spodky, plášte, plavky, podprsenky, ponožky, pyžamá, pulóvre, rukavice, saká, športová obuv, tielka, tričká, svetre.
35 - Reklamné agentúry, analýzy, aranžovanie výkladov, príprava a vyhotovenie daňového priznania, dražby, hospodárske, ekonomické predpovede, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, komerčné kancelárie, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď., lepenie plagátov, marketingové štúdie, príprava mzdy a výplatných listín,
nábor zamestnancov, analýzy nákupných a veľkoobchodných cien, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia,
oceňovanie obchodných podnikov, odkazovacie
telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov), organizovanie komerčných alebo reklam-
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ných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, personálne poradenstvo, zbieranie údajov do počítačových databáz,
zoraďovanie údajov v počítačových databázach,
podpora predaja (pre tretie osoby), pomoc pri
riadení obchodnej činnosti, odborné obchodné poradenstvo, hospodárske alebo ekonomické predpovede, predvádzanie tovaru, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných priestorov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodný
prieskum, príprava inzertných stĺpcov, reklama,
on-line reklama na počítačovej komunikačnej
sieti, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), reklamné materiály (vydávanie a aktualizovanie), prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných
textov, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, poradenské
služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, rozhlasová reklama, rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), rozširovanie vzoriek, sekretárske služby, spracovanie textov, sprostredkovateľne práce, štatistické informácie, stenografia, televízna reklama, testovanie (psychologické) za účelom výberu, spracovanie textov, účtovníctvo, vedenie kartoték v počítači, výber osôb
pomocou psychologických textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, vylepovanie
plagátov, výpisy z účtu, distribúcia vzoriek, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím),
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom,
zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky), zbieranie údajov
do počítačových databáz, zoraďovanie údajov
v počítačových databázach.
40 - Spracovanie dreva, farbenie látok, fototlač,
frézovanie, fúkanie skla, kalenie kovov, pálenie
keramiky, spracovanie kinematografických filmov, kováčstvo, litografická tlač, ofsetová tlač,
spracovanie papiera, úprava papiera, prešívanie,
prešívanie oblečenia, rámovanie umeleckých diel,
recyklácia odpadu, rytie, gravírovanie, serigrafia,
úprava textílie, tlačenie vzorov, tlač, tlačenie, tónovanie skla, triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu, rámovanie umeleckých diel, úprava
odevov.
41 - Akadémie (vzdelávanie), diaľkové štúdium,
digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, diskotéky (služby), prenájom divadelnej dekorácie, divadelné predstavenia, elektronická
edičná činnosť v malom (DTP služby), služby
v oblasti estrád, filmová tvorba, filmové štúdiá,
prenájom filmov, fotografická reportáž, fotografovanie, hranie o peniaze, informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, klubové služby
(výchovno-zábavné), organizovanie a vedenie konferencií, korešpondenčné kurzy, nočné kluby,
obveselenie, organizovanie kultúrnych alebo vzde-
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lávacích výstav, organizovanie lotérií, organizovanie plesov, organizovanie súťaží krásy, organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných),
plánovanie a organizovanie večierkov, poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí), postsynchronizácia, dabing, požičiavanie filmov, prekladateľské služby, prenájom audionahrávok, reportérske služby, rozhlasová zábava, školenie, služby
športovísk, vydávanie kníh, vydávanie textov
s výnimkou reklamných alebo náborových, vyučovanie.

42 - Aktualizovanie počítačových programov, spravovanie autorských práv, sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva, grafický dizajn, hosťovanie na počítačových stránkach (webstránkach),
inštalácia počítačových programov, kalibrácia,
kontrola kvality, licencie práv duševného vlastníctva, módny dizajn, návrh počítačových systémov, navrhovanie obalov, obalový dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), obnovovanie
počítačových databáz, počítačové programovanie, konzultačné služby v oblasti práva duševného vlastníctva, prenájom počítačov, servis počítačových programov, spravovanie autorských práv,
tvorba softvéru, umelecký dizajn, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (Web) pre zákazníkov, výzdoba interiérov.
(540) LAJKA
(731) LAJKA, s. r. o., Štúrova 14, 010 01 Žilina, SK;

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

1572-2006
25.8.2006
1, 2, 3, 7
1 - Chemické čistiace prípravky na čistenie automobilov, voskové chemické čistiace prípravky.
2 - Ochranné prostriedky, najmä na pneumatiky
automobilov, gumové koberce a tesnenia automobilov.
3 - Prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie,
čistiace prípravky na automobily, najmä na interiérové doplnky automobilov, na prístrojové dosky automobilov, na sklo.
7 - Umývacie linky na umývanie automobilov,
umývacie zariadenia pre automobily.

(540) caremax
(731) FOREX, s. r. o., Jiráskova 12, 984 01 Lučenec,
SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

1573-2006
25.8.2006
29
29 - Čerstvé a hlbokozmrazené mäso a hydina;
mäsové a hydinové výrobky; hotové jedlá obsahujúce mäso a hydinu ako aj mäsové a hydinové
produkty.

(540) KISKONDAS
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167
Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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1574-2006
25.8.2006
16, 35, 38, 41
16 - Tlačoviny, brožúry, časopisy, fotografie, kalendáre, papierové propagačné materiály.
35 - Reklama; televízna reklama; rozhlasová reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; produkcia reklamných spotov; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
prenájom reklamných materiálov; rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom; rozširovanie
reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch;

uverejňovanie reklamných textov; sprostredkovanie nákupu a predaja filmov, reklám, zábavných
a audiovizuálnych programov.
38 - Rozhlasové vysielanie; televízne vysielanie.
41 - Organizovanie festivalov filmov a s tým súvisiaca produkcia televíznych programov, produkcia rozhlasových programov, filmová tvorba,
produkcia dokumentárnych filmov; organizovanie sprievodných hudobných akcií a výstav; fotografická reportáž; tvorba videofilmov; nahrávanie videopások; služby filmových a nahrávacích štúdií.
(540) CINEMATIK
(731) MFF PIEŠŤANY, o. z., Bitúnková 23, 900 31
Stupava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

1575-2006
25.8.2006
43
43 - Reštauračné služby (strava), prechodné ubytovanie.

(510) 43 - Reštauračné služby (strava), prechodné ubytovanie.
(540)

(591) bordová
(731) HOTEL SKALICA, a. s., Potočná 40, 909 01
Skalica, SK;

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

1578-2006
25.8.2006
43
43 - Reštauračné služby (strava), prechodné ubytovanie.

(540)

(591) červená
(731) HOTEL SKALICA, a. s., Potočná 40, 909 01
Skalica, SK;

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

1579-2006
25.8.2006
43
43 - Reštauračné služby (strava), prechodné ubytovanie.

(540)

(540)

(731) HOTEL SKALICA, a. s., Potočná 40, 909 01
Skalica, SK;
(591) červená, žltá, bordová
(731) HOTEL SKALICA, a. s., Potočná 40, 909 01
Skalica, SK;

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

1576-2006
25.8.2006
43
43 - Reštauračné služby (strava), prechodné ubytovanie.

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

1580-2006
25.8.2006
43
43 - Reštauračné služby (strava), prechodné ubytovanie.

(540)

(540)
(731) HOTEL SKALICA, a. s., Potočná 40, 909 01
Skalica, SK;
(731) HOTEL SKALICA, a. s., Potočná 40, 909 01
Skalica, SK;

(210) 1577-2006
(220) 25.8.2006
8 (511) 43

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

1581-2006
25.8.2006
43
43 - Reštauračné služby (strava), prechodné ubytovanie.
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(591) červená, zelená, žltá, oranžová, hnedá
(731) AMARANTH SLOVAKIA, s. r. o., Staviteľská 7,
832 46 Bratislava, SK;

(731) HOTEL SKALICA, a. s., Potočná 40, 909 01
Skalica, SK;

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

1588-2006
28.8.2006
35, 39, 44
35 - Reklamná a propagačná činnosť, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch pre zákazníkov.
39 - Distribúcia liekov a zdravotníckych pomôcok.
44 - Poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení,
chirurgia, farmaceutické poradenstvo, fyzioterapia, krvné banky, kúpele, lekárske služby, nemocnice, plastická chirurgia, pôrodné asistentky,
poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej výživy,
súkromné kliniky, sanatóriá, zdravotné strediská,
zdravotnícka starostlivosť.

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

1592-2006
28.8.2006
29, 30, 31, 32, 33
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výrobky a výťažky, konzervované, sušené a tepelne
spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, vajcia, mlieko a mliečne výrobky.

30 - Káva, čaj, kakao, ryža, maniok, ságo, kávové
náhradky, múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové prísady, korenie.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina,
semená, rastliny a kvety, potrava pre zvieratá.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
(540)

(540)

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

(540)

1591-2006
28.8.2006
29, 30, 31, 32, 33
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výrobky a výťažky, konzervované, sušené a tepelne
spracované ovocie a zelenina, rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky, vajcia, mlieko a mliečne výrobky.
30 - Káva, čaj, kakao, ryža, maniok, ságo, kávové
náhradky, múka a výrobky z obilia, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny, med, melasový
sirup, kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica,
ocot, omáčky ako chuťové prísady, korenie.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach, živé zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina,
semená, rastliny a kvety, potrava pre zvieratá.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.

(591) červená, zelená, žltá, oranžová, hnedá
(731) AMARANTH SLOVAKIA, s. r. o., Staviteľská 7,
832 46 Bratislava, SK;

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

1600-2006
30.8.2006
5, 29, 30, 31, 32
5 - Potrava pre dojčatá, dietetické prípravky
a potraviny pre deti a chorých, vitamínové a multivitamínové prípravky, bylinkové čaje.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina a výrobky z nich
obsiahnuté v triede 29, mäsové výťažky, konzervované výrobky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny, hotové jedlá termosterilizované, prevažne na báze
mäsa (bravčové, hovädzie, hydina) a zeleniny,
cestovné občerstvenie termosterilizované, prevažne na báze mäsa (bravčové, hovädzie, hydina)
a zeleniny, 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, nálevy na šaláty, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky
z obilia, sója a výrobky zo sóje obsiahnuté v triede 30, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, cestoviny, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo,
cukrovinky, cukríky, med melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, aromatické prípravky do
potravín, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové
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prísady, chuťové prísady, kečup, korenie, kukurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v triede 30,
koreniny, koreninová paprika, koreninové zmesi,
čokoládové, kakaové a kávové nápoje.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné
produkty a obilniny obsiahnuté v triede 31, živé
zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená, rastliny a kvety (okrem umelých), potrava pre zvieratá a slad.
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.

(591) modrá
(731) NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta 13,
940 43 Nové Zámky, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1875-2006
18.10.2006
3, 5, 16
3 - Tampóny; kozmetické tampóny napustené pleťovým tonikom.

(540)
5 - Hygienické vložky; pásy na hygienické vložky;
absorpčné tampóny; menštruačné tampóny; menštruačné vložky (tampóny); menštruačné vložky;
dámske vložky; hygienické vložky pre inkontinentných pacientov; tampóny napustené farmaceutickými vodičkami.
16 - Papierové vreckovky; papierové obrusy; papierové obrúsky na odstraňovanie mejkapu; papierové obrúsky; obrúsky (papierové prestieranie); toaletný papier.

(591) zelená
(731) NOVOFRUCT SK, s. r. o., Komárňanská cesta 13,
940 43 Nové Zámky, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

1601-2006
30.8.2006
5, 29, 30, 31, 32
5 - Potrava pre dojčatá, dietetické prípravky
a potraviny pre deti a chorých, vitamínové a multivitamínové prípravky, bylinkové čaje.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina a výrobky z nich
obsiahnuté v triede 29, mäsové výťažky, konzervované výrobky z mäsa, rýb, hydiny a zveriny,
hotové jedlá termosterilizované, prevažne na báze mäsa (bravčové, hovädzie, hydina) a zeleniny,
cestovné občerstvenie termosterilizované, prevažne na báze mäsa (bravčové, hovädzie, hydina)
a zeleniny, 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, nálevy na šaláty, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda, cukor, ryža, maniok, ságo, kávové náhradky, múka a výrobky
z obilia, sója a výrobky zo sóje obsiahnuté v triede 30, chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, cestoviny, sušienky, sucháre, koláče, jemné pečivo,
cukrovinky, cukríky, med, melasový sirup, kvasnice, prášky do pečiva, aromatické prípravky do
potravín, soľ, horčica, ocot, omáčky ako chuťové
prísady, chuťové prísady, kečup, korenie, kukurica a výrobky z kukurice obsiahnuté v triede 30,
koreniny, koreninová paprika, koreninové zmesi,
čokoládové, kakaové a kávové nápoje.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny obsiahnuté v triede 31, živé
zvieratá, čerstvé ovocie a zelenina, semená, rastliny a kvety (okrem umelých), potrava pre zvieratá a slad.
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.

(540)

(731) Ing. Edita Slabejová - EMEX o. z., Röntgenova 12,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1876-2006
18.10.2006
3, 5, 16
3 - Tampóny; kozmetické tampóny napustené pleťovým tonikom.
5 - Hygienické vložky; pásy na hygienické vložky;
absorpčné tampóny; menštruačné tampóny; menštruačné vložky (tampóny); menštruačné vložky;
dámske vložky; hygienické vložky pre inkontinentných pacientov; tampóny napustené farmaceutickými vodičkami.
16 - Papierové vreckovky; papierové obrusy; papierové obrúsky na odstraňovanie mejkapu; papierové obrúsky; obrúsky (papierové prestieranie); toaletný papier.

(540) PRESTIGE WOMAN
(731) Ing. Edita Slabejová - EMEX o. z., Röntgenova 12,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1994-2006
30.10.2006
9, 41
9 - Magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, operačné programy (nahrané), optické čítače,
optické disky, počítačový softvér.
41 - Hranie o peniaze, prenájom audionahrávok,
organizovanie lotérií.

(540)

MOBIL TOMBOLA HUBOČAN
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(731) Hubočan Vladimír, Ing., Gogoľova 738/2, 010 01
Žilina - Závodie, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2061-2006
10.11.2006
16, 35, 41, 44
16 - Papiernický tovar; oznámenia (papiernický tovar); lístky; mapy; nálepky na kancelárske použitie alebo pre domácnosť; nálepky, lepiace štítky; samolepky pre domácnosť a na kancelárske
účely; štítky (papierové nálepky); vrecká z papiera alebo plastických materiálov; obtlačky; výrobky z kartónu, lepenky; bublinkové obaly; lepenkové alebo papierové škatule; baliaci papier;
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; plastové 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 pod pivové poháre;
papierové podbradníky; plagáty; pútače z papiera
alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo z lepenky; papierové vlajky; papierové
klobúky.
35 - Administratívna správa nehnuteľností, reklamné agentúry, obchodné alebo podnikateľské
informácie, komerčné informačné kancelárie,
obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
organizovanie výstav na obchodné a reklamné
účely, personálne poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, sekretárske služby.
41 - Prevádzkovanie športových zariadení a fitnescentier, prevádzkovanie bazénov, služby pre
oddych a rekreáciu a telesné cvičenia, výcvik,
služby kondičných trénerov, služby v kempingoch so športovým programom, výchovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia (telesné cvičenia), gymnastický výcvik, informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach
rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy,
obveselenie, prevádzkovanie kasín, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, koncertné
siene, sály, organizovanie a vedenie konferencií,
organizovanie a vedenie kongresov, meranie časov na športových podujatiach, nočné kluby,
organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, zábavné parky, požičiavanie potápačského výstroja, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, služby prázdninových táborov (zábava), praktický výcvik (ukážky), prekladateľské služby, prenájom
audioprístrojov, prenájom štadiónov, prenájom
tenisových kurtov, prenájom videokamier a videorekordérov, služby poskytované na štadiónoch
a športových ihriskách patriace do triedy 41,
sprostredkovanie uvedených služieb.
44 - Fyzioterapia, fytoterapia, aromaterapia, aquaterapia, parné kúpele, verejné kúpele na hygienu,
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lekárske služby, manikúra, masáže, ošetrovateľské služby, salóny krásy, zotavovne.
(540)

(731) Mokoš Michal, Slnečná 58, 974 04 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

2075-2006
13.11.2006
9, 35, 37, 38, 42
9 - Karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); nahrané programy obsluhujúce počítač;
pamäte počítačov; počítače; káble s optickými
vláknami; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); monitory (počítačový hardvér); procesory (základné jednotky samočinného počítača); počítačový softvér; nahrané počítačové programy; telefónne prístroje; rádiotelefónne zariadenia.
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vedenie kartoték v počítači.
37 - Počítače (montáž, údržba a opravy); telefóny
(montovanie a opravy).
38 - Elektronická pošta; služby zabezpečujúce vstup
do telekomunikačných sietí; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej
siete; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; počítačová komunikácia; telekomunikačné informácie; komunikácia pomocou
počítačových terminálov; komunikácia pomocou
telefónov; telefonické služby; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné
služby); výzvy (rádiom, telefónom alebo inými
elektronickými komunikačnými prostriedkami);
komunikácia prostredníctvom optických káblov;
posielanie správ; poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete.
42 - Poradenské služby v oblasti návrhu hardvéru; návrh počítačových systémov; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); aktualizovanie počítačových programov;
inštalácia počítačových programov; servis počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; počítačové programovanie;
hosťovanie na počítačových stránkach (webstránkach); vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (web) pre zákazníkov; obnovovanie
počítačových databáz.

(540)

(591) červená, zelená, modrá, čierna
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(731) ANTIK computers & communications s. r. o.,
Rázusova 1, 040 01 Košice, SK;
(740) Kerecman Peter, JUDr., Košice, SK;

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

2078-2006
13.11.2006
6
6 - Oceľové stožiare, stĺpy (kovové).

(540) TELS
(731) ELV Produkt a. s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, SK;

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

2085-2006
13.11.2006
6
6 - Oceľové stožiare; kovové stĺpy.

(540) ITS
(731) ELV Produkt a. s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, SK;

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

2087-2006
13.11.2006
6
6 - Oceľové stožiare; kovové stĺpy.

(540) ITSK
(731) ELV Produkt a. s., Nitrianska 3, 903 12 Senec, SK;

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

(540)

2105-2006
16.11.2006
30, 39, 43
30 - Cestoviny, mandľová pasta, kakao, káva, čaj,
čokoláda, marcipán, cukríky, zmrzlina, palacinky, múčne potraviny, cesto (maslové, tukové, na
pizzu), ocot, kečup, droždie, chlieb, med, horčica, sendviče, pečivo (rožky), pizza, korenie, puding, ravioly, ryža, špagety, torty, suši, paradajkové omáčka, tortillas, omáčky do šalátov.
39 - Vzdušná doprava, prenájom automobilov, dovoz, doprava, doručovanie balíkov, nosenie batožín, balenie tovaru, doručovanie tovaru, skladovanie, prenájom skladísk, prenájom dopravných
prostriedkov, prenájom garáží, prenájom parkovacích miest, osobná doprava, taxislužby, sťahovanie, kuriérske služby, distribúcia tovaru na dobierku, distribúcia energie.
43 - Prevádzkovanie hotelového ubytovania, príprava a dodávka jedál na objednávku do domu,
domovy dôchodcov, kaviarne, penzióny, turistické ubytovne, hotelierske služby, detské jasle, reštaurácie (jedálne), rezervácia hotelov, poskytovanie ubytovania pre zvieratá, bary (služby), prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, prenájom prednáškových sál, poskytovanie prechodného ubytovania.

(731) MICHAELO, spol. s r. o., Trnavská 1358/19,
010 08 Žilina, SK;
(740) SYSOON, spol. s r. o., Bratislava, SK;

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

2108-2006
16.11.2006
25, 35, 42, 45
25 - Pančuchy, čiapky, bielizeň, opasky, župany,
podväzky, podväzky na pančuchy, košele, klobúky, pančuškové nohavice, korzety, kostýmy, obleky, nohavice, šatky, šály, korzety - bielizeň, tielka, vesty, sukne, plážové oblečenie, pyžamá, šaty,
podprsenky, uniformy, plavky, spodničky, maškarné kostýmy, tričká.

35 - Komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia, štatistické informácie, účtovníctvo, personálne poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, dražby, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prenájom reklamných materiálov, reklama, televízna reklama, reklamné agentúry, prieskum trhu, vedenie
kartoték v počítači, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov,
obchodné alebo podnikateľské informácie, prieskum verejnej mienky, nábor zamestnancov, prenájom reklamných plôch, spracovanie textov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, on-line
reklama na počítačovej komunikačnej sieti, prepisovanie, sekretárske služby.
42 - Architektúra (architektonické služby), architektonické poradenstvo, projektovanie stavieb,
interiérová výzdoba, právny výskum, prenájom
počítačov, počítačové programovanie, tvorba softvéru, aktualizovanie počítačových programov,
poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru,
módny dizajn, grafický dizajn, prenájom počítačového softvéru, obnovovanie počítačových databáz, servis počítačových programov, návrh počítačových systémov, zhotovovanie kópií počítačových programov, prevod a konverzia údajov a
dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá, vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok (webstránok) pre zákazníkov, hosťovanie
na počítačových stránkach (webstránkach), inštalácia počítačových programov, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie).
45 - Zoznamovacie služby, manželské agentúry,
zostavovanie horoskopov, požičiavanie oblekov
a večerných šiat, požičiavanie oblečenia, sprevádzanie do spoločnosti.
(540) xisland
(731) Internal Communication Management, spol. s r. o.,
Rumančekova 2, 821 01 Bratislava, SK;
(740) SYSOON, spol. s r. o., Bratislava, SK;
(210) 2109-2006
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(220) 16.11.2006
8 (511) 6, 7, 8, 12, 17, 42
(511) 6 - Kovové konštrukcie; kovy, ich zliatiny a výrobky z nich, nezahrnuté v iných triedach; plechové výlisky a výstrižky; kovové lejárske formy,
kovové formy, kovové formy na tvarovanie a lisovanie kovov (automobilových súčastí), kovové
formy na lisovanie výrobkov z gumy a plastov.
7 - Dopravné pásy; pásy pre dopravníky; kovoobrábacie stroje - brúsky, frézy, sústruhy, vŕtačky, nástroje ako časti kovoobrábacích strojov; rezacie stroje; stroje a zariadenia pre gumárenský
priemysel (lisy, manipulátory, miešacie stroje,
orezávacie stroje, valcovne); stroje na spracovanie gumy; obrábacie a tvarovacie stroje; strojné
zariadenia a ich časti patriace do tejto triedy.
8 - Ručné nástroje a náradia; ručná dielenská
technika patriaca do tejto triedy.

12 - Automobilové pneumatiky; dopravné prostriedky, časti a súčasti dopravných prostriedkov
na pohyb po zemi, náhradné diely; pneumatiky
všetkých druhov.
17 - Guma ako surovina alebo polotovar; gumový
materiál na protektorovanie pneumatík; gumové
nárazníky; syntetická guma; plastické hmoty ako
polotovary; výrobky z technických plastov patriace do tejto triedy; výrobky z gumy, kaučuku
a plastických hmôt patriace do tejto triedy.
42 - Chemický výskum; strojársky výskum, vedecký a priemyselný výskum; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); priemyselný dizajn; odborné poradenstvo s výnimkou obchodného, patriace do tejto triedy.
(540)

(591) červená, čierna, sivá
(731) MATADOR HOLDING a. s., Streženická cesta 45,
020 01 Púchov, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

2116-2006
20.11.2006
5
5 - Doplnky výživy na lekárske účely, výživné látky, dietetické látky upravené na lekárske účely.

(540)

(731) DISPOMED, s. r. o., Cesta pod Hradovou 23,
040 01 Košice, SK;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5064-2006
17.1.2006
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; za-
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riadenia 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;
audiovizuálne prístroje a zariadenia a prístroje na
elektronické hry; čipové telefonické karty.
16 - 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; obchodné informačné služby; poradenstvo v obchodnej činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; reklama, predvádzanie služieb
a výrobkov na reklamné účely a podporu predaja,
prieskum trhu, spracovanie výpisov z účtu, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vzťahy
s verejnosťou, reklama (on-line) na počítačovej
sieti, inzercia výrobkov a služieb, sprostredkovanie obchodných služieb.
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; sprostredkovanie bankových operácií.
37 - Inštalácia, údržba a servis telekomunikačného
a komunikačného vybavenia; zriaďovanie, výstavba a údržba telekomunikačných a komunikačných zariadení, výstavba a údržba telekomunikačných a komunikačných sietí; poradenské a konzultačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby, najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytovanie telekomunikačného
pripojenia a prepojenia pre užívateľov sietí, poskytovanie telekomunikačného pripojenia a
užívateľského prístupu na internet alebo bázy
dát; prenos všetkých druhov signálov a
informácií po verejnej telefónnej sieti (vrátane
zabezpečenia nadväznosti vymedzenej časti
verejnej telefónnej siete na medzinárodnú
telekomunikačnú sieť); príjem, vysielanie a
prenos rozhlasových, televíz-nych a ostatných
komunikačných a telekomunikačných signálov a
správ; komunikácia telefón-na a telegrafická,
komunikácia prostredníctvom optických káblov,
počítačová
komunikácia,
prenájom
telekomunikačných okruhov; prenájom telekomunikačných zariadení; informačné kancelárie na poskytovanie informácií o uvedených službách; poskytovanie poradenstva o uvedených službách.
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drahokamy; hodinárske výrobky a iné chronometre.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky; fotografie;
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na
papier a na použitie v domácnosti; potreby pre
umelcov; maliarske štetce; písacie stroje a kancelárske potreby, okrem nábytku; vzdelávacie
a učebné potreby, okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; koža; surové
kože; kufre a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky
a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske
výrobky.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky
(nezahrnuté do iných tried) z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti,
veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru,
perlete, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov
a z plastov.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby, okrem
nádob z drahých kovov alebo potiahnutých drahými kovmi; hrebene a špongie; kefy, štetky
a štetce, okrem maliarskych; materiály na výrobu
kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová
vlna a drôtenky; surové sklo a sklo ako polotovar, okrem skla pre stavebníctvo; výrobky zo
skla, porcelánu a kameniny, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky a pokrývky na stôl.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočný stromček, hracie karty.
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.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia,
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny;
med, melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva;
soľ, horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady;
korenie; ľad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.

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; poskytovanie nekopírovateľnej digitálnej hudby z internetu
a z internetových webových stránok; informácie
o možnostiach rekreácie, zábavy, výchove a vzdelávaní poskytované on-line z počítačových báz
dát alebo internetu.

42 - Plánovanie a projektovanie telekomunikačných zariadení, návrh telekomunikačných, dátových a multimediálnych sietí; poskytovanie informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenia počítačových sietí on-line; prenájom počítačov a počítačových softvérov; návrh, inštalácia, údržba
a aktualizácia počítačového softvéru (vrátane softvérových systémov) a počítačových programov;
služby počítačového programovania poskytované
on-line; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá; vytváranie a údržba webových stránok; vytváranie
a údržba registra doménových mien; poradenstvo
o uvedených službách poskytované on-line z počítačových báz dát alebo prostredníctvom internetu; prenájom počítačov a softvérov, hosťovanie
na počítačových stránkach (WEB); poradenské
služby o on-line alebo prostredníctvom internetu;
poskytovanie prístupu on-line na účely vyhľadávania a obnovovania informácií; tvorba špeciálnych softvérov pre služby zaisťovania bezpečnosti a ochrany informácií pred zneužitím.
(540) Uni 40
(731) Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5264-2006
1.3.2006
3, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 41
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky,
éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vodičky; prípravky na čistenie zubov.
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; predajné automaty a mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince; registračné pokladnice, počítacie
stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače; hasiace prístroje.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých
kovov alebo výrobky pokované drahými kovmi,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; šperky,

(540)

PIRATES OF THE
CARIBBEAN:
DEAD MAN´S CHEST

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5280-2006
(220) 6.3.2006
8 (511) 16, 35, 36
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(511) 16 - Tlačoviny, prospekty, brožúry, lístky, kupóny, tlačené mince, poukážky.
35 - Reklamná činnosť, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, podpora predaja (pre tretie osoby), obchodné poradenstvo, sprostredkovanie v oblasti reklamy, reklamné materiály, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, vydávanie reklamných textov,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
zabezpečenie reklamnej prezentácie a podnikateľskej činnosti, sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
36 - Finančné služby, najmä vydávanie a manažment platobných prostriedkov; likvidácia týchto
platobných prostriedkov (ako finančná služba),
sprostredkovanie služieb (finančných), najmä sprostredkovanie (prostredníctvom poukážok, "chéque
médical") a zabezpečenie úhrad preventívnych

boroch (pre zákazníkov), poradenská činnosť
v oblasti multimédií a multimediálnych aplikácií,
poradenstvo v oblasti elektronického spracovania
textu a obrazu, sprostredkovateľské služby v oblasti
výpočtovej informačnej techniky, poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti spracovania a vyhľadávania vedeckých informácií poradenská a konzultačná činnosť v oblasti spracovania a vyhľadávania vedeckých informácií prostredníctvom
internetu, registrácia internetových domén, ich
správa a prevádzkovanie, poskytovanie informácií a iných informačných produktov týkajúcich
sa komerčného využitia internetu, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch, informačných produktov na nosičoch, v elektronických,

lekárskych prehliadok, nákup a úhradu vitamínov
a liekov, rekondičných pobytov, očkovaní, zdravotníckych pomôcok; teda služieb sprostredkovávaných pre firmy a organizácie v zdravotníckych zariadeniach, ozdravovniach, lekárňach a kúpeľoch.

dátových informačných a komunikačných sieťach, elektronické obchodovanie, automatizované spracovanie dát, administratívne, organizačné
a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zaraďovaním informácií.
38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, telegrafická komunikácia, správa komunikačných zariadení a telekomunikačných sietí, softvérové a hardvérové dohliadacie systémy komunikačných zariadení a telekomunikačných sietí, telekomunikačné, komunikačné, telefonické, faxové a telefaxové služby, služby zberu a prenosu správ, prenos a príjem údajov a informácií, súvisiace s telekomunikáciami, služby výmeny údajov, prenos
údajov telekomunikáciami, služby satelitnej komunikácie, služby videotextu, teletextu a prehliadania údajov, služby videospráv, služby videokonferencií, služby videotelefónu, telekomunikácia informácie (vrátane webových stránok), poskytovanie užívateľského prístupu na internet,
poskytovanie telekomunikačného spojenia na internet a databázy, prevádzka programového vybavenia, prístupného verejne z internetovej siete pre
ľubovoľný počet zákazníkov alebo iba pre určitého zákazníka, služby telekomunikačného prís41 - Zabezpečovanie, usporadúvanie a organizotupu.
vanie seminárov, kurzov a školení v oblasti výpočtovej techniky, vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme, poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania) s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Služby návrhu, výroby, vývoja a implementácie počítačových softvérov, a to najmä počítačových softvérov na ochranu dát; úpravy a aktualizovanie počítačových softvérov, najmä počítačových softvérov na ochranu dát; softvérové dohliadacie systémy počítačov, počítačových sietí,
komunikačných zariadení a telekomunikačných
sietí; grafický dizajn na počítači, správa počítačových sietí, správa počítačových systémov a archivačných zariadení na skladovanie a zálohovanie
dát; údržba a následná aktualizácia webových
serverov a webových stránok pre zákazníkov,
konzultačné, poradenské a lektorské služby v oblasti výpočtovej techniky, spracovanie a poskytovanie informácií v oblasti počítačových softvérov, poskytovanie počítačových softvérov; konzultačné a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb, služby návrhu, vývoja a implemen-

(540)

(591) modrá, oranžová, biela
(731) LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o., Vajnorská 32,
831 03 Bratislava, SK;

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

5283-2006
6.3.2006
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Počítačové programy, počítačový softvér, počítačové softvéry na ochranu dát, elektronické
databázy, programové vybavenie pre informačné
technológie a komunikácie, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie, systémy informačných technológií zaradených v triede
9, informácie a záznamy v elektronickej podobe,
informačné produkty na nosičoch aj v elektronických, dátových informačných a komunikačných
sieťach, elektronické siete, lokálne aj rozsiahle
počítačové siete, dátové siete, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe, elektronické časopisy.
16 - Periodické a neperiodické publikácie; noviny, časopisy vrátane ich rubrík, príloh a mimoriadnych vydaní, sprievodca pre používateľov
softvéru.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi, reklamná a inzertná činnosť, propagácia,
marketing, reklamná, poradenská, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek
média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo
informačnej siete, riadenie počítačových databáz,
zber a systematizácia informácií do počítačových
databáz, poskytovanie informácií a iných informačných produktov všetkých druhov, a to reklamného charakteru, multimediálnych informácií,
inzercie a marketingu, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávanie informácií v počítačových sú-
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tácie automatizovaných systémov riadenia na automatizáciu a riadenia kontaktných centier a help-deskových systémov.

dávaním, triedením, spracovaním a zaraďovaním
informácií.
38 - Počítačová komunikácia, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, telegrafická komunikácia, správa komunikačných zariadení a telekomunikačných sietí, softvérové a hardvérové dohliadacie systémy komunikačných zariadení a telekomunikačných sietí, telekomunikačné, komunikačné, telefonické, faxové a telefaxové služby, služby zberu a prenosu správ, prenos a príjem údajov a informácií, súvisiace s telekomunikáciami, služby výmeny údajov, prenos
údajov telekomunikáciami, služby satelitnej komunikácie, služby videotextu, teletextu a prehliadania údajov, služby videospráv, služby video-

(540)

(591) čierna, šedo-modrá, biela
(731) Prominet, s. r. o., Jasencová 12, 841 07 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5284-2006
6.3.2006
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Počítačové programy, počítačový softvér, počítačové softvéry na ochranu dát, elektronické
databázy, programové vybavenie pre informačné
technológie a komunikácie, programové vybavenie umožňujúce elektronické obchodovanie, systémy informačných technológií zaradených v triede 9, informácie a záznamy v elektronickej podobe, informačné produkty na nosičoch aj v elektronických, dátových informačných a komunikačných sieťach, elektronické siete, lokálne aj
rozsiahle počítačové siete, dátové siete, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy
v elektronickej podobe, elektronické časopisy.
16 - Periodické a neperiodické publikácie; noviny, časopisy vrátane ich rubrík, príloh a mimoriadnych vydaní, sprievodca pre používateľov
softvéru.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi, reklamná a inzertná činnosť, propagácia,
marketing, reklamná, poradenská, inzertná a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek
média, prostredníctvom telefónnej dátovej alebo
informačnej siete, riadenie počítačových databáz,
zber a systematizácia informácií do počítačových
databáz, poskytovanie informácií a iných informačných produktov všetkých druhov, a to reklamného charakteru, multimediálnych informácií,
inzercie a marketingu, komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), poradenská činnosť
v oblasti multimédií a multimediálnych aplikácií,
poradenstvo v oblasti elektronického spracovania
textu a obrazu, sprostredkovateľské služby v oblasti výpočtovej informačnej techniky, poradenská
a konzultačná činnosť v oblasti spracovania
a vyhľadávania vedeckých informácií poradenská a konzultačná činnosť v oblasti spracovania
a vyhľadávania vedeckých informácií prostredníctvom internetu, registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie, poskytovanie
informácií a iných informačných produktov týkajúcich sa komerčného využitia internetu, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch,
informačných produktov na nosičoch, v elektronických, dátových informačných a komunikačných sieťach, elektronické obchodovanie, automatizované spracovanie dát, administratívne,
organizačné a technické práce súvisiace s vyhľa-

konferencií, služby videotelefónu, telekomunikácia informácie (vrátane webových stránok), poskytovanie užívateľského prístupu na internet,
poskytovanie telekomunikačného spojenia na internet a databázy, prevádzka programového vybavenia, prístupného verejne z internetovej siete
pre ľubovoľný počet zákazníkov alebo iba pre
určitého zákazníka, služby telekomunikačného
prístupu.
41 - Zabezpečovanie, usporadúvanie a organizovanie seminárov, kurzov a školení v oblasti výpočtovej techniky, vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme, poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania) s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.
42 - Služby návrhu, výroby, vývoja a implementácie počítačových softvérov, a to najmä počítačových softvérov na ochranu dát; úpravy a aktualizovanie počítačových softvérov, najmä počítačových softvérov na ochranu dát; softvérové dohliadacie systémy počítačov, počítačových sietí,
komunikačných zariadení a telekomunikačných
sietí; grafický dizajn na počítači, správa počítačových sietí, správa počítačových systémov a archivačných zariadení na skladovanie a zálohovanie
dát; údržba a následná aktualizácia webových
serverov a webových stránok pre zákazníkov, konzultačné, poradenské a lektorské služby v oblasti
výpočtovej techniky, spracovanie a poskytovanie
informácií v oblasti počítačových softvérov, poskytovanie počítačových softvérov; konzultačné
a poradenské služby týkajúce sa uvedených služieb, služby návrhu, vývoja a implementácie automatizovaných systémov riadenia na automatizáciu
a riadenia kontaktných centier a help-deskových
systémov.
(540)

(731) Prominet, s. r. o., Jasencová 12, 841 07 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5289-2006
7.3.2006
9, 35, 38, 42
9 - Nahrané počítačové programy; počítačové softvéry.
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35 - Zoraďovanie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; prenájom reklamných priestorov; reklama
(on-line) na počítačovej komunikačnej sieti; reklamné plochy (prenájom); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky).
38 - Počítačová komunikácia; elektronická pošta;
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača.
42 - Aktualizovanie počítačových programov;
inštalácia počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; návrh počítačových systémov; poradenské služby v oblasti
počítačového hardvéru; obnovovanie počítačových databáz; prenájom počítačového softvéru.

(511) 35 - Poradenstvo pri vedení podnikov; personálne poradenstvo; obchodné a podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti;
výber osôb pomocou psychologických testov.
41 - Školenie; pomoc pri výbere povolania.
(540) CQ - Komunikačný koeficient
(731) Communication, s. r. o., Laurinská 2, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540)

(731) Ďubek Peter, Lazaretská 2, 811 08 Bratislava, SK;

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

5366-2006
24.3.2006
9, 35, 37, 39, 41, 42
9 - Nosiče počítačových databáz s informáciami
o stavebných výrobkoch, ako aj o systémoch suchej výstavby interiérov.
35 - Manažérske postupy v oblasti predaja stavebných produktov, obchodné informácie z oblasti
stavebníctva, marketingové štúdie, predvádzanie
stavebných produktov na obchodné účely, prieskum trhu, reklama, reklamné texty zamerané na
stavebné výrobky, organizovanie komerčných
výstav, podpora predaja, poradenstvo v oblasti
predaja stavebnej produkcie.
37 - Stavebné poradenstvo zvlášť, obchodný manažment v oblasti stavebných produktov, systémy podpory predaja stavebných produktov, ako
aj systémov suchej výstavby interiérov, odborné
poradenstvo z oblasti stavebných výrobkov.
39 - Exkurzie.
41 - Organizovanie, vedenie konferencií, seminárov, vzdelávacích výstav, prezentačná činnosť,
prednášky, klubová činnosť zameraná na oblasť
propagácie stavebných produktov, ako aj systémov suchej výstavby interiérov.
42 - Vytváranie počítačových databáz s informáciami o stavebných výrobkoch, ako aj o systémoch suchej výstavby interiérov.
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5429-2006
18.4.2006
35, 41
35 - Poradenstvo pri vedení podnikov; personálne poradenstvo; obchodné a podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti;
výber osôb pomocou psychologických testov.
41 - Školenie; pomoc pri výbere povolania.

(540) CQ - Communication quotient
(731) Communication, s. r. o., Laurinská 2, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5430-2006
18.4.2006
35, 41
35 - Poradenstvo pri vedení podnikov; personálne poradenstvo; obchodné a podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; výber osôb pomocou psychologických testov.
41 - Školenie; pomoc pri výbere povolania.

(540) CQ - Komunikačná inteligencia
(731) Communication, s. r. o., Laurinská 2, 811 01
Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

5431-2006
18.4.2006
35
35 - Poradenstvo pri vedení podnikov; personálne poradenstvo; obchodné a podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti; výber osôb pomocou psychologických testov.

(540) CQ
(731) Communication, s. r. o., Laurinská 2, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;
(591) sivá, čierna, biela
(731) RIGIPS SLOVAKIA, s. r. o., Vlárska 44, 917 01
Trnava, SK;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

(210) 5428-2006
(220) 18.4.2006
8 (511) 35, 41

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

5456-2006
21.4.2006
9, 16, 35, 37, 41
9 - Prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu
zvuku či obrazu; hardvér výpočtovej a/alebo komunikačnej a/alebo informačnej techniky; softvér
na magnetických nosičoch; magnetické alebo optic-
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ké nosiče zvukových a/alebo obrazových záznamov nahrané i nenahrané; videokazety nahrané
i nenahrané; audiokazety nahrané i nenahrané;
audiovizuálne programy; audiovizuálne diela;
audiovizuálne diela v digitálnej podobe; CD disky; videodiskety; audiodiskety; informácie a záznamy v elektronickej podobe; elektronické databázy a databázové produkty; informácie a/alebo dáta, a/alebo databázy, a/alebo informačné
produkty na nosičoch a/alebo v elektronických,
dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach; elektronické časopisy; knihy
v elektronickej podobe; multimediálne noviny
a časopisy; multimediálne, najmä elektronické
periodiká; multimediálne informačné katalógy.

16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené do iných tried; tlačiarenské výrobky; tlačoviny; časopisy; periodiká;
knihy; potreby na knižné väzby; fotografie; papiernický tovar; fólie; kalendáre; katalógy; prospekty; plagáty; pohľadnice; mapy; obálky; obaly
patriace do tejto triedy; dosky patriace do tejto
triedy; listový papier; držiaky na písacie potreby;
etikety okrem textilných; samolepky; vlajky papierové; papier baliaci; papierové obrúsky; písacie potreby; písacie podložky; písacie súpravy;
lepidlá pre papiernictvo alebo domácnosť; materiál pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zaraďovače; učebné a školské potreby a pomôcky
s výnimkou prístrojov; plastické obaly, ktoré nie
sú zaradené v iných triedach.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť; poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu vrátane sprostredkovania obchodných a súvisiacich
obchodno-personálnych záležitostí; organizovanie
výstav a veľtrhov na reklamné a obchodné účely; organizovanie módnych prehliadok na obchodné účely; odborné poradenstvo vzťahujúce sa na
organizovanie výstav a veľtrhov na reklamné
a obchodné účely; správa obchodných záujmov
tretích osôb; vypracovávanie štatistických prehľadov; poradenstvo v oblasti organizácie a ekonomiky podnikania; marketing; prieskum a analýzy trhov; činnosť a služby v oblasti aranžérstva
výstavných plôch, výstavných expozícií, ako i výstavných exponátov na reklamné a obchodné
účely; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; distribúcia tovaru na reklamné účely; rozmnožovanie dokumentov.
37 - Technické zabezpečenie výstav a výstavných plôch, najmä montáž a demontáž výstavných expozícií, ako i výstavných exponátov.
41 - Činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia
a zábavná vrátane usporadúvania špecializovaných doškolovacích kurzov, sympózií a konferencií; sprievodné výstavy na výchovné a vzdelávacie účely; prevádzkovanie pracovno-diskusného a záujmového klubu; organizovanie výstav
a veľtrhov na vzdelávacie, kultúrne, výchovné
a zábavné účely; organizovanie spoločenskokultúrnych akcií; usporadúvanie zábavných súťaží; organizovanie súťaží o oceňovaní najlepších
exponátov, ako i najlepších expozícií; odborné
poradenstvo vzťahujúce sa na organizovanie výstav a veľtrhov na vzdelávacie, kultúrne, výchovné a zábavné účely; organizovanie módnych

prehliadok na výchovné, vzdelávacie, kultúrne
a zábavné účely okrem módnych prehliadok na
reklamné účely; nakladateľská a vydavateľská
činnosť, prevádzkovanie galérií.
(540) MSV
(731) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5457-2006
21.4.2006
9, 16, 35, 37, 41
9 - Prístroje na záznam, prenos alebo reprodukciu
zvuku či obrazu; hardvér výpočtovej a/alebo komunikačnej a/alebo informačnej techniky; softvér
na magnetických nosičoch; magnetické alebo optické nosiče zvukových a/alebo obrazových záznamov nahrané i nenahrané; videokazety nahrané
i nenahrané; audiokazety nahrané i nenahrané;
audiovizuálne programy; audiovizuálne diela;
audiovizuálne diela v digitálnej podobe; CD disky; videodiskety; audiodiskety; informácie a záznamy v elektronickej podobe; elektronické databázy a databázové produkty; informácie a/alebo dáta, a/alebo databázy, a/alebo informačné
produkty na nosičoch a/alebo v elektronických,
dátových, informačných, počítačových a komunikačných sieťach; elektronické časopisy; knihy
v elektronickej podobe; multimediálne noviny
a časopisy; multimediálne, najmä elektronické
periodiká; multimediálne informačné katalógy.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené do iných tried; tlačiarenské výrobky; tlačoviny; časopisy; periodiká;
knihy; potreby na knižné väzby; fotografie; papiernický tovar; fólie; kalendáre; katalógy; prospekty; plagáty; pohľadnice; mapy; obálky; obaly
patriace do tejto triedy; dosky patriace do tejto
triedy; listový papier; držiaky na písacie potreby;
etikety okrem textilných; samolepky; vlajky papierové; papier baliaci; papierové obrúsky; písacie potreby; písacie podložky; písacie súpravy;
lepidlá pre papiernictvo alebo domácnosť; materiál pre umelcov; štetce; písacie stroje a kancelárske potreby s výnimkou nábytku; kancelárske zaraďovače; učebné a školské potreby a pomôcky
s výnimkou prístrojov; plastické obaly, ktoré nie
sú zaradené v iných triedach.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť; poskytovanie pomoci pri prevádzke obchodu vrátane sprostredkovania obchodných a súvisiacich
obchodno-personálnych záležitostí; organizovanie výstav a veľtrhov na reklamné a obchodné
účely; organizovanie módnych prehliadok na
obchodné účely; odborné poradenstvo vzťahujúce sa na organizovanie výstav a veľtrhov na reklamné a obchodné účely; správa obchodných
záujmov tretích osôb; vypracovávanie štatistických prehľadov; poradenstvo v oblasti organizácie a ekonomiky podnikania; marketing; prieskum a analýzy trhov; činnosť a služby v oblasti
aranžérstva výstavných plôch, výstavných expozícií, ako i výstavných exponátov na reklamné
a obchodné účely; prenájom kancelárskych strojov a zariadení; distribúcia tovaru na reklamné
účely; rozmnožovanie dokumentov.
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37 - Technické zabezpečenie výstav a výstavných
plôch, najmä montáž a demontáž výstavných expozícií, ako i výstavných exponátov.
41 - Činnosť vyučovacia, výchovná, vzdelávacia
a zábavná vrátane usporadúvania špecializovaných doškolovacích kurzov, sympózií a konferencií; sprievodné výstavy na výchovné a vzdelávacie účely; prevádzkovanie pracovno-diskusného a záujmového klubu; organizovanie výstav
a veľtrhov na vzdelávacie, kultúrne, výchovné
a zábavné účely; organizovanie spoločensko-kultúrnych akcií; usporadúvanie zábavných súťaží;
organizovanie súťaží o oceňovaní najlepších exponátov, ako i najlepších expozícií; odborné poradenstvo vzťahujúce sa na organizovanie výstav
a veľtrhov na vzdelávacie, kultúrne, výchovné
a zábavné účely; organizovanie módnych prehliadok na výchovné, vzdelávacie, kultúrne a zá-

účely; poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií; obchodné poradenstvo; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; komerčné
informačné kancelárie, reklamné texty - uverejňovanie, vydávanie reklamných alebo náborových
textov, reklamné oznamy; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
organizovanie reklamných hier na propagáciu predaja, zhromažďovanie reklamných materiálov.
38 - Televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie, spravodajské agentúry.
40 - Spracovanie kinematografických filmov; knihárstvo.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelaní, výroba rozhlasových a televíznych programov, producentská činnosť v oblasti

bavné účely okrem módnych prehliadok na reklamné účely; nakladateľská a vydavateľská činnosť, prevádzkovanie galérií.

videotvorby, vydávanie kníh, výroba audiovizuálnych programov; výroba videofilmov; nahrávanie videopások, strihanie videopások, televízna
zábava; výroba kultúrnych, športových, vzdelávacích a zábavných programov, tipovacích súťaží
a hier; filmová tvorba; činnosť filmových štúdií;
odborné poradenstvo v oblasti výroby televíznych a rozhlasových programov; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry,
športu, zábavy a vzdelávania; poskytovanie klubových služieb (výchovno-zábavných); organizovanie a vedenie koncertov, plesov, súťaží krásy, športových, vedomostných a zábavných súťaží, výstav na vzdelávacie a kultúrne účely, konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov;
služby nahrávacích štúdií; vydavateľská činnosť,
zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; organizovanie živých vystúpení; služby
nahrávacích štúdií; výroba videofilmov, redakčné
služby, reportérske služby.
42 - Meteorologické informácie a predpovede počasia; nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti
so súhlasom autora.

(540) IMT
(731) Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5458-2006
21.4.2006
30
30 - Cukrovinky, čokoládové výrobky, marcipán,
mandľové cesto, perníky.

(540)

(591) zelená, modrá, červená, hnedá, čierna, biela
(731) PĚKNÝ - UNIMEX, s. r. o., Trojanova 16, 120 00
Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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5462-2006
21.4.2006
9, 16, 35, 38, 40, 41, 42
9 - Nahrané nosiče zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, predovšetkým audiovizuálnych diel; videohry, hudobné automaty; hracie
skrinky uvádzané do činnosti vhodením mince,
hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, hudobné automaty uvádzané do
činnosti vhodením mince, elektronické herné
a tipovacie zariadenia patriace do tejto triedy,
exponované filmy, kreslené filmy, strihacie zariadenia na filmy, kamery kinematografické, zábavné a zariadenia prispôsobené na fungovanie
len spolu s TV prijímačmi, zvukové nahrávky na
diskoch, nosiče zvukových nahrávok, zvukové
nahrávky - pásky, zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, videokazety,
magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov.
16 - Tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie, časopisy, noviny, magazíny vrátane príloh
a mimoriadnych vydaní; plagáty, noviny, knihy.
35 - Reklamná a propagačná činnosť; organizovanie a vedenie výstav na komerčné a reklamné

(540) ring tv
(731) RING TV s. r. o., Pekná cesta 6, 843 03 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5487-2006
28.4.2006
35, 41
35 - Kúpa tovarov s cieľom ich predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo s cieľom ich predaja iným živnostníkom (veľkoobchod) v oblasti obchodu s papierom, papiernickými výrobkami a kancelárskymi potrebami,
najmä tlačovinami, knihami a učebnými pomôckami; sprostredkovateľská činnosť v oblasti
obchodu s tovarom; prieskum trhu; poradenstvo
v oblasti bezpečnosti práce; ekonomické a organizačné poradenstvo; poradenská činnosť v oblasti podnikania; sprostredkovanie práce za úhradu;
agentúrne služby v oblasti časovo obmedzeného
zamestnania; reklamná činnosť.
41 - Vyučovanie cudzích jazykov; služby v oblasti
vzdelávania, výučby, preškoľovaní, rekvalifikácie, rozširovania vzdelávania; vydavateľská čin-
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nosť; organizovanie školení, vzdelávacích činností, cvičebných činností a rekvalifikácie; výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce.

lov, modeling - sprostredkovanie práce pre modelky a modelov, poradenstvo a konzultácie týkajúce sa pracovných miest ako sú opatrovateľské a
pomocné práce v domácnosti, organizovanie a
zabezpečovanie pracovných miest o opatrovateľské a pomocné práce v domácnosti (au pairs), výber osôb pomocou psychologických testov, zbieranie údajov do počítačových databáz, vedenie
kartoték v počítači, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, maloobchodné služby v oblasti katalógov, fotografií, litografií, plagátov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s dopravnými prostriedkami a uvedenými tovarmi,
sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb pros-

(540)

(591) zelená, biela
(731) DEKRA e.V., Handwerkstr. 15, 70565 Stuttgart,
DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5578-2006
24.5.2006
16, 25, 35, 41, 45
16 - Albumy, pohľadnice, fotografie, grafické zobrazenia, plagáty všetkých druhov a rozmerov,
grafiky, obrazy, obrazy ako maľby zarámované
aj nezarámované, papierové propagačné materiály, plány, podložky na písanie, tlačené reklam-né
a úžitkové manuály, reklamné tabule z papiera,
kartónu alebo lepenky, skicáre, stojany na fotografie, záložky do kníh, knihy, brožúry, časopisy,
periodiká, tlačivá, databázy na papierových nosičoch, ročenky, katalógy, kalendáre, príručky,
prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo lepenky, pečiatky, pečate, papiernický tovar, obálky, obaly,
nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby
s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske
potreby použité ako reklamné alebo darčekové
predmety, atlasy, plastové fólie na balenie, formuláre, predmety z kartónu, spisové obaly, stolové
prestieranie z papiera, papierové servítky, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo
plastických materiálov, vzory na výrobu odevov.
25 - Odevy, oblečenie, konfekcia, pokrývky hlavy,
obuv, športová obuv, športové odevy a oblečenie,
športové trička a dresy, cyklistické oblečenie, kúpacie plášte, plavky, plážová obuv, plážové oblečenie, obuv a plášte na kúpanie, sprchovacie čiapky, papuče, bielizeň, body, čelenky, čiapky, chrániče uší ako pokrývka hlavy, opasky, klobúky,
kombiné, kombinézy ako oblečenie, korzety, kostýmy, obleky, kožušiny ako oblečenie, kravaty,
pančuchy, pančuškové nohavice, plášte, pleteniny ako oblečenie, oblečenie z imitácie kože,
podprsenky, osobná bielizeň, ponožky, pracovné
plášte, pyžamá, rukavice, šály, šatky, šerpy, tielka, potníky, tričká, uniformy, vrchné ošatenie,
zástery, vrecká na odevy, gymnastické dresy, šilty na pokrývky hlavy, galoše, podpätky, sandále.
35 - Predvádzanie, služby modeliek (fotomodeliek a manekýnok) a modelov (fotomodelov a manekýnov) na reklamné účely a podporu predaja,
predvádzanie tovaru, reklama, reklamné činnosti,
obchodný manažment v oblasti umenia a modelingu, personálne poradenstvo, predovšetkým personálne poradenstvo pre modelky a modelov, nábor zamestnancov a pracovníkov, predovšetkým
modeliek a modelov, kastingy modeliek a mode-

tredníctvom komunikačných médií, elektronickej
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu,
sprostredkovanie obchodu s tovarom.
41 - Organizovanie súťaží krásy, kastingov, módnych prehliadok, plesov, športových súťaží, živých vystúpení, večierkov, umelecké módne
agentúry, umelecké modelingové agentúry, fotografovanie, fotografovanie modeliek a modelov,
filmová a fotografická tvorba, manažérske služby
pri organizovaní predstavení módnych prehliadok, služby v oblasti estrád, zábavy, kultúrnych
a hudobných podujatí, školenia, výcvik, vzdelávanie, predovšetkým školenia, výcvik a vzdelávanie modeliek a modelov, služby na verejnú
prezentáciu umeleckých a literárnych diel za účelom kultúrnym alebo vzdelávacím, vydávanie
kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, rekreácie
a rozptýlenia, služby nahrávacích štúdií, požičiavanie videopások a filmov, nahrávanie na videopásky, výroba divadelných predstavení, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, zverejňovanie textov iných ako reklamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo
televíznych programov, zábava, pobavenie, obveselenie, zábavné parky, nočné kluby, rezervácia
vstupeniek, sprostredkovanie uvedených služieb,
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu, agentúry poskytujúce služby hostesiek, agentúry poskytujúce služby modeliek a modelov.
45 - Sprevádzanie do spoločnosti, požičiavanie
oblekov a večerných šiat, agentúry poskytujúce
služby sprievodcov a sprievodkýň nie turistických, agentúry poskytujúce stráženie detí v ich
domovoch (baby sitting), zostavovanie horoskopov, zoznamovacie služby, sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
(540)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)

kajšie a izbové rastliny a kvety; chemické prísady do fungicídov; bakteriálne prípravky patriace
do tejto triedy.
3 - Pracie, čistiace, leštiace a apretačné prostriedky a prípravky, najmä pracie prášky, tablety
a roztoky, namáčacie prostriedky, bieliace, avivážne a apretačné prípravky; prípravky na umývanie riadu a sanitárnych zariadení; detergenty
a stabilizujúce emulzie; výrobky na osobnú hygienu a kozmetické výrobky, 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 na vlasy, vlasové gély a vody vrátane farieb a prelivov
na vlasy, kozmetické prípravky pre zvieratá.

(731) Mikuláš Santner - FLASH, Jeruzalemská 44, 917 01
Trnava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5585-2006
24.5.2006
35, 36, 41
35 - Propagácia darcovstva, humanitárnych, charitatívnych, sociálnych, kultúrnych, vzdelávacích,
športových činností a podujatí, propagácia občianskych iniciatív, propagácia činností detí a mládeže.
36 - Služby poskytované v oblasti finančníctva,
predovšetkým zabezpečovanie a zhromažďovanie finančných prostriedkov a finančné zabezpečovanie aktivít zameraných na podporu humani-

tárnych cieľov, kultúry, vzdelávania, vedy, techniky, umenia, telesnej kultúry, športu, zdravotníctva, dobročinných, humanitárnych a sociálnych
účelov, na podporu talentu detí, mládeže a zdravotne postihnutých osôb v uvedených oblastiach,
poskytovanie jednorazovej peňažnej, resp. materiálnej pomoci sociálne odkázaným jednotlivcom, rodinám, sociálnym ústavom a domovom,
zdravotne postihnutým a handicapovaným ľuďom, resp. špecializovaným zariadeniam, ktoré
sa o tieto sociálne skupiny starajú, organizovanie
dobročinných zbierok, zbieranie peňazí na humanitárne a dobročinné účely, sponzoring.
41 - Činnosť v oblasti kultúry, vzdelávania a športu, rozvoj a podpora uvedených činností v oblasti
vedy, techniky, umenia, kultúry, telesnej kultúry,
organizovanie seminárov, konferencií, sympózií,
školení, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav,
benefičných podujatí, koncertov, kultúrnych, športových, spoločenských a vzdelávacích podujatí,
organizovanie a podpora humanitárnych a sociálnych aktivít obsiahnutých v triede 41.
(540)

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

35 - Obchodná a sprostredkovateľská činnosť
v odbore pracích a čistiacich prípravkov a prostriedkov vrátane leštiacich, detergentov a bakteriálnych prípravkov, kozmetických výrobkov,
hnojív, fungicídov a priemyselných olejov vrátane mazacích tukov, reklamná a inzertná činnosť
v daných odboroch vrátane zabezpečovania
a rozširovania reklamných textov a vzoriek výrobkov zákazníkom, organizovanie a usporadúvanie komerčných a/alebo propagačných výstav,
prehliadok tovarov a reklamných akcií, obchodný
manažment a prieskum vrátane analýzy trhu, pomoc pri riadení firiem, dovozná a vývozná agentúra, obchodný informačný, konzultačný a poradenský servis v daných odboroch uvedených
v tejto triede.
(540) MILLI BABY
(731) VALTECH TORS, a. s., Na Dole 3973/1, 695 01
Hodonín, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

(591) biela, modrá
(731) LBG LAGOON CLUB, Račianska 42/A, 831 02
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

5586-2006
24.5.2006
1, 3, 35
1 - Priemyselné chemikálie, najmä tenzidy ako
chemické prísady do výrobkov; apretačné a bieliace prísady a prípravky na priemyselné účely;
biologické prísady a prípravky, enzýmy vrátane
enzymatických prípravkov na čistenie tekutín
a zmäkčovanie vody; detergenty a škrob na
priemyselné účely; impregnačné látky a namáčacie prípravky na farbenie textílií a kože; chemické prípravky na výrobu pigmentov; chemické
prostriedky na konzervovanie potravín a krmív;
umelé sladidlá; hnojivá prírodné a umelé pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradníctvo a záhradkárske účely; živné soli a roztoky pre von-
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5587-2006
24.5.2006
1, 3, 35
1 - Priemyselné chemikálie, najmä tenzidy ako
chemické prísady do výrobkov; apretačné a bieliace prísady a prípravky na priemyselné účely;
biologické prísady a prípravky, enzýmy vrátane
enzymatických prípravkov na čistenie tekutín
a zmäkčovanie vody; detergenty a škrob na
priemyselné účely; impregnačné látky a namáčacie prípravky na farbenie textílií a kože; chemické prípravky na výrobu pigmentov; chemické
prostriedky na konzervovanie potravín a krmív;
umelé sladidlá; hnojivá prírodné a umelé pre poľnohospodárstvo, lesníctvo, záhradníctvo a záhradkárske účely; živné soli a roztoky pre vonkajšie a izbové rastliny a kvety; chemické prísady do fungicídov; bakteriálne prípravky patriace
do tejto triedy.
3 - Pracie, čistiace, leštiace a apretačné prostriedky a prípravky, najmä pracie prášky, tablety a roztoky, namáčacie prostriedky, bieliace, avivážne
a apretačné prípravky; prípravky na umývanie
riadu a sanitárnych zariadení; detergenty a stabilizujúce emulzie; výrobky na osobnú hygienu
a kozmetické výrobky, najmä s obsahom tenzi-
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dov, 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 na vlasy,
vlasové gély a vody vrátane farieb a prelivov na
vlasy, kozmetické prípravky pre zvieratá.
35 - Obchodná a sprostredkovateľská činnosť
v odbore pracích a čistiacich prípravkov a prostriedkov vrátane leštiacich, detergentov a bakteriálnych prípravkov, kozmetických výrobkov, hnojív, fungicídov a priemyselných olejov vrátane
mazacích tukov, reklamná a inzertná činnosť
v daných odboroch vrátane zabezpečovania
a rozširovania reklamných textov a vzoriek výrobkov zákazníkom, organizovanie a usporadúvanie komerčných a/alebo propagačných výstav,
prehliadok tovarov a reklamných akcií, obchodný

ných materiálov, obchodný prieskum a analýza
trhu, marketing, organizácia reklamných a obchodných predvádzacích akcií výrobkov a služieb vrátane obchodných výstav a ich sprievodných akcií, napr. komerčných módnych prehliadok, distribúcia tovarov a tlačovín na reklamné účely,
obchodné zastúpenie tuzemských a zahraničných
firiem, obchodný a podnikateľský informačný servis, obchodné poradenské a konzultačné služby.
38 - Šírenie elektronických informácií, správ textových, zvukových a zvukovo-obrazových, napr.
elektronických časopisov, kníh a diel prostredníctvom počítačovej siete internet a satelitov,
výmena elektronických správ a informácií, služby zabezpečujúce audiovizuálnu komunikáciu
prostredníctvom informačných a telekomunikačných sietí, napr. počítačovej siete internet a sate-

manažment a prieskum vrátane analýzy trhu, pomoc pri riadení firiem, dovozná a vývozná agentúra, obchodný informačný, konzultačný a poradenský servis v daných odboroch uvedených
v tejto triede.

litov, šírenie audiovizuálnych diel, správ a informácií, ankiet a súťaží, odborná informačná a poradenská činnosť v daných odboroch.
41 - Nakladateľstvo a vydavateľstvo periodických
a neperiodických publikácií, najmä spoločenských,
zábavných, vzdelávacích a odborných časopisov,
a to tlačených na papierových nosičoch i v elektronickej podobe vrátane textových, zvukových
a zvukovo-obrazových správ a informácií na
elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov, edičná a publikačná činnosť vrátane nahrávania zvukových a zvukovo-obrazových nosičov a programov pre rozhlasové
a televízne vysielanie, požičiavanie publikácií
a nahraných zvukových a zvukovo-obrazových
nosičov, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti
zábavy, vzdelávania, kultúry a športu vrátane
usporadúvania zábavných a vzdelávacích súťaží
a akcií, hobby súťaží, záujmových klubov, stretnutí a prednášok vrátane akcií na podporu zdravého životného štýlu a spoločenského uplatnenia
a aktivity záujmových skupín, kultúrnych a/alebo
vzdelávacích výstav, informačné, konzultačné,
poradenské a obstarávateľské služby v odbore
nakladateľskej a vydavateľskej činnosti, produkčná a agentúrna činnosť v oblasti zábavy,
kultúry, vzdelávania, záujmovej činnosti a
spoločenských aktivít.

(540) RASAN
(731) VALTECH TORS, a. s., Na Dole 3973/1, 695 01
Hodonín, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5588-2006
24.5.2006
9, 16, 35, 38, 41
9 - Informácie, dáta a databázy na elektronických,
magnetických a optických nosičoch všetkých
druhov a v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach všetkých druhov, multimediálne aplikácie, najmä elektronické
informačné katalógy, časopisy a periodiká, knihy
v elektronickej podobe, nahrané zvukové a zvukovo-obrazové a obrazové záznamy vrátane softvéru na CD a DVD diskoch a magnetických nosičoch, softvér pre počítače.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, najmä periodické a neperiodické publikácie na papierových nosičoch, napríklad časopisy, noviny, knihy, prospekty, plagáty, dáta a databázy na papierových
nosičoch, kalendáre, fotografie, pohľadnice, samolepky, knihárske výrobky, informačné a propagačné výrobky z papiera vrátane dekoračných
predmetov z papiera patriace do tejto triedy, obalový materiál z papiera a baliace fólie z plastu,
papierové a plastové vrecká a tašky, kancelárske
potreby (s výnimkou nábytku).
35 - Sprostredkovateľské služby v oblasti obchodu a pomoc pri riadení obchodnej činnosti, sprostredkovanie obchodných kontaktov, reklamná
a propagačná činnosť, poskytovanie obchodných
informačných produktov, napr. multimediálnych
informácií na reklamné a obchodné účely vrátane
ich vyhľadávania, inzertná a propagačná činnosť
vrátane on-line inzercie a prezentácie užívateľov
v počítačovej sieti internet, obchodné využitie siete internet v oblasti vyhľadávacích služieb
a e-businessu, vydávanie reklamných a/alebo náborových textov, propagačných a inzertných tlačovín, rozširovanie reklamných a/alebo inzert-

(540)

(731) BAUER MEDIA v. o. s., Viktora Huga 6, 150 00
Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5592-2006
25.5.2006
5, 10, 41, 44
5 - Liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne, veterinárne, zverolekárske a zdravotnícke, diagnostické prípravky a jedy; chemické výrobky pre lekárstvo a farmáciu; dietetické látky
na lekárske účely a posilňujúce prípravky, potrava pre dojčatá, prípravky na prevenciu proti nákaze; náplasti, obväzový materiál; hmoty na
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plombovanie zubov a zubné odtlačky, prípravky
na ošetrovanie zubov a dutiny ústnej; dezinfekčné prostriedky.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubárske a zverolekárske; umelé končatiny,
umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky; materiály na zošívanie rán.
41 - Výchova a vzdelávanie; organizácia a zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení, seminárov.
44 - Lekárske služby; starostlivosť o hygienu
a krásu ľudí; kozmetická starostlivosť.
(540) LIEČEBŇA SV. FRANTIŠKA
(731) MEDIKA-R, a. s., Mýtna 11, 811 07 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

5593-2006
25.5.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; výroba publicistických, spravodajských,
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových programov; výroba hudobných programov;
hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení,
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým
programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line); informácie
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy,
rekreácie; prekladateľské služby; prenájom deko-
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rácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou
dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.
(540) NORA A BRAŇO
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5594-2006
25.5.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových
súťaží, organizovanie zábav, karnevalov, plesov;
plánovanie a organizovanie večierkov; moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovnozábavné klubové služby; organizovanie a vedenie
seminárov, kongresov, školení, konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná
a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných
a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr
sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných
a varietných umelcov; rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
umelecké módne agentúry; kempingové služby
spojené so športovým programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby
nočných klubov; poskytovanie počítačových hier
(on-line); informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie
o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské
služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb
pre oddych a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania;
poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.

(540) ČLOVEČE, NEHNEVAJ SA
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
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vé kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení,
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organi-

(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5595-2006
25.5.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov; výroba publicistických, spravodajských,
zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení,
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým
programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line); informácie
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy,
rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou
dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.

(540) OSTROV
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5596-2006
25.5.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačo-

zovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým
programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line); informácie
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy,
rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou
dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.
(540) OSTROV POKUŠENIA
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5602-2006
25.5.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
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(540)

programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení,
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich

plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení,
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie

divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým
programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line); informácie
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy,
rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu; prenájom športovej výstroje s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.

a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým
programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line); informácie
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy,
rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu; prenájom športovej výstroje s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.

HORÚČKA SOBOTŇAJŠEJ
NOCI

(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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5603-2006
25.5.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,

(540) SUSEDIA
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5605-2006
25.5.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení,
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konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým
programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line); informácie
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy,
rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu; prenájom športovej výstroje s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.

(540) SVET NARUBY
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5606-2006
25.5.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení,
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných pred-

stavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým
programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line); informácie
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy,
rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou
dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.
(540) PESTÚNKA
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5607-2006
25.5.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení,
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych ale-
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bo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým
programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line); informácie
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy,
rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreáciu; prenájom športového výstroja s výnimkou
dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.
(540) ROZVEDENÍ SO ZÁVÄZKAMI
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5608-2006
25.5.2006
38, 41
38 - Televízne a rozhlasové vysielanie všetkých
druhov programov, informačné kancelárie; tlačové kancelárie; prenájom prístrojov na prenos
správ, poskytovanie audiotextových telekomunikačných služieb; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete.
41 - Výroba televíznych a rozhlasových programov;
výroba publicistických, spravodajských, zábavných, vzdelávacích, kultúrnych a športových
programov; výroba hudobných programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích
podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, zábavných, hudobných a športových súťaží, organizovanie zábav, karnevalov,
plesov; plánovanie a organizovanie večierkov;
moderovanie relácií, programov a podujatí; zábavné parky; služby a zábava poskytované
v prázdninových táboroch; služby klubov zdravia; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie seminárov, kongresov, školení,
konferencií; organizovanie súťaží krásy; organizovanie živých vystúpení; živé predstavenie; filmová, divadelná a hudobná tvorba, služby filmových, divadelných a nahrávacích štúdií; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietacích prístrojov a príslušenstva; divadelné predstavenia; výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich
divadelných, koncertných a varietných umelcov;
rezervácia vstupeniek; výroba a prenájom zvukových a zvukovo-obrazových nahrávok; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou
vydávania reklamných materiálov; zverejňovanie
a vydávanie textov okrem reklamných; poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké módne agentúry; kempingové služby spojené so športovým
programom, služby súvisiace s telesnými cvičeniami; zábavné služby nočných klubov; poskytovanie počítačových hier (on-line); informácie
o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach
rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy,
rekreácie; prekladateľské služby; prenájom dekorácií; poskytovanie služieb pre oddych a rekreá-
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ciu; prenájom športového výstroja s výnimkou
dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.
(540) SKUTOČNÉ OSUDY
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

5610-2006
25.5.2006
25, 35
25 - Obuv, športová obuv, dreváky, papuče.
35 - Maloobchodná činnosť s obuvou.

Wan Pao Lu

(731) XU Gengsheng, Píniová 14365/15, 821 07 Bratislava - Vrakuňa, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

(540)

5611-2006
26.5.2006
78/815.805
15.2.2006
US
9
9 - Audiokazetové magnetofóny, audiokazetové
prehrávače, audiokazety, audiodisky, audioreproduktory, binokuláre, kalkulačky, videokamery,
kamery, CD-ROM-y, CD-ROM mechanika (ako
súčasť počítača), CD-ROM zapisovače (ako súčasti počítača), mobilné telefóny, príslušenstvá
k mobilným telefónom, puzdrá na mobilné telefóny, lícne dosky na mobilné telefóny, prehrávače kompaktných dosák, nahrávače kompaktných
dosák, kompaktné dosky, programy počítačových
hier, kazety a disky s počítačovými hrami, počítače, počítačový hardvér, počítačová klávesnica,
počítačové monitory, počítačové myši, počítačové diskové jednotky, počítačový softvér, bezdrôtové telefóny, dekoračné magnety, digitálne kamery, DVD, DVD prehrávače, DVD nahrávače,
digitálne univerzálne disky, digitálne videodis-ky,
elektronický osobný organizátor, puzdrá na okuliare, okuliare, slúchadlá, karaoke prístroje, mikrofóny, MP3 prehrávače, modemy (ako súčasť
počítača), podložky pod myš, filmy, pagery,
osobné stereoskopy, osobný digitálny asistent,
tlačiarne, rádiá, slnečné okuliare, telefóny, televízory, videokazetové nahrávače, videokazetové
prehrávače, kazety s videohrami, disky s videohrami, videokazety, videotelefóny, walkie-talkies, zápästné a lakťové opierky na použitie s počítačom.

PIRATES OF THE
CARIBBEAN

(731) DISNEY ENTERPRISES, INC., 500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210) 5612-2006
(220) 26.5.2006
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JP2006-041807
9.5.2006
JP
5
5 - Farmaceutické prípravky a substancie; farmaceutické prípravky a substancie pre imunoterapiu.

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

(540)

(731) Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-Honcho
2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

5613-2006
26.5.2006
JP2006-041805
9.5.2006
JP
5
5 - Farmaceutické prípravky a substancie; farmaceutické prípravky a substancie pre imunoterapiu.

(540)

(731) Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-Honcho
2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

5614-2006
26.5.2006
JP2006-041806
9.5.2006
JP
5
5 - Farmaceutické prípravky a substancie; farmaceutické prípravky a substancie pre imunoterapiu.

(540)

(731) Astellas Pharma Inc., 3-11, Nihonbashi-Honcho
2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5618-2006
26.5.2006
5
5 - Farmaceutické výrobky a prípravky, dietetické substancie, látky, doplnky a výrobky upravené
na lekárske použitie, potravinové doplnky a výživové doplnky upravené na terapeutické alebo
lekárske použitie (zahrnuté v tejto triede), vitamínové prípravky ako potravinové doplnky.

(540) BIOCOL 24
(731) BIOCOL-LABORATORIOS FARMACO E COSMETICO, LDA, Parque Cascais Stock, Arm. 9,
Alcoitao, 2765-117 Alcabideche, PT;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

5620-2006
26.5.2006
5
5 - Farmaceutické výrobky a prípravky, dietetické substancie, látky, doplnky a výrobky upravené
na lekárske použitie, potravinové doplnky a výživové doplnky upravené na terapeutické alebo
lekárske použitie (zahrnuté v tejto triede), vitamínové prípravky ako potravinové doplnky.

(540) DRENAFAST
(731) BIOCOL-LABORATORIOS FARMACO E COSMETICO, LDA, Parque Cascais Stock, Arm. 9,
Alcoitao, 2765-117 Alcabideche, PT;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

5621-2006
29.5.2006
USSN 76/654384
1.2.2006
US
7
7 - Vysávače a ich príslušenstvo uvedené v tejto
triede.

(540)

(731) The Scott Fetzer Company, a Delaware Corporation, 28800 Clemens Road, Ohio 44145, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

5622-2006
29.5.2006
USSN 76/651946
15.12.2005
US
7
7 - Vysávače a ich príslušenstvo uvedené v tejto
triede.

(540) AVALIR
(731) The Scott Fetzer Company, a Delaware Corporation, 28800 Clemens Road, Ohio 44145, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5623-2006
29.5.2006
9, 16, 35, 39, 40, 41
9 - Nosiče informácií so záznamom zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä periodiká, noviny.
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač a publikácie, najmä časopisy, noviny, knihy, katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, korešpondenčné lístky, listový papier, kalendáre, obálky, formuláre, tlačivá;
knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do
tejto triedy.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vydávanie reklamných materiálov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov; sprostredkovanie v uvedených službách.
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39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače;
sprostredkovanie v uvedenej službe.
40 - Polygrafické služby, najmä tlačiarske; odborné sprostredkovateľské a poradenské služby v odbore polygrafie.
41 - Vydávanie novín, časopisov, tlačovín, periodík a neperiodických publikácií; vydávanie a edícia elektronicky reprodukovateľných textov, grafických, obrazových a zvukových informácií,
ktoré môžu byť opätovne spracované v sieti; poskytovanie elektronických publikácií on-line;
sprostredkovanie v uvedených službách.
(540)

42 - Vývoj mlynárskych, cestových a pekárenských výrobkov a technológií.
(540) Spojené pekárny
(731) RAMILL a. s., Pekařská 1, 155 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

(591) červená, žltá
(731) Petit Press a. s., Námestie SNP 30, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5624-2006
29.5.2006
1, 5, 16, 29, 30, 36, 39, 40, 41, 42
1 - Múky na priemyselné účely, odpad zo spracovaného obilného zrna na priemyselné účely.
5 - Prípravky posilňujúce na dietetické účely pre
dospelých, deti a chorých na báze múky, dietetické nutričné nápoje, potravinárske výrobky biologické, dietetické, obohatené vitamínmi, organickými a anorganickými látkami, posilňujúce
pre dospelých, deti a chorých, všetko na liečebné
účely.
16 - Inzertné, reklamné a propagačné materiály
zaradené do triedy 16, bilbórdy, výrobky z papiera zaradené do triedy 16, fotografie, obaly z papiera a z plastov, periodické a neperiodické tlačoviny, papiernický tovar, písacie potreby.
29 - Pekárske tuky, textúrované proteíny na ľudskú výživu a zmesi z nich na humánne využitie.
30 - Zlepšujúce prípravky do chleba, pečiva a cukrárskych výrobkov, pekárske a cukrárske výrobky obsahujúce upravené mandle, orechy a arašidy, suroviny a polotovary pre pekárenskú a cukrársku výrobu, t. j. zahusťovacie a spojujúce činidlá, spracovaná múka obsahujúca všetky prísady nutné na výrobu pekárskych a cukrárskych
výrobkov, trvanlivého a jemného pečiva, mlynárske, cestové a pekárenské výrobky, potravinárske múky, múky z obilnín, zo strukovín, výrobky
obsahujúce obilniny alebo strukoviny a zmesi
z nich, výrobky z múky, zo strukovín a obsahujúce múku z obilnín alebo strukovín na ďalšie
spracovanie, jemné a trvanlivé pečivo, med, kakaové a cukrárske výrobky, náplne pre pekárske
a cukrárske výrobky, zlepšujúce prípravky do
chleba, pečiva a cukrárskych výrobkov, najmä
výrobky zo sladu, odpad zo spracovaného obilného zrna pre dospelých, deti a chorých, výrobky
expandované, extrudované vrátane ostatných výrobkov zdravej a racionálnej výživy, najmä cestoviny neobsahujúce cholesterol.
36 - Správa bytového a nebytového fondu.
39 - Vnútroštátna a medzinárodná verejná a cestná motorová doprava na prepravu osôb a nákladov, prenájom motorových vozidiel.
40 - Pekárstvo, mlynárstvo.
41 - Vzdelávacie a školiace služby.

167

5625-2006
30.5.2006
39, 41, 43
39 - Rezervácia (v doprave); služby v doprave
a preprave; sprevádzanie turistov; turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; turistické prehliadky; rezervácia zájazdov.
41 - Prevádzkovanie športových zariadení; služby
pre oddych a rekreáciu.

43 - Poskytovanie prechodného ubytovania; prevádzkovanie hotelového ubytovania; rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; turistické ubytovne; ubytovacie
kancelárie.
(540)

(591) tmavomodrá, svetlomodrá, žltá, hnedá, krémová
(731) CK Tatralandia Resort s. r. o., 1. mája 1961/25,
031 01 Liptovský Mikuláš, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5627-2006
30.5.2006
2, 19, 35
2 - Farby na fasády, najmä akrylátové farby, elastické akrylátové farby a akrylátové farby so štruktúrovaným povrchom.
19 - Nekovové stavebné materiály, najmä omietkoviny.
35 - Reklama, maloobchodné služby v oblasti farieb na fasády a omietok.

(540) NOVAMIX
(731) 1. ZÁHORÁCKA, s. r. o., 900 52 Kuchyňa 222, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5640-2006
1.6.2006
29, 30, 39
29 - Mliečne výrobky a prípravky, najmä sušená
smotana, mlieko do kávy a čaju, náhradky smotany a mlieka do kávy a čaju.
30 - Prípravky, najmä instantné zmesi na prípravu nápojov a jedál, napríklad kávových, čokoládových, kakaových a mliečnych nápojov patriacich do tejto triedy.
39 - Balenie, skladovanie, expedícia a preprava
potravinárskych výrobkov.

(540) HAPPY MILK
(731) VITTO TEA BOARD, s. r. o., U Habrovky 247/11,
140 00 Praha, CZ;
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(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5652-2006
1.6.2006
16, 35, 41
16 - Tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní;
časopisy; noviny; magazíny; katalógy; knihy; fotografie; kalendáre; plagáty; prospekty; zoznamy.
35 - Reklamná a propagačná činnosť; inzertná činnosť; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie reklamy a inzercie; zber a poskytovanie informácií v oblasti reklamy a propagácie;
rozširovanie, vydávanie, aktualizovanie a zasielanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; zabezpečovanie predplácania
novín a časopisov; komerčné a reklamné poradenstvo; komerčný prieskum; prieskum v oblasti
reklamy; organizovanie výstav a súťaží na účely
komerčné a propagačné.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania
reklamných textov; služby v oblasti zábavy, kultúry a vzdelávania; poskytovanie informácií v oblasti vzdelávania; zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení; organizovanie a vedenie kongresov,
konferencií a seminárov; organizovanie a vedenie súťaží, spoločenských podujatí a výstav na
zábavné, kultúrne a vzdelávacie účely.

(731) Gürtler Tomáš, Lotyšská 6, 821 06 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

4 - Palivá, priemyselné oleje a tuky, prípravky na
mastenie, pohonné hmoty do spaľovacích motorov.
11 - Zariadenia na spracovanie ropy, regulačné
a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia.
19 - Asfalt, smola, bitúmeny.
35 - Obchodovanie s výrobkami uvedenými v triedach 1 až 19, obchodovanie s ropou, zemným
plynom a ich derivátmi, obchodná správa, riadenie priemyselných podnikov.
40 - Spracovanie ropy.

(540)

(591) svetlomodrá, tmavomodrá, červená
(731) Sanoma Magazines Slovakia, s. r. o., Kopčianska 6,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5653-2006
2.6.2006
35, 36
35 - Poradenské služby v oblasti obchodnej činnosti, poradenstvo pri vedení podnikov, odborné
obchodné poradenstvo, personálne poradenstvo,
poradenská činnosť v oblasti investícií, ktoré sú
v priamej súvislosti s prevádzkou alebo riadením
obchodných aktivít podniku, poradenská činnosť
v oblasti fúzií a akvizícií podnikov, realizačná
činnosť v oblasti fúzii a akvizícií podnikov, činnosť organizačných a ekonomických poradcov,
spracovanie a vedenie účtovníctva.
36 - Činnosť daňových poradcov, oceňovanie nehmotného a finančného majetku, znalecká činnosť
v oblasti financovania, peňažníctva alebo daní.

(540) ACCACE
(731) Majer Jiří, Ing., Lidická 1876/42, 602 00 Brno, CZ;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540)

5654-2006
2.6.2006
18, 25
18 - Batohy; cestovné tašky; peňaženky.
25 - Baretky; bielizeň; bundy; čiapky; kabáty; košele; nohavice; opasky; plavky; pletené svetre; ponožky; rukavice; šály; svetre; tielka, tričká; vesty.

5688-2006
13.6.2006
1, 4, 11, 19, 35, 40
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, plastické hmoty v nespracovanom stave s výnimkou
herbicídov, insekticídov a fungicídov.

(540) apollooil.sk
(731) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava,
SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5689-2006
13.6.2006
1, 4, 11, 19, 35, 40
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, plastické hmoty v nespracovanom stave s výnimkou
herbicídov, insekticídov a fungicídov.
4 - Palivá, priemyselné oleje a tuky, prípravky na
mastenie, pohonné hmoty do spaľovacích motorov.
11 - Zariadenia na spracovanie ropy, regulačné
a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia.
19 - Asfalt, smola, bitúmeny.
35 - Obchodovanie s výrobkami uvedenými v triedach 1 až 19, obchodovanie s ropou, zemným
plynom a ich derivátmi, obchodná správa, riadenie priemyselných podnikov.
40 - Spracovanie ropy.

(540) apollooil.eu
(731) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava,
SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5690-2006
13.6.2006
1, 4, 11, 19, 35, 40
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, plastické hmoty v nespracovanom stave s výnimkou
herbicídov, insekticídov a fungicídov.
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4 - Palivá, priemyselné oleje a tuky, prípravky na
mastenie, pohonné hmoty do spaľovacích motorov.
11 - Zariadenia na spracovanie ropy, regulačné
a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia.
19 - Asfalt, smola, bitúmeny.
35 - Obchodovanie s výrobkami uvedenými v triedach 1 až 19, obchodovanie s ropou, zemným
plynom a ich derivátmi, obchodná správa, riadenie priemyselných podnikov.
40 - Spracovanie ropy.
(540) apollorefinery.sk
(731) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava,
SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5692-2006
13.6.2006
1, 4, 11, 19, 35, 40
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, plastické hmoty v nespracovanom stave s výnimkou
herbicídov, insekticídov a fungicídov.
4 - Palivá, priemyselné oleje a tuky, prípravky na
mastenie, pohonné hmoty do spaľovacích motorov.
11 - Zariadenia na spracovanie ropy, regulačné
a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia.
19 - Asfalt, smola, bitúmeny.
35 - Obchodovanie s výrobkami uvedenými v triedach 1 až 19, obchodovanie s ropou, zemným
plynom a ich derivátmi, obchodná správa, riadenie priemyselných podnikov.
40 - Spracovanie ropy.

(540) apollorafineria.sk
(731) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava,
SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5693-2006
13.6.2006
1, 4, 11, 19, 35, 40
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, plastické hmoty v nespracovanom stave s výnimkou
herbicídov, insekticídov a fungicídov.
4 - Palivá, priemyselné oleje a tuky, prípravky na
mastenie, pohonné hmoty do spaľovacích motorov.
11 - Zariadenia na spracovanie ropy, regulačné
a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia.
19 - Asfalt, smola, bitúmeny.
35 - Obchodovanie s výrobkami uvedenými v triedach 1 až 19, obchodovanie s ropou, zemným
plynom a ich derivátmi, obchodná správa, riadenie priemyselných podnikov.
40 - Spracovanie ropy.

(540) apollorafineria.eu
(731) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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5694-2006
13.6.2006
29, 31
29 - Hydina (nie živá), klobásy, salámy, párky,
šunka, údeniny.
31 - Hydina na chov.

(540)

(591) čierna, oranžová, biela
(731) HYZA, a.s., Žilina, Košická cesta, 010 48 Žilina,
SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

5700-2006
15.6.2006
29
29 - Mlieko, syr a mliečne výrobky, jedlé oleje
a tuky.

(540)

(591) zelená, žltá, červená, biela
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5701-2006
15.6.2006
29
29 - Mlieko, syr a mliečne výrobky, jedlé oleje
a tuky.

(540)

(591) žltá, červená, zelená, biela
(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5702-2006
15.6.2006
29
29 - Mlieko, syr a mliečne výrobky, jedlé oleje
a tuky.

(540)

(731) BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78 220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
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(210) 5717-2006

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

5703-2006
15.6.2006
76/652 281
19.12.2005
US
9
9 - Počítače; počítačový hardvér; počítačové
periférie; polovodičové zariadenia; integrované
obvody; mikroprocesory; mikroprocesorové moduly; počítačové čipy; mikropočítače; modemy
a bezdrôtové modemy; sieťové adaptéry; sieťové
adaptérové karty; počítačový firmvér (firemné programové/mikroprogramové vybavenie); počítačové hardvérové komponenty, predovšetkým základné dosky, prídavné karty, vstupné jednotky,
výstupné jednotky, procesory (CPU), pamäťové
radiče, radiče periférií a radiče grafiky; počítačový softvér, predovšetkým počítačový úžitkový
softvér, programy pre operačné systémy, programy na počítačové hry, softvér pre 3D grafiku,
softvér pre výrobu, softvér pre digitálne kino,
softvér na vytváranie a prenos multimediálneho
obsahu, sieťový softvér na komunikáciu po drôte
a bezdrôtovú komunikáciu; aplikačné bázy dát,
webové a súborové servery.

(540) AMD LIVE!
(731) ADVANCED MICRO DEVICES, INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, One
AMD Place, Sunnyvale, California 94088, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5715-2006
15.6.2006
30
30 - Káva; kávové nápoje; nápoje s kávovým základom obsahujúce mlieko.

(540)

(731) UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP., 301,
Chung Cheng Rd., Yan Harng, Yeong Kang
Shin, Tainan Hsien, TW;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5716-2006
15.6.2006
10, 37
10 - Stomatologické prístroje a nástroje, stomatologické súpravy, kreslá na stomatologické úče-ly,
kreslá a stoličky pre lekárov a sestry, príslušenstvo a časti stomatologických súprav.
37 - Opravy a servis stomatologických súprav
a ich častí, stomatologických nástrojov a prístrojov.

(540) DOYEN
(731) Chirana - Dental, s. r. o., Vrbovská cesta 17, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(220) 15.6.2006
8 (511) 16, 24, 25
(511) 16 - Tlačoviny, reklamné, propagačné a informačné materiály patriace do tejto triedy, etikety s
výnimkou textilných; papierové a plastové obaly
patriace do tejto triedy, papierové a plastové tašky patriace do tejto triedy.
24 - Tkaniny a textilné výrobky patriace do tejto
triedy, posteľné prikrývky, obrusy.
25 - Odevy, obuv, pokrývky hlavy.
(540)

(731) Belos Trade s. r. o., Průmyslová 2401/9, 466 01
Jablonec nad Nisou, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

5718-2006
15.6.2006
5
5 - Dentálne zliatiny.

(540) ORALIUM
(731) SAFINA, a. s., Vídeňská 104, 252 42 Jesenice,
Vestec, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5723-2006
16.6.2006
35, 36, 39, 41, 43
35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; reklamné agentúry; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov; zbieranie
údajov do počítačových databáz; zoraďovanie
údajov v počítačových databázach.
36 - Informácie o poistení; poradenstvo v oblasti
poistenia; zdravotné poistenie; sprostredkovanie
poistenia; zmenárenské služby.
39 - Rezervácia v doprave; služby v doprave
a preprave; sprevádzanie turistov; turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; turistické prehliadky; rezervácia zájazdov; autobusová doprava; organizovanie exkurzií; organizovanie ciest;
rezervácia miesteniek na cestovanie; sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prepravy; skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených; organizovanie výletov; prenájom automobilov; uchovávanie informácií; informácie o preprave; automobilová preprava; vzdušná doprava.
41 - Prekladateľské služby; informácie o možnostiach rekreácie; služby pre oddych a rekreáciu; rezervácia vstupeniek.
43 - Hotelierske služby; poskytovanie prechodného ubytovania; prázdninové tábory (ubytovacie
služby); prevádzkovanie hotelového ubytovania;
rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia prechodného ubytovania; samoobslužné reštaurácie; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); prenájom prechodného
ubytovania.

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)

novaných obchodov a opcií vrátane kurzových
a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné maklérstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská
činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného
a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hypotekárnych obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné
analýzy; poskytovanie bankových a finančných
informácií; výpisy z bankových účtov klientov;
finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých

(540) AZUR REIZEN
(731) Abdellaoui Imed, Mgr., Lidická 785, 226 01 Beroun, SK;

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

5728-2006
19.6.2006
30, 32, 33, 34, 43
30 - Káva, čaj.
32 - Pivo, minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje, ovocné nápoje a ovocné šťavy,
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje.
34 - Tabak, potreby pre fajčiarov.
43 - Reštauračné služby (strava), prechodné ubytovanie.

(540)

uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov,
elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby);
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií,
telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej
počítačovej siete (internet).
42 - Autorské práva (spravovanie); hosťovanie na
počítačových stránkach (webstránkach); licencie
práv duševného vlastníctva; návrh počítačových
systémov; obnovovanie počítačových databáz;
aktualizovanie 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; sledovanie služby
v oblasti duševného vlastníctva; tvorba softvéru;
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(Web) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.

(731) Rybnikár Pavol, Jankolova 5, 851 04 Bratislava,
SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5738-2006
20.6.2006
35, 36, 38, 42
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania, financií a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomické a finančné analýzy a predpovede; analýzy nákladov; zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie informácií v bankových databázach pre zákazníkov; vedenie kartoték
a centrálnych kartoték; poskytovanie výpisov
z účtov; poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty, počítačových
sietí, terminálov a internetu.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy,
finančné služby; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov
klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie
cenín a cenných papierov; úvery, pôžičky a iné
formy financovania; investovanie do cenných
papierov na vlastný účet; kapitálové investície;
financovanie spoločných podnikov; majetkové
účasti; finančný prenájom (lízing); platobný styk
(prevod finančných prostriedkov) a zúčtovanie
(klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet; cestovných šekov a ich overovanie;
bankové služby poskytované prostredníctvom
bankomatov; záruky; kaucie; ručenie; otváranie
akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný
účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termí-
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(540) karta iXtra
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

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

5739-2006
20.6.2006
35, 36, 38, 42
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania, financií a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomické a finančné analýzy a predpovede; analýzy nákladov; zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie informácií v bankových databázach pre zákazníkov; vedenie kartoték a centrálnych kartoték; poskytovanie výpisov z účtov;
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu.
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36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy,
finančné služby; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov
klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie
cenín a cenných papierov; úvery, pôžičky a iné
formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; financovanie spoločných podnikov; majetkové účasti;
finančný prenájom (lízing); platobný styk (prevod finančných prostriedkov) a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie
a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných
kariet; cestovných šekov a ich overovanie; bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov; záruky; kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo

na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných
obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových
obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné maklérstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na jeho účet
vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo iných
hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť
(nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hypotekárnych obchodov;
ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie;
poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy
z bankových účtov klientov; finančné odhady
a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej
počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby); komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
42 - Autorské práva (spravovanie); hosťovanie na
počítačových stránkach (webstránkach); licencie
práv duševného vlastníctva; návrh počítačových
systémov; obnovovanie počítačových databáz;
aktualizovanie 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; sledovanie služby
v oblasti duševného vlastníctva; tvorba softvéru;
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(Web) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.

(540) iXtra
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5740-2006
20.6.2006
35, 36, 38, 42
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania, financií a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomické a finančné analýzy a predpovede; analýzy nákladov; zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie informácií v bankových databázach pre zákazníkov; vedenie kartoték a centrálnych kartoték; poskytovanie výpisov z účtov;
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu.

36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy,
finančné služby; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov
klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie
cenín a cenných papierov; úvery, pôžičky a iné
formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; financovanie spoločných podnikov; majetkové účasti; finančný prenájom (lízing); platobný styk (prevod finančných prostriedkov) a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie
a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných
kariet; cestovných šekov a ich overovanie; bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov; záruky; kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo
na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými
papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné maklérstvo; hospodárenie
s cennými papiermi klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie
a správa cenných papierov alebo iných hodnôt;
činnosť depozitára; zmenárenská činnosť (nákup
devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru;
úschova cenností v bezpečnostných schránkach;
vykonávanie hypotekárnych obchodov; ostatné
bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné
poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy z bankových účtov klientov; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej
siete (internet).
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38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby);
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
42 - Autorské práva (spravovanie); hosťovanie na
počítačových stránkach (webstránkach); licencie
práv duševného vlastníctva; návrh počítačových
systémov; obnovovanie počítačových databáz;
aktualizovanie 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; sledovanie služby
v oblasti duševného vlastníctva; tvorba softvéru;
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(Web) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.

mentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný
účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a
úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné maklérstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská
činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného
a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hypotekárnych obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné
analýzy; poskytovanie bankových a finančných
informácií; výpisy z bankových účtov klientov;
finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu)
a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby);
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
42 - Autorské práva (spravovanie); hosťovanie na
počítačových stránkach (webstránkach); licencie
práv duševného vlastníctva; návrh počítačových
systémov; obnovovanie počítačových databáz;
aktualizovanie 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; sledovanie služby
v oblasti duševného vlastníctva; tvorba softvéru;
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(Web) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.

(540)

(591) červená, modrá
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

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

5741-2006
20.6.2006
35, 36, 38, 42
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania, financií a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomické a finančné analýzy a predpovede; analýzy nákladov; zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie informácií v bankových databázach pre zákazníkov; vedenie kartoték a centrálnych kartoték; poskytovanie výpisov z účtov;
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty, počítačových sietí,
terminálov a internetu.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy,
finančné služby; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov
klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie
cenín a cenných papierov; úvery, pôžičky a iné
formy financovania; investovanie do cenných
papierov na vlastný účet; kapitálové investície;
financovanie spoločných podnikov; majetkové
účasti; finančný prenájom (lízing); platobný styk
(prevod finančných prostriedkov) a zúčtovanie
(klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet; cestovných šekov a ich overovanie;
bankové služby poskytované prostredníctvom
bankomatov; záruky; kaucie; ručenie; otváranie
akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane doku-
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(540) iXtra konto
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

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

5742-2006
20.6.2006
35, 36, 38, 42
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania, financií a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomické a finančné analýzy a predpovede; analýzy nákladov; zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie informácií v bankových databázach pre zákazníkov; vedenie kartoték a centrálnych kartoték; poskytovanie výpisov z účtov;
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických
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médií, elektronickej pošty, počítačových sietí,
terminálov a internetu.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy,
finančné služby; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov
klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie
cenín a cenných papierov; úvery, pôžičky a iné
formy financovania; investovanie do cenných
papierov na vlastný účet; kapitálové investície;
financovanie spoločných podnikov; majetkové
účasti; finančný prenájom (lízing); platobný styk
(prevod finančných prostriedkov) a zúčtovanie
(klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet; cestovných šekov a ich overovanie;
bankové služby poskytované prostredníctvom
bankomatov; záruky; kaucie; ručenie; otváranie
akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových
a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné maklérstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská
činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného
a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hypotekárnych obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné
analýzy; poskytovanie bankových a finančných
informácií; výpisy z bankových účtov klientov;
finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov,
elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby);
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
42 - Autorské práva (spravovanie); hosťovanie na
počítačových stránkach (webstránkach); licencie
práv duševného vlastníctva; návrh počítačových
systémov; obnovovanie počítačových databáz;
aktualizovanie 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; sledovanie služby
v oblasti duševného vlastníctva; tvorba softvéru;
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(Web) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.

(540) iXtra bonus
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5743-2006
20.6.2006
35, 36, 38, 42
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania, financií a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomické a finančné analýzy a predpovede; analýzy nákladov; zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie informácií v bankových databázach pre zákazníkov; vedenie kartoték a centrálnych kartoték; poskytovanie výpisov z účtov;
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty, počítačových sietí,
terminálov a internetu.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy,
finančné služby; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov
klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie
cenín a cenných papierov; úvery, pôžičky a iné
formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; financovanie spoločných podnikov; majetkové účasti; finančný prenájom (lízing); platobný styk
(prevod finančných prostriedkov) a zúčtovanie
(klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet; cestovných šekov a ich overovanie;
bankové služby poskytované prostredníctvom
bankomatov; záruky; kaucie; ručenie; otváranie
akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný
účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových
a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné maklérstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská
činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného
a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hypotekárnych obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné
analýzy; poskytovanie bankových a finančných
informácií; výpisy z bankových účtov klientov;
finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov,
elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby);
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komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
42 - Autorské práva (spravovanie); hosťovanie na
počítačových stránkach (webstránkach); licencie
práv duševného vlastníctva; návrh počítačových
systémov; obnovovanie počítačových databáz;
aktualizovanie 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; sledovanie služby
v oblasti duševného vlastníctva; tvorba softvéru;
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(Web) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.

ment); uloženie a správa cenných papierov alebo
iných hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská
činnosť (nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného
a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hypotekárnych obchodov; ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie; poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné
analýzy; poskytovanie bankových a finančných
informácií; výpisy z bankových účtov klientov;
finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov,
elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby);
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
42 - Autorské práva (spravovanie); hosťovanie na
počítačových stránkach (webstránkach); licencie
práv duševného vlastníctva; návrh počítačových
systémov; obnovovanie počítačových databáz;
aktualizovanie počítačových programov; kozultačné 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; sledovanie služby
v oblasti duševného vlastníctva; tvorba softvéru;
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(Web) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.

(540) iXtra život Junior
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

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

5744-2006
20.6.2006
35, 36, 38, 42
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania, financií a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomické a finančné analýzy a predpovede; analýzy nákladov; zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie informácií v bankových databázach pre zákazníkov; vedenie kartoték a centrálnych kartoték; poskytovanie výpisov z účtov;
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických
médií, elektronickej pošty, počítačových sietí,
terminálov a internetu.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy,
finančné služby; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov
klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie
cenín a cenných papierov; úvery, pôžičky a iné
formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; financovanie spoločných podnikov; majetkové účasti; finančný prenájom (lízing); platobný styk
(prevod finančných prostriedkov) a zúčtovanie
(klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných kariet; cestovných šekov a ich overovanie;
bankové služby poskytované prostredníctvom
bankomatov; záruky; kaucie; ručenie; otváranie
akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný
účet alebo na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových
a úrokových obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné maklérstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na
jeho účet vrátane poradenstva (portfólio manaž-
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(540) iXtra program
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

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

5745-2006
20.6.2006
35, 36, 38, 42
35 - Poradenské služby v oblasti podnikania, financií a riadenia (manažmentu) podnikov, poradenstvo v oblasti akvizícií, spájania a predaja podnikov; ekonomické a finančné analýzy a predpovede; analýzy nákladov; zaraďovanie, vyhľadávanie a poskytovanie informácií v bankových databázach pre zákazníkov; vedenie kartoték a centrálnych kartoték; poskytovanie výpisov z účtov;
poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty, počítačových sietí, terminálov a internetu.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby; finančníctvo; finančné poradenstvo; finančné analýzy,
finančné služby; prijímanie vkladov vrátane termínovaných vkladov; vedenie bankových účtov
klientov; vedenie vkladných knižiek; vydávanie
cenín a cenných papierov; úvery, pôžičky a iné
formy financovania; investovanie do cenných papierov na vlastný účet; kapitálové investície; fi-
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nancovanie spoločných podnikov; majetkové účasti; finančný prenájom (lízing); platobný styk (prevod finančných prostriedkov) a zúčtovanie (klíring); elektronický prevod kapitálu; vydávanie
a správa platobných prostriedkov vrátane platobných kariet, úverových (kreditných) a debetných
kariet; cestovných šekov a ich overovanie; bankové služby poskytované prostredníctvom bankomatov; záruky; kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa vrátane dokumentárneho inkasa; obchodovanie na vlastný účet alebo
na účet klienta s valutami a devízovými hodnotami; obchodovanie v oblasti termínovaných obchodov a opcií vrátane kurzových a úrokových
obchodov; obchodovanie s prevoditeľnými cennými papiermi; obchodovanie so zlatými a striebornými mincami; finančné maklérstvo; hospodárenie s cennými papiermi klienta na jeho účet
vrátane poradenstva (portfólio manažment); uloženie a správa cenných papierov alebo iných
hodnôt; činnosť depozitára; zmenárenská činnosť
(nákup devízových prostriedkov); prenájom bezpečnostných schránok a denného a nočného trezoru; úschova cenností v bezpečnostných schránkach; vykonávanie hypotekárnych obchodov;
ostatné bankové a finančné činnosti a transakcie;
poradenstvo v oblasti bankovníctva a financií; finančné poradenstvo; finančné analýzy; poskytovanie bankových a finančných informácií; výpisy
z bankových účtov klientov; finančné odhady
a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie a sprostredkovanie všetkých uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami (telekomunikačné služby);
komunikácia, posielanie a prenos správ, dát a obrázkov prostredníctvom komunikačných médií, telekomunikačných prostriedkov, elektronických médií, elektronickej pošty (e-mailu) a svetovej počítačovej siete (internet).
42 - Autorské práva (spravovanie); hosťovanie na
počítačových stránkach (webstránkach); licencie
práv duševného vlastníctva; návrh počítačových
systémov; obnovovanie počítačových databáz;
aktualizovanie 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; sledovanie služby
v oblasti duševného vlastníctva; tvorba softvéru;
vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(Web) pre zákazníkov; zhotovovanie kópií počítačových programov.

(540) iXtra digitálna peňaženka
(731) Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

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

5749-2006
21.6.2006
35, 37, 41, 42
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby
v oblasti obchodu s tovarom, sprostredkovateľ-

ská činnosť v oblasti obchodu, podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu a služieb.
37 - Oprava a údržba strojov s mechanickým pohonom.
41 - Organizovanie školení, prednášok, seminárov
a kurzov.
42 - Inžinierska činnosť v strojárstve a elektronike.
(540)

(731) PNEUTRADE, s. r. o., Rybárska 8, 949 01 Nitra,
SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5750-2006
22.6.2006
12
12 - Motorové vozidlá.

(540) FlexPower
(731) GENERAL MOTORS CORPORATION, 300 Renaisance Center, Detroit, State of Michigan 48265 - 3000, US;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

5753-2006
22.6.2006
30, 32
30 - Potravinárske prášky, škrobové potraviny,
pekárske výrobky, polotovary na výrobu cukrárskych výrobkov.
32 - Šumivé a práškové nealkoholické nápoje.

(540)

(731) Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Benčík Ivan, JUDr., Bratislava, SK;

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

5754-2006
22.6.2006
32
32 - Práškové nealkoholické nápoje, tekuté nealkoholické nápoje.

(540) PIMA
(731) Dr. Oetker, spol. s r. o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Benčík Ivan, JUDr., Bratislava, SK;

(210) 5756-2006
(220) 23.6.2006
8 (511) 1, 4, 11, 19, 35, 40
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(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo, plastické hmoty v nespracovanom stave s výnimkou
herbicídov, insekticídov a fungicídov.
4 - Palivá, priemyselné oleje a tuky, prípravky na
mastenie, pohonné hmoty do spaľovacích motorov.
11 - Zariadenia na spracovanie ropy, regulačné
a bezpečnostné zariadenia na plynové potrubia.
19 - Asfalt, smola, bitúmeny.
35 - Obchodovanie s výrobkami uvedenými v triedach 1 až 19, obchodovanie s ropou, zemným
plynom a ich derivátmi, obchodná správa, riadenie priemyselných podnikov.
40 - Spracovanie ropy.

čné prípravky; prípravky na ničenie škodcov;
fungicídy, herbicídy.
(540) ONLASTAD
(731) STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

(540) apollorefinery.eu
(731) SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5757-2006
23.6.2006
9, 35, 38, 41, 42
9 - Počítačové programy, nahrané a nenahrané
nosiče informácií, počítačový softvér.
35 - Reklamná činnosť vo všetkých typoch médií, navrhovanie a aktualizácia reklamných materiálov, vydávanie reklamných tlačovín, obchodné
poradenstvo, predaj webstránok, kúpa tovaru za
účelom jeho predaja (maloobchod a veľkoobchod), predaj hotových programov softvéru na
základe zmluvy s autorom, zbieranie údajov do
databáz.
38 - Telekomunikačné služby, inštalácia a správa
informačných systémov a počítačových sietí, automatizované spracovanie dát, prenos správ
a informácií pomocou počítačových sietí, informačná kancelária, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti informačných systémov a ich
ochrany.
41 - Vzdelávanie a lektorská činnosť, organizovanie školení, kurzov a seminárov, organizovanie
konferencií a sympózií, vydávanie periodických
a neperiodických publikácií (s výnimkou reklamných), zábava, pobavenie, kultúrna činnosť.
42 - Tvorba informačných systémov, tvorba databáz, automatické spracovanie a obnovovanie
informačných súborov, grafický dizajn, návrhy
webových stránok, nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora.

(540) www.kamna.sk
(731) EDIZON, s. r. o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5760-2006
23.6.2006
5
5 - Farmaceutické a veterinárne prípravky; zdravotnícke prípravky na lekárske účely; dietetické
látky upravené na lekárske účely; potrava pre
dojčatá; náplasti; obväzový materiál; materiály
na plombovanie zubov, dentálne vosky; dezinfek-
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5763-2006
23.6.2006
5, 29, 30
5 - Dietetické látky prispôsobené na lekárske
účely, predovšetkým cestoviny a výrobky z obilnín prispôsobené na lekárske účely, dietetické
nápoje a potraviny upravené na lekárske účely,
potrava pre dojčatá, sušené mlieko pre dojčatá,
bielkovinová potrava na lekárske účely, cukor na
lekárske účely, diabetický chlieb, múka na farmaceutické účely, vedľajšie produkty spracovania obilnín na lekárske účely, rybia múčka na

farmaceutické účely, farmaceutické a zverolekárske výrobky a prípravky, tekuté lieky a lieky vo
forme nápojov, liečivá na ľudskú potrebu, vitamínové prípravky.
29 - Polievky, prípravky na výrobu polievok, bujóny, vývary, bujónové koncentráty, zahustené
koncentrované vývary, olej, kukuričný olej, repkový olej, jedlý slnečnicový a olivový olej, bielkoviny ako potrava, sušená zelenina, mäso, ryby,
hydina a zverina, konzervované, sušené a tepelne
spracované ovocie a zelenina.
30 - Cestoviny, rezance, špagety, múka a výrobky z obilia, potravinárska múka, chlieb, výrobky
z múky, múčne potraviny, prípravky z obilnín,
sójová múka, zemiaková múčka na ľudskú spotrebu, ovsená múka, ovsené vločky a vločky
z iných obilnín, kukuričná múka a vločky, múka
z jačmeňa, varážková pšeničné múka, krúpy na
ľudskú potrebu, obilninové lupienky a vločky,
lepok, bezlepkové cestoviny a rezance, bezlepková múka a výrobky z múky, ryža, cestá, cestá na
koláče, lístkové cesto, droždie, droždie do cesta,
pekárske droždie a kvasnice, prášky do pečiva,
korenie, koreniny, chuťové prísady, príchuti do
potravín s výnimkou esencií a éterických olejov,
aromatické prípravky do potravín, omáčky ako
chuťové prísady, prírodné sladidlá, zahusťovacie
prípravky na kuchynské použitie.
(540) CARUZZI
(731) Kundrát Eduard, MVDr., Ternavská 2276/19,
075 01 Trebišov, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

(540)

5765-2006
27.6.2006
12
12 - Osobné automobily, nákladné automobily,
autobusy, mikrobusy, automobily s pohonom na
všetky štyri kolesá, dodávkové vozidlá, malé dodávkové automobily.

ORFEO
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lých kvetov, umelého ovocia; sieťky na vlasy, čelenky, spony do vlasov, neelektrické natáčky na
vlasy, spony na natáčanie vlasov; umelé vlasy,
parochne, natáčky do vlasov, falošné fúzy, falošné brady; písmená a číslice na výrobu plátna,
indikátory stupňa.

(731) Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-dong,
Seocho-gu, Seoul, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5766-2006
27.6.2006
18, 24, 25, 26
18 - Spracovaná a nespracovaná koža, zvieracie
kože, imitácie kože, podšívky pre kožené čižmy
a topánky, koža na podšívky; kožený tovar, imitácia kože, iné materiály, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; tašky, príručné kufríky, peňaženky, portfólia, tašky na prevoz bábätka, boxy
a kufre z kože a koženky, puzdrá na šekové knižky, puzdrá na karty, prázdne toaletné tašky,
prázdne kufre na náradie, kľúčenky, vaky, plecniaky, aktovky, nákupné tašky, školské tašky, obedové kufríky; dáždniky, slnečníky, vychádzkové
palice; biče, príslušenstvá na spútanie, sedlá, strmeňové kože, sedlové popruhy; črevá a umelé
črevá (ktoré sa používajú na salámu, klobásu
a párky).

24 - Tkané a netkané látky, konkrétne látky zo
sklených vlákien, látky odolné proti plynom, vodeodolné látky, látky s imitáciou zvieracej kože,
všetky druhy podšívok, filtračné látky z textilu;
záclony, záclony z umelej hmoty, látky a plátno
do domácnosti, obrusy na stôl vrátane voskového
plátna (ako obrusy na stôl), prikrývky na posteľ,
plátno, piket, povlak na vankúš, prešívané prikrývky, pokrývky na nábytok, textilné servítky
na stôl, látka na modlitby, prikrývky na posteľ
z papiera, vyšívaná baliaca látka; prešívané prikrývky, plátenné prešívané prikrývky, plachty;
kúpeľné rukavice, uteráky na ruky a tvár, osušky;
závesy na stene z textílie, nástenné ozdoby z textílie; textilné vreckovky, textílie na odstránenie
mejkapu, vlajky, signalizačné vlajky; taška na
sedlo z textílie.
25 - Šaty vyrobené z rôznych druhov materiálov,
okrem ochranných odevov; šaty z pleteného materiálu; riflové látky; látky z kože, papiera atď.,
športové oblečenie, kúpeľné oblečenie a oblečenie na pláž; spodná bielizeň, rukavice; ponožky;
pracovná obuv; topánky, vrchné čižmy, čižmy,
papuče, členkové topánky a ich časti, športová
obuv a ich cvočky, konkrétne časti topánok; protišmykové zabezpečenie topánok, podpätkové plátky topánok, lemy pre topánky, zvršky topánok;
pokrývky hlavy, klobúky, baretky, čiapky; oblečenie pre bábätká, ktoré sú zahrnuté do tejto triedy; detské plienky z textilu, veľmi jemné spodné
tričká pre bábätká, nylonové spodky pre bábätká,
podbradníky pre bábätká (okrem papierových
podbradníkov); kravaty, motýliky, fulár, šály, šatky na hlavu, sarongy, odopínateľné goliere, bandany, rukávniky, pásky na rukáve, čelenky, manžety; opasky, traky, podväzky.
26 - Čipky a výšivky, girlandy, úzke pletivá, stuhy a mašle, viazania, pripínania; gombíky na šaty, háky, zipsy, pracky na topánky, pracky na
opasok, nite, priľnavé pásy, spoje; podložky, špendlíky, ihly, ihly na šitie, ihly do šijacích strojov,
háčiky, pletacie ihlice, škatuľa so šitím; umelé
kvety, ozdoby z umelých kvetov a vence z ume-

(540)

(591) tmavo zelená-modrá
(731) UKI ULUSLARARASI KONFEKSIYON IMALAT VE TICARET ANONIM SIRKETI, Ferhatpasa Mah. Istanbul Yolu Uzeri UKI Binasi, 34870
Catalca, Istanbul, TR;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5768-2006
29.6.2006
16, 35, 39, 41
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny všetkého druhu, najmä noviny, časopisy, knihy, propagačné materiály, tlačiarenské výrobky.
35 - Reklamné, inzertné a propagačné činnosti,
komerčné informačné kancelárie.
39 - Distribúcia tlačovín, sprostredkovateľská činnosť v oblasti distribúcie tlačovín.
41 - Nakladateľská a vydavateľská činnosť, vydávanie štatistických správ a informácií, vydávanie odborných, vzdelávacích a zábavných správ
a publikácií.

(540)

(591) červená, biela
(731) VLTAVA - LABE - PRESS, a. s., Nám. Přemysla
Otakara II. 8/5, 370 21 České Budějovice, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

5769-2006
29.6.2006
29
29 - Syry a mliečne produkty na báze syra.

(591) žltá, biela, červená, zelená, modrá, hnedá
(731) BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

5770-2006
29.6.2006
29
29 - Syry a mliečne produkty na báze syra.
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(591) zelená, žltá, biela, červená, modrá, hnedá
(731) BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

tografie, pohľadnice, kalendáre, albumy, diáre,
poznámkové bloky, samolepky, papierové nálepky, brožúry, karty, ceruzky, perá, písacie potreby,
zápisníky, listový papier, reklamné materiály,
papierové obrúsky, puzdrá na písacie potreby,
perečníky, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papierové tašky a vrecká.
18 - Výrobky z kože a koženky nezahrnuté v iných
triedach, kufre a kufríky, cestovné tašky, tašky na
športové potreby, vaky, plecniaky, školské tašky,
kabelky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice, puzdrá a obaly z kože alebo koženky.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, doplnky
odevov patriace do triedy 25.
28 - Hry, hračky a predmety na hranie patriace
do triedy 28; telocvičné a športové potreby patriace do triedy 28.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, rozhlasová reklama, sprostredkovanie obchodnej činnosti, organizovanie reklamných a komerčných výstav a predvádzacích akcií tovarov a služieb, informačné
služby týkajúce sa uvedených služieb.

(210) 5795-2006

(220) 7.7.2006
8 (511) 1, 4, 37, 39, 42
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, najmä benzénové deriváty, kyseliny na báze benzénu, uhľovodíky; deriváty uhľovodíkov, prípravky
na čistenie plynu, detergentné prísady do benzínu, chemické prísady do motorových palív, uhlík,
uhľohydráty; plyny na priemyselné účely; zemný
plyn; technické plyny; organické a polymérne
látky na báze petrochemických surovín a zemného plynu; ropné dispergačné činidlá; umelé živice v nespracovanom stave; plastické hmoty v nespracovanom stave; pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; prípravky na kalenie a zváranie kovov; chemické látky na konzervovanie potravín; triesloviny; lepidlá a spojivá používané
v priemysle.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu; palivá vrátane pohonných hmôt do motorových vozidiel a svietiace materiály; sviečky
a knôty na svietenie; uhľovodíkové produkty,
najmä nafta, nafta na kúrenie, ropa, benzín, mazacie oleje; surová a/alebo rafinovaná ropa; kerzín, rafinovaný petrolej; palivové plyny; minerálne palivá; palivové zmesi do karburátorov; palivový olej; plyn na svietenie; plynový olej; motorové oleje; pohonné látky a zmesi; prchavé pohonné zmesi; nechemické prísady do motorových
palív.
37 - Ťažba uhľovodíkov.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; uskladňovanie zemného plynu.
42 - Služby vedecké a technologické, ako aj výskum v oblasti vedy a priemyslu; priemyselné
analýzy a priemyselný výskum; analýzy výťažnosti ropných polí; expertízy; geodézia; geologické expertízy; geologický prieskum, najmä vyhľadávanie a prieskum uhľovodíkov; geologický
výskum; chemické analýzy a výskum; podmorský výskum; posudzovanie ropných polí; prieskum ropných polí; vyhľadávanie ropy alebo ropný prieskum.
(540)

(591) čierna, zelená
(731) NAFTA a. s., Naftárska 965, 908 45 Gbely, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

5799-2006
11.7.2006
9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41, 42
9 - Nahrané a nenahrané zvukové a zvukovoobrazové nosiče; elektronické publikácie (kopírovateľné).
16 - Tlačoviny, periodická a neperiodická tlač,
publikácie, knihy, plagáty, letáky, prospekty, fo-
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38 - Rozhlasové vysielanie; spravodajské služby
informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
41 - Prevádzkovanie rozhlasovej stanice, tvorba
a výroba rozhlasových programov, vzdelávacia
a zábavná činnosť, zábavné, vzdelávacie a publicistické programy, rozhlasové dialógy, prenájom
a požičiavanie nahrávok a zvukových nosičov,
služby nahrávacích štúdií, organizovanie súťaží,
športových, kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí, organizovanie kultúrnych a vzdelávacích výstav, organizovanie živých vystúpení,
organizovanie koncertov, vydavateľská činnosť,
vydávanie kníh, časopisov a textov (s výnimkou
reklamných a náborových), vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme (on-line), informácie o možnostiach zábavy, rekreácie, výchovy
a vzdelávania, organizovanie rekreačných, poznávacích a vzdelávacích zájazdov a pobytov; reportérske služby, rozhlasové spravodajstvo, publicistika; zverejňovanie textov (okrem reklamných),
elektronické publikovanie (bez možnosti kopírovania) a poskytovanie elektronických publikácií
(bez možnosti kopírovania), informačné služby týkajúce sa uvedených služieb.
42 - Spravovanie autorských práv.
(540)

(591) čierna, červená
(731) RADIO TWIST, a. s., Šalviova 1, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Roško Rastislav, Bratislava, SK;

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

5808-2006
12.7.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky na ľudské použitie
na liečbu a prevenciu rakoviny.
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(731) Bristol-Myers Squibb Company, a Delaware Corporation, 345 Park Avenue, New York, New York
10154, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

5809-2006
12.7.2006
78/813186
13.2.2006
US
5
5 - Farmaceutické prípravky na ľudské použitie
na liečbu a prevenciu rakoviny.

(540)

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

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

5813-2006
14.7.2006
25
25 - Tielka, tričká, športové dresy, nohavice, bundy, čiapky, bielizeň, cyklistické oblečenie, kostýmy, obleky, plavky, oblečenie, odevy na voľný
čas, odevy na šport, športová obuv.

(540)

(591) modrá, červená, strieborná
(731) SPORT FIT MEDIA s. r. o., Legionárska 5, 831 04
Bratislava, SK;

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

5815-2006
14.7.2006
16, 35, 37, 39, 41, 43
16 - Pohľadnice, papierové propagačné materiály, stolové prestieranie z papiera, papierové servítky, papierové utierky, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov, fotografie, grafické zobrazenia, plagáty všetkých druhov a rozmerov, grafiky, obrazy, plány, podložky na písanie, tlačené reklamné a úžitkové manuály, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, stojany na fotografie, záložky do kníh, knihy, brožúry,
časopisy, periodiká, tlačivá, databázy na papierových nosičoch, ročenky, katalógy, kalendáre,
príručky, prospekty, publikácie, papierové vlajky, papierové zástavky, pútače z papiera alebo
lepenky, pečiatky, pečate, papiernický tovar, nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby
s výnimkou nábytku, predovšetkým kancelárske
potreby použité ako reklamné alebo darčekové
predmety, albumy, atlasy, plastové fólie na balenie, formuláre, predmety z kartónu, spisové obaly.
35 - Administratívna správa hotelov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým so
stavebným materiálom a suvenírmi, maloobchodná činnosť v oblasti stavebného materiálu, suve-

nírov, reklama, reklamná činnosť, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, prenájom
reklamných plôch a priestorov, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných aktivít, obchodné
alebo podnikateľské informácie, organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov,
organizovanie výstav na obchodné a reklamné
účely, organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely, predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, kopírovanie alebo rozmnožovanie
dokumentov, rozširovanie reklamných materiálov (letáky, prospekty, tlačivá) zákazníkom, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
uverejňovanie reklamných textov, marketingové
štúdie, prieskum trhu a verejnej mienky, prieskum vzťahov s verejnosťou, vedenie kartoték
v počítači, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

37 - Stavebníctvo, stavebná činnosť, stavebné informácie, murárstvo, služby vzťahujúce sa na výstavbu budov, montážne a inštalačné služby, služby murárov, maliarov, inštalatérov, kúrenárov
a pokrývačov, kontrola stavebných plánov a stavebný dozor, prenájom náradia a stavebných materiálov, prenájom stavebných strojov a zariadení, montovanie lešení, izolovanie stavieb, pokrývačské práce na strechách budov, interiérové a
exteriérové maľovanie a natieranie, čistenie exteriérov a interiérov budov, povrchové čistenie exteriérov budov, stavebných strojov a zariadení,
informácie o montáži, údržbe a oprave stavebných strojov a zariadení, opravy a údržba, montáž, inštalácia, údržba a opravy strojov, prístrojov
a zariadení, predovšetkým vykurovacích, vodovodných, vodárenských, ventilačných, klimatizačných, protipožiarnych, zabezpečovacích, osvetľovacích systémov a zariadení, plynových zariadení, montáž interiérov a interiérových prvkov,
odborné poradenstvo v stavebníctve, sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Služby cestovnej kancelárie v oblasti dopravy a prepravy, organizovanie exkurzií, ciest a výletov, poskytovanie pomoci pri doprave, dovoz,
osobná doprava, automobilová, autobusová, lodná, vzdušná a železničná doprava, informácie
o doprave a preprave, rezervácia dopravy, rezervácia miesteniek, služby v doprave a v preprave,
sprevádzanie turistov, sprostredkovanie prepravy, sprostredkovanie prenájmu lodí, vozidiel
a iných dopravných prostriedkov, turistické prehliadky, služby na zaobstarávanie víz, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej
pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Organizovanie plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení, večierkov, informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia a zábavy, výchovné a zábavné klubové služby, organizovanie a vedenie
konferencií, kongresov a seminárov, obveselenie,
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služby pre oddych a rekreáciu, organizovanie
a plánovanie večierkov, vydávanie kníh, časopisov, novín a publikácií, zábava, pobavenie, požičiavanie videopások a filmov, zábavné parky,
nočné kluby, rezervácia vstupeniek, vzdelávanie,
školenia, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
43 - Hotelierske služby, hotely, motelové služby,
penzióny, prevádzkovanie hotelového ubytovania, poskytovanie prechodného ubytovania, služby cestovnej kancelárie v oblasti ubytovania
a stravovania, služby barov, kaviarne, reštaurácie, jedálne, závodné jedálne, bufety, reštauračné
služby, rýchle občerstvenie, katering, príprava
a dodávka jedál na objednávku do domu, samoobslužné reštaurácie, zaobstarávanie ubytovania
a stravovania v hoteloch, penziónoch, turistických
táboroch, ubytovniach, na farmách, v sanatóriách
a rekreačných zariadeniach, rezervácia hotelov,
penziónov, ubytovania a zájazdov, prevádzkovanie kempov, prenájom turistických stanov, prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklenených výrobkov, poskytovanie ubytovania pre zvieratá,

poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových
sietí a internetu.
(540) GATE ONE
(731) Rastislav Pavlišin 42ND STREET, Mikovíniho 1625/13, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5816-2006
17.7.2006
9, 35, 41, 42
9 - Počítačový softvér.
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch;
poradenstvo pri vedení podnikov; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo
v obchodnej činnosti.
41 - Školenie; organizovanie a vedenie konferencií.
42 - Inštalácia počítačových programov; aktualizovanie počítačových programov; servis počítačových programov; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webstránok) pre zákazníkov;
hosťovanie na počítačových stránkach (webstránkach); zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); obnovovanie počítačových databáz.

35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz;
zoraďovanie údajov do počítačových databáz;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch; poradenstvo pri vedení podnikov; obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný
manažment a podnikové poradenstvo; poradenstvo v obchodnej činnosti.
41 - Školenie; organizovanie a vedenie konferencií.
42 - Inštalácia počítačových programov; aktualizovanie počítačových programov; servis počítačových programov; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webstránok) pre zákazníkov;
hosťovanie na počítačových stránkach (webstránkach); zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); obnovovanie počítačových databáz.
(540)

(591) tmavo modrá, biela
(731) MUNICIPALIA, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

(540)
5817-2006
17.7.2006
9, 35, 41, 42
9 - Počítačový softvér.

5842-2006
26.7.2006
30
30 - Čokoláda, čokoládové výrobky, cukrovinky,
ovocné žuvačky, žuvacie sladkosti, sladkosti, žuvačky (nie na lekárske účely), dražé (nie na lekárske účely), jemné pekárske a cukrárske výrobky.

(540) Break up
(731) CANDY TEAM GMBH, Hochestieg 21, 22391
Hamburg, DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(540) Konferencia Komunal
(731) MUNICIPALIA, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
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5843-2006
27.7.2006
35, 39
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; podpora
predaja (pre tretie osoby); poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; prenájom obchodných priestorov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie
reklamných textov.
39 - Balenie tovaru; preprava cenností; distribúcia tovaru na dobierku; rezervácia dopravy; doručovacie služby, kuriérske služby; doručovanie
balíkov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; kuriérske služby (dokumenty alebo tovar); informácie o preprave;
informácie o uskladnení; uchovávanie informácií; prenájom miesta na parkovanie; skladovanie;
prenájom skladov; sprostredkovanie prepravy;
uskladnenie tovaru.
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35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov; maloobchodná činnosť s nosičmi
zvukových záznamov; maloobchodná činnosť
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov; maloobchodná činnosť s audiovizuálnymi záznamovými diskami; maloobchodná činnosť s programovým vybavením počítačov; maloobchodná činnosť so softvérom; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; reklama; zásielkové reklamné služby; spracovanie textov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov.
38 - Televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; satelitné vysielanie; spravodajské služby;
tlačové kancelárie; informačné kancelárie.

(731) AQUARIO, s. r. o., Vysoká 4, 811 06 Bratislava,
SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5844-2006
27.7.2006
35, 39
35 - Obchodné a podnikateľské informácie; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; podpora
predaja (pre tretie osoby); poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie reklamných textov.
39 - Balenie tovaru; preprava cenností; distribúcia tovaru na dobierku; rezervácia dopravy; doručovacie služby, kuriérske služby; doručovanie
balíkov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; kuriérske služby
(dokumenty alebo tovar); informácie o preprave;
informácie o uskladnení; uchovávanie informácií; prenájom miesta na parkovanie; skladovanie;
prenájom skladov; sprostredkovanie prepravy;
uskladnenie tovaru.

(540) Aquario
(731) AQUARIO, s. r. o., Vysoká 4, 811 06 Bratislava,
SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5845-2006
27.7.2006
35, 39
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; podpora
predaja (pre tretie osoby); poradenstvo v obchodnej činnosti; predvádzanie tovaru; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; uverejnňovanie reklamných textov.
39 - Balenie tovaru; preprava cenností; distribúcia tovaru na dobierku; rezervácia dopravy; doručovacie služby, kuriérske služby; doručovanie
balíkov; doručovanie novín a časopisov; doručovanie tovaru; dovoz, doprava; kuriérske služby
(dokumenty alebo tovar); informácie o preprave;
informácie o uskladnení; uchovávanie nformácií;
prenájom miesta na parkovanie; skladovanie; prenájom skladov; sprostredkovanie prepravy; uskladnenie tovaru.

(540) Aquario shopping
(731) AQUARIO, s. r. o., Vysoká 4, 811 06 Bratislava,
SK;

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

5846-2006
27.7.2006
9, 16, 35, 38
9 - Magnetické nosiče údajov; nosiče zvukových
záznamov; nosiče zvukovo-obrazových záznamov;
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov.
16 - Firemné listiny; papierové propagačné materiály; prospekty.

(540) "OTEC V AKCII"
(731) MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;

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

5847-2006
27.7.2006
9, 16, 35, 38
9 - Magnetické nosiče údajov; nosiče zvukových
záznamov; nosiče zvukovo-obrazových záznamov;
audiovizuálne záznamové disky; programové vybavenie počítačov.
16 - Firemné listiny; papierové propagačné materiály; prospekty.
35 - Maloobchodná činnosť s magnetickými nosičmi údajov; maloobchodná činnosť s nosičmi
zvukových záznamov; maloobchodná činnosť
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov; maloobchodná činnosť s audiovizuálnymi záznamovými diskami; maloobchodná činnosť s programovým vybavením počítačov; maloobchodná činnosť so softvérom; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; reklama; zásielkové reklamné služby; spracovanie textov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných
alebo náborových textov.
38 - Televízne vysielanie; vysielanie káblovej televízie; satelitné vysielanie; spravodajské služby;
tlačové kancelárie; informačné kancelárie.

(540) "MAF STORY"
(731) MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5848-2006
27.7.2006
35, 39, 43
35 - Reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch (pre zákazníkov); zbieranie údajov do
počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
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39 - Podmorské záchranné práce; prenajímanie
plavidiel (člnov, lodí); prenájom potápačských
oblekov; prenájom potápačských zvonov; riadenie prieplavových vrát; riečna doprava; riečna
preprava; úschova lodí a člnov; uskladňovanie
plavidiel (člnov, lodí).
43 - Služby barov; bufety (rýchle občerstvenie);
hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne;
kaviarne; prevádzkovanie kempov; služby motelov; penzióny; poskytovanie prechodného ubytovania; prenájom prednáškových sál; prenájom
stoličiek, stolov, obrusov a sklených výrobkov;
prevádzkovanie hotelového ubytovania; príprava
a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (jedálne); rezervácia hotelov; rezervácia penziónov; rezervácia
prechodného ubytovania; samoobslužné reštaurácie; turistické ubytovne; ubytovacie kancelárie
(hotely, penzióny); ubytovanie (prenájom prechodného).

25 - Obuv všetkého druhu vrátane športovej patriacej do tejto triedy, všetky odevy, oblečenie,
športové oblečenie, textilné odevné doplnky patriace do tejto triedy vrátane pokrývky hlavy, rukavíc, športových rukavíc, spodnej bielizne, kúpacích odevov, pančuchových výrobkov, bielizeň
osobná, tiež pohlcujúca pot, odevnícky tovar
z elastických tkanín, odevy nepremokavé z voskovaného (naolejovaného) plátna, potníky, výstroj odevný pre cyklistov, kombinézy k vodným
lyžiam.
28 - Športové výrobky neobsiahnuté v iných triedach, lopty, puky a palice pre hokej, lopty a gule
na hranie, lopty gumové, lopty hracie všeobecne,
tiež z gumy alebo potiahnuté plsťou, lopty kopacie, loptičky (lopty) pre hry, loptičky tenisové,
duše do kopacích lôpt, palice golfové, lyže, oceľové skĺznice na lyže, upnutie na lyže, viazanie
na lyže, hrany lyží, vosk na lyže, zarážky (hrany)
na lyže, stierky na lyže, ochranné podušky pre
futbalistov, tenisové ukazovatele skóre (značkovacie stroje pre tenis), tenisové výbavy, lopty,
siete, súpravy, rakety a struny na výplet tenisových rakiet, telocvičné náradie, prístroje a nástroje, telocvičné prístroje na rozvíjanie/rozširovanie hrudníka, činky, gymnastické prístroje
a prístroje pre telesnú kultúru, telocvičné náradie,
nástroje alebo náčinie, prístroje na rozširovanie
pŕs, kukly, rukavice a fleurety šermiarske, biliar-

(540)

(731) FISH GATE s. r. o., Ventúrska 7, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Kán Vladimír, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5856-2006
28.7.2006
9, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 40
9 - Tachometre na bicykle, prístroje na meranie,
záznam a sčítanie vzdialeností, počítače pre bicykle, počítadlá vzdialeností, obleky potápačské, chrániče zubov, ochranné prilby, kombinézy ochranné
špeciálne pre letcov, okuliare proti oslneniu, okuliare ochranné alebo bezpečnostné, vesty záchranné plavecké, vesty korkové, batérie pre vreckové
svietidlá, buzoly.
12 - Bicykle a ich časti a výrobky pre bicykle,
ako aj ich súčasti, doplnky pre bicykle v tejto
triede, príslušenstvo a náhradné diely bicyklov,
bicykle motorové, vodné bicykle, detské člny
vrátane člnov motorových, člny - klzáky, člny
nafukovacie, člny nafukovacie zásobné (lodné
príslušenstvo), člny nákladné riečne, člny prievozné, pramice, duše na bicykle, sane na dopravu, tiež motorové, surfing (dosky na prevádzkovanie vodného športu) s motorom, sedačky bezpečnostné pre deti (prispôsobené vozidlu), kanoe,
kajaky, športové lode, turistické lode, pádla, veslá.
18 - Vaky (batohy, kabely, torby pre horolezcov,
turistov a lovcov, torby na chrbty, pre školákov,
ručné, plážové, nákupné, cestovné), kabely na
nosenie detí, tašky, peňaženky, cestovné kufre,
dáždniky, slnečníky, palice horolezecké, kožený
tovar neobsiahnutý v iných triedach.
20 - Spacie vaky na kempovanie, nafukovacie matrace, ležadlá skladacie, sedadlá, nábytok na záhradu, podložky na spanie (karimatky a alumatky), kolíky, kolíky drevené stanové, slamníky.
22 - Člnové povlaky, plachty, textilné hmoty
vláknité surové, stany, laná nekovové, laná bezpečnostné (zaisťovacie), laná horolezecké, laná
z plastických hmôt, laná žinkové a vláknité.
24 - Spacie vaky, textílie, tkaniny, textilné značky.
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dové tága a podložky, biliardové gule, stoly i kolky, krieda na biliardové tága, biliardy, kožtičky
na biliardové tága, korčule alebo kolieskové korčule, korčule s topánkami (kombinácia), golfové
bránky (ciele), golfové loptičky, vrecká na kriket
alebo golf, luky a lukostrelecké náčinie, rukavice
boxerské, rukavice na prevádzkovanie hier, rukavice odpaľovacie (odbíjacie) na prevádzkovanie hier, športov, technické zariadenia a prístroje
na zábavné účely, nádrže - bazény prenosné, stoly na salónny futbal, stoly na domáci futbal alebo
stolný tenis, surfing (dosky na prevádzkovanie
vodného športu) bez motora, terče, vypúšťacie
(vystreľovacie) zariadenia terčov na streľbu na
umelé holuby, počítacie zariadenia pre hry, harpúny (pušky na vystreľovanie) bez trhavín na
športové rybárčenie, navijaky rybárske, plaváky
pre rybolov, rybárske splávky, rybárske vlasce
a potreby pre rybolov na udicu, rybárske výrobky
a náčinie ako vnadidlá, prúty, šnúry, vlasce, bidlá
a sedle okrem sietí, detské hry, elektronické hry
bez obrazovky, bicykle nehybné trénovacie, kolobežky pre deti, kriketové vrecia, chrániče nôh
pre športovcov, puzdrá na kriket a golf, sane
športové, pretekárske, boby, šípky (hra), terče,
valce pre cyklistický tréning.
40 - Apretácia textílií, farbenie textílií, krajčírstvo,
úprava odevov, strihová služba, úprava a spracovanie textilu, vyšívanie.
(540)

(731) TAMOGA, s. r. o., Velká 2984/23, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210) 5857-2006
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(220) 28.7.2006
8 (511) 9, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 40
(511) 9 - Tachometre na bicykle, prístroje na meranie,
záznam a sčítanie vzdialeností, počítače pre bicykle, počítadlá vzdialeností, obleky potápačské, chrániče zubov, ochranné prilby, kombinézy ochranné
špeciálne pre letcov, okuliare proti oslneniu, okuliare ochranné alebo bezpečnostné, vesty záchranné plavecké, vesty korkové, batérie pre vreckové
svietidlá, buzoly.
12 - Bicykle a ich časti a výrobky pre bicykle,
ako aj ich súčasti, doplnky pre bicykle v tejto
triede, príslušenstvo a náhradné diely bicyklov, bicykle motorové, vodné bicykle, detské člny vrátane člnov motorových, člny - klzáky, člny nafukovacie, člny nafukovacie zásobné (lodné príslušenstvo), člny nákladné riečne, člny prievozné,
pramice, duše na bicykle, sane na dopravu, tiež
motorové, surfing (dosky na prevádzkovanie vodného športu) s motorom, sedačky bezpečnostné
pre deti (prispôsobené vozidlu), kanoe, kajaky,
športové lode, turistické lode, pádla, veslá.
18 - Vaky (batohy, kabely, torby pre horolezcov,
turistov a lovcov, torby na chrbty, pre školákov,
ručné, plážové, nákupné, cestovné), kabely na
nosenie detí, tašky, peňaženky, cestovné kufre,
dáždniky, slnečníky, palice horolezecké, kožený
tovar neobsiahnutý v iných triedach.

ky, krieda na biliardové tága, biliardy, kožtičky
na biliardové tága, korčule alebo kolieskové korčule, korčule s topánkami (kombinácia), golfové
bránky (ciele), golfové loptičky, vrecká na kriket
alebo golf, luky a lukostrelecké náčinie, rukavice
boxerské, rukavice na prevádzkovanie hier, rukavice odpaľovacie (odbíjacie) na prevádzkovanie hier, športov, technické zariadenia a prístroje
na zábavné účely, nádrže - bazény prenosné, stoly na salónny futbal, stoly na domáci futbal alebo
stolný tenis, surfing (dosky na prevádzkovanie
vodného športu) bez motora, terče, vypúšťacie
(vystreľovacie) zariadenia terčov na streľbu na
umelé holuby, počítacie zariadenia pre hry, harpúny (pušky na vystreľovanie) bez trhavín na
športové rybárčenie, navijaky rybárske, plaváky
pre rybolov, rybárske splávky, rybárske vlasce
a potreby pre rybolov na udicu, rybárske výrobky
a náčinie ako vnadidlá, prúty, šnúry, vlasce, bidlá
a sedle okrem sietí, detské hry, elektronické hry
bez obrazovky, bicykle nehybné trénovacie, kolobežky pre deti, kriketové vrecia, chrániče nôh
pre športovcov, puzdrá na kriket a golf, sane
športové, pretekárske, boby, šípky (hra), terče,
valce pre cyklistický tréning.
40 - Apretácia textílií, farbenie textílií, krajčírstvo,
úprava odevov, strihová služba, úprava a spracovanie textilu, vyšívanie.

20 - Spacie vaky na kempovanie, nafukovacie matrace, ležadlá skladacie, sedadlá, nábytok na záhradu, podložky na spanie (karimatky a alumatky),
kolíky, kolíky drevené stanové, slamníky.
22 - Člnové povlaky, plachty, textilné hmoty
vláknité surové, stany, laná nekovové, laná bezpečnostné (zaisťovacie), laná horolezecké, laná
z plastických hmôt, laná žinkové a vláknité.
24 - Spacie vaky, textílie, tkaniny, textilné značky.
25 - Obuv všetkého druhu vrátane športovej patriacej do tejto triedy, všetky odevy, oblečenie,
športové oblečenie, textilné odevné doplnky patriace do tejto triedy vrátane pokrývky hlavy, rukavíc, športových rukavíc, spodnej bielizne, kúpacích odevov, pančuchových výrobkov, bielizeň
osobná, tiež pohlcujúca pot, odevnícky tovar
z elastických tkanín, odevy nepremokavé z voskovaného (naolejovaného) plátna, potníky, výstroj odevný pre cyklistov, kombinézy k vodným
lyžiam.
28 - Športové výrobky neobsiahnuté v iných triedach, lopty, puky a palice pre hokej, lopty a gule
na hranie, lopty gumové, lopty hracie všeobecne,
tiež z gumy alebo potiahnuté plsťou, lopty kopacie, loptičky (lopty) pre hry, loptičky tenisové,
duše do kopacích lôpt, palice golfové, lyže, oceľové skĺznice na lyže, upnutie na lyže, viazanie
na lyže, hrany lyží, vosk na lyže, zarážky (hrany)
na lyže, stierky na lyže, ochranné podušky pre
futbalistov, tenisové ukazovatele skóre (značkovacie stroje pre tenis), tenisové výbavy, lopty,
siete, súpravy, rakety a struny na výplet tenisových rakiet, telocvičné náradie, prístroje a nástroje, telocvičné prístroje na rozvíjanie/rozširovanie hrudníka, činky, gymnastické prístroje
a prístroje pre telesnú kultúru, telocvičné náradie,
nástroje alebo náčinie, prístroje na rozširovanie
pŕs, kukly, rukavice a fleurety šermiarske, biliardové tága a podložky, biliardové gule, stoly i kol-

(540) FLEXIBO
(731) TAMOGA, s. r. o., Velká 2984/23, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5860-2006
28.7.2006
18, 24, 25, 35
18 - Kabelky, kabelkové rámy, peňaženky, kufre,
kufríky, diplomatické kufríky, aktovky, školské
tašky, plážové tašky, batohy, lodné kufre, torby,
plecniaky, dáždniky, slnečníky, cestovné obaly na
odevy, palice na podporu pri chôdzi, horolezecké
palice, koža, imitácie kože, usne ako surovina
alebo polotovar, kožené alebo kožou potiahnuté
škatule, kožené nite, šnúrky, kožené obloženia
nábytku, kožušinové pokrývky, kožušiny, náhubky, obojky pre zvieratá, postroje pre zvieratá,
opraty, kľúčenky z kože (kožená galantéria), poľovnícke tašky, vaky pre turistov, vrecká z kože
na balenie, vychádzkové palice.
24 - Látky na textilné využitie, textílie, tkaniny,
posteľné pokrývky a prikrývky, textilné tapety,
textílie na obuv, umývacie rukavice, umývacie
kožené rukavice, utierky na riad, textilné utierky,
obrúsky, látkové značky, bavlnené textílie, plátenná bielizeň, posteľná a stolová bielizeň, látky
s imitáciou kože, cestovné prikrývky, čalúnnické
látky, dverové závesy, gáza, závoj, látky z hodvábu, hrubé plátno, jutová látka, kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, moleskin ako textília,
sieťky proti moskytom, poťahy na nábytok, netkané textílie, obliečky na matrace, obliečky na
podušky, obliečky na vankúše, textilné obrúsky,
obrusy nie papierové, plachty, pleteniny, prikrývky, textilné podšívky, vlajky s výnimkou papierových, textilné vreckovky, záclonky, zástavy
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s výnimkou papierových, textilné alebo umelohmotné závesy.
25 - Konfekcia, odevy, oblečenie, obuv, detská
obuv, vysoká obuv, celé topánky, pracovná obuv,
papuče, bielizeň, bundy, boa, body, cyklistické
oblečenie, cylindre, čelenky, čiapky, chrániče uší
ako pokrývka hlavy, detská výbavička, textilné detské plienky, goliere, kabáty, kapucne, klobúky,
kombiné, kombinézy ako oblečenie, korzety, kostýmy, obleky, košele, kožušiny ako oblečenie,
krátke kabátiky, peleríny, krátke kabáty s kapucňou, krátke nohavice jazdecké alebo spodné, kravaty, kúpacie plášte, manžety ako časti odevov,
náprsenky, nohavice, opasky, pančuchy, pančuškové nohavice, pánske spodky, papuče, plášte,
plavky, plážová obuv, plážové oblečenie, obuv
a plášte na kúpanie, pleteniny ako oblečenie, oblečenie z imitácie kože, kožené rukavice ako odev,
podprsenky, pokrývky hlavy, ponožky, pracovné
plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká, spodničky, sukne, šály, šaty, šatky, šerpy, tielka, potníky,
tričká, vesty, uniformy, vrchné ošatenie, zástery,
závoje, zvrchníky, župany, vrecká na odevy, gymnastické dresy, maškarné kostýmy, šilty na pokrývky hlavy, celé topánky, galoše, podpätky,
sandále, šnurovacie topánky, športová obuv.

35 - Maloobchodné služby v oblasti odevov, obuvi, textilu, textilných výrobkov, galantérie, kožušín, podlahových krytín, ozdôb a doplnkov pre
textil, maloobchodné služby v oblasti obalových
materiálov, papiernictva, čistiacich prostriedkov,
drogérie, farieb a lakov, služby super- a hypermarketov, kancelárie zaoberajúce sa dovozom
a vývozom, poradenstvo v obchodnej činnosti,
obchodné alebo podnikateľské informácie, aranžovanie výkladov, organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov, predvádzanie tovaru, reklama, sprostredkovanie uvedených
slu-žieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom,
predovšetkým s uvedenými tovarmi.
(540)

(731) Uríček Peter, Nerudova 6, 917 01 Trnava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

(540)

5861-2006
28.7.2006
41
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, kolokvií, sympózií, odborné školenie, organizovanie vzdelávania v oblasti zdravotníctva
a sociálnej práce, vzdelávacie programy, publikačná činnosť, vydávanie kníh, časopisov, odborných textov, štúdií a výskumných prác, informácie o výchove a vzdelávaní, organizovanie vzdelávacích výstav, pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania), praktický výcvik (ukážky), skúšanie (pedagogická činnosť),
vyučovanie.
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(591) červená, biela, žltá, ružová, hnedá
(731) Šramko Miron, prof. MUDr., DrSc., Strmé sady 18,
840 42 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

5873-2006
1.8.2006
37, 39, 43
37 - Opravy dopravných prostriedkov (autobusov,
automobilov, nákladných vozidiel), údržba dopravných prostriedkov, opravy pneumatík, sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Autobusová doprava, informácie o preprave,
osobná doprava, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách, organizovanie
ciest, organizovanie exkurzií, organizovanie okružných výletov, poskytovanie pomoci pri doprave,
prenájom dopravných prostriedkov, nosenie ba-

tožín, prenájom garáží, prenájom miesta na parkovanie, doručovacie služby, kuriérske služby,
rezervácia (v doprave), rezervácia miesteniek na
cestovanie, služby v doprave a v preprave, sprevádzanie turistov, turistické prehliadky, preprava
turistov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania, organizovanie výletov, sprostredkovanie
uvedených služieb, sprostredkovanie prepravy.
43 - Služby cestovných kancelárií v oblasti ubytovania a stravovacích služieb, sprostredkovanie
uvedených služieb.
(540)

(591) zelená, oranžová
(731) Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť (v skratke SAD Bratislava, a.s.),
Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;

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

5875-2006
1.8.2006
32, 33, 34
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak, šnupavý tabak, žuvací tabak; cigarety; cigarety obsahujúce cigaretové náhradky s výnimkou cigariet na lekárske účely; cigary, krátke
cigary; potreby pre fajčiarov; absorpčný papier
do fajok; zväzky cigaretových papierikov; byliny
na fajčenie; cigaretové filtre, cigaretové násadce
a cigaretové násadky s výnimkou násadcov a násadiek z drahých kovov; cigaretové náustky; ci-
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garetový papier; vreckové strojčeky na krútenie
cigariet; čistič na fajky; držiaky na zápalky s výnimkou držiakov z drahých kovov; fajky; cigaretové filtre; kazety a tabatierky na cigarety a cigary s výnimkou kaziet a tabatierok z drahých kovov; kresadlá; náustky na cigaretové špičky;
orezávače na cigarové špičky (kutery); popolníky
s výnimkou popolníkov z drahých kovov; stojany
na fajky; škatuľka na cigary udržujúca vlhkosť;
cigaretové špičky; dózy na tabak s výnimkou dóz
z drahých kovov; vrecúška na tabak; zápalkové
škatuľky s výnimkou škatuliek z drahých kovov;
zápalky; zapaľovače pre fajčiarov; zásobníky s plynom do zapaľovačov.

zových záznamov, sprostredkovanie uvedených
služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom,
predovšetkým s uvedeným tovarom, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Vydávanie časopisov, novín, kníh, periodík,
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo
náborových, on-line vydávanie časopisov, novín
a kníh v elektronickej forme, vydávanie a edícia
elektronicky reprodukovateľných textov, výroba
audiovizuálnych programov, služby v oblasti zábavy a kultúrnych podujatí, filmová a fotografická tvorba, vzdelávanie, školenia, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav,
organizovanie plesov, športových súťaží, živých
vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo
televíznych programov, zábava, sprostredkovanie
uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí a internetu.

(540)

(591) zlatá, čierna, biela, červená
(731) EUROTABACCO, spol. s r. o., Mostná 6, 821 07
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(540)

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

5876-2006
2.8.2006
9, 16, 35, 41
9 - Elektronické časopisy, informačné produkty
na magnetických a optických nosičoch, elektronické informačné katalógy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe stiahnuté z telekomunikačnej siete, magnetické a optické nosiče údajov, záznamové disky, CD disky, DVD disky, videokazety, nosiče zvukových záznamov
a zvukovo-obrazových záznamov, počítače, počítačové súčasti a nahrané programy, nahraný softvér, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete.
16 - Periodická a neperiodická tlač a publikácie,
periodiká, časopisy, noviny, knihy, brožúry, tlačivá, plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, ročenky, fotografie, firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, grafické
reprodukcie, informačné produkty na papierových nosičoch, letáky, databázy na papierových
nosičoch, tlačené reklamné a úžitkové manuály,
papierové vlajky, pútače z papiera alebo lepenky,
kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papiernický tovar, albumy, atlasy, formuláre, predmety z kartónu.
35 - Maloobchodná činnosť s tlačovinami, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely,
reklama, reklamné činnosti, on-line reklama na
počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, prieskum trhu, prieskum vzťahov s verejnosťou, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači,
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, obchodné alebo podnikateľské informácie,
maloobchodná činnosť s nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov alebo zvukovo-obra-

(591) modrá, červená, biela
(731) SAMEDI, s. r. o., Račianska 20, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5877-2006
2.8.2006
9, 16, 35, 41
9 - Elektronické časopisy, informačné produkty
na magnetických a optických nosičoch, elektronické informačné katalógy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe stiahnuté z telekomunikačnej siete, magnetické a optické nosiče údajov, záznamové disky, CD disky, DVD disky, videokazety, nosiče zvukových záznamov
a zvukovo-obrazových záznamov, počítače, počítačové súčasti a nahrané programy, nahraný softvér, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete.
16 - Periodická a neperiodická tlač a publikácie,
periodiká, časopisy, noviny, knihy, brožúry, tlačivá, plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, ročenky, fotografie, firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, grafické reprodukcie, informačné produkty na papierových
nosičoch, letáky, databázy na papierových nosičoch, tlačené reklamné a úžitkové manuály, papierové vlajky, pútače z papiera alebo lepenky,
kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papiernický tovar, albumy, atlasy, formuláre, predmety
z kartónu.
35 - Maloobchodná činnosť s tlačovinami, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely,
reklama, reklamné činnosti, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, prieskum trhu, prieskum vzťahov s verejnos-
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ťou, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch,
obchodné alebo podnikateľské informácie, maloobchodná činnosť s nosičmi údajov, s nosičmi
zvukových záznamov alebo zvukovo-obrazových záznamov, sprostredkovanie uvedených
služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom,
predovšetkým s uvedeným tovarom, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Vydávanie časopisov, novín, kníh, periodík,
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo
náborových, on-line vydávanie časopisov, novín
a kníh v elektronickej forme, vydávanie a edícia
elektronicky reprodukovateľných textov, výroba
audiovizuálnych programov, služby v oblasti zábavy a kultúrnych podujatí, filmová a fotografická tvorba, vzdelávanie, školenia, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav,
organizovanie plesov, športových súťaží, živých
vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo
televíznych programov, zábava, sprostredkovanie
uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
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nický tovar, albumy, atlasy, formuláre, predmety
z kartónu.
35 - Maloobchodná činnosť s tlačovinami, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely,
reklama, reklamné činnosti, on-line reklama na
počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov, prieskum trhu, prieskum vzťahov s verejnosťou, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači,
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, obchodné alebo podnikateľské informácie,
maloobchodná činnosť s nosičmi údajov, s nosičmi zvukových záznamov alebo zvukovo-obrazových záznamov, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom, poskytovanie
a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
41 - Vydávanie časopisov, novín, kníh, periodík,
vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo
náborových, on-line vydávanie časopisov, novín
a kníh v elektronickej forme, vydávanie a edícia
elektronicky reprodukovateľných textov, výroba
audiovizuálnych programov, služby v oblasti zábavy a kultúrnych podujatí, filmová a fotografická tvorba, vzdelávanie, školenia, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav,

(540)
organizovanie plesov, športových súťaží, živých
vystúpení, zverejňovanie textov iných ako reklamných, knižnice, výroba rozhlasových alebo
televíznych programov, zábava, sprostredkovanie
uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.

(591) zelená, červená, biela
(731) SAMEDI, s. r. o., Račianska 20, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(540)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5878-2006
2.8.2006
9, 16, 35, 41
9 - Elektronické časopisy, informačné produkty
na magnetických a optických nosičoch, elektronické informačné katalógy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe stiahnuté z telekomunikačnej siete, magnetické a optické nosiče údajov, záznamové disky, CD disky, DVD disky, videokazety, nosiče zvukových záznamov
a zvukovo-obrazových záznamov, počítače, počítačové súčasti a nahrané programy, nahraný softvér, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete.
16 - Periodická a neperiodická tlač a publikácie,
periodiká, časopisy, noviny, knihy, brožúry, tlačivá, plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, ročenky, fotografie, firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, grafické
reprodukcie, informačné produkty na papierových nosičoch, letáky, databázy na papierových
nosičoch, tlačené reklamné a úžitkové manuály,
papierové vlajky, pútače z papiera alebo lepenky,
kancelárske potreby s výnimkou nábytku, papier-

(591) červená, biela
(731) SAMEDI, s. r. o., Račianska 20, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

(540)

5881-2006
2.8.2006
3
3 - Parfumy, toaletné vody; gély, kúpeľové a sprchové soli, nie na lekárske účely; toaletné mydlá,
telové dezodoranty; kozmetické prípravky, najmä
krémy, mlieka, pleťové vody, gély a púdre na
tvár, telo a ruky; prípravky na starostlivosť o pleť
pri a po opaľovaní (kozmetické prípravky); mejkapy; šampóny; gély, spreje, peny a balzamy na
úpravu vlasov a starostlivosť o vlasy; laky na
vlasy; farby a odfarbovacie prípravky na vlasy;
prípravky na trvalé zvlnenie a skučeravenie vlasov; esenciálne oleje na osobné použitie.

STARAJ SA O SEBA
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(731) LABORATOIRE GARNIER & CIE, 281, Rue
Saint-Honoré, 75008 Paris, FR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

5911-2006
9.8.2006
9, 38, 41, 42
9 - Počítače; programy na počítačové hry; počítačový softvér.
38 - Počítačová komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; poskytovanie
užívateľského prístupu do svetovej počítačovej
siete; prenosy správ alebo obrázkov pomocou
počítačov; elektronická pošta.
41 - Vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových stránok
(webstránok) pre zákazníkov; počítačové programovanie; hosťovanie na počítačových stránkach (webstránkach); vytváranie a udržiavanie
počítačových stránok ( Web) pre zákazníkov;
prenájom počítačového softvéru; tvorba softvéru;
návrh počítačových systémov.

(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

5979-2006
25.8.2006
32
32 - Ovocné šťavy, nápoje obsahujúce ovocné šťavy.

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

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

5980-2006
28.8.2006
1
1 - Letná a zimná kvapalina do ostrekovačov motorových vozidiel, čistiace prostriedky na automobily, nemrznúce zmesi.

(540)

(540) Atlantis
(731) Atlantis Systems, s. r. o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava, SK;
(731) Jaroslav Flendrovský, FEMOTO, Myslenická 1,
902 01 Pezinok, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5976-2006
24.8.2006
9, 16, 35, 36, 38, 42
9 - Elektrické, elektronické, optické, meracie, signalizačné a kontrolné prístroje a nástroje, prístroje
na vyučovanie (pokiaľ sú obsiahnuté v tejto triede); prístroje na záznam, prenos, spracovanie
a reprodukciu zvuku, obrazu alebo dát; strojovo
poháňané nosiče dát, najmä magnetické, elektronické a optické nosiče dát na záznam, reprodukciu, prenos a spracovanie zvuku, obrazu alebo dát;
predajné automaty a mechanizmy prístrojov na
mince; prístroje na spracovanie dát a počítače.
16 - Tlačiarenské tovary, najmä potlačené a/alebo
razené karty z kartónu alebo plastu; učebné a vyučovacie pomôcky (s výnimkou prístrojov); kancelárske potreby (s výnimkou nábytku).
35 - Reklama a vedenie podniku; služby databáz,
najmä zber a poskytovanie dát; služby databáz,
najmä prevádzkovanie databáz; služby databáz,
najmä zber a systematizácia informácií.
36 - Finančné služby; služby nehnuteľností.
38 - Telekomunikácie; prevádzka a prenájom telekomunikačných zariadení, najmä pre rozhlas
a televíziu; služby databáz, najmä prenos informácií služby databáz, najmä sprostredkovanie
a prenájom prístupového času k databáze.
42 - Programovanie počítačov; služby prenájmu
vzťahujúce sa na zariadenie na spracovanie dát
a počítače; projektové štúdie a plánovacie služby
vzťahujúce sa na telekomunikačné zariadenia.

(540) "T-Mobile jednoducho bližšie"
(731) Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53113 Bonn, DE;

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

5981-2006
28.8.2006
1
1 - Letná a zimná kvapalina do ostrekovačov motorových vozidiel, čistiace prostriedky na automobily, nemrznúce zmesi.

(540)

(731) Jaroslav Flendrovský, FEMOTO, Myslenická 1,
902 01 Pezinok, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

5993-2006
30.8.2006
9, 16, 35, 38, 41, 42
9 - Meteorologické prístroje; prístroje a zariadenia vedecké a nautické; barometre; buzoly; kompasy; ďalekohľady; elektronické slovníky; elektronické informačné tabule; meracie pomôcky,
prístroje a zariadenia; monitorovacie prístroje
a programy; počítačové hry; počítačové programy; satelitné navigačné prístroje; periférne zariadenia počítačov; slnečné okuliare; solárne články; sonary; ultrazvukové lokátory; snímače teploty; indikátory vetra; vlhkomery.
16 - Knihy; noviny; kalendáre; mapy; periodiká;
príručky; prospekty; tlačoviny.
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35 - Obchodná činnosť; reklama; obchodné alebo
podnikateľské informácie; zbieranie údajov do
počítačových databáz.
38 - Distribúcia a publikovanie dát, správ a obrazových informácií prostredníctvom telekomunikačných sietí - internet; elektronická pošta; televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; satelitné
a terestriálne vysielanie; káblové televízne vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami.
41 - Výroba rozhlasových a televíznych programov; tvorba videofilmov; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie lotérií; poskytovanie elektronických publikácií on-line; vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme.
42 - Meteorologické informácie; meteorologické
služby, predpovede počasia; počítačové programovanie; aktualizovanie počítačových programov;
vytváranie a udržiavanie internetových (web) stránok; obnovovanie počítačových databáz; výskum
a vývoj nových výrobkov.
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(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

6124-2006
3.10.2006
16, 39, 41
16 - Papierové štítky, oznamy, informačné a reklamné pevné lístky, kalendáre, katalógy, mapy,
geografické mapy, brožúry, etikety s výnimkou
textilných, plagáty, pohľadnice, pečiatky, ročenky, komiksy, obrazy (maľby), tabule na zapichovanie a zasúvanie oznamov a pevných lístkov.
39 - Turistické kancelárie s výnimkou kancelárií
poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania;
poskytovanie a uchovávanie turistických informácií o regiónoch Slovenska vrátane informácií
o hoteloch, reštauráciách, autoservisoch, čerpacích staniciach, nákupných centrách a obchodoch;
sprevádzanie turistov; turistické prehliadky, organizovanie okružných výletov.
41 - Informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy, zverejňovanie textov okrem reklamných.

(540)

(591) modrá
(731) OMEGA PLUS, spol. s r. o., Jelšová 11, 831 01
Bratislava, SK;

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

6000-2006
31.8.2006
z-312185
19.6.2006
PL
3, 5
3 - Prípravky na starostlivosť a hygienu úst, zubov, hrdla, ďasien a ústnej dutiny, vyplachovacie
prípravky na prevenciu zubného kameňa a kazov,
zubné čistiace prípravky, prípravky na starostlivosť o zuby, zubné púdre, zubné pasty, ústne vody, ústne spreje, zubné gély, fluór gély, fluoritové ústne vody, čistiace púdre, farbiace tablety na
zubný kameň.
5 - Liečivé prípravky na starostlivosť a hygienu
úst, zubov, hrdla, ďasien a ústnej dutiny, vyplachovacie prípravky na prevenciu zubného kameňa a kazov, zubné čistiace prípravky, prípravky
na starostlivosť o zuby, zubné púdre, zubné pasty, ústne vody, ústne spreje, zubné gély, fluór gély, fluoritové ústne vody, čistiace púdre, farbiace
tablety na zubný kameň; prípravky na preventívne ošetrovanie zubov a ďasien, žuvacie tablety na
starostlivosť o zuby, čistiace a ošetrujúce výrobky, tiež s dezinfekčným účinkom, na umelé zuby,
umelé vyrovnávače zubov a mostíky, lepiace prípravky na umelé zuby, lepiace púdre.

(540)

(591) biela, červená
(731) The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US;

(591) čierna, zelená, červená, šedá
(731) DEKO plus, s. r. o., Vígľašská 10, 851 06 Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6287-2006
31.10.2006
35, 38, 42
35 - Lepenie plagátov; marketingové štúdie; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie
údajov do počítačových databáz; predvádzanie
(služby modeliek) na reklamné účely a podporu
predaja; prenájom reklamného času vo všetkých
komunikačných médiách; prenájom reklamných
materiálov, prenájom reklamných priestorov; reklama; reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov
zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky);
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; rozhlasová reklama; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov; televízna reklama; vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); vylepovanie plagátov; distribúcia vzoriek;
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom.
38 - Vysielanie káblovej televízie; elektronická
pošta; telefónna komunikácia; komunikácia prostredníctvom mobilných telefónov; počítačová komunikácia; posielanie správ; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete; prenájom telefónov; prenájom teleko-
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munikačných prístrojov; prenos faxom; prenos
signálu pomocou satelitu; prenosy správ faxmi;
rozhlasové vysielanie.
42 - Aktualizovanie počítačových programov; hosťovanie na počítačových stránkach (webstránkach); inštalácia počítačových programov; návrh
počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov.

trické konektory a spojky, vysielače elektronických signálov, prístroje a nástroje vedecké, navigačné, elektrické, fotografické, kinematografické, optické, signalizačné, kontrolné, záchranné,
elektrické akumulátory, antény, hasiace prístroje,
elektrické hlásiče, CD disky, DVD disky, monitory, meracie prístroje, meradlá, radary; svetelné
alebo mechanické signalizačné panely.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi, reklama, predvádzanie tovaru, zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom, zbieranie
údajov do počítačových databáz, maloobchod
s tovarmi v uvedených triedach.
37 - Údržba a opravy bezpečnostných schránok,
odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení,
inštalácia a opravy poplašných systémov proti
vlámaniu, inštalácia a opravy poplašných hlásičov.
39 - Doprava, doručovanie a skladovanie.
42 - Projektovanie a vyhotovovanie plánov ochrany objektov, projektovanie, vývoj zabezpečovacích elektrických, elektronických alebo mechanických systémov, zariadení, prístrojov a nástrojov, vývoj poplašných systémov a zariadení slúžiacich na ochranu majetku a objektov, inžinierske revízie zabezpečovacích systémov slúžiacich
na ochranu majetku a objektov, prenájom počítačov a počítačového príslušenstva, inštalácia počítačových programov, počítačové programovanie,
tvorba softvéru, návrh a analýza počítačových
systémov, zhotovovanie kópií počítačových
programov, servis a aktualizovanie počítačových
programov, obnovovanie počítačových programov, výskum a vývoj v oblasti softvéru
a hardvéru, prenájom počítačového softvéru, poskytovanie a distribúcia licencií k právam duševného vlastníctva predovšetkým k počítačovým
programom so súhlasom autora, štúdie technických projektov, poskytovanie a sprostredkovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
45 - Bezpečnostné služby na ochranu majetku,
poradenstvo v oblasti bezpečnosti a strážnych
služieb, prenájom zabezpečovacích zariadení,
prevádzkovanie zabezpečovacieho systému, prevádzkovanie poplachového systému alebo ústrednej zabezpečovacej signalizácie, sledovanie alarmov proti krádeži, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.

(540)

(591) zelená, biela
(731) HPG, s. r. o., Sliačska 32, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Krajčí Martin, Mgr., Bratislava, SK;

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

6359-2006
15.11.2006
6, 9, 35, 37, 39, 42, 45
6 - Bezpečnostné schránky; kovové signalizačné
panely s výnimkou svetelných a mechanických;
kovové skrinky, debny.
9 - Detektory, detektory dymu a plynu, diaľkové
ovládače, elektrické, elektronické alebo elektromechanické zabezpečovacie systémy, ochranné
bezpečnostné siete, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, zariadenia proti krádežiam a nežiaducemu vniknutiu, pozorovacie prístroje, nástroje, prístroje a zariadenia na meranie, váženie,

kontrolu a zisťovanie elektrických, rádiokomunikačných a akustických signálov, prístroje na prenos, reprodukciu, spracovanie, kontrolu alebo záznam zvuku, dát alebo obrazu, audio- a videoprijímače, snímače a skenery ako zariadenia na spracovanie údajov, zariadenia a snímače na kontrolu, meranie tepla, tlaku, dymu, vibrácií, pohybu,
zmeny elektrického napätia, vlhkosti a rýchlosti
prúdu vzduchu, snímače rozbitia skla, lasery s výnimkou laserov na lekárske účely, elektrické zariadenia na diaľkovú kontrolu priemyselných
operácií a elektrických systémov, kontrolné a regulačné elektrické prístroje, elektricky ohradené
priestory, fotoelektrické bunky, elektrické hlásiče, zvukové a svetelné poplašné zariadenia, automatické časové spínače, elektrické automatické
zatvárače dverí, zvončeky ako poplašné zariadenia, elektromagnetické zámky, kódové zámky,
snímače otvárania dverí, kamery a kamerové systémy, mikrofóny a mikrofónové systémy, odrušovače (elektrotechnika), monitorovacie počítačové programy, počítačový softvér pre zabezpečovacie systémy a zariadenia, počítačové programy nahrané na magnetických alebo iných nosičoch, počítače, počítačové servery, počítačové
programy stiahnuté z telekomunikačnej siete, zariadenia na spracovanie údajov, záznamové disky, čítacie zariadenia (informatika), čítače čiarových kódov, čipy (mikroprocesorové doštičky),
magnetické identifikačné karty, kódované magnetické hry, magnetické nosiče údajov, pamäťové
a mikroprocesorové karty v počítačoch, elektrické káble, koaxiálne káble, káble s optickými
vláknami, ochranné zariadenia proti prepätiu, elek-

(540)

(731) SKY CONTROL, s. r. o., Lomnická 27, 841 10
Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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Zverejnené prihlášky ochranných známok vzniknuté premenou prihlášok
ochranných známok spoločenstva
„Účinky prihlášok ochranných známok a zapísaných ochranných známok vzniknutých premenou prihlášok ochranných známok spoločenstva a ochranných známok spoločenstva s dátumom podania, priority a seniority pred dňom prístupu Slovenskej
republiky k EÚ nastávajú na území SR dňom 1. 5. 2004.“

(210)
411-2006

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

411-2006
6.2.2004
9
9 - Počítačový softvér používaný na situačné plánovanie, zákaznícku podporu, správu vozových
parkov, geografické informačné systémy, dopravné plánovanie, domácu zábavu, vzdelávacie a podnikateľské aplikácie; počítačové programy na vyhľadávanie, zobrazovanie, prehliadanie a analyzovanie geografických a dopravných informácií
a vytváranie užívateľských máp a na zobrazovanie geografických a dopravných informácií, počítačové programy na používanie v dopravnom
plánovaní a na vytváranie pokynov na riadenie
vozidiel; a počítačové programy používané na
sledovanie pohybu vozidiel pomocou GPS.

(540) AUTOROUTE
(641) 003651478, 6.2.2004
(731) MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1636-95
1637-95
1653-95
1654-95
1656-95
3429-96
2225-2001
2226-2001
3141-2001
1744-2003
891-2004
1230-2004
1460-2004
1461-2004
1465-2004
1466-2004
1921-2004
2086-2004
3292-2004
774-2005
779-2005
788-2005
789-2005
792-2005
793-2005
866-2005
882-2005
883-2005
884-2005
996-2005
1107-2005
1184-2005
1235-2005
1328-2005
1372-2005
1384-2005
1520-2005
1550-2005
1576-2005
1728-2005
1746-2005
1759-2005
1760-2005
1798-2005
1801-2005
1834-2005
1844-2005
1845-2005
1862-2005
1880-2005
1882-2005
1883-2005
1884-2005
1893-2005
1895-2005
1896-2005
1897-2005
1898-2005
1899-2005
1901-2005
1902-2005
1909-2005
1911-2005

215866
215867
215868
215869
215870
215864
215557
215558
215559
215857
215848
215849
215854
215859
215858
215855
215860
215699
215704
215560
215561
215562
215563
215564
215565
215566
215567
215568
215569
215570
215850
215571
215572
215573
215574
215575
215576
215577
215578
215579
215580
215581
215582
215583
215584
215585
215586
215587
215588
215589
215590
215591
215592
215593
215594
215595
215596
215597
215598
215707
215599
215600
215601

1914-2005
1915-2005
1916-2005
1917-2005
1919-2005
1920-2005
1921-2005
1927-2005
1928-2005
1929-2005
1934-2005
1936-2005
1938-2005
1945-2005
1947-2005
1948-2005
1949-2005
1972-2005
1973-2005
1976-2005
2002-2005
2003-2005
2007-2005
2009-2005
2011-2005
2012-2005
2019-2005
2020-2005
2021-2005
2022-2005
2023-2005
2026-2005
2028-2005
2030-2005
2031-2005
2032-2005
2038-2005
2039-2005
2042-2005
2043-2005
2045-2005
2046-2005
2049-2005
2050-2005
2051-2005
2052-2005
2068-2005
2080-2005
2081-2005
2101-2005
2103-2005
2104-2005
2105-2005
2110-2005
2117-2005
2119-2005
2137-2005
2138-2005
2148-2005
2151-2005
2155-2005
2159-2005
2162-2005

215602
215847
215603
215604
215605
215606
215607
215608
215708
215709
215710
215711
215712
215851
215713
215714
215715
215609
215610
215611
215612
215613
215614
215615
215616
215617
215618
215619
215620
215621
215622
215623
215624
215625
215626
215627
215628
215542
215629
215630
215631
215632
215633
215634
215635
215636
215637
215638
215639
215640
215641
215642
215643
215644
215645
215646
215647
215648
215649
215650
215651
215652
215653

2163-2005
2164-2005
2165-2005
2166-2005
2167-2005
2168-2005
2169-2005
2170-2005
2171-2005
2172-2005
2173-2005
2174-2005
2175-2005
2176-2005
2186-2005
2188-2005
2196-2005
2197-2005
2198-2005
2199-2005
2200-2005
2301-2005
2302-2005
2303-2005
2305-2005
2342-2005
2343-2005
2344-2005
2359-2005
2360-2005
2366-2005
2380-2005
2386-2005
2388-2005
2396-2005
2399-2005
2400-2005
2403-2005
2404-2005
2417-2005
2419-2005
2420-2005
2421-2005
2422-2005
2423-2005
2426-2005
2427-2005
2428-2005
2429-2005
2430-2005
2433-2005
2436-2005
2437-2005
2438-2005
2444-2005
2445-2005
2447-2005
5569-2005
5570-2005
5571-2005
5629-2005
5630-2005
5631-2005

215654
215655
215656
215657
215658
215659
215660
215661
215662
215663
215664
215665
215666
215667
215668
215716
215717
215718
215719
215720
215721
215669
215670
215671
215672
215722
215723
215724
215673
215674
215675
215676
215677
215678
215679
215680
215681
215682
215683
215725
215726
215727
215728
215729
215730
215731
215732
215733
215734
215735
215737
215738
215739
215740
215741
215742
215743
215684
215744
215745
215746
215747
215748

5644-2005
5827-2005
5867-2005
5893-2005
5940-2005
5958-2005
5963-2005
6004-2005
6094-2005
6111-2005
6132-2005
6133-2005
6134-2005
6135-2005
6140-2005
6141-2005
6142-2005
6143-2005
6144-2005
6145-2005
6146-2005
6147-2005
6148-2005
6150-2005
6208-2005
6209-2005
6210-2005
6211-2005
6213-2005
6214-2005
6218-2005
6219-2005
6249-2005
6250-2005
6256-2005
6258-2005
6259-2005
6270-2005
6285-2005
6314-2005
6319-2005
6320-2005
6321-2005
6322-2005
6323-2005
6325-2005
6329-2005
6330-2005
6351-2005
6353-2005
6354-2005
6356-2005
6357-2005
6361-2005
6362-2005
6363-2005
6371-2005
6372-2005
6373-2005
6374-2005
6375-2005
6376-2005
6377-2005

215749
215750
215751
215752
215753
215754
215755
215756
215757
215758
215759
215760
215761
215762
215763
215764
215765
215766
215767
215768
215769
215770
215771
215685
215772
215773
215774
215775
215776
215777
215778
215779
215780
215781
215782
215783
215784
215785
215786
215787
215788
215789
215790
215791
215792
215793
215794
215795
215796
215797
215798
215799
215800
215801
215802
215803
215804
215805
215806
215807
215808
215809
215810
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(210)

(111)

6378-2005
6379-2005
6380-2005
6383-2005
6387-2005
6388-2005
6389-2005
6390-2005
6391-2005
6392-2005
6393-2005
6395-2005
6396-2005
6397-2005
6400-2005

215811
215812
215813
215814
215815
215816
215817
215818
215819
215820
215821
215822
215823
215824
215825

(210)
6401-2005
6402-2005
6403-2005
6404-2005
6406-2005
6407-2005
6408-2005
6409-2005
6410-2005
6411-2005
6412-2005
54-2006
55-2006
58-2006
63-2006

(111)
215826
215827
215828
215829
215830
215831
215832
215833
215834
215835
215836
215686
215687
215688
215689

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

215542
9.11.2006
3.11.2015
2039-2005
3.11.2005
3.8.2006
Arpáš Peter, Ing., Koncová 18, 971 01 Prievidza,
SK;

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

215543
9.11.2006
30.3.2016
612-2006
30.3.2006
3.8.2006
MARTINA SLOVAKIA, s. r. o., Ľudovíta Okánika 2, 949 01 Nitra, SK;

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

215544
9.11.2006
2.5.2016
822-2006
2.5.2006
3.8.2006
KOMPAVA, s. r. o., Piešťanská 1202/44, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, SK;

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

215545
9.11.2006
31.5.2016
1032-2006
31.5.2006
3.8.2006
PROCTUM, spol. s r. o., Kolárska 8, 811 06 Bratislava, SK;

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

215546
9.11.2006
12.6.2016
1111-2006
12.6.2006
3.8.2006

(210)

(111)

64-2006
65-2006
66-2006
67-2006
68-2006
70-2006
157-2006
158-2006
265-2006
268-2006
269-2006
270-2006
272-2006
274-2006
612-2006

215690
215837
215838
215839
215840
215841
215842
215843
215691
215692
215693
215844
215845
215846
215543

(210)
822-2006
1032-2006
1111-2006
1141-2006
5445-2006
5558-2006
5584-2006
5589-2006
5615-2006
5616-2006
5617-2006
5698-2006
5724-2006
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(111)
215544
215545
215546
215547
215548
215549
215550
215551
215552
215553
215554
215555
215556

(732) TANAX, a. s., Partizánska 73, 957 11 Bánovce
nad Bebravou, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

215547
9.11.2006
15.6.2016
1141-2006
15.6.2006
3.8.2006
TANAX, a. s., Partizánska 73, 957 11 Bánovce
nad Bebravou, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215548
9.11.2006
20.4.2016
5445-2006
20.4.2006
3.8.2006
Staňo Roman, Čierne 317, 023 13 Čierne, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

215549
9.11.2006
19.5.2016
5558-2006
19.5.2006
3.8.2006
Trenčianske minerálne vody, a. s., Jašíkova 2,
821 03 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215550
9.11.2006
24.5.2016
5584-2006
24.5.2006
3.8.2006
McCarter a. s., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, SK;
Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215551
9.11.2006
25.5.2016
5589-2006
25.5.2006
3.8.2006
Technopol Servis, a.s., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

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

215552
9.11.2006
26.5.2016
5615-2006
26.5.2006
3.8.2006
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215553
9.11.2006
26.5.2016
5616-2006
26.5.2006
3.8.2006
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215554
9.11.2006
26.5.2016
5617-2006
26.5.2006
3.8.2006
SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

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

215555
9.11.2006
13.6.2016
5698-2006
13.6.2006
3.8.2006
KINEX a. s., 1. mája 71/36, 014 83 Bytča, SK;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

215556
9.11.2006
16.6.2016
5724-2006
16.6.2006
3.8.2006
Kaliarik Bohuš, Ing., Dolnočermánska 99, 949 01
Nitra, SK; Suško Michal, Mgr., Trieda A. Hlinku 45,
949 01 Nitra, SK; Iványi Peter, Dlhá 814/3, 949 01
Nitra, SK;
(740) Dolanská Elena, RNDr., Bratislava, SK;

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

215557
9.11.2006
23.7.2011
2225-2001
23.7.2001
3.8.2006
Visicom s. r. o., Vyšehradská 23, 851 06 Bratislava, SK;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

215558
9.11.2006
23.7.2011
2226-2001
23.7.2001
3.8.2006
Visicom s. r. o., Vyšehradská 23, 851 06 Bratislava, SK;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215559
9.11.2006
24.10.2011
3141-2001
24.10.2001
3.8.2006
CET 21 spol. s r. o., V jámě 12, 111 21 Praha, CZ;
Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

215560
9.11.2006
25.4.2015
774-2005
25.4.2005
3.8.2006
VANAPO, s. r. o., Festivalová 802/9, 089 01
Svidník, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

215561
9.11.2006
25.4.2015
779-2005
25.4.2005
3.8.2006
BTR TRADE, spol. s r. o., Coboriho 2, 949 01
Nitra, SK;
(740) Nguyen Viet Thai, Ing., Nitra, SK;

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

215562
9.11.2006
26.4.2015
788-2005
26.4.2005
3.8.2006
SAMGAL, s. r. o., Družstevná 679, 916 01 Stará
Turá, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215563
9.11.2006
26.4.2015
789-2005
26.4.2005
3.8.2006
SAMGAL, s. r. o., Družstevná 679, 916 01 Stará
Turá, SK;

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

215564
9.11.2006
27.4.2015
792-2005
27.4.2005
3.8.2006
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Miletičova 19,
826 19 Bratislava, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

215565
9.11.2006
27.4.2015
793-2005
27.4.2005
3.8.2006
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Miletičova 19,
826 19 Bratislava, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

215569
9.11.2006
10.5.2015
884-2005
10.5.2005
3.8.2006
Centrum Powłok Preaplikowanych KONWERT
Spółka z o. o., ul. Gen. Grota - Roweckiego 130,
41-209 Sosnowiec, PL;
(740) Voleková Eva, Ing., Bratislava, SK;

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

215570
9.11.2006
26.5.2015
996-2005
26.5.2005
3.8.2006
Veľkoobchod - ZBRANE, spol. s r. o., Zelená 11,
949 05 Nitra, SK;

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

215571
9.11.2006
27.6.2015
1184-2005
27.6.2005
3.8.2006
Vladimír Marčiš - MARLEX, Komenského 1354,
024 01 Kysucké Nové Mesto, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

215566
9.11.2006
6.5.2015
866-2005
6.5.2005
3.8.2006
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

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

215567
9.11.2006
10.5.2015
882-2005
10.5.2005
3.8.2006
Centrum Powłok Preaplikowanych KONWERT
Spółka z o. o., ul. Gen. Grota - Roweckiego 130,
41-209 Sosnowiec, PL;
(740) Voleková Eva, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215573
9.11.2006
21.7.2015
1328-2005
21.7.2005
3.8.2006
ROSS s. r. o., Hollého 205/52, 015 01 Rajec, SK;
Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

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

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

215574
9.11.2006
29.1.2013
1372-2005
29.1.2003
3.8.2006
California Fitness (Slovakia), s. r. o., Bajzova 9,
821 08 Bratislava, SK;

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

215568
9.11.2006
10.5.2015
883-2005
10.5.2005
3.8.2006
Centrum Powłok Preaplikowanych KONWERT
Spółka z o. o., ul. Gen. Grota - Roweckiego 130,
41-209 Sosnowiec, PL;
(740) Voleková Eva, Ing., Bratislava, SK;

215572
9.11.2006
6.7.2015
1235-2005
6.7.2005
3.8.2006
T.E. - Tepelná energia, s. r. o., Košovská cesta 11B,
971 01 Prievidza, SK;
(740) Jalůvka Miroslav, Ing., Prievidza, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
215575
9.11.2006
29.7.2015
1384-2005
29.7.2005
3.8.2006
DRINKS UNION SLOVAKIA, s. r. o., Alej Slobody 15, 026 01 Dolný Kubín, SK;

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

215576
9.11.2006
19.8.2015
1520-2005
19.8.2005
3.8.2006
FAVEA spol. s r. o., B. Němcové 580, 742 21
Kopřivnice, CZ;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

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

215581
9.11.2006
23.9.2015
1759-2005
23.9.2005
3.8.2006
AQUA TRADE s. r. o., Slezanů 9/2296, 169 00
Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

215582
9.11.2006
23.9.2015
1760-2005
23.9.2005
3.8.2006
AQUA TRADE s. r. o., Slezanů 9/2296, 169 00
Praha, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

215577
9.11.2006
24.8.2015
1550-2005
24.8.2005
3.8.2006
Šomek Peter, Mierová 99, 821 05 Bratislava, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

215578
9.11.2006
26.8.2015
1576-2005
26.8.2005
3.8.2006
BK Electric BB, Malachovská 46, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(740) Smiešny Ján, Ing., Šalková, SK;

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

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

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

215579
9.11.2006
20.9.2015
1728-2005
20.9.2005
3.8.2006
ProTel engineering, spol. s r. o., U Seřadiště 65/7,
101 00 Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215580
9.11.2006
21.9.2015
1746-2005
21.9.2005
3.8.2006
DUKAT INC. a. s., Padělky II/3957, 760 01 Zlín, CZ;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

215583
9.11.2006
28.9.2015
1798-2005
28.9.2005
3.8.2006
IMAGE SUPPLIES spol. s r. o., Popradská 56,
821 06 Bratislava, SK;
(740) Danko Andrej, JUDr., Bratislava, SK;

215584
9.11.2006
29.9.2015
1801-2005
29.9.2005
3.8.2006
MARK MEDIA s. r. o., Mäsiarska 63, 040 01
Košice, SK;
(740) Rigo Radoslav, Mgr., Košice, SK;

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

215585
9.11.2006
6.10.2015
1834-2005
6.10.2005
3.8.2006
Zentiva, a. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha,
Dolní Měcholupy, CZ;
(740) Kertész Jozef, Ing., Hlohovec, SK;

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

215586
9.11.2006
7.10.2015
1844-2005
7.10.2005
3.8.2006
ESSOX s. r. o., Senovážné nám. 231/7, 370 01
České Budějovice, CZ;
(740) Lipka Juraj, Mgr., Martin, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215587
9.11.2006
7.10.2015
1845-2005
7.10.2005
3.8.2006
ESSOX s. r. o., Senovážné nám. 231/7, 370 01
České Budějovice, CZ;
(740) Lipka Juraj, Mgr., Martin, SK;

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

215588
9.11.2006
7.10.2015
1862-2005
7.10.2005
3.8.2006
Ing. Ivan Šimončič - LEXMED, Osloboditeľov 811,
916 21 Čachtice, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

215589
9.11.2006
11.10.2015
1880-2005
11.10.2005
3.8.2006
Sonnenschein Henrich, Zelená 29, 949 05 Nitra,
SK;

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

215590
9.11.2006
12.10.2015
1882-2005
12.10.2005
3.8.2006
American Express Marketing & Development Corporation, 200 Vesey Street, New York, NY 10285,
US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215591
9.11.2006
12.10.2015
1883-2005
12.10.2005
3.8.2006
American Express Marketing & Development Corporation, 200 Vesey Street, New York, NY 10285,
US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215592
9.11.2006
12.10.2015
1884-2005
12.10.2005
3.8.2006
American Express Marketing & Development Corporation, 200 Vesey Street, New York, NY 10285,
US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

197

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

215593
9.11.2006
13.10.2015
1893-2005
13.10.2005
3.8.2006
VIRTUAL RADIO NETWORK, s. r. o., Obchodná 41, 811 06 Bratislava, SK;

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

215594
9.11.2006
13.10.2015
1895-2005
13.10.2005
3.8.2006
Bartoš Robert, Ing., Pavla Horova 28, 841 07 Bratislava, SK;

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

215595
9.11.2006
13.10.2015
1896-2005
13.10.2005
3.8.2006
LCE - Low cost expo, a. s., Súkennícka 8, 821 09
Bratislava, SK;

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

215596
9.11.2006
13.10.2015
1897-2005
13.10.2005
3.8.2006
LCE - Low cost expo, a. s., Súkennícka 8, 821 09
Bratislava, SK;

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

215597
9.11.2006
13.10.2015
1898-2005
13.10.2005
3.8.2006
Tychanič Jozef, Vansovej 3, 080 01 Prešov, SK;

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

215598
9.11.2006
13.10.2015
1899-2005
13.10.2005
3.8.2006
STARKO - SH s. r. o., Slavkovská 34, 040 01
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215599
9.11.2006
13.10.2015
1902-2005
13.10.2005
3.8.2006
PROPERTY COMPANY, s. r. o., Nám. Ľ. Štúra 2,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

198
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
215600
9.11.2006
14.10.2015
1909-2005
14.10.2005
3.8.2006
SCP PAPIER, a. s., Radlinského 13, 034 01 Ružomberok, SK;

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

215601
9.11.2006
14.10.2015
1911-2005
14.10.2005
3.8.2006
FINSET s. r. o., Slovenského 18, 040 01 Košice,
SK;
(740) Kalapoš Marián, JUDr., Košice, SK;

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

215602
9.11.2006
17.10.2015
1914-2005
17.10.2005
3.8.2006
ŠPORTKA, a. s., Trnavská cesta 37, 832 96 Bratislava, SK;

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

215603
9.11.2006
17.10.2015
1916-2005
17.10.2005
3.8.2006
INTEGRITY SOLUTIONS, s. r. o., Kuzmányho 71,
040 01 Košice, SK;

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

215604
9.11.2006
17.10.2015
1917-2005
17.10.2005
3.8.2006
Macek Václav, Prof., Murgašova 5, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Szabová Eva, Mgr., Bratislava, SK;

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

215605
9.11.2006
17.10.2015
1919-2005
17.10.2005
3.8.2006
VOČ SLOVAKIA, s. r. o., Mudroňova 29, 040 01
Košice, SK;

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

215606
9.11.2006
17.10.2015
1920-2005
17.10.2005

(442) 3.8.2006
(732) JURSA MARTIN - FEMA, Februárová 159, 958 01
Partizánske, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215607
9.11.2006
17.10.2015
1921-2005
17.10.2005
3.8.2006
ONEE MEDIA, s. r. o., Košická 37, 821 09 Bratislava, SK;

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

215608
9.11.2006
19.10.2015
1927-2005
19.10.2005
3.8.2006
ALTO Slovakia s. r. o., Sládkovičova 33, 059 21
Svit, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

215609
9.11.2006
24.10.2015
1972-2005
24.10.2005
3.8.2006
POLUS, a. s., Vajnorská 100, 831 04 Bratislava,
SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215610
9.11.2006
24.10.2015
1973-2005
24.10.2005
3.8.2006
POLUS, a. s., Vajnorská 100, 831 04 Bratislava,
SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

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

215611
9.11.2006
25.10.2015
1976-2005
25.10.2005
3.8.2006
BCmobil.sk, s. r. o., Fatranská 30, 038 52 Sučany, SK;

215612
9.11.2006
28.10.2015
2002-2005
28.10.2005
3.8.2006
RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215613
9.11.2006
28.10.2015
2003-2005
28.10.2005
3.8.2006
M.BER, spol. s r. o., Jesenského 2, 929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

215614
9.11.2006
28.10.2015
2007-2005
28.10.2005
3.8.2006
Michaela, spol. s r. o., Muškátová 4, 075 01 Trebišov, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

215615
9.11.2006
31.10.2015
2009-2005
31.10.2005
3.8.2006
Asociácia projektu Infovek, Mlynská dolina, 842 48
Bratislava, SK;

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

215616
9.11.2006
31.10.2015
2011-2005
31.10.2005
3.8.2006
GAVER, s. r. o., Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

215617
9.11.2006
31.10.2015
2012-2005
31.10.2005
3.8.2006
GAVER, s. r. o., Humenské námestie 1, 851 07 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

215618
9.11.2006
31.10.2015
2019-2005
31.10.2005
3.8.2006
GOLF INTERNACIONAL, s. r. o., Tatranská 754,
059 52 Veľká Lomnica, SK;

199

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

215619
9.11.2006
31.10.2015
2020-2005
31.10.2005
3.8.2006
GOLF INTERNACIONAL, s. r. o., Tatranská 754,
059 52 Veľká Lomnica, SK;

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

215620
9.11.2006
31.10.2015
2021-2005
31.10.2005
3.8.2006
THYMOS, spol. s r. o., Popradská 518, 059 52
Veľká Lomnica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

215621
9.11.2006
31.10.2015
2022-2005
31.10.2005
430476
11.10.2005
CZ
3.8.2006
E-SHOP s. r. o., Poděbradova 415/12, 301 00 Plzeň,
CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

215622
9.11.2006
31.10.2015
2023-2005
31.10.2005
3.8.2006
RINGIER SLOVAKIA, a. s., Prievozská 14, 821 09
Bratislava, SK;

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

215623
9.11.2006
31.10.2015
2026-2005
31.10.2005
3.8.2006
MOX, s. r. o., Pri Dynamitke 11, 831 03 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

215624
9.11.2006
31.10.2015
2028-2005
31.10.2005
427066
6.6.2005
CZ
3.8.2006
Leder & Schuh Aktiengesellschaft, Lastenstrasse 11, A-8020 Graz, AT;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

200

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)

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

215625
9.11.2006
31.10.2015
2030-2005
31.10.2005
3.8.2006
Radio Investments s. r. o., Říčanská 3, 101 00
Praha, CZ;
(740) Obertáš Július, Ing., Bratislava, SK;

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

215626
9.11.2006
31.10.2015
2031-2005
31.10.2005
3.8.2006
Radio Investments s. r. o., Říčanská 3, 101 00
Praha, CZ;
(740) Obertáš Július, Ing., Bratislava, SK;

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

215627
9.11.2006
31.10.2015
2032-2005
31.10.2005
3.8.2006
PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

215628
9.11.2006
31.10.2015
2038-2005
31.10.2005
3.8.2006
STAVREX PLUS s. r. o., Pribinova 24, 821 09
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215629
9.11.2006
4.11.2015
2042-2005
4.11.2005
3.8.2006
Křístek Emil, Hlavní 44, 352 01 Aš, CZ;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215630
9.11.2006
4.11.2015
2043-2005
4.11.2005
3.8.2006
Křístek Emil, Hlavní 44, 352 01 Aš, CZ;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

215631
9.11.2006
4.11.2015
2045-2005
4.11.2005
3.8.2006
SKV - AGENCY s. r. o., Liptovská Porúbka 443,
033 01 Liptovský Hrádok, SK;

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

215632
9.11.2006
4.11.2015
2046-2005
4.11.2005
3.8.2006
Przedsiębiorstwo Produkcyjne BI-ES COSMETIC, Beata Piotrowska, Sławomir Piotrowski, Jarosław Drozd, Spółka jawna, Kamien Duzy 4D,
14-200 Iława, PL;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

215633
9.11.2006
4.11.2015
2049-2005
4.11.2005
3.8.2006
TriGranit Bratislava /Management/, s. r. o., Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

215634
9.11.2006
4.11.2015
2050-2005
4.11.2005
3.8.2006
TriGranit Bratislava /Management/, s. r. o., Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

215635
9.11.2006
4.11.2015
2051-2005
4.11.2005
3.8.2006
TriGranit Bratislava /Management/, s. r. o., Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

215636
9.11.2006
4.11.2015
2052-2005
4.11.2005
3.8.2006
TriGranit Bratislava /Management/, s. r. o., Vajnorská 100, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215637
9.11.2006
7.11.2015
2068-2005
7.11.2005
3.8.2006
Onemedia, s. r. o., Fraňa Mojtu 40, 949 01 Nitra, SK;

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

215638
9.11.2006
9.11.2015
2080-2005
9.11.2005
3.8.2006
GREET Slovakia, s. r. o., B. Nemcovej 658/13,
962 32 Sliač, SK;

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

215639
9.11.2006
9.11.2015
2081-2005
9.11.2005
3.8.2006
GREET Slovakia, s. r. o., B. Nemcovej 658/13,
962 32 Sliač, SK;

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

215640
9.11.2006
11.11.2015
2101-2005
11.11.2005
3.8.2006
Edymax Group, o. z. z. o., Hurbanova 21, 085 01
Bardejov, SK;
(740) Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215641
9.11.2006
11.11.2015
2103-2005
11.11.2005
3.8.2006
PARAPETROL a. s., Štefánikova 15, 949 01
Nitra, SK;

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

215642
9.11.2006
11.11.2015
2104-2005
11.11.2005
3.8.2006
PARAPETROL a. s., Štefánikova 15, 949 01
Nitra, SK;

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

215643
9.11.2006
11.11.2015
2105-2005
11.11.2005
3.8.2006
PARAPETROL a. s., Štefánikova 15, 949 01
Nitra, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215644
9.11.2006
11.11.2015
2110-2005
11.11.2005
3.8.2006
Pivnica u zlatej husi, s. r. o., Pezinská 2, 900 26
Slovenský Grob, SK;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

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

215645
9.11.2006
14.11.2015
2117-2005
14.11.2005
3.8.2006
RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

215646
9.11.2006
14.11.2015
2119-2005
14.11.2005
3.8.2006
Saloň Marián, Tatranská Lomnica 54, Vysoké
Tatry, 059 60 Tatranská Lomnica, SK;

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

215647
9.11.2006
16.11.2015
2137-2005
16.11.2005
3.8.2006
CASTROL LIMITED, Wakefield House, Pipers
Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215648
9.11.2006
16.11.2015
2138-2005
16.11.2005
3.8.2006
SKI Kubínska Hoľa, spol. s r. o., Zochova 2551,
026 01 Dolný Kubín, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

215649
9.11.2006
18.11.2015
2148-2005
18.11.2005
3.8.2006
MAGNA E.A. s. r. o., Beethovenova 5, 921 01
Piešťany, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215650
9.11.2006
21.11.2015
2151-2005
21.11.2005
3.8.2006
AUTOFREEDOM SK, s. r. o., Škultétyho 1, 831 04
Bratislava, SK;

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

215651
9.11.2006
21.11.2015
2155-2005
21.11.2005
3.8.2006
Vančová Marta, Čechánky 34, 985 45 Látky, SK;

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

215652
9.11.2006
23.11.2015
2159-2005
23.11.2005
3.8.2006
Zsolt Csölle - JOER, Kútniky 305, 929 01 Kútniky,
SK;

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

215653
9.11.2006
23.11.2015
2162-2005
23.11.2005
3.8.2006
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

215654
9.11.2006
23.11.2015
2163-2005
23.11.2005
3.8.2006
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

215655
9.11.2006
23.11.2015
2164-2005
23.11.2005
3.8.2006
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

215656
9.11.2006
23.11.2015
2165-2005
23.11.2005
3.8.2006

(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215657
9.11.2006
23.11.2015
2166-2005
23.11.2005
3.8.2006
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215658
9.11.2006
23.11.2015
2167-2005
23.11.2005
3.8.2006
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215659
9.11.2006
23.11.2015
2168-2005
23.11.2005
3.8.2006
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215660
9.11.2006
23.11.2015
2169-2005
23.11.2005
3.8.2006
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215661
9.11.2006
23.11.2015
2170-2005
23.11.2005
3.8.2006
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215662
9.11.2006
23.11.2015
2171-2005
23.11.2005
3.8.2006
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215663
9.11.2006
23.11.2015
2172-2005
23.11.2005
3.8.2006
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

215664
9.11.2006
23.11.2015
2173-2005
23.11.2005
3.8.2006
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

215665
9.11.2006
23.11.2015
2174-2005
23.11.2005
3.8.2006
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

215666
9.11.2006
23.11.2015
2175-2005
23.11.2005
3.8.2006
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

215667
9.11.2006
23.11.2015
2176-2005
23.11.2005
3.8.2006
Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

215668
9.11.2006
24.11.2015
2186-2005
24.11.2005
3.8.2006
Herb-Pharma SK, s. r. o., Veľké Ludince 651,
935 65 Veľké Ludince, SK;
(740) Polák Peter, JUDr., Levice, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215669
9.11.2006
13.12.2015
2301-2005
13.12.2005
3.8.2006
BVZ COMMERCE Slovensko, s. r. o., Mládežnícka 161, 926 01 Sereď, SK;

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

215670
9.11.2006
13.12.2015
2302-2005
13.12.2005
3.8.2006
GLOBAL RESOURCE, s. r. o., Nádvorná 3383/16,
960 01 Zvolen, SK;

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

215671
9.11.2006
13.12.2015
2303-2005
13.12.2005
3.8.2006
GLOBAL RESOURCE, s. r. o., Nádvorná 3383/16,
960 01 Zvolen, SK;

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

215672
9.11.2006
13.12.2015
2305-2005
13.12.2005
3.8.2006
GLOBAL RESOURCE, s. r. o., Nádvorná 3383/16,
960 01 Zvolen, SK;

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

215673
9.11.2006
19.12.2015
2359-2005
19.12.2005
3.8.2006
MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

215674
9.11.2006
19.12.2015
2360-2005
19.12.2005
3.8.2006
MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;
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215675
9.11.2006
19.12.2015
2366-2005
19.12.2005
3.8.2006
MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)
(740)

215676
9.11.2006
20.12.2015
2380-2005
20.12.2005
430652
14.10.2005
CZ
3.8.2006
Kofola a. s., Za drahou 1, 794 01 Krnov, CZ;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

215682
9.11.2006
22.12.2015
2403-2005
22.12.2005
3.8.2006
OLD HEROLD, s. r. o., Bratislavská 36, 911 05
Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)
(740)

215677
9.11.2006
20.12.2015
2386-2005
20.12.2005
430393
7.10.2005
CZ
3.8.2006
Kofola a. s., Za drahou 1, 794 01 Krnov, CZ;
Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

215683
9.11.2006
22.12.2015
2404-2005
22.12.2005
3.8.2006
LANDER, s. r. o., Harmincova 1, 841 01 Bratislava, SK;

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

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

215678
9.11.2006
20.12.2015
2388-2005
20.12.2005
3.8.2006
Immocap Group, a. s., Vansovej 2, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215679
9.11.2006
21.12.2015
2396-2005
21.12.2005
3.8.2006
REAL ESTATE SLOVAKIA LTD, s. r. o., Štúrova 11, 949 01 Nitra, SK;
(740) Košťál Ivan, Mgr., Nitra, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215680
9.11.2006
21.12.2015
2399-2005
21.12.2005
3.8.2006
RISO - R, spol. s r. o., Cukrovarská 12, 979 01
Rimavská Sobota, SK;
(740) Krchňavá Eva, JUDr., Banská Bystrica, SK;

215681
9.11.2006
22.12.2015
2400-2005
22.12.2005
3.8.2006
Dr. Staněk spol. s r. o., Nad Schody 271, 155 00
Praha - Řeporyje, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

215684
9.11.2006
28.4.2015
5569-2005
28.4.2005
3.8.2006
FORD MOTOR COMPANY, One American Road,
Dearborn, Michigan 48126, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

215685
9.11.2006
19.10.2015
6150-2005
19.10.2005
3.8.2006
Doksanský Daniel, Třebenická 1286/8, 182 00 Praha, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

215686
9.11.2006
9.1.2016
54-2006
9.1.2006
3.8.2006
RUSTICANA, s. r. o., Námestie SNP 37, 960 01
Zvolen, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215687
9.11.2006
10.1.2016
55-2006
10.1.2006
3.8.2006
Tatrafoto, spol. s r. o., Suchoňova 3470/9, 058 01
Poprad, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

215688
9.11.2006
11.1.2016
58-2006
11.1.2006
3.8.2006
ELSTROTE, spol. s r. o., Dolná Mariková 551,
018 02 Dolná Mariková, SK;

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

215689
9.11.2006
12.1.2016
63-2006
12.1.2006
3.8.2006
LINEKO SLOVENSKO, s. r. o., Zvolenská cesta 14,
974 03 Banská Bystrica, SK;

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

215690
9.11.2006
12.1.2016
64-2006
12.1.2006
3.8.2006
SSIM, s. r. o., Makovického 7, 010 01 Žilina, SK;

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

215691
9.11.2006
9.2.2016
265-2006
9.2.2006
3.8.2006
Domovcová Monika, A. Hlinku 1118/17, 957 01
Bánovce nad Bebravou, SK;
(740) Domovec Pavol, Bánovce nad Bebravou, SK;

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

215692
9.11.2006
9.2.2016
268-2006
9.2.2006
3.8.2006
Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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215693
9.11.2006
9.2.2016
269-2006
9.2.2006
3.8.2006
Tatra banka, a. s., Hodžovo námestie 3, 811 06
Bratislava, SK;

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

215699
10.11.2006
28.6.2014
2086-2004
28.6.2004
1.12.2005
NIKA, spol. s r. o., Nová 135, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215704
10.11.2006
19.11.2014
3292-2004
19.11.2004
1.12.2005
Zaklad Produkcji Cukierniczej "FLIS", Mariusz
Flis, Agnieszka Flis, Zaklad Pracy Chronionej,
Kuranów 12, 96-325 Radziejowice, PL;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

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

215707
10.11.2006
13.10.2015
1901-2005
13.10.2005
3.8.2006
FKH electronic, a. s., Bernolákova 1, 028 01 Trstená, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

215708
10.11.2006
19.10.2015
1928-2005
19.10.2005
3.8.2006
ALTO Slovakia s. r. o., Sládkovičova 33, 059 21
Svit, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

215709
10.11.2006
19.10.2015
1929-2005
19.10.2005
3.8.2006
ALTO Slovakia s. r. o., Sládkovičova 33, 059 21
Svit, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215710
10.11.2006
18.10.2015
1934-2005
18.10.2005
3.8.2006
Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, Ch-6000
Lucerne 6, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215711
10.11.2006
19.10.2015
1936-2005
19.10.2005
3.8.2006
Gerot Pharmazeutika Gesellschaft m.b.H., Arnethgasse 3, 1160 Vienna, AT;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215712
10.11.2006
19.10.2015
1938-2005
19.10.2005
3.8.2006
International Exclusive Tobacco, s. r. o., Dominika Tatarku 2953, 921 01 Piešťany, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

215713
10.11.2006
20.10.2015
1947-2005
20.10.2005
3.8.2006
Vantroba Štefan, Záhradná 546/2, 059 52 Veľká
Lomnica, SK;

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

215714
10.11.2006
20.10.2015
1948-2005
20.10.2005
3.8.2006
THYMOS, spol. s r. o., Popradská 518, 059 52
Veľká Lomnica, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

215715
10.11.2006
21.10.2015
1949-2005
21.10.2005
3.8.2006
CARLA spol. s r. o., Krkonošská 2850, Dvůr
Králové nad Labem, CZ;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

215716
10.11.2006
24.11.2015
2188-2005
24.11.2005
3.8.2006
Ing. Emanuel Čačaný - Stavstroj, Šintavská 27/1,
926 01 Sereď, SK;

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

215717
10.11.2006
25.11.2015
2196-2005
25.11.2005
3.8.2006
Brčák Milan, Meličkovej 22, 841 05 Bratislava, SK;

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

215718
10.11.2006
25.11.2015
2197-2005
25.11.2005
3.8.2006
Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

215719
10.11.2006
25.11.2015
2198-2005
25.11.2005
3.8.2006
Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

215720
10.11.2006
25.11.2015
2199-2005
25.11.2005
3.8.2006
Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

215721
10.11.2006
25.11.2015
2200-2005
25.11.2005
3.8.2006
Slovenská televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215722
10.11.2006
19.12.2015
2342-2005
19.12.2005
3.8.2006
GEOSPOL, s. r. o., Štefánikova 1435/74, 905 01
Senica, SK;

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

215723
10.11.2006
19.12.2015
2343-2005
19.12.2005
3.8.2006
ELEN, s. r. o., Slovenská 67, 080 01 Prešov, SK;

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

215724
10.11.2006
19.12.2015
2344-2005
19.12.2005
3.8.2006
ELEN, s. r. o., Slovenská 67, 080 01 Prešov, SK;

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

215725
10.11.2006
22.12.2015
2417-2005
22.12.2005
3.8.2006
EXPA GROUP, s. r. o., Magurská 16, 831 01
Bratislava, SK;

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

215726
10.11.2006
23.12.2015
2419-2005
23.12.2005
3.8.2006
FEDOR ŠEBESTA - OPTOELEGANT, Nám. Hraničiarov 4/B, 851 03 Bratislava, SK;

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

215727
10.11.2006
23.12.2015
2420-2005
23.12.2005
3.8.2006
Deák Ernest, JUDr., Suchá 4, 831 01 Bratislava,
SK;

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

215728
10.11.2006
23.12.2015
2421-2005
23.12.2005
3.8.2006
Slovenský výbor pre UNICEF, Gröslingová 6,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Neusch Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215729
10.11.2006
23.12.2015
2422-2005
23.12.2005
3.8.2006
Slovenský výbor pre UNICEF, Gröslingová 6,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Neusch Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

215730
10.11.2006
23.12.2015
2423-2005
23.12.2005
3.8.2006
Slovenský výbor pre UNICEF, Gröslingová 6,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Neusch Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

215731
10.11.2006
23.12.2015
2426-2005
23.12.2005
3.8.2006
Lovochemie a. s., Terezínská 57, 410 17 Lovosice, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

215732
10.11.2006
23.12.2015
2427-2005
23.12.2005
3.8.2006
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167
Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

215733
10.11.2006
23.12.2015
2428-2005
23.12.2005
3.8.2006
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167
Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

215734
10.11.2006
23.12.2015
2429-2005
23.12.2005
3.8.2006
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167
Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215735
10.11.2006
24.12.2015
2430-2005
24.12.2005
3.8.2006
GANGSTER, s. r. o., Zimná 18, 040 01 Košice, SK;
Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

215737
10.11.2006
27.12.2015
2433-2005
27.12.2005
3.8.2006
D VISION, s. r. o., Mateja Bela 6, 811 06 Bratislava, SK;

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

215738
10.11.2006
27.12.2015
2436-2005
27.12.2005
3.8.2006
Ing. Rober Vrlák - DUO, Riazanská 34, 831 03
Bratislava, SK;
(740) Vrláková Petra, Ing., Bratislava, SK;

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

215739
10.11.2006
27.12.2015
2437-2005
27.12.2005
3.8.2006
OMNITRADE, a. s., Miletičova 1, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

215740
10.11.2006
27.12.2015
2438-2005
27.12.2005
3.8.2006
OMNITRADE, a. s., Miletičova 1, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

215741
10.11.2006
28.12.2015
2444-2005
28.12.2005
3.8.2006
Sun doors, s. r. o., Priechodná 23, 949 01 Nitra, SK;

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

215742
10.11.2006
28.12.2015
2445-2005
28.12.2005

(442) 3.8.2006
(732) EURO CITY PARK, a. s., Námestie Slobody 11,
811 06 Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215743
10.11.2006
28.12.2015
2447-2005
28.12.2005
3.8.2006
Kejkličková Ilona, PhD., Pekařská 56, 602 00 Brno,
CZ;
(740) Voleková Eva, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215744
10.11.2006
28.4.2015
5570-2005
28.4.2005
3.8.2006
Xella Pórobetón SK, spol. s r. o., Zápotočná 1004,
908 41 Šaštín-Stráže, SK;

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

215745
10.11.2006
28.4.2015
5571-2005
28.4.2005
3.8.2006
Xella Pórobetón SK, spol. s r. o., Zápotočná 1004,
908 41 Šaštín-Stráže, SK;

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

215746
10.11.2006
6.5.2015
5629-2005
6.5.2005
3.8.2006
Doksanský Daniel, Třebenická 1286/8, 182 00
Praha, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215747
10.11.2006
6.5.2015
5630-2005
6.5.2005
3.8.2006
Doksanský Daniel, Třebenická 1286/8, 182 00 Praha, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

215748
10.11.2006
6.5.2015
5631-2005
6.5.2005
3.8.2006
Doksanský Daniel, Třebenická 1286/8, 182 00 Praha, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215749
10.11.2006
12.5.2015
5644-2005
12.5.2005
3.8.2006
Skyrčák Róbert, Ing., Bieloruská 17, 821 06 Bratislava, SK;

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

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

215755
10.11.2006
23.8.2015
5963-2005
23.8.2005
3.8.2006
Allestre s. r. o., Laurinská 12, 811 01 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

215750
10.11.2006
24.6.2015
5827-2005
24.6.2005
3.8.2006
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53113 Bonn, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

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

215751
10.11.2006
14.7.2015
5867-2005
14.7.2005
3.8.2006
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

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

215752
10.11.2006
26.7.2015
5893-2005
26.7.2005
3.8.2006
Zemědělské obchodní družstvo, Brniště 1, 471 29
Česká Lípa, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

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

215753
10.11.2006
10.8.2015
5940-2005
10.8.2005
3.8.2006
RUBBER PRODUCTS, s. r. o., Těsnohlídkova 14/1377, 613 00 Brno, CZ;
(740) Haládik Vladimír, JUDr., Galanta, SK;

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

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

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

215754
10.11.2006
19.8.2015
5958-2005
19.8.2005
3.8.2006
Net & Web Services, spoločnosť s ručením obmedzeným, Kubáňovo 94, 935 75 Kubáňovo, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
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215756
10.11.2006
6.9.2015
6004-2005
6.9.2005
3.8.2006
Skala Luděk, Fugnerova 335, 281 04 Plaňany, CZ;
Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

215757
10.11.2006
30.9.2015
6094-2005
30.9.2005
3.8.2006
NIKA, spol. s r. o., Nová 135, 017 01 Považská
Bystrica, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

215758
10.11.2006
4.10.2015
6111-2005
4.10.2005
3.8.2006
Remiš Andrej, Ing., Janka Kráľa 1168/38, 958 06
Partizánske, SK;
(740) Remiš Marek, Partizánske, SK;

215759
10.11.2006
14.10.2015
6132-2005
14.10.2005
3.8.2006
Stiefel Laboratories Inc., 255 Alhambra Circle,
Coral Gables, Florida 33134, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

215760
10.11.2006
14.10.2015
6133-2005
14.10.2005
3.8.2006
Stiefel Laboratories Inc., 255 Alhambra Circle,
Coral Gables, Florida 33134, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215761
10.11.2006
14.10.2015
6134-2005
14.10.2005
3.8.2006
Stiefel Laboratories Inc., 255 Alhambra Circle,
Coral Gables, Florida 33134, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

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

215762
10.11.2006
14.10.2015
6135-2005
14.10.2005
3.8.2006
TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

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

215763
10.11.2006
17.10.2015
6140-2005
17.10.2005
3.8.2006
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;

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

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

215764
10.11.2006
17.10.2015
6141-2005
17.10.2005
3.8.2006
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;

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

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215771
10.11.2006
17.10.2015
6148-2005
17.10.2005
3.8.2006
Verlík Jaroslav, Mierova 12, 048 01 Rožňava, SK;
Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

215772
10.11.2006
8.11.2015
6208-2005
8.11.2005
3.8.2006
G&G IURISCONSULTI s. r. o., Šancová 48, 811 05
Bratislava, SK;

215765
10.11.2006
17.10.2015
6142-2005
17.10.2005
3.8.2006
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;

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

215766
10.11.2006
17.10.2015
6143-2005
17.10.2005
3.8.2006
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;

215767
10.11.2006
17.10.2015
6144-2005
17.10.2005
3.8.2006
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;

215768
10.11.2006
17.10.2015
6145-2005
17.10.2005
3.8.2006
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;

215769
10.11.2006
17.10.2015
6146-2005
17.10.2005
3.8.2006
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;

215770
10.11.2006
17.10.2015
6147-2005
17.10.2005
3.8.2006
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215773
10.11.2006
8.11.2015
6209-2005
8.11.2005
3.8.2006
G&G IURISCONSULTI s. r. o., Šancová 48, 811 05
Bratislava, SK;

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

215774
10.11.2006
8.11.2015
6210-2005
8.11.2005
3.8.2006
INTERTEX CZ spol. s r. o., Písecká 264, 375 01
Týn nad Vltavou, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

215775
10.11.2006
8.11.2015
6211-2005
8.11.2005
3.8.2006
Advokátska kancelária Németh, Schwarz a partneri, s. r. o., Odborárska 23, 831 02 Bratislava 1,
SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

215776
10.11.2006
8.11.2015
6213-2005
8.11.2005
3.8.2006
Občianske združenie SLOVOKNO, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

215777
10.11.2006
8.11.2015
6214-2005
8.11.2005
3.8.2006
Občianske združenie SLOVOKNO, Radlinského 11, 813 68 Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

215778
10.11.2006
14.11.2015
6218-2005
14.11.2005
3.8.2006
EXO TECHNOLOGIES, spol. s r. o., Nám. gen.
Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa, SK;
(740) Nitschneider Dušan, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215779
10.11.2006
14.11.2015
6219-2005
14.11.2005
3.8.2006
Advance Magazine Publishers Inc., Four Times
Square, New York, New York 10036, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215780
10.11.2006
18.11.2015
6249-2005
18.11.2005
3.8.2006
ÁBEL Miroslav, Mgr., Radová 9, 949 01 Nitra, SK;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215781
10.11.2006
18.11.2015
6250-2005
18.11.2005
3.8.2006
ÁBEL Miroslav, Mgr., Radová 9, 949 01 Nitra, SK;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

215782
10.11.2006
22.11.2015
6256-2005
22.11.2005
3.8.2006
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

215783
10.11.2006
22.11.2015
6258-2005
22.11.2005
3.8.2006
Intersnack Slovensko, a. s., Nozdrkovce 1798,
911 04 Trenčín, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215784
10.11.2006
22.11.2015
6259-2005
22.11.2005
3.8.2006
Intersnack Slovensko, a. s., Nozdrkovce 1798,
911 04 Trenčín, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215785
10.11.2006
23.11.2015
6270-2005
23.11.2005
3.8.2006
HUNG-EXPO-TRANS s. r. o., Matúškovská cesta 881, 924 00 Galanta, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

215786
10.11.2006
25.11.2015
6285-2005
25.11.2005
3.8.2006
Petit Press a. s., Námestie SNP 30, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

215787
10.11.2006
6.12.2015
6314-2005
6.12.2005
3.8.2006
MOKATE SA, ul. Katowicka 265, 43-450 Ustron,
PL;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

215788
10.11.2006
7.12.2015
6319-2005
7.12.2005
3.8.2006
RUSTIQUE, s. r. o., Hviezdoslavova 67, 929 01
Dunajská Streda, SK;

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

215789
10.11.2006
7.12.2015
6320-2005
7.12.2005
3.8.2006
RUSTIQUE, s. r. o., Hviezdoslavova 67, 929 01
Dunajská Streda, SK;

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

215790
10.11.2006
7.12.2015
6321-2005
7.12.2005
3.8.2006
RUSTIQUE, s. r. o., Hviezdoslavova 67, 929 01
Dunajská Streda, SK;

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

215791
10.11.2006
7.12.2015
6322-2005
7.12.2005
3.8.2006
RUSTIQUE, s. r. o., Hviezdoslavova 67, 929 01
Dunajská Streda, SK;

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

215792
10.11.2006
8.12.2015
6323-2005
8.12.2005
3.8.2006
Ezop reklamní studio, s. r. o., Chrastěšov 60, 763
12 Vizovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

215793
10.11.2006
8.12.2015
6325-2005
8.12.2005
3.8.2006
Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

215794
10.11.2006
8.12.2015
6329-2005
8.12.2005
3.8.2006
McCann Erickson Europe, 7-11 Herbrand Street,
London, WC1N 1EX, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

215795
10.11.2006
8.12.2015
6330-2005
8.12.2005
3.8.2006
Hitachi-LG Data Storage, Inc., #22-23 Kaigan 3-Chome Minato-Ku, Tokyo, JP;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

215796
10.11.2006
15.12.2015
6351-2005
15.12.2005
3.8.2006
CALÇADOS FERRACINI LTDA., Rua Olivio
Fenatti, 149 - Distrito Industrial, Franca - SP, BR;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215797
10.11.2006
16.12.2015
6353-2005
16.12.2005
3.8.2006
MUNICIPALIA, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr. Bratislava, SK;

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

215798
10.11.2006
16.12.2015
6354-2005
16.12.2005
3.8.2006
MUNICIPALIA, a. s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

215803
10.11.2006
19.12.2015
6363-2005
19.12.2005
3.8.2006
Čvapek Róbert, Ing., Mierová 17, 022 01 Čadca,
SK; Kocsis Štefan, Včelince 53, 980 50 Včelince, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

215804
10.11.2006
20.12.2015
6371-2005
20.12.2005
3.8.2006
BAZÉNSERVIS, s. r. o., Lamačská cesta 91, 841 03
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

215799
10.11.2006
19.12.2015
6356-2005
19.12.2005
3.8.2006
T.P.B.D, a. s., Devínska cesta 120, 841 02 Bratislava, SK;

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

215800
10.11.2006
19.12.2015
6357-2005
19.12.2005
3.8.2006
Tom Horn Enterprise, a. s., Za kasárňou 1, 832 04
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

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

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

215801
10.11.2006
19.12.2015
6361-2005
19.12.2005
3.8.2006
MM press, s. r. o., Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, SK;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

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

215802
10.11.2006
19.12.2015
6362-2005
19.12.2005
3.8.2006
Index Nosluš, s. r. o., Kutuzovova 5, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

213

215805
10.11.2006
20.12.2015
6372-2005
20.12.2005
3.8.2006
Ing. Martin Blažek - KAKTUS BIKE, Révová 38,
811 02 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

215806
10.11.2006
20.12.2015
6373-2005
20.12.2005
3.8.2006
Ing. Martin Blažek - KAKTUS BIKE, Révová 38,
811 02 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

215807
10.11.2006
21.12.2015
6374-2005
21.12.2005
3.8.2006
RAVAGO Bratislava, spol. s r. o., Janoškova 10,
831 03 Bratislava, SK;

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

215808
10.11.2006
21.12.2015
6375-2005
21.12.2005
3.8.2006
RAVAGO Bratislava, spol. s r. o., Janoškova 10,
831 03 Bratislava, SK;

214
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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215809
10.11.2006
21.12.2015
6376-2005
21.12.2005
3.8.2006
RAVAGO Bratislava, spol. s r. o., Janoškova 10,
831 03 Bratislava, SK;

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

215810
10.11.2006
21.12.2015
6377-2005
21.12.2005
3.8.2006
Leonidas, s. r. o., Cukrovarská 502, 075 01 Trebišov, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215811
10.11.2006
21.12.2015
6378-2005
21.12.2005
3.8.2006
BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215812
10.11.2006
21.12.2015
6379-2005
21.12.2005
3.8.2006
BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215813
10.11.2006
21.12.2015
6380-2005
21.12.2005
3.8.2006
BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., Mojmírovská 9, 951 12 Ivanka pri Nitre, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215814
10.11.2006
22.12.2015
6383-2005
22.12.2005
3.8.2006
Provident Financial plc, Colonnade, Sunbridge
Road, Bradford, BD1 2LQ, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215815
10.11.2006
22.12.2015
6387-2005
22.12.2005
3.8.2006
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,
74167 Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

215816
10.11.2006
22.12.2015
6388-2005
22.12.2005
3.8.2006
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167
Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

215817
10.11.2006
22.12.2015
6389-2005
22.12.2005
3.8.2006
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167
Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

215818
10.11.2006
22.12.2015
6390-2005
22.12.2005
3.8.2006
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167
Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

215819
10.11.2006
22.12.2015
6391-2005
22.12.2005
3.8.2006
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167
Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

215820
10.11.2006
22.12.2015
6392-2005
22.12.2005
3.8.2006
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167
Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215821
10.11.2006
22.12.2015
6393-2005
22.12.2005
3.8.2006
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167
Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

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

215822
10.11.2006
22.12.2015
6395-2005
22.12.2005
3.8.2006
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167
Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

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

215823
10.11.2006
22.12.2015
6396-2005
22.12.2005
3.8.2006
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167
Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

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

215824
10.11.2006
23.12.2015
6397-2005
23.12.2005
3.8.2006
Rychlá Janka, Mgr. Art., Dvojkrížna 2, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

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

215825
10.11.2006
23.12.2015
6400-2005
23.12.2005
3.8.2006
Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

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

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

215826
10.11.2006
23.12.2015
6401-2005
23.12.2005
3.8.2006
Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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215827
10.11.2006
23.12.2015
6402-2005
23.12.2005
3.8.2006
Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

215828
10.11.2006
23.12.2015
6403-2005
23.12.2005
3.8.2006
Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

215829
10.11.2006
23.12.2015
6404-2005
23.12.2005
3.8.2006
Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

215830
10.11.2006
23.12.2015
6406-2005
23.12.2005
3.8.2006
Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

215831
10.11.2006
23.12.2015
6407-2005
23.12.2005
3.8.2006
Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

215832
10.11.2006
23.12.2015
6408-2005
23.12.2005
Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215833
10.11.2006
27.12.2015
6409-2005
27.12.2005
3.8.2006
Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

215834
10.11.2006
27.12.2015
6410-2005
27.12.2005
3.8.2006
Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

215835
10.11.2006
27.12.2015
6411-2005
27.12.2005
3.8.2006
Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167
Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215836
10.11.2006
27.12.2015
6412-2005
27.12.2005
3.8.2006
Krajec Pavol, Mgr., Tehelná 11, 048 01 Rožňava, SK;
Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215837
10.11.2006
12.1.2016
65-2006
12.1.2006
3.8.2006
SAROUTE, s. r. o., Mládežnícka 326, 017 01
Považská Bystrica, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215838
10.11.2006
12.1.2016
66-2006
12.1.2006
3.8.2006
ZEOCEM, a. s., Bystré 282, 094 34 Bystré, SK;

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

215839
10.11.2006
12.1.2016
67-2006
12.1.2006

(442) 3.8.2006
(732) ZEOCEM, a. s., Bystré 282, 094 34 Bystré, SK;

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

215840
10.11.2006
12.1.2016
68-2006
12.1.2006
3.8.2006
ZEOCEM, a. s., Bystré 282, 094 34 Bystré, SK;

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

215841
10.11.2006
12.1.2016
70-2006
12.1.2006
3.8.2006
SAROUTE, s. r. o., Mládežnícka 326, 017 01
Považská Bystrica, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

215842
10.11.2006
13.1.2016
157-2006
13.1.2006
3.8.2006
Ahlers AG, Elverdisser Strasse 313, D-32052
Herford, DE;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Praha, CZ;

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

215843
10.11.2006
13.7.2014
158-2006
13.7.2004
3.8.2006
Ahlers AG, Elverdisser Strasse 313, D-32052
Herford, DE;
(740) Považanová Andrea, JUDr., Praha, CZ;

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

215844
10.11.2006
9.2.2016
270-2006
9.2.2006
3.8.2006
Majetok, a. s., Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava,
SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

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

215845
10.11.2006
10.2.2016
272-2006
10.2.2006
3.8.2006
NOVES okná, s. r. o., Radlinského 24, 052 01
Spišská Nová Ves, SK;
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215846
10.11.2006
10.2.2016
274-2006
10.2.2006
3.8.2006
CVO Group Slovakia, s. r. o., Škulétyho 1, 832 27
Bratislava, SK;
(740) Garaj Marian, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

215847
13.11.2006
17.10.2015
1915-2005
17.10.2005
3.8.2006
ŠPORTKA, a. s., Trnavská cesta 37, 832 96 Bratislava, SK;

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

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

215848
13.11.2006
19.3.2014
891-2004
19.3.2004
4.3.2005
Husárová Iveta - TOP MEN, J. Vuruma 6, 010 01
Žilina, SK;

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

215849
13.11.2006
15.4.2014
1230-2004
15.4.2004
4.3.2005
Husárová Iveta - TOP MEN, J. Vuruma 6, 010 01
Žilina, SK;

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

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

215850
13.11.2006
12.9.2010
1107-2005
12.9.2000
00-04842
21.6.2000
SE
2.3.2006
AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S-151 85
Södertälje, SE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

215851
13.11.2006
12.9.2010
1945-2005
12.9.2000
00-04841
21.6.2000
SE
2.2.2006
AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S-151 85
Södertälje, SE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
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215854
21.11.2006
30.4.2014
1460-2004
30.4.2004
2.6.2005
AQUAPARK Poprad, s. r. o., Športová 1397/1,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

215855
21.11.2006
30.4.2014
1466-2004
30.4.2004
2.6.2005
AQUAPARK Poprad, s. r. o., Športová 1397/1,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

215857
21.11.2006
27.6.2013
1744-2003
27.6.2003
7.7.2004
Hrádok mäsokombinát, spol. s r. o., Mikušovská
cesta 3022, 984 14 Lučenec, SK;
(740) Benko Milan, JUDr., Zvolen, SK;

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

215858
21.11.2006
30.4.2014
1465-2004
30.4.2004
2.6.2005
AQUAPARK Poprad, s. r. o., Športová 1397/1,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

215859
21.11.2006
30.4.2014
1461-2004
30.4.2004
2.6.2005
AQUAPARK Poprad, s. r. o., Športová 1397/1,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;

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

215860
21.11.2006
9.6.2014
1921-2004
9.6.2004
5.5.2005
PLASTT, spol. s r. o., Skladná 38, 040 01 Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215864
28.11.2006
20.12.2006
3429-96
20.12.1996
4.4.2002
ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

215866
28.11.2006
9.6.2015
1636-95
9.6.1995
4.4.2002
ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10, 170 04 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

215867
28.11.2006
9.6.2015
1637-95
9.6.1995
4.4.2002
ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10, 170 04 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

215868
28.11.2006
12.6.2015
1653-95
12.6.1995
3.6.1998
ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10, 170 04 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

215869
28.11.2006
12.6.2015
1654-95
12.6.1995
3.6.1998
ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

215870
28.11.2006
12.6.2015
1656-95
12.6.1995
3.6.1998
ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10, 170 04 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)

219

Zapísané ochranné známky so zmenou
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1808-94
3067-98
700-99
2837-2001
1412-2004
1413-2004

215694
215852
215865
215853
215695
215696

1787-2004
1788-2004
2480-2004
2803-2004
2804-2004
3291-2004

215697
215698
215700
215701
215702
215703

573-2005
857-2005
1515-2005
1867-2005
1906-2005
1907-2005

215705
215871
215856
215706
215861
215862

1908-2005
2431-2005
840-2006

215863
215736
215541

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215541
9.11.2006
4.5.2016
840-2006
4.5.2006
3.8.2006
1, 5, 13
1 - Chemické výrobky všetkých druhov, najmä
gumárenské chemikálie, agrochemikálie, baktericídne látky, čpavok na priemyselné účely, priemyselné hnojivá, izopropylalkohol, polyvinylalkohol polyvinylacetátové disperzie, lepidlá a tmely
na priemyselné použitie, kyseliny, močovina, retardéry horenia, soli na priemyselné účely, sulfáty, sulfidy, technické plyny, výrobky chlórovej a
horčíkovej chémie.
5 - Prostriedky na ochranu rastlín a proti živočíšnym škodcom, fungicídy, pesticídy, insekticídy,
herbicídy, dezinfekčné prípravky na hygienické
účely, horečnaté prípravky na farmaceutické účely.
13 - Trhaviny, výbušniny.

(540)

(591) modrá
(732) Duslo, a. s., Administratívna budova ev. č. 1236,
927 03 Šaľa, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
8 (511)
(511)

215694
12.8.2005
10.8.2014
1808-94
10.8.1994
175774
24.2.1994
CZ
14.1.1998
1, 17
1 - Polyuretánové deriváty.
17 - Polyuretánové chemické prípravky na opravu dier, polyuretánové tesniace škárovacie a vypchávkové materiály.

(540)

(732) INVA export-import, spol. s r. o., Ondříčkova 32,
130 00 Praha, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215695
10.11.2006
29.4.2014
1412-2004
29.4.2004
1.4.2005
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 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.
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, 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 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, 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
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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
(732) ARIANA jazykové centrum, s. r. o., Pluhová 2,
831 03 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215696
10.11.2006
29.4.2014
1413-2004
29.4.2004
1.4.2005
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 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.
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, 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 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, 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 úda-jov z
fyzických médií na elektronické médiá.

(540)

(732) ARIANA jazykové centrum, s. r. o., Pluhová 2,
831 03 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215697
10.11.2006
31.5.2014
1787-2004
31.5.2004
3.11.2005
8, 9, 11, 15, 16, 35
8 - Elektrické strojčeky na strihanie vlasov, fúzov
a nechtov, kulmy, žehličky s výnimkou elektrických, zváračské horáky na plyn a zváračské prístroje na plyn.
9 - Zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom,
zariadenia na elektrické zváranie, elektrické zváračské prístroje, elektrické žehličky, lasery s výnimkou laserov na lekárske účely.
11 - Elektrické zdroje svetla, hlavne žiarovky, výbojky, žiarivky, svietidlá a ich diely; zariadenia
na prípravu perličkového kúpeľa, na rozvod vody, súčiastky ku všetkým uvedeným druhom tovaru tejto triedy.
15 - Elektronické hudobné nástroje.
16 - Kopírovacie zariadenia.
35 - Maloobchod s uvedenými tovarmi prostredníctvom elektronických prostriedkov, inzertná
a reklamná činnosť pre tovary uvedených tried.

(540) MATRIX
(732) MULTIK, spol. s r. o., Česká 17, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Tardík Imrich, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215698
10.11.2006
31.5.2014
1788-2004
31.5.2004
3.11.2005
8, 9, 11, 15, 16, 35
8 - Elektrické strojčeky na strihanie vlasov, fúzov
a nechtov, kulmy, žehličky s výnimkou elektrických, zváračské horáky na plyn a zváračské prístroje na plyn.
9 - Zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom,
zariadenia na elektrické zváranie, elektrické zváračské prístroje, elektrické žehličky, lasery s výnimkou laserov na lekárske účely.
11 - Elektrické zdroje svetla, hlavne žiarovky, výbojky, žiarivky, svietidlá a ich diely; zariadenia
na prípravu perličkového kúpeľa, na rozvod vody, súčiastky ku všetkým uvedeným druhom tovaru tejto triedy.
15 - Elektronické hudobné nástroje.
16 - Kopírovacie zariadenia.
35 - Maloobchod s uvedenými tovarmi prostredníctvom elektronických prostriedkov, inzertná
a reklamná činnosť pre tovary uvedených tried.
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(540)

(540)

(732) MULTIK, spol. s r. o., Česká 17, 831 03 Bratislava, SK;
(740) Tardík Imrich, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215700
10.11.2006
10.8.2014
2480-2004
10.8.2004
2.6.2005
18, 26, 35
18 - Peňaženky, kabelkové rámy, kabelky, kľúčenky z kože (kožená galantéria), koža, zvieracie
kože, imitácia kože, kožené alebo kožou potiahnuté škatule, kožené lepenky, kožené nite, šnúrky, kožené povrázky, aktovky, školské tašky, batohy, chlebníky, kufre, kufríky, lodné kufre, torby, dáždniky, slnečníky, diplomatické kufríky,
jelenica s výnimkou jelenice na čistenie, obaly na
hudobné nástroje, kožené obloženia nábytku,
kostry jazdeckého sedla, kožušinové pokrývky,
kožušiny, kožené ozdoby na nábytok, náhubky,
obojky pre zvieratá, postroje pre zvieratá, opraty,
pokrývky pre zvieratá, kožené náramenné pásy,
poľovnícke tašky, puzdrá na navštívenky, kožené
remene, remienky, usne ako surovina alebo polotovar, vaky pre turistov, vrecká z kože na balenie, vychádzkové palice.
26 - Galantérny tovar s výnimkou priadzí, značky
na bielizeň, bordúry, lemy, obruby pre odevy,
brošne ako doplnky, čipky, elastické šnúrky,
gombíky, háčiky ako galantérny tovar, krúžky na
topánky, lemovky, odznaky na odevy nie z drahých kovov, očká na odevy, opaskové pracky,
ozdobné brošne, ihlice, ozdoby do vlasov, ozdoby na klobúky s výnimkou ozdôb z drahých kovov, ozdoby na šaty, patentné gombíky, uzávery
na oblečenie, písmená ako značky na bielizeň,
pracky na obuv, sponky do vlasov, strapce, stužky, šnúrky do topánok, zipsy, uzávery na traky.
35 - Maloobchodné služby v oblasti koženej galantérie, obuvi, darčekových predmetov; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom v oblasti
koženej galantérie, obuvi, darčekových predmetov.

(540) BAGGER
(732) BAGGER s. r. o., J. Simora 5, 940 52 Nové
Zámky, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
8 (511)
(511)

215701
10.11.2006
9.9.2014
2803-2004
9.9.2004
Z - 281146
24.5.2004
PL
1.7.2005
30
30 - Oblátky, sušienky.

(591) červená, žltá, oranžová, modrá, biela, zelená,
čierna, hnedá, fialová
(732) Zakład Produkcji Cukierniczej „FLIS” Mariusz
Flis, Agnieszka Flis, Zakład Pracy Chronionej,
Kuranów 12, 96-325 Radziejowice, PL;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
8 (511)
(511)
(540)

215702
10.11.2006
9.9.2014
2804-2004
9.9.2004
Z-281151
24.5.2004
PL
1.7.2005
30
30 -Oblátky, sušienky.

(591) žltá, červená, oranžová, modrá, biela, zelená,
čierna, hnedá, fialová
(732) Zakład Produkcji Cukierniczej „FLIS” Mariusz
Flis, Agnieszka Flis, Zakład Pracy Chronionej,
Kuranów 12, 96-325 Radziejowice, PL;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215703
10.11.2006
19.11.2014
3291-2004
19.11.2004
1.12.2005
30
30 - Cukrovinky; cukrárske a cukrovinkárske výrobky; oblátky; zákusky; sušienky; čokoláda a výrobky z čokolády; kakao a výrobky z kakaa, cukrárske a cukrovinkárske výrobky, tyčinky, polievané čokoládou alebo kakaovou polevou.

(540)

(591) modrá, červená, žltá, oranžová, hnedá, biela,
čierna, zelená, fialová
(732) Zaklad Produkcji Cukierniczej "FLIS", Mariusz
Flis, Agnieszka Flis, Zaklad Pracy Chronionej,
Kuranów 12, 96-325 Radziejowice, PL;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215705
10.11.2006
29.3.2015
573-2005
29.3.2005
3.8.2006
29
29 - Konzervované, sušené alebo tepelne spracované ovocie, konzervované ovocie, želé, džemy,
kompóty; mlieko a mliečne výrobky, tvaroh, syry, maslo, maslové krémy, jogurt, kefír a ich
ochutené varianty, všetko s prídavkom a/alebo
príchuťou ovocia.

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

(540) V objatí ovocia
(732) FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Köntösgátsor 5-7,
H-4031 Debrecen, HU;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215706
10.11.2006
10.10.2015
1867-2005
10.10.2005
3.8.2006
1, 5, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, poľnohospodárstvo (okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov), záhradníctvo, lesníctvo, agrochemikálie, baktericídne látky, gumárenské chemikálie, čpavok
na priemyselné účely, izopropylalkohol, polyvinylalkohol, polyvinylacetátové disperzie, lepidlá,
tmely, kyseliny, močoviny, priemyselné hnojivá,
retardéry horenia, soli na priemyselné účely, sulfáty, sulfidy, technické plyny, výrobky chlórovej
chémie, organické a polymérne látky na báze petrochemických surovín a zemného plynu.
5 - Čistiace a dezinfekčné prípravky, fungicídy,
pesticídy, horečnaté prípravky na farmaceutické
účely.
37 - Montáž, údržba a opravy strojov, stavebné
a stavebnomontážne práce, odstraňovanie netesností za prevádzky metódou FURMANITE, nastavovanie poistných ventilov metódou TREVITEST.
39 - Doprava, balenie a skladovanie tovaru.
40 - Spaľovanie odpadu.
41 - Organizovanie a vedenie kurzov, seminárov,
školení, výcvik, vyučovanie a vzdelávanie.
42 - Inštalácia, aktualizácia a spúšťanie počítačových programov, inžinierske činnosti, licencie
priemyselných práv, projektová činnosť, výskum
a vývoj v oblasti prírodných a technických vied,
zotavovne, testovanie poistných ventilov metódou TREVITES, výroba softvéru.
43 - Ubytovacie a stravovacie služby.
44 - Sanatóriá.

(540) DUSLO
(732) Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236,
927 03 Šaľa, SK;

215736
10.11.2006
27.12.2015
2431-2005
27.12.2005
3.8.2006
29, 30, 32
29 - Sladké a slané predjedlá vyrobené z ovocia
alebo zeleniny, ako napríklad zo zemiakov, ochutené alebo neochutené, zemiakové lupienky (čipsy); sušené ovocné zmesi a všetky upravované olejnaté oriešky, ako napríklad arašidy a kešu
orechy, malé porcie bravčoviniek ako predjedlá;
mlieko, práškové mlieko, zahustené, ochutené
a šľahané mlieko; mliečne výrobky, najmä:
mliečne dezerty, jogurty, jogurtové nápoje, peny,
krémy, smotana, smotanové dezerty, čerstvá
smotana, maslo, syrové nátierky, syry, vyzrievacie syry, vyzrievacie syry s plesňou, čerstvé syry
nevyzreté, syry v slanom náleve, tvaroh, čerstvé
syry predávané v tekutej forme alebo vo forme
pasty, neochutené alebo ochutené nápoje obsahujúce najmä mlieko alebo mliečne výrobky,
mliečne nápoje vyrobené najmä z mlieka, mliečne nápoje obsahujúce ovocie; fermentované neochutené alebo ochutené mliečne výrobky.
30 - Káva, čaj, kakao, čokoláda; nápoje na báze
kávy, nápoje na báze kakaa, nápoje na báze čokolády; cukor, ryža, extrudovaná ryža, tapioka
a múka. Torty, tortičky a koláče (sladké alebo
slané), pizza; neochutené alebo ochutené a/alebo
plnené cestoviny, obilninové prípravky, raňajkové cereálie; hotové jedlá obsahujúce úplne alebo čiastočne cestoviny; hotové jedlá vyrobené
čiastočne alebo úplne z cesta; chlieb, sucháre, sušienky, keksy, biskvity (sladké alebo slané), oblátky, vafle, zákusky, koláčiky, jemné pečivo, všetky uvedené tovary neochutené a/alebo natreté,
poliate alebo posypané a/alebo plnené, a/alebo
ochutené; sladké a slané predjedlá obsahujúce
chlebové, zákuskové alebo jemné šľahané cesto;
cukrovinky; zmrzliny, zmrzliny v podstate vyrobené z jogurtu, smotanové zmrzliny, vodové
zmrzliny (jedlý ľad), mrazené ochutené vody; med;
soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady),
sladké omáčky, omáčky na cestoviny; koreniny.
32 - Nesýtené a sýtené vody (minerálne alebo neminerálne vody, ovocné alebo zeleninové šťavy,
ovocné a zeleninové nápoje, limonády, citronády,
sódy, tonikové vody, zázvorové pivo, šerbety (nápoje), prípravky na výrobu nápojov, sirupy na
prípravu nápojov, ovocné alebo zeleninové extrakty bez obsahu alkoholu; bezalkoholové nápoje
obsahujúce mliečne fermenty.

(540)

(591) červená, žltá, modrá, biela
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (société
anonyme), 17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris,
FR;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215852
21.11.2006
1.12.2008
3067-98
1.12.1998
2.7.2002
1, 9, 19, 20, 28
1 - Chemické látky na laboratórne analýzy; chemické prípravky na odstraňovanie vosku; chemické činidlá okrem činidiel na lekárske a zverolekárske účely; chemické prípravky na laboratórne analýzy s výnimkou analýz na lekárske
alebo zverolekárske účely; antistatické prípravky
s výnimkou prípravkov pre domácnosť; gurjunský balzam na výrobu lakov.
9 - Špeciálny laboratórny nábytok.
19 - Dverové rámy s výnimkou kovových; zárubne s výnimkou kovových.
20 - Postele vodné s výnimkou postelí na lekárske účely.
28 - Stoly na stolný tenis.

(540)

(732) LIGNOTESTING, a. s., Technická 5, 821 04 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
7 (511)
(511)

215853
21.11.2006
28.9.2011
2837-2001
28.9.2001
5.3.2002
3, 32
3 - Kozmetické prípravky, voňavkárske prípravky.
32 - Nealkoholické nápoje, minerálne a sýtené
vody, ovocné nápoje a ovocné šťavy, sirupy a iné
prípravky na výrobu nápojov.

(540)

(732) Donela, s. r. o., Brožíkova 610, 500 12 Hradec
Králové, CZ;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215856
21.11.2006
18.8.2015
1515-2005
18.8.2005
4.5.2006
12, 16, 25, 35, 37, 44
12 - Autá, automobilové podvozky, automobilové
reťaze, automobilové strechy, automobily, autopoťahy, autosedadlá, batožinové kufre pre motocykle, batožinové nosiče na vozidlá, bezpečnostné sedačky pre deti do automobilov, brzdové čeľuste pre vozidlá, brzdové diely pre vozidlá, brzdové lamely pre vozidlá, brzdové obloženia pre
vozidlá, brzdové obloženie pre dopravné pros-
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triedky, brzdy pre vozidlá, bicykle, súčasti bicyklov patriace do tejto triedy, čalúnenie automobilov, čapy na pneumatiky, čelné sklá, dopravné
prostriedky na pohyb po zemi, vode, koľajniciach
a vo vzduchu, dvere na dopravné prostriedky,
hnacie motory pre pozemné vozidlá, hydraulické
obvody pre vozidlá, kamióny, nákladné vozidlá,
karosérie dopravných prostriedkov, klaksóny automobilov, kolesá automobilov, kolesá vozidiel,
motocykle, motory pre motocykle, motory pre
pozemné vozidlá, náboje kolies automobilov, nafukovacie vankúše (ochranné prostriedky pre vodičov pri nehodách), nákladné autá, nárazníky
automobilov, nosiče na lyže pre autá, okenné tabule pre okná automobilov, opierky na sedadlá
automobilov, podvozky automobilov, prevodové
hriadele pre pozemné vozidlá, prevodovky pre
pozemné vozidlá, snehové reťaze, spätné zrkadlá,
športové autá, tienidlá proti slnku do automobilov, tlmiace pružiny na vozidlá, tlmiče automobilov, torzné tyče pre vozidlá, uzávery palivových
nádrží vozidiel, zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel, zariadenia do
automobilov proti oslneniu, výfuky pre motocykle a automobily, výfuky pre pozemné vozidlá.
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, brožúrky, časopisy, etikety s výnimkou textilných, fotografie, grafické
zobrazenie, grafiky, kalendáre, kartón, lepenka,
lepenkové alebo papierové škatule, mapy, 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.
25 - Bielizeň, osobná bielizeň zabraňujúca poteniu, body-bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie,
čelenky, čiapky, čiapkové šilty, dámske róby a šaty, futbalové oblečenie a dresy, gymnastické (telocvičné) dresy, gamaše, chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy), kombinézy (oblečenie),
kombinézy na vodné lyžovanie, kabáty, košele,
krátke nohavice, krátke kabátiky, kravaty, kožušiny (oblečenie), kostýmy, korzety, kovové časti
na obuv a opasky, nohavice, nohavičky, oblečenie, oblečenie pre motoristov, oblečenie z kože,
obuv, odevy, opasky, peleríny, pančuchy a pančuchové nohavice, plášte, plavky, pleteniny (oblečenie), pletiarsky tovar, podprsenky, podväzky,
polokošele, pokrývky hlavy, ponožky, potníky,
pulóvre, pyžamá, rukavice, rukávniky, saká, sandále, spodná bielizeň, spodky, sukne, svetre, šatky, šály, šaty, športová obuv, športové tričká
a dresy, spodničky, tielka, tričká, topánky, vesty,
uniformy, vrchné ošatenie.
35 - Maloobchodná činnosť s automobilmi, nákladnými autami a náhradnými dielmi k automobilom a autopríslušenstvom, bicyklami a odevmi,
marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie audiovizuálnych
predstavení na komerčné a reklamné účely, 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, prenájom reklamných
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materiálov, reklama, reklamné agentúry, rozširovanie reklamných oznamov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb, televízna reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovo-obrazových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných
textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov, zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov
v počítačových databázach.
37 - Autoopravovne, autoservisy, čalúnnické opravy, čistenie automobilov, informácie o opravách,
inštalácia a opravy poplašných systémov proti
vlámaniu, klampiarstvo a inštalatérstvo, lakovanie, glazovanie, leštenie vozidiel, mazanie vozidiel, montáž a opravy výfukov, montáž a opravy
vykurovacích zariadení v automobiloch, montáž,
údržba a opravy strojov, odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení, oprava opotrebovaných alebo poškodených motorov, oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov, oprava
pneumatík vulkanizáciou, opravy púmp a čerpadiel, pieskovanie, prenájom vozidiel na zametanie, protektorovanie pneumatík, protihrdzová úprava, protikorózne nátery na ošetrovanie vozidiel
a motocyklov, údržba a opravy motorových vozidiel, údržba automobilov, umývanie automobilov, umývanie dopravných prostriedkov, vulkanizácia pneumatík (oprava).
44 - Tetovacie štúdio, piercingové štúdio, kadernícke salóny, manikúra, vizážne salóny, masáže,
sauny, služby solária, tetovanie, piercing, zotavovne, relaxačné pobyty, psychologické služby,
sprostredkovanie uvedených služieb, salóny krásy, pedikúra, opatrovateľské služby (lekárske služby), sprostredkovanie uvedených služieb, fyzioterapia, aromaterapeutické služby, služby chiropraktikov, plastická chirurgia, kadernícke salóny, kozmetické salóny, parné kúpele, bahenné kúpele,
zábaly, verejné kúpele, zdravotnícka starostlivosť.

(540) Rock Eagle
(732) Miko Peter, Rožňavská 13, 041 01 Košice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215861
28.11.2006
14.10.2015
1906-2005
14.10.2005
3.8.2006
16, 24, 25, 35, 39, 42
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 neperio-

dické 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.
24 - Barchet, bavlnené textílie, látky na bielizeň,
plátenná bielizeň, brokáty, bukram (hrubé voskované plátno, najmä knihárske), cestovné prikrývky, čalúnnické látky, damask (tkanina), drožet (vzorovaná pretkávaná látka), držiaky na záclony a závesy z textilných materiálov, dverové
závesy, esparto (látka), flanel, flauš, gáza, závoj
(textília), látky z hodvábu, hodvábne tkaniny na
tlačové vzory, hrubé plátno, jutová látka, konopné tkaniny, krep (textília), krepon (jemná vlnená
tkanina), kúpeľňové textílie s výnimkou oblečenia, látky s imitáciou kože, obliečky na matrace,
obliečky na podušky, obliečky na vankúše, textilné obrúsky, plachty, pleteniny (látky), posteľná
bielizeň, posteľné pokrývky a prikrývky, prikrývky, textílie, vlnené látky.
25 - Bielizeň osobná bielizeň zabraňujúca poteniu, body-bielizeň, bundy, cyklistické oblečenie,
čelenky, čiapky, dámske róby a šaty, gymnastické (telocvičné) dresy, gamaše, chrániče uší (proti
chladu, ako pokrývka hlavy), kombinézy (oblečenie), kombinézy na vodné lyžovanie, kabáty,
košele, krátke nohavice, krátke kabátiky, kravaty,
kožušiny (oblečenie), kostýmy, korzety, kovové
časti na obuv a opasky, nohavice, nohavičky, oblečenie, oblečenie pre motoristov, oblečenie
z kože, obuv, odevy, opasky, peleríny, pančuchy
a pančuchové nohavice, plášte, plavky, pleteniny
(oblečenie), pletiarsky tovar, podprsenky, podväzky, polokošele, pokrývky hlavy, ponožky,
potníky, pulóvre, pyžamá, rukavice, rukávniky,
saká, sandále, spodná bielizeň, spodky, sukne,
svetre, šatky, šály, šaty, športová obuv, športové
tričká a dresy, spodničky, tielka, tričká, topánky,
vesty.
35 - Maloobchodné služby s odevmi a obuvou,
galantérnym tovarom, textilom, nábytkom a najmä uvedeným tovarom, 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, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných
oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (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; 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, sprosredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, zabezpečovanie obchodných transak-
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cií (pre tretie osoby), reklamná a inzertná činnosť
prostredníctvom telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov reklamného charakteru;
prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných
vzťahoch; služby riadenia ľudských zdrojov,
vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi
podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov
v počítačových databázach.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, sprostredkovanie prepravy, skladovanie, prenájom skladov,
prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie
tovaru, dovoz, doprava, doručovanie tovaru; preprava nábytku; prepravné služby; dočasné uskladnenie a dodávanie nábytku odevov a obuvi, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre
dom a rodinu a súvisiacich výrobkov; balenie
a doručovanie darčekových a umeleckých predmetov, distribúcia umeleckých predmetov, doručovacie služby, doručovanie tovaru, informácie
o balení a doručovaní darčekov a umeleckých
predmetov, kuriérske služby zabezpečovanie
a sprostredkovanie balenia a doručovanie tovaru.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné technické poradenstvo týkajúce odevov, obuvi
a nábytku, priemyselný dizajn, sprostredkovanie
uvedených služieb v tr. 42, štúdie technických
projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn,
výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).

umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo plastov, umelecké stolárske výrobky, vysoké stoličky
pre deti, postele.
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, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely;
rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie
tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (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; 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, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, zabezpečovanie obchodných transakcií (pre tretie osoby), reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo
informačnej siete; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov reklamného charakteru;
prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných
vzťahoch; služby riadenia ľudských zdrojov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím),
zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do
počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa nábytku a priemyselného dizajnu, priemyselný dizajn, sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 42, štúdie technických
projektov, projektová činnosť, umelecký dizajn,
výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov).

(540) MADOC
(732) TRUVA s.r.o., Bojnická cesta 15, 971 01 Prievidza, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215862
28.11.2006
14.10.2015
1907-2005
14.10.2005
3.8.2006
20, 35, 42
20 - Nábytok, stoličky, stolíky servírovacie, stoly, písacie stoly, nočné stolíky, komody a police,
skrine šatníkové a policové, regály na topánky
a kufre, nábytkové kontajnery, barové skrinky,
barové a recepčné pulty, reštauračný nábytok,
hotelový nábytok, bytový nábytok, kancelársky
nábytok, ležadlá a lavičky, taburetky, toaletné
stolíky, predajné pulty, vitríny a police, nábytok
používaný v predajniach a obchodoch, podnosy
s výnimkou kovových, podstavce na kvety, podstavce, kostry, stojany na počítače, posteľové kolieska, s výnimkou kovových, posteľové vybavenie s výnimkou kovového, drevené hrany
a kostry na nábytok, háčiky na šaty s výnimkou
kovových, háčiky vešiakové s výnimkou kovových, krúžky na záclony, latková debna, lavice,
pulty, lavičky (nábytok), lávky s výnimkou kovových, ležadlá (rozkladacie), regály, rukoväti nástrojov s výnimkou kovových, stojany na kvety,
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(540) CILEK
(732) TRUVA s.r.o., Bojnická cesta 15, 971 01 Prievidza, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215863
28.11.2006
14.10.2015
1908-2005
14.10.2005
3.8.2006
20, 35, 42
20 - Nábytok, stoličky, stolíky servírovacie, stoly, písacie stoly, nočné stolíky, komody a police,
skrine šatníkové a policové, regály na topánky
a kufre, nábytkové kontajnery, barové skrinky,
barové a recepčné pulty, reštauračný nábytok,
hotelový nábytok, bytový nábytok, kancelársky
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nábytok, ležadlá a lavičky, taburetky, toaletné stolíky, predajné pulty, vitríny a police, nábytok používaný v predajniach a obchodoch, podnosy
s výnimkou kovových, podstavce na kvety, podstavce, kostry, stojany na počítače, posteľové kolieska s výnimkou kovových, posteľové vybavenie, s výnimkou kovového, drevené hrany
a kostry na nábytok, háčiky na šaty s výnimkou
kovových, háčiky vešiakové s výnimkou kovových, krúžky na záclony, latková debna, lavice,
pulty, lavičky (nábytok), lávky s výnimkou kovových, ležadlá (rozkladacie), regály, rukoväti
nástrojov s výnimkou kovových, stojany na kvety, umelecké diela z dreva, vosku, sadry alebo
plastov, umelecké stolárske výrobky, vysoké stoličky pre deti, postele.
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,
organizovanie výstav na reklamné a obchodné
účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (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;
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, marketing, pomoc pri podnikaní, podnikateľské informácie, overovanie obchodných transakcií, zabezpečovanie obchodných transakcií (pre tretie osoby), reklamná a inzertná činnosť prostredníctvom
telefónnej dátovej alebo informačnej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov reklamného charakteru; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; služby riadenia ľudských zdrojov, vzťahy s verejnosťou
(prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami
a spoločenským prostredím), zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
42 - Grafický dizajn, navrhovanie (priemyselný
dizajn), navrhovanie obalov, obalový dizajn, odborné poradenstvo týkajúce sa nábytku a priemyselného dizajnu, priemyselný dizajn, sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 42, štúdie technických projektov, projektová činnosť, umelecký
dizajn, výskum a vývoj nových výrobkov (pre
zákazníkov).

(540)

(591) červená, biela, zelená

(732) TRUVA s.r.o., Bojnická cesta 15, 971 01 Prievidza, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215865
28.11.2006
18.3.2009
700-99
18.3.1999
9.10.2000
39
39 - Sprostredkovanie v oblasti dopravy.

(540) DELVITA
(732) Ing. Jana Kľačanská - Aurora Computers, Gerlachovská 30, 040 01 Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215871
28.11.2006
5.5.2015
857-2005
5.5.2005
6.4.2006
37, 38, 41
37 - Stavebníctvo, opravy, inštalačné a montážne
služby.
38 - Telekomunikácie.
41 - Vzdelávanie, poskytovanie odbornej prípravy, zábava, športové a kultúrne aktivity.

(540)

(591) červená
(732) HUMANPOWER SLOVAKIA, s. r. o., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Šiška Karol, JUDr., Bratislava, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

8572
8602
8603
38915
38951
38952
39464
39467
39468
39469
39471
40491
49565
49647
49653
49754
49837
49867
50037
54761
54762
54872
54892
55006
55048
55070
55350
1404-96
1419-96
1450-96
1451-96
1520-96
1580-96
1725-96
1726-96
2036-96
2160-96
2210-96
2222-96

152882
152851
152852
159514
157228
157227
157691
157339
157340
157341
157343
157594
163360
163486
163390
163327
163583
163604
163419
166706
166707
167255
166741
166824
167508
166818
167282
177029
185930
185318
184023
185933
185485
185067
185068
184833
184838
185138
185144

2231-96
2262-96
2263-96
2281-96
2332-96
2355-96
2367-96
2368-96
2511-96
2552-96
2622-96
2697-96
2699-96
2711-96
2716-96
2717-96
2756-96
2757-96
2761-96
2832-96
2879-96
2880-96
2882-96
2886-96
2891-96
2902-96
2913-96
2915-96
2925-96
2973-96
3001-96
3002-96
3003-96
3047-96
3064-96
3066-96
3069-96
3083-96
3097-96

185969
185158
185159
185552
185973
184853
200415
198977
185233
186330
191030
187309
186686
187744
186691
186692
186006
186007
185244
185637
190577
191719
185665
185667
185263
185677
185685
181464
186014
185711
185265
185266
186018
185745
186026
186028
186350
185760
187317

3123-96
3164-96
3193-96
3210-96
3211-96
3233-96
3238-96
3266-96
3267-96
3268-96
3309-96
3330-96
3338-96
3357-96
3396-96
3398-96
3403-96
3404-96
3417-96
3459-96
3460-96
3461-96
3462-96
3500-96
11-97
28-97
38-97
39-97
74-97
78-97
203-97
204-97
243-97
250-97
268-97
274-97
276-97
339-97
375-97

186035
190107
186060
186068
186069
186078
189218
187019
192087
186371
188250
186113
186711
177537
187757
187024
187026
187027
187030
186147
186148
186149
186150
185769
186171
192513
186181
186182
186393
186394
186396
186195
186206
187065
189659
187765
187767
186734
186742

399-97
400-97
427-97
431-97
591-97
612-97
613-97
614-97
701-97
944-97
1329-97
1330-97
1347-97
1409-97
1458-97
1463-97
1503-97
1671-97
1684-97
2075-97
2076-97
2077-97
2250-97
2473-97
2580-97
2581-97
2805-97
2806-97
2860-97
3100-97
3141-97
3148-97
3156-97
3217-97
3218-97
3219-97
3220-97
3223-97

186754
187777
187793
187796
186430
187107
187108
187109
188275
187154
187444
187445
188327
187188
187191
187193
204532
187217
187480
189371
189372
189373
181133
188017
188110
188111
189749
189750
181134
188524
188538
188542
189438
188553
188554
188555
188556
188558

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152851
2.2.1957
10.12.2006
10.12.2016
8602
10.12.1956
6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27
Svietidlá a elektrické žiarovky, elektrické osvetlenie motorových vozidiel, upchávky a podložky,
tesnenia, kliešte s reznými hranami a preťahovacie tŕne, kliešte bez reznej hrany, skrutky, skrutkovače, maticové kľúče, montovacie páky, unášače, preťahovače, kanvice na olej, spoje na gumové hadice, opravárske vozy v podstate z dreva, karosérie z dreva na motorové vozidlá, chrániče proti vetru na motorové vozidlá, kryty
z textílií na motorové vozidlá, články krytov,
stierače na automobily, motorové vozidlá vrátane
podvozkov, poznávacie tabuľky a tabuľky o zaplatenej dani a držiaky na ne, karosérie, vypínače, zariadenia na brúsenie ventilov, kolies, ná-

boje pre kolesá, obruče (ráfy), spice, súčiastky
motorových vozidiel, ak tieto predmety pozostávajú z kovu, obruče na kolesá a gumové rohožky
do motorových vozidiel, spoje na gumové hadice
motorových vozidiel, obloženia na prevodové
pásy v podstate z vláknin, balónové húkačky, podvaly, nosníky, rámy, podlahy a priebežné podpery alebo stúpadlá na motorové vozidlá, kolesá,
náboje kolies, obruče (ráfy) a spice, volanty a ich
diely z dreva alebo združených hmôt, skrinky na
batérie, ak pozostávajú z dreva, tachometre, merače prúdu, elektrické batérie, elektrické akumulátory, elektrické zapaľovacie cievky a súčiastky
všetkých druhov tohto tovaru na použitie v motorových vozidlách, elektrické spínače, zapaľovacie sviečky, elektrické húkačky, vypínače, elektrické spoje, magnety a dynamá motorových vozidiel, radiátory, elektrické poháňacie a zapaľovacie zariadenia a časti tohto tovaru, zdviháky
vozidiel, čerpadlá, prevody motorové vozidlá, motory, zrkadlá na motorové vozidlá, vyčalúnenie
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rúry tlakové, odpadové a drenážne na dopravu
kvapalín, rúrky, dosky rovné, dezénované a zvlnené v rôznych farbách, izolačné dosky rovné
i zvlnené z penovej hmoty, vrecká z priehľadných tenkostenných fólií potlačené i nepotlačené,
fólie a hadice priehľadné, obalové, fólie z penovej hmoty, fólie a vrecia zo hrubostenných fólií
nepotlačené i potlačené, spojovacie tvarovky potrubia z plastických hmôt, kolená, odbočky, spojky, prechodky, redukcie, oblúky, armatúry, stavebné profily, kanistre, sudy a fľašky, ochranné
obaly a profilované vložky do obalov z penovej
hmoty na rozhlasové, televízne a magnetofónové
prístroje, vákuované podhľadové kazety, kempingové chladničky z penovej hmoty, rúry kanalizačné, rúry flexibilné a spojovacie tvarovky
k flexibilným rúram, rúry a tvarovky zavlažovacích systémov, kruhové a ostatné profily, dažďové žľaby, zvodové rúry a tvarovky k dažďovým
žľabom, tašky potlačené i nepotlačené, fólie technické, fólie pre poľnohospodárstvo, fólie potravinárske, fólie zmršťovacie a prieťažné, polotovary
z plastických materiálov formované vstrekovaním určené pre spotrebný priemysel a strojárstvo,
rozpierky, ramienka, sponky na vinič, sacie koše,
uzávery malé a veľké na sudy a fľašky, zátky,
prepravky, strešné vetráky, strešné vpuste, elektroinštalačné prvky a rúrky, obaly na autobatérie,
azbestopolystyrénové panely, škárovacie vložky,
atikové nábehy, výplne chladničiek všetko z plastických hmôt.

motorových vozidiel, zrkadlové sklo a svetlomety svietidiel, zvony na svietidlá, rohožky na spôsob kobercov motorových vozidiel.
(540) FORD
(732) Ford-Werke Aktiengesellschaft, Köln/Rhein, DE;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152852
2.2.1957
10.12.2006
10.12.2016
8603
10.12.1956
6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 20, 25
Motorové vozidlá a motorové plavidlá, taktiež aj
súčiastky na ne, ako spaľovacie motory, elektromotory, parné motory, splynovače, zapaľovacie
zariadenia, zapaľovacie sviečky, drôty na elektrické vedenie, články, akumulátory, indukčné
prístroje, ventily, nádržky na benzín, olejové prístroje, vodné a olejové čerpadlá, chladiče, ventilátory, spúšťacie zariadenie, podvozky motorových vozidiel, prevody, reťaze, spojky, guľôčkové ložiská, rámy na motorové vozidlá, hriadele,
náboje, kolesá, obruče (ráfy), spice, pneumatiky,
plné obruče, zachytávače klincov, zariadenia na
ochranu proti šmyku, karosérie, paluby, kryty
motorov, volanty, zariadenia na riadenie, príslušenstvo, a to hustilky, húkačky, návestné zariadenia, lampáše, okuliare pre automobilistov, odevy
pre automobilistov, zdviháky vozidiel, počítače
otáčok, tachometre, stopky, merače stúpania, voltmetre, skrinky na nástroje, nástroje.

(540) FORD
(732) Ford-Werke Aktiengesellschaft, Köln/Rhein, DE;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

152882
15.2.1957
5.12.2006
5.12.2016
8572
5.12.1956
4
Vosky, látky a prostriedky na svietenie, palivá
z olejov alebo tukov, technické oleje a tuky, mazivá, benzín, benzén, kvapalné pohonné látky do
výbušných motorov.

(540) FORD
(732) Ford-Werke Aktiengesellschaft, Köln/Rhein, DE;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157227
3.3.1967
24.11.2006
24.11.2016
38952
24.11.1966
11, 16, 17, 19, 20, 21
Zoznam tovarov a služieb je pretriedený v súlade
s článkom 3 odseku 2 Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok. Výrobky a polotovary z termoplastových hmôt, hlavne

(540)

(732) Plastika, a.s., Novozámocká cesta 222, 949 53
Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157228
3.3.1967
24.11.2006
24.11.2016
38951
24.11.1966
11, 16, 17, 19, 20, 21
Výrobky a polotovary z termoplastických hmôt,
hlavne rúry tlakové, odpadové a drenážne na dopravu kvapalín, rúrky, dosky rovné, dezénované
a zvlnené v rôznych farbách, izolačné dosky rovné i zvlnené z penovej hmoty, vrecúška z priehľadných tenkostenných fólií potlačené i nepotlačené, fólie a hadice priehľadné, obalové, fólie
z penovej hmoty, fólie a vrecia zo silnostenných
fólií nepotlačené i potlačené, spojovacie tvarovky
pre potrubia z plastických hmôt, kolená, odbočky, spojky, prechodky, redukcie, oblúky, armatúry, stavebné profily, kanistre, sudy a fľašky,
ochranné obaly a profilované vložky do obalov
z penovej hmoty pre rozhlasové, televízne a magnetofónové prístroje, vákuované podhľadové kazety, campingové chladničky z penovej hmoty
(priorita od 24.11.1966), rúry kanalizačné, rúry
flexibilné a spojovacie tvarovky k flexibilným
rúram, rúry a tvarovky pre zavlažovacie systémy,
kruhové a ostatné profily, dažďové žľaby, zvodové rúry a tvarovky k dažďovým žľabom, tašky
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potlačené i nepotlačené, fólie technické, fólie pre
poľnohospodárstvo, fólie potravinárske, fólie zmršťovacie a prieťažné, polotovary z plastických
materiálov formované vstrekovaním určené pre
spotrebný priemysel a strojárstvo, rozperky, ramienka, spony na vinič, sacie koše, uzávery malé
a veľké na sudy a fľašky, zátky, prepravky, strešné vetráky, strešné vpuste, elektroinštalačné prvky a trubky, obaly na autobatérie, azbestopolystyrénové panely, špárovacie vložky, atikové nábehy, výplne chladničiek všetko z plastických
hmôt (priorita od 24.11.1986).
(540)

(732) Plastika, a.s., Novozámocká cesta 222, 949 53
Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157339
25.5.1967
10.1.2007
10.1.2017
39467
10.1.1967
5
Antibiotický prípravok.

(540) MYCOSTATIN
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157340
25.5.1967
10.1.2007
10.1.2017
39468
10.1.1967
5
Antibiotický prípravok.

(540) FUNGIZONE
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157341
25.5.1967
10.1.2007
10.1.2017
39469
10.1.1967
5
Steroidné prípravky.

(540) KENALOG
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
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157343
25.5.1967
10.1.2007
10.1.2017
39471
10.1.1967
5
Antineoplastické prípravky.

(540) HYDREA
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157594
22.9.1967
8.8.2007
8.8.2017
40491
8.8.1967
5
Chemické prípravky používané ako herbicídne
prostriedky na ničenie nežiaducich travín a širokolistých burín.

(540) TREFLAN
(732) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana 46268, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157691
30.10.1967
9.1.2007
9.1.2017
39464
9.1.1967
1, 5
Chemické výrobky na účely lekárske, na priemyselné a vedecké účely, chemické výrobky určené
pre fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo
a lesníctvo, dezinfekčné prostriedky, prostriedky
na ochranu rastlín a na ničenie buriny a škodlivých zvierat.

(540) SOLFATAN
(732) NeraAgro, spol. s r. o., ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, CZ;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

159514
22.1.1970
1.11.2006
1.11.2016
38915
1.11.1966
10
Lekárske prístroje a nástroje na ústnu terapiu.

(540) SPINHALER
(732) Fisons Limited, RPR House, 50 Kings Hill Avenue,
Kings Hill, West Malling, Kent, ME19 4AH, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163327
8.8.1977
5.1.2007
5.1.2017
49754
5.1.1977
5
Prípravky antianginálne a antihypertenzné.

(540) CORGARD
(732) E. R. SQUIBB & SONS, L. L. C., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Lawrenceville - Princeton Road, Princeton, New Jersey
08540, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163360
6.10.1977
24.9.2006
24.9.2016
49565
24.9.1976
18, 25, 28
Korčuliarsky výstroj, rýchlokorčule, hokejové korčule, korčule krasokorčuliarske, korčule na rekreáciu, detské korčule, kolieskové korčule a ich
časti, korčuliarsky výstroj, najmä chrániče korčúľ
a bezpečnostné špičky, členkové podpery na
spevnenie nohy, hokejové puky, kabely na nosenie korčúľ, telesné chrániče.

(540) BAUER
(732) NIKE International Limited, One Bowerman Drive,
Beaverton, Oregon 97005-6453, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163390
4.11.1977
10.11.2006
10.11.2016
49653
10.11.1976
9
Gramofónové platne, kazety, pásky, vložky do kaziet.

(540) PORTRAIT
(732) SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, a general partnership organized and existing under
the laws of the State of Delaware, 550 Madison
Avenue, New York, New York, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163419
23.11.1977
7.6.2007
7.6.2017
50037
7.6.1977
5
Farmaceutické analgetické prípravky na použitie
pre ľudí.

(540) NUBAIN
(732) Bristol - Myers Squibb Pharma Company, Route
206 & Provinceline Road, Princeton, 085 40 New
Jersey, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163486
12.1.1978
9.11.2006
9.11.2016
49647
9.11.1976
9
Televízne prístroje, rozhlasové prístroje, zvukové
reprodukčné prístroje, elektronické zosilňovače.

(540) ROTEL
(732) The Rotel Co., Ltd., 10-10 Shinsen-Cho, Bunzan
Shinsed Bld., 4th Floor, Shibuya-ku, Tokyo 150, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163583
14.3.1978
24.2.2007
24.2.2017
49837
24.2.1977
1
Chemické ochranné a bakteriostatické prípravky
na priemyselné účely.

(540) TEKTAMETR
(732) LANXESS Corporation, 111 RIDC Park West
Drive, Pittsburgh, Pennsylvania 15275, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
7 (511)
(510)

163604
23.3.1978
21.3.2007
21.3.2017
49867
21.3.1977
1069712
21.10.1976
GB
5
Farmaceutické, medicinálne a veterinárne prípravky a substancie.

(540) GLETVAX
(732) SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 1095 Morris Avenue, Union, New
Jersey, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)

166706
6.10.1987
11.8.2006
11.8.2016
54761
11.8.1986
9
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(510) Elektronické prístroje a zariadenia, napospol na
spracovanie, ukladanie, získavanie, prenos, zobrazenie, vstup, výstup a tlač dát, elektronické počítače, počítačové terminály a tlačiarne na použitie
spolu s nimi; prehrávacie jednotky videodiskov,
diskové jednotky, modulátory - demodulátory, ovládacie prístroje na všetky uvedené výrobky, štítky,
disky, pásky a drôty, mikročipy a elektronické
obvody, všetko na zaznamenávanie dát: časti
a príslušenstvo obsiahnuté v triede 9 pre všetky
uvedené výrobky a programy pre počítače, zapísané na papieri a zaznamenané na páskach.
(540)

(732) Apple Computer, Inc., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu California, Cupertino, California, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166707
6.10.1987
11.8.2006
11.8.2016
54762
11.8.1986
9
Elektronické prístroje a zariadenia, napospol na
spracovanie, ukladanie, získavanie, prenos, zobrazenie, vstup, výstup a tlač dát, elektronické počítače, počítačové terminály a tlačiarne na použitie
spolu s nimi; prehrávacie jednotky videodiskov,
diskové jednotky, modulátory - demodulátory, ovládacie prístroje na všetky uvedené výrobky, štítky,
disky, pásky a drôty, mikročipy a elektronické
obvody, všetko na zaznamenávanie dát; časti
a príslušenstvo obsiahnuté v triede 9 na všetky
uvedené výrobky a programy pre počítače, zapísané na papieri a zaznamenané na páskach.

(540) APPLE
(732) Apple Computer, Inc., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu California, Cupertino, California, US;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166741
10.11.1987
6.11.2006
6.11.2016
54892
6.11.1986
9
Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely, prístroje a nástroje navigačné, prístroje
a nástroje geodetické a elektrické, prístroje a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje fotografické, kinematografické, optické, prístroje a nástroje na váženie a meranie, prístroje a nástroje
signalizačné vrátane signálnych píšťaliek, prístroje a nástroje určené na kontrolné účely, prístroje a nástroje na účely záchranné a učebné, automaty uvádzané do činnosti vhodením mince
alebo známky, prístroje na záznam a reprodukciu
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hovoreného slova, zapisovacie pokladnice a počítacie stroje, hasiace prístroje.
(540)

(732) Japan Radio Company Ltd., Tokio, JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166818
9.2.1988
30.3.2007
30.3.2017
55070
30.3.1987
5
Prípravky farmaceutické a liečivé.

(540) FLUCINOM
(732) SCHERING CORPORATION, 2000 Galloping Hill
Road, Kenilworth, New Jersey 07033-0530, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166824
15.2.1988
3.2.2007
3.2.2017
55006
3.2.1987
5
Veterinárne prípravky na kontrolu a liečbu paznechtnice párnokopytníkov.

(540) FOOTVAX
(732) SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH CORPORATION, spoločnosť zriadená podľa zákonov
štátu Delaware, 1095 Morris Avenue, Union, New
Jersey, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167255
16.5.1989
28.10.2006
28.10.2016
54872
28.10.1986
1, 6
Chemické výrobky obsahujúce hliník alebo gálium; hliník a gálium vo forme ingotov, fólií, drôtov, dosiek a tyčí; priemyselné polotovary obsahujúce hliník alebo gálium, ako obklady, piesty,
okná, strešné krytiny, plechy, diaľničné a mostové zábradlie, ozdobné žalúzie a architektonické
tienenie.

(540)

(732) Alcan Inc., 1188 Sherbrooke Street West, Montreal,
Quebec, H3A, CA;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167282
2.6.1989
28.10.2007
28.10.2017
55350
28.10.1987
1
Syntetické živice a plastické hmoty v prášku,
v pastách alebo v tekutom stave na priemyselné
účely.

káva; čaj; kakao; cukor; ryža; maniok; ságo; korenie; kávové náhradky; koreniny; omáčky ako
chuťové prísady; príchuti do potravín; chuťové
prísady; prípravky do omáčok; obilninové lupienky; balenie potravín.
(540)

(540)

(732) DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda Center Bldg.
4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167508
29.12.1989
10.3.2007
10.3.2017
55048
10.3.1987
5
Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke, výrobky dietetické pre deti a chorých,
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na plombovanie zubov, zubné odtlačky, dezinfekčné prostriedky, prostriedky na hubenie rastlinnách a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.

(540) NITRO - DUR
(732) KEY PHARMACEUTICALS, INC., spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Florida, Kenilworth,
New Jersey, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177029
15.8.1996
23.5.2006
23.5.2016
1404-96
23.5.1996
6.11.1996
30
Horčica, kečup, pochutiny.

(540) SNICO
(732) Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG,
Ottobrunner Straße 45, 82008 Unterhaching, DE;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177537
12.2.1997
13.12.2006
13.12.2016
3357-96
13.12.1996
7.5.1997
29, 30, 39
Konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; zemiakové lupienky; hrozienka;
sušený kokos; arašidy pražené a solené; arašidy
pražené nelúpané; pistácie; spracované oriešky;

(732) Giláň Marek, Ing., Jesenského 45/2, 965 01 Žiar
nad Hronom, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181133
16.6.1998
6.8.2007
6.8.2017
2250-97
6.8.1997
4.3.1998
9.9.1998
7, 37
7 - Stroje a obrábacie stroje, hrotové sústruhy
s príslušenstvom, vertikálne obrábacie centrá MC
100 V, jednoúčelové obrábacie stroje.
37 - Opravy a údržba obrábacích strojov, servisné služby.

(540)

(732) TRENS, a.s., Súvoz 1, 911 32 Trenčín, SK;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181134
16.6.1998
29.9.2007
29.9.2017
2860-97
29.9.1997
4.3.1998
9.9.1998
6, 7, 9, 35, 36
6 - Ľahké kovové konštrukcie pre priemysel
a elektrotechniku.
7 - Odsávacie stroje na priemyselné účely; žehliace linky.
9 - Rozvádzačové skrine.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi, podnikateľské poradenstvo.
36 - Colné vybavovanie s uvedenými tovarmi.

(540)

(732) ENCO, spol. s r.o., Michalská 7, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

181464
12.8.1998
6.11.2006
6.11.2016
2915-96
6.11.1996
6.5.1998
4.11.1998
6, 9, 11, 37, 39
6 - Stavebný materiál kovový; lišty, laty kovové;
meď surová alebo ako polotovar; medený drôt
neizolovaný; kovové rebríky.
9 - Bleskozvody a ich časti; elektrické bzučiaky;
cievky (elektromagnetické); elektrické cievky;
automatické časové spínače; elektrické drôty; telefónne drôty; elektrické dverové zvončeky; elektrické káble; elektrické spojky; elektrické svorky;
materiály na elektrické vedenie; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; izolovaný medený drôt;
elektrické meniče; meracie prístroje; elektrické
meracie zariadenia; elektrické objímky; objímky
elektrických káblov; obmedzovače (elektrotechnika); odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika); poistky; prípojky (elektrotechnika); elektrické regulátory; elektroinštalačný materiál patriaci do triedy 9; elektrické relé; reostaty; elektrické reostaty (regulátory na tlmenie svetla); rozvodné panely (elektrina); rozvodné skrine, spínacie skrine; rúry (elektroinštalačné); elektrické signalizačné zvončeky; skriňové rozvádzače
(elektrina); spínače; telefónne prístroje; transformátory (elektrotechnika); vodiče (elektrické); voltmetre; vypínače; zámky (elektrické); zásuvky, zástrčky a iné elektrické spojky a ich komponenty.
11 - Držiaky na lampy a svietidlá; elektrické lampy; objímky na svietidlá; osvetľovacie prístroje
a zariadenia; svetelné reflektory; stropné svetlá;
svetelné gule, banky; tienidlá na lampy; elektrické výbojky; vyhrievacie telesá; vykurovacie telesá (elektrické); zásuvky na elektrické svetlá;
žiariče; žiarivky; elektrické žiarovky; svietidlá;
osvetľovacie telesá.
37 - Stavebníctvo.
39 - Doprava nákladná (kamiónová); dovoz, doprava; skladovanie tovaru.

(540)

(732) HAGARD:HAL, a.s., Fraňa Mojtu 24, 949 01
Nitra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

184023
21.1.1999
27.6.2007
27.6.2017
1451-96
27.6.1997
7.10.1998
13.4.1999
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7 (511) 30
(510) Káva.
(540)

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184833
15.3.1999
1.8.2006
1.8.2016
2036-96
1.8.1996
2.12.1998
11.6.1999
9, 16, 25
9 - Audio a audiovizuálne záznamy vrátane gramofónových platní, nahratých magnetických pások, diskov, kaziet a CD-ROM; počítačový softvér, kinematografické filmy.
16 - Papier, kartón a výrobky vyrobené z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; tlačené hudobniny a hudobné fóliá; materiál na viazanie kníh; fotografie a papiernicky tovar; lepidlá na použitie v papiernictve a v domácnosti, potreby pre umelcov, maliarske štetce, písacie stroje a kancelárske potreby
okrem nábytku, vzdelávacie a učebné potreby
okrem prístrojov; obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; hracie karty; tlačiarenské písmená a tlačiarenské štočky.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.

(540)

(732) SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT, a general partnership organized and existing under
the laws of the State of Delaware, 550 Madison
Avenue, New York, New York, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

184838
15.3.1999
15.8.2006
15.8.2016
2160-96
15.8.1996
2.12.1998
11.6.1999
17, 19
17 - Extrudované a lisované plastické materiály vo
forme prútov, tyčí, stĺpov, dosiek, pásov, profilovaných tvarov; hadice a rúrky.
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19 - Nekovové spracované stavebné materiály - obkladačky, dlaždice, škridle; obkladový materiál na steny a strechy; lemovacie diely striech,
najmä štítové lemovacie diely; obkladové dielce
ríms, lemovania a atiky, podhľadové dosky; okenné rámy; okenné parapetné dosky; obklady ostenia; dvere a dverné rámy; soklové lišty; krycie
obklady; obloženia a lišty; zimné záhrady; strešné ventilátory; rúrky; odkvapové žľaby; odvodňovacie siete.

(540) SWISH
(732) NEWELL INVESTMENTS, Inc., 10B Glenlake
Pkwy, Suite 600, Atlanta, Georgia, US;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

184853
15.3.1999
6.9.2006
6.9.2016
2355-96
6.9.1996
75/068.956
7.3.1996
US
2.12.1998
11.6.1999
16
Tlačoviny a tlačoviny vzťahujúce sa na telekomunikácie, nemagnetické telefónne karty.

(540)

(732) MCI COMMUNICATIONS CORPORATION,
1133-19th Street, N.W., Washington, D.C. 20036,
US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

185067
19.4.1999
1.7.2006
1.7.2016
1725-96
1.7.1996
11.1.1999
12.7.1999
30
Horčica, kečup.

(540) HERKULES
(732) Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG,
Ottobrunner Straße 45, 82008 Unterhaching, DE;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

185068
19.4.1999
1.7.2006
1.7.2016
1726-96
1.7.1996
11.1.1999
12.7.1999

7 (511) 30
(510) Horčica, kečup.
(540) CHRENKA
(732) Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG,
Ottobrunner Strasse 45, 820 08 Unterhaching, DE;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

185138
19.4.1999
22.8.2006
22.8.2016
2210-96
22.8.1996
11.1.1999
12.7.1999
1
1 - Draslík, hnojivo obsahujúce horčík.

(732) K+S Kali GmbH, Bertha-von-Suttner-Str. 7, 34131
Kassel, DE;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

185144
20.4.1999
23.8.2006
23.8.2016
2222-96
23.8.1996
11.1.1999
12.7.1999
12
Pneumatiky, duše, autovložky a kolesá pre automobily.

(540)

(732) HANKOOK TIRE Co., Ltd., 647-15, Yoksam-dong,
Kangnam-ku, Seoul, KR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

185158
20.4.1999
30.8.2006
30.8.2016
2262-96
30.8.1996
11.1.1999
12.7.1999
42
Verejné stravovanie.

(540) FRITO
(732) Chladnúchová Anna, Tajovského 279, 038 43 Kláštor pod Znievom, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

16 - Písacie potreby, kancelárske potreby; darčekové a spomienkové predmety z papiera, obaly;
obalové materiály z plastických hmôt, tašky.
18 - Výrobky z kože, koženky a usne vrátane tašiek a kufrov.
20 - Výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia, rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu
a náhradiek týchto materiálov; výrobky z plastov.
21 - Výrobky zo skla, porcelánu, kameniny, spomienkové predmety.
24 - Textilné výrobky.
25 - Odevy vrátane športových odevov; obuv vrátane športovej obuvi; pokrývky hlavy (čapice, klobúky).
28 - Telocvičné a športové potreby; hry a hračky.
35 - Propagačná činnosť, reklamná činnosť; reklama stabilná, reklama mobilná; reklama prostredníctvom časopisov (novín), rozhlasu a televízie; organizovanie veľtrhov a výstav; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov.
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovateľská činnosť.
41 - Organizovanie kultúrnych, spoločenských, športových a zábavných podujatí a súťaží; vydavateľská činnosť.
42 - Spravovanie autorských práv.

185159
20.4.1999
30.8.2006
30.8.2016
2263-96
30.8.1996
11.1.1999
12.7.1999
42
Verejné stravovanie.

(591) Žltá, červená
(732) Chladnúchová Anna, Tajovského 279, 038 43 Kláštor pod Znievom, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

185233
19.4.1999
24.9.2006
24.9.2016
2511-96
24.9.1996
11.1.1999
12.7.1999
5
Liečivá, preparáty na starostlivosť o zdravie; dietetické výrobky na lekárske účely; náplasti, obväzový materiál; dezinfekčné prostriedky.

(540) MYKOSERT
(732) Ferrer Internacional, S.A., 94 Edificios Trade, Gran
Via Carlos III, 08028 Barcelona, ES;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

185244
19.4.1999
18.10.2006
18.10.2016
2761-96
18.10.1996
11.1.1999
12.7.1999
30
Žuvačky.

(540) WRIGLEY'S AIRWAVES
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 410 North Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185263
19.4.1999
5.11.2006
5.11.2016
2891-96
5.11.1996
11.1.1999
12.7.1999
14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 36, 41, 42
14 - Kovové výrobky, výrobky pokovované, výrobky z kovových zliatin; šperky a bižutéria; manžetové gombíky a kravatové ihlice.
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(540)

(732) ARTMEDIA, a. s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Repák Dušan, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

185265
19.4.1999
14.11.2006
14.11.2016
3001-96
14.11.1996
11.1.1999
12.7.1999
21
Drobné náradie a prenosné nádoby pre domácnosť a kuchyne; hrebene a umývacie hubky; kefky na zuby, kefy; kefársky materiál; pomôcky
a látky na čistenie; drôtenky; sklo surové alebo
polospracované; tovar sklenený, porcelánový a kameninový neobsiahnutý v iných triedach; keramické miniatúry.

(540)

(591) červená, biela
(732) Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 300 Park
Avenue, New York, NY 10022 - 7499, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

185266
19.4.1999
14.11.2006
14.11.2016
3002-96
14.11.1996
11.1.1999
12.7.1999
3
Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; výrobky voňavkárske, éterické oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty, kozmetické
prípravky.

(540)

(591) červená, modrá, biela
(732) Colgate - Palmolive Company, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 300 Park
Avenue, New York, NY 10022 - 7499, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

185318
27.4.1999
27.6.2007
27.6.2017
1450-96
27.6.1997
8.10.1997
12.7.1999
30
Káva.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185552
25.5.1999
2.9.2006
2.9.2016
2281-96
2.9.1996
11.2.1999
6.8.1999
33
33 - Alkoholické nápoje (okrem pív), aperitívy,
horké, brandy, koktaily, alkoholické nápoje podporujúce trávenie (likéry a liehoviny), destilované
alkoholické nápoje, džin, likéry, liehoviny (nápoje), vodka, whisky.

(540) VODKA ON METAL
(732) BELVEDERE, 10 Avenue Charles Jaffelin, 21200
Beaune, FR;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185637
25.5.1999
29.10.2006
29.10.2016
2832-96
29.10.1996
11.2.1999
6.8.1999
6, 10, 26, 40
6 - Výrobky z drôtovej ocele, drôty a drôtové výrobky.
10 - Zdravotnícke nástroje a chirurgické ihly
všetkých druhov.
26 - Ihly.
40 - Rezanie, vyrovnávanie a sekanie drôtov, brúsenie, ohýbanie, lisovanie, redukovanie, leštenie,
kalenie, povrchová úprava uvedených výrobkov.

(540)
(591) biela, čierna, zelená, hnedá, oranžová
(732) Baliarne obchodu, a. s., Poprad, Hraničná 664/16,
058 01 Poprad, SK;
(740) Žuffa Ladislav, Ing., Poprad, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185485
24.5.1999
14.6.2006
14.6.2016
1580-96
14.6.1996
11.2.1999
6.8.1999
5
5 - Antiinfekčné zlúčeniny a ich zmesi.

(540) ABELCET
(732) Elan Pharmaceuticals, Inc., 800 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 94080, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

(732) BSV Kubiš, s. r. o., Příluky 308, 760 01 Zlín, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185665
25.5.1999
31.10.2006
31.10.2016
2882-96
31.10.1996
11.2.1999
6.8.1999
29, 30, 32
29 - Mrazené smotanové krémy, mlieko a iné
mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov,
vajcia, jedlé oleje/tuky, konzervované ovocie
a zelenina, mäso, hydina, ryby; konzervované
mäso, konzervovaná hydina, konzervované ryby.
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30 - Mrazené krémy, zmrzlina, ľad, káva, čaj, kakao, cukor, ryža, čokoláda, kávové náhradky, múka a obilné výrobky, nápoje z kávy, kakaa alebo
čokolády, sucháre, sušienky, oblátky, jemné pečivo, cukrovinky a čokoládové výrobky, med,
prášky do pečiva, korenie.
32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov, pivo,
ovocné šťavy, nápoje z ovocných štiav, sirupy.

bezdrôtové telefóny, rádiokomunikačné prístroje obsahujúce satelitné komunikačné systémy
a občianske rádiostanice, modemy, globálne systémy určovania polohy, antény, zvukové prístroje
obsahujúce zosilňovače, tunery, záznamové prehrávače, páskové nahrávače a reproduktory, rádiá, prehrávače kompaktných diskov, mechaniky
pevných diskov, optické záznamové a/alebo reprodukčné zariadenia, optické hlavy, solárne články, solárne moduly, batériové nabíjače, fotovoltaické systémy, televízne prístroje, telekonferenčné systémy obsahujúce videokonferenčné systémy, faksimile, laserové systémy a ich časti, videokamery, ich časti a príslušenstvá, elektronické
statické kamery, ich časti a príslušenstvá; fotoaparáty, fotografické šošovky, projektory diapozitívov, fotografické prístroje obsahujúce diely motorového prevíjania, navíjačky filmov, elektronické fotoblesky, časovače, prísavné dosky, filtre, kryty šošoviek, pásiky a kabely na fotoaparáty; kinokamery a projektory, ich časti a príslušenstvá; optické šošovky, ďalekohľady, sklá, optic-ké
vlákna; optické izolátory, optické spojovače, optické konektory, optické celovlnné deliace multiplexory, optické celovlnné multiplexory, optické vlnovody, optické vláknové polia, moduly
s laserovými diódami; meracie zariadenia a prístroje; bleskozvody, zvončeky; diskové videosystémy; magnetooptické disky; elektronické pokladnice; strediská na predaj prístrojov, automatické prekladateľské systémy.

(540) POLÁRKA
(732) Polárka, s. r. o., Malá Lada 1533/7, 143 00 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185667
25.5.1999
4.11.2006
4.11.2016
2886-96
4.11.1996
11.2.1999
6.8.1999
2, 19
2 - Farby, laky, emaily, fermeže, náterové látky,
riedidlá do náterových látok, farieb a lakov, zlatolaky, tmely, farbivá, moridlá, ochranné prostriedky proti hrdzi a hnilobe dreva, práškové náterové látky, práškové farby, impregnačné prostriedky na drevo a na betón, moridlá na drevo,
elektroforézne náterové látky, výroba aditív do
náterových hmôt, výroba nástrekových hmôt na
báze organických spojív a organických plnidiel.
19 - Maltovinové spojivá, nástrekové omietkové
hmoty, liate podlahy.

(540) SUPER FARMAL
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

185677
25.5.1999
6.11.2006
6.11.2016
2902-96
6.11.1996
11.2.1999
6.8.1999
9
Elektronické počítače, disky zaznamenaných počítačových programov, pásky a elektronické obvody, počítačové programy; laserové tlačiarne, LED
tlačiarne, obrazové snímače (skenery), elektronické tlačiarne s tepelnými tlačiacimi hlavami,
amorfné (beztvaré) silikónové bubienky (blany),
posunovače papiera, triediče, monitory, koncové
zariadenia, klávesnice, mechaniky floppydiskov,
mechaniky pások, CD-ROM mechaniky, zariadenia na spracovávanie dát, snímače štítkov,
snímače čiarových kódov, kresliace zariadenia,
modemy a myši; ozonizátory; signálne bóje; elektronické komponenty obsahujúce rezistory, supervodiče, kondenzátory, filtre, kryštálové rezonátory, zvukové tónové generátory, polovodičové
zariadenia a polovodičové puzdrá, tlačené obvodové dosky, zariadenia s tekutými kryštálmi, zariadenia s integrovanými doskami, vysokofrekvenčné zariadenia, elektrofotografické kopírovacie stroje, telefónne aparáty, telefónne prijímače,
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(540) ECOSYS
(732) Kyocera Corporation, 6 Takeda Tobadono-cho,
Fushimi-ku, Kyoto 612-8501, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

185685
25.5.1999
6.11.2006
6.11.2016
2913-96
6.11.1996
11.2.1999
6.8.1999
30
Žuvačky.

(540) WRIGLEY'S ICEWHITE
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

185711
25.5.1999
12.11.2006
12.11.2016
2973-96
12.11.1996
11.2.1999
6.8.1999
16
Písacie, kresliace, rysovacie a značkovacie nástroje, atramenty a atramentové náplne a bombičky na písacie, kresliace, rysovacie a značkovacie nástroje; náplne a zásobníky na guľôčkové
perá; písacie nástroje s poréznymi a otáčavými
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guľôčkovými hrotmi; grafitové náplne; grafitové
náplne do ceruziek; peračníky, násadky a puzdrá
na písacie, kresliace, rysovacie a značkovacie nástroje, na atramenty a atramentové náplne a bombičky, na ceruzkové tuhy a náplne; papierenský
tovar, kancelárske potreby (iné ako nábytok); perá a hroty na písacie, kresliace, rysovacie a značkovacie nástroje; mazacie gumy; stolové písacie
súpravy; korekčné tekutiny; filmy a pásky na opravu tlačových chýb, chýb pri písaní na stroji a ručných chýb; riedidlá uvedených korekčných tekutín.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

(540)

185769
25.5.1999
27.12.2006
27.12.2016
3500-96
27.12.1996
11.2.1999
6.8.1999
2
Farby; fermeže; laky; nátery; pigmenty; farbivá;
moridlá; prírodné živice v surovom stave; kovy
vo fóliovej a/alebo práškovej forme pre maliarov,
dekoratérov, tlačiarov a umelcov.

(540)
(732) Berol Corporation, 29 E. Stephenson St., Freeport,
Illinois 61032, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185745
25.5.1999
18.11.2006
18.11.2016
3047-96
18.11.1996
11.2.1999
6.8.1999
9, 37, 42
9 - Záložné zdroje, prvky prepäťovej ochrany
elektrických sietí.
37 - Montáže elektrických rozvodov.
42 - Revízie elektrických rozvodov, projektovanie komplexných riešení ochrany elektrických
a informačných systémov.

(732) Holliday Pigments Limited, Morley Street, Hull,
North Humberside, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) SALTEK Slovakia s. r. o., Kutlíkova 17, 851 02
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

185760
25.5.1999
20.11.2006
20.11.2016
3083-96
20.11.1996
2422/96
21.5.1996
FI
11.2.1999
6.8.1999
33
Vína, liehoviny, likéry, vodka, gin, whisky, vopred namiešané alkoholické nápoje, prípravky na
výrobu alkoholických nápojov.

(540) MAXIMUS
(732) Altia plc, Salmisaarenranta 7, 00180 Helsinki, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

185930
21.6.1999
24.5.2006
24.5.2016
1419-96
24.5.1996
12.3.1999
10.9.1999
9, 35, 36, 42
9 - Softvér.
35 - Účtovníctvo, poradenstvo v oblasti účtovníctva, vedenie účtovných kníh, revízia účtov, vypracovanie štatistických prehľadov, príprava
miezd a výplatných listín, analýzy nákladov, analýzy veľkoobchodných cien, sprostredkovanie
nákupu a predaja tovarov.
36 - Sprostredkovanie obchodov s nehnuteľnosťami.
42 - Automatizované spracovanie dát, počítačové
programovanie, tvorba softvéru.

(540)

(732) Dalloš Jozef, Ing., A. Grznára 2045/17, 955 01
Topoľčany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

185933
21.6.1999
10.6.2006
10.6.2016
1520-96
10.6.1996
12.3.1999
10.9.1999
21
Porcelán úžitkový, ozdobný a figurálny.
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36 - Finančná analýza a konzultácie klientom pri
finančných a strategických iniciatívach, najmä finančná reštrukturalizácia, hodnotové riadenie,
návrhy exekutívnych kompenzácií, vyhodnocovanie mimoriadnych situácií, privatizácia, zlučovanie podnikov, akvizícia, dohody o vytváraní
spoločných podnikov, ochrana proti prevzatiu
firmy (nákupom väčšiny akcií), finančné inžinierstvo, majetkové opcie, vedenie termínových
a rizikových obchodov.
41 - Vzdelávacie služby, najmä vedenie seminárov, kurzov a konferencií v oblasti manažmentu.
42 - Poradenská činnosť týkajúca sa počítačov
a softvéru, taktiež aj navrhovania počítačového
hardvéru a softvéru v oblasti konzultácií týkajúcich sa riadenia; poradenská činnosť týkajúca sa
počítačov a softvéru, taktiež aj navrhovania počítačového hardvéru a softvéru v súvislosti s konzultáciami týkajúcimi sa finančného manažmentu.

(540)

(732) Karlovarský porcelán, a. s., Závodu míru 70, 360 17
Karlovy Vary - Stará Role, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

185969
22.6.1999
26.8.2006
26.8.2016
2231-96
26.8.1996
75/064.376
27.2.1996
US
12.3.1999
10.9.1999
38
Telekomunikačné služby, najmä elektronický prenos zvuku, dát, informácií a obrazu.

(540)

(732) MCI Communications Corporation, 1133-19th
Street N.W., Washington, D.C. 20036, US;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185973
22.6.1999
4.9.2006
4.9.2016
2332-96
4.9.1996
12.3.1999
10.9.1999
9, 16, 35, 36, 41, 42
9 - Počítačové programy na použitie pri vedení
bázy dát manažmentu a na použitie v oblasti poradenstva týkajúceho sa riadenia.
16 - Manuály, publikácie zaoberajúce sa riadením a poradenstvom v oblasti manažmentu.
35 - Konzultácie týkajúce sa manažmentu, najmä
rady klientom na všetkých úsekoch podnikania
vrátane aeropriestoru a obrany, elektroniky, telekomunikácií, vozidiel, základných materiálov,
spotrebného priemyslu, médií, liečiv a zdravotníckych výrobkov, malopredaja, energie, bankovníctva, bezpečnostných opatrení, zdravotnej starostlivosti, poistenia a dopravy, o obchodnej stratégii, organizačných opatreniach a s podnikaním
súvisiacich oblastí; zdokonaľovanie realizácie krátkodobých obchodov; marketing, rozvoj výroby
a rozmiestňovanie pracovných síl, plánovanie
a kontrola; informácie pri riadení a informačná
technológia.
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(540) McKinsey
(732) McKINSEY and COMPANY, INC., 55 East
52nd Street, New York, New York 10022, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186006
22.6.1999
18.10.2006
18.10.2016
2756-96
18.10.1996
12.3.1999
10.9.1999
1, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 35, 36, 39, 42
1 - Polymérne materiály a zmesi v surovom stave.
6 - Kovové formy na spracovanie termoplastov,
termosetov a gumy.
7 - Jednoúčelové stroje a zariadenia na spracovanie a hodnotenie plastov.
9 - Kalibre, nástroje na spracovanie plastov, najmä
nástroje na vytláčanie fólií, rúr, profilov z plastov.
11 - Potrubia z plastov na rozvod vykurovacích plynov, rúry a tvarovky na podlahové vykurovanie.
17 - Panely na interiérové zateplenie budov, dosky z penového polystyrénu na tlmenie zvuku,
spájacie tvarovky z plastov na korugované kanalizačné systémy, kanalizačné šachty z plastov,
ohybné rúry z plastov na ochranu telekomunikačných káblov, plastové výlisky pre spotrebný,
strojársky, automobilový priemysel a poľnohospodárstvo nezahrnuté v iných triedach.
19 - Strešné izolačné dielce z penového polystyrénu, profily z plastov na výrobu okien a dverí.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Nehnuteľnosti, správa, prenájom vrátane bytov.
37 - Oprava a montáž meradiel, údržba a oprava
bytov, jednoduché stavby.
39 - Železničná doprava tovaru na vlečke, automobilová doprava tovaru.
42 - Výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov; poradenstvo v oblasti výroby a konštrukcie
strojov; ubytovacie služby, lekárske služby - najmä praktický lekár pre dospelých, stomatológia,
gynekológia, fyziatria, liečebná rehabilitácia; zneškodňovanie odpadov spaľovaním.
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(540)

7 (511) 30
(510) Žuvačky.
(540)

(732) Plastika, a.s., Novozámocká cesta 222, 949 53
Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186007
22.6.1999
18.10.2006
18.10.2016
2757-96
18.10.1996
12.3.1999
10.9.1999
1, 6, 7, 9, 11, 17, 19, 35, 36, 39, 42
1 - Polymérne materiály a zmesi v surovom stave.
6 - Kovové formy na spracovanie termoplastov,
termosetov a gumy.
7 - Jednoúčelové stroje a zariadenia na spracovanie a hodnotenie plastov.
9 - Kalibre, nástroje na spracovanie plastov, najmä
nástroje na vytláčanie fólií, rúr, profilov z plastov.
11 - Potrubia z plastov na rozvod vykurovacích plynov, rúry a tvarovky na podlahové vykurovanie.
17 - Panely na interiérové zateplenie budov, dosky z penového polystyrénu na tlmenie zvuku,
spájacie tvarovky z plastov na korugované kanalizačné systémy, kanalizačné šachty z plastov,
ohybné rúry z plastov na ochranu telekomunikačných káblov, plastové výlisky pre spotrebný,
strojársky, automobilový priemysel a poľnohospodárstvo nezahrnuté v iných triedach.
19 - Strešné izolačné dielce z penového polystyrénu, profily z plastov na výrobu okien a dverí.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom.
36 - Nehnuteľnosti, správa, prenájom vrátane bytov.
37 - Oprava a montáž meradiel, údržba a oprava
bytov, jednoduché stavby.
39 - Železničná doprava tovaru na vlečke, automobilová doprava tovaru.
42 - Výskum a vývoj v oblasti spracovania plastov; poradenstvo v oblasti výroby a konštrukcie
strojov; ubytovacie služby, lekárske služby - najmä praktický lekár pre dospelých, stomatológia,
gynekológia, fyziatria, liečebná rehabilitácia; zneškodňovanie odpadov spaľovaním.

(540)

(732) Plastika, a.s., Novozámocká cesta 222, 949 53
Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

186014
22.6.1999
7.11.2006
7.11.2016
2925-96
7.11.1996
12.3.1999
10.9.1999

(591) modrá, červená, modrá
(732) WM. WRIGLEY JR. COMPANY, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186018
22.6.1999
14.11.2006
14.11.2016
3003-96
14.11.1996
12.3.1999
10.9.1999
3
Prípravky bieliace a iné pracie prostriedky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; výrobky voňavkárske, éterické oleje, vodičky na vlasy, zubné pasty a ústne vody.

(540)

(591) Ružová, biela, červená
(732) Colgate-Palmolive, a Delaware corporation, 300
Park Avenue, New York, New York 10022, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186026
22.6.1999
20.11.2006
20.11.2016
3064-96
20.11.1996
12.3.1999
10.9.1999
12, 17
12 - Pneumatiky.
17 - Výrobky z kaučuku a gumy patriace do triedy 17.

(540) MPS 310 MASTER
(732) MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, 020 32
Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186028
22.6.1999
20.11.2006
20.11.2016
3066-96
20.11.1996
12.3.1999
10.9.1999
12, 17
12 - Pneumatiky.
17 - Výrobky z kaučuku a gumy patriace do triedy 17.
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(540) MPS 115 VARIANT
(732) MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, 020 32
Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186035
22.6.1999
22.11.2006
22.11.2016
3123-96
22.11.1996
12.3.1999
10.9.1999
2
Farby, laky, emaily, fermeže, náterové látky, riedidlá do náterových látok, farieb a lakov, zlatolaky, tmely, farbivá, moridlá, ochranné prostriedky
proti hrdzi a hnilobe dreva, práškové náterové
látky, práškové farby, impregnačné prostriedky
na drevo a na betón, moridlá na drevo, elektroforézne náterové látky, aditíva do náterových hmôt,
nástrekové hmoty na báze organických spojív
a organických plnidiel.

32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov, pivo,
ovocné šťavy, nápoje z ovocných štiav, sirupy.
(540)

(732) Polárka, s. r. o., Malá Lada 1533/7, 143 00 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) EKOPRIM
(732) CHEMOLAK, a. s., Továrenská 7, 919 04 Smolenice, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186060
22.6.1999
28.11.2006
28.11.2016
3193-96
28.11.1996
12.3.1999
10.9.1999
5
Farmaceutické prípravky.

(540) Corvitol
(732) BERLIN-CHEMIE AG, Glienicker Weg 125/127,
D-12489 Berlin, DE;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186068
22.6.1999
29.11.2006
29.11.2016
3210-96
29.11.1996
12.3.1999
10.9.1999
29, 30, 32
29 - Mrazené smotanové krémy, mlieko a iné
mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov,
vajcia, oleje/tuky, mäso, hydina, ryby, konzervované ovocie a zelenina, konzervované mäso, hydina, ryby.
30 - Mrazené krémy, zmrzlina, ľad, káva, čaj,
kakao, cukor, ryža, čokoláda, kávové náhradky,
múka a obilné výrobky, nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády, sucháre, sušienky, oblátky, jemné
pečivo, cukrovinky a čokoládové výrobky, med,
prášky do pečiva, korenie.
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186069
22.6.1999
29.11.2006
29.11.2016
3211-96
29.11.1996
12.3.1999
10.9.1999
29, 30, 32
29 - Mrazené smotanové krémy, mlieko a iné
mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov,
vajcia, oleje/tuky, mäso, hydina, ryby, konzervované ovocie a zelenina, konzervované mäso, hydina, ryby.
30 - Mrazené krémy, zmrzlina, ľad, káva, čaj,
kakao, cukor, ryža, čokoláda, kávové náhradky,
múka a obilné výrobky, nápoje z kávy, kakaa
alebo čokolády, sucháre, sušienky, oblátky, jemné pečivo, cukrovinky a čokoládové výrobky,
med, prášky do pečiva, korenie.
32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov, pivo,
ovocné šťavy, nápoje z ovocných štiav, sirupy.

(540)

(732) Polárka, s. r. o., Malá Lada 1533/7, 143 00 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186078
22.6.1999
3.12.2006
3.12.2016
3233-96
3.12.1996
12.3.1999
10.9.1999
2, 3, 4, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 28
2 - Farby, fermeže, laky, antikorózne prostriedky,
prostriedky na konzervovanie dreva, farbiace prostriedky, lúhy, najmä lúhy na drevo, lúhy na kožu,
leštiace lúhy, prírodné živice, kovy v podobe plátov a kovy v práškovej podobe pre maliarov
a dekoratérov.
3 - Prostriedky na pranie a bielenie, prostriedky
na čistenie, leštenie, odstraňovanie tukov a na
brúsenie, mydlá, parfumériové výrobky, éterické
oleje, prostriedky na starostlivosť o telo a krásu,
vlasové vody, prostriedky na čistenie zubov.
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4 - Technické oleje a tuky (s výnimkou potravinárskych olejov a potravinárskych tukov a éterických olejov), mazivá, prostriedky na viazanie
prachu, palivá všetkých druhov vrátane motorových pohonných hmôt, najmä kamenné uhlie,
drevené uhlie, hnedé uhlie, koks, zapaľovacie pasty, zapaľovacie kocky, rašeliny, drevo, benzín,
oleje, vykurovací olej, olej z nafty, pohonné látky
výbušných motorov, benzol, petrolej, lieh, tekutý
plyn, propánový plyn, butánový plyn, plyn na
svietenie, zemný plyn, acetylén, prostriedky na
svietenie, sviečky, voskové svietidlá, nočné svietidlá a knôty.
8 - Remeselnícke náradie (s výnimkou nástrekových zariadení a rozprašovačov na tekutiny
a prášky všetkých druhov), ručné nástroje (s výnimkou prístrojov na etiketovanie, označovanie
a nalepovanie cenoviek), nožiarsky tovar, nože,
vidličky a lyžičky (nie z drahých kovov), sečné
a bodné zbrane, holiace strojčeky.
9 - Cestovné rádiá, rádiá pre domácnosť, rádiomagnetofóny, kompaktné audiozariadenia (veže),
rádiá s hodinkami, tunery, reproduktory, rozhlasové zariadenia, monitory, kamerové prístroje, magnetofónové prístroje, mikrofóny, mixážne pulty,
fonografické prístroje, autorádiá, televízory, fotografické, filmové, optické prístroje a nástroje,
automaty ovládané vhodením mincí alebo žetónov, hovoriace stroje, registračné pokladne, počítacie stroje, hasiace prístroje, azbest, sľuda
a tovar z nich, najmä ochranné odevy.
11 - Osvetľovacie zariadenia, zariadenia na vykurovanie, výrobu pary, varenie, chladenie, sušenie,
vetranie, zariadenie na vedenie vody, sanitárne
zariadenia.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, ako i predmety
z nich vyrábané, poplátované predmety (s výnimkou nožiarskeho tovaru, vidličiek a lyžičiek),
najmä postriebrené, pozlátené alebo platinované
umeleckopriemyselné a ozdobné predmety, náramky, náramky na hodinky vrátane ozdobných
náramkov, medaily a medajilóny, klenotnícky tovar, drahokamy, hodiny a iné nástroje na meranie
času.
15 - Hudobné nástroje (s výnimkou hovoriacich
strojov a prístrojov na bezdrôtovú telegrafiu
a telefonické spojenie).
16 - Papier (s výnimkou etikiet), papierové uteráky, papierové servítky, filtračný papier, papierové vreckovky, toaletný papier, papierové plienky, baliace vrecká z papiera, lepenky (kartón),
škatule a iné nádoby na balenie z kartónu, tlačoviny, noviny a časopisy, knihy, knihársky tovar,
najmä lepidlá, viazačské nite, ľanové väzby, umelé
a kožené väzby, fotografie, tovar na písanie, lepidlá na papier a písacie potreby, potreby pre
umelcov, najmä modelovacie hmoty, maliarske
plátna, tuše, maliarske palety, maliarske podstavce, moridlá a plátkový kov pre umelcov, štetce,
odpadkové vrecia z papiera alebo plastov, písacie
stroje a kancelársky tovar (s výnimkou nábytku),
najmä upevňovacie držiaky na ceruzky, podstavce na roztvorené písomnosti, zoraďovače a kryty
na písomnosti, držiaky na perá a ceruzky, stolové
zariadenia na strúhanie ceruziek, stolové písacie
súpravy, misky na držiaky plniacich pier, stolové

písacie podložky, otvárače listov, pečiatky, pečiatkovacie podušky, držiaky na pečiatky, farbiace pásky, kartotékové škatule, dierkovačky, pultové zoraďovače, koše na odpadky, koše na papier, zariadenia na spájanie písomností, zariadenia na oddeľovanie spojenia písomností, odkladacie zariadenia na spojky písomností, prístroje na spájanie spisov (s výnimkou tých ktoré sú
určené na nanášanie etikiet), kancelárske nožnice, zariadenie na rezanie papierov, váhy na listy,
kazety na peniaze, posuvné počítadlá, opravné
laky a stroje na rezanie papierov, učebné pomôcky (s výnimkou zariadení), ako krúžkové bloky,
konferenčné zložky, zložky na písomnosti, zložky na dokumenty s krúžkovým uzáverom, zošity
na písanie a počítanie, poznámkové zošity, slovníčky, zošity na úlohy, hracie karty, tlačiarenské
písmo, tlačiarenské formy.
18 - Koža a imitácie kože, ako i tovar z nich, ak
sú obsiahnuté v triede 18, najmä príručné tašky,
tašky na spisy, kozmetické tašky a kufríky, cestovné necesery, náprsné tašky, peňaženky, puzdrá na kľúče, puzdrá na vodičské preukazy, kožky a kožušiny, cestovné a príručné kufríky,
dáždniky, slnečníky, prechádzkové palice, biče.
19 - Stavebné materiály a rúry na stavebné účely,
v oboch prípadoch nie z kovov.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy, tovar (ak je obsiahnutý v triede 20) z dreva, korku, rohožového pletiva, vŕbového pletiva, rohov, kostí, slonových
kostí, rybích kostí, korytnačiny, jantáru, perlete,
morskej peny, celuloidu a látok nahradzujúcich
tieto materiály alebo z plastov, najmä uzavierateľné prepravné a skladovacie zásobníky, kovania
nábytku, škatule, koše, nádoby, vrecia a vrecká.
21 - Malé domáce a kuchynské prístroje s výnimkou striekacích zariadení a rozprašovačov tekutín a práškov všetkých druhov, prenosné nádoby pre domácnosť a kuchyne (nie z ušľachtilých
ocelí alebo plátovaných), hrebene a špongie, kefy
(s výnimkou štetcov), materiál na výrobu kief,
čistiace prístroje a materiál na čistenie, oceľové
okoviny, sklenený tovar, porcelán a kameniny,
najmä taniere, šálky, podšálky, kanvičky, misy,
teriny, pivové žajdlíky, pivové poháre, misky,
nádoby na marmeládu a džemy, súpravy na soľ,
korenie a olej, súpravy na cukor a smotanu, súpravy na ocot a olej, kompótové súpravy, ovocné
misy, poháre na miešané koktaily, porcelánový,
sklenený a keramický tovar so striebornou alebo
zlatou dekoráciou alebo platinovaním.
24 - Lôžkové obliečky a materiály na prestieranie
stolov, textilný tovar, najmä lôžková bielizeň,
uteráky, stolná bielizeň, poťahový materiál na
nábytok, záclony, závesy, dekoračné materiály.
25 - Odevné súčasti, najmä šaty, košele, nohavice, tréningové obleky, svetre, kúpacie odevy, slipy, spodná bielizeň, spodničky, lyžiarske vetrovky, čapice, dámske kostýmy, obleky, tričká,
dámske topánky, pánske topánky, športová obuv,
sandále, čižmy, kozáčky, výletná obuv, domáca
obuv a detská obuv.
28 - Hry, hračky, pretekárske a športové náradie
a náčinie (s výnimkou odevných súčastí), ozdoby
vianočných stromčekov (nie svetelné).
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(540)

(732) Globus Holding GmbH & Co. KG, Leipziger
Strasse 8, 66606 St. Wendel, DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186113
22.6.1999
10.12.2006
10.12.2016
3330-96
10.12.1996
12.3.1999
10.9.1999
5
Farmaceutické prípravky.

(540) NOVASTAN
(732) Mitsubishi Chemical Corporation, 14-1, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186147
22.6.1999
20.12.2006
20.12.2016
3459-96
20.12.1996
12.3.1999
10.9.1999
25
Teplákové bundy, teplákové nohavice, iné druhy
oblečenia, ponožky, detské vaky na spanie, župany, podbradníky, detské čepce, čiapky a klobúky,
detská obuv, svetre, kardigány, tričká, pyžamá,
plienky, saká, bundy, kabáty, rukavice, palčiaky,
maškarné kostýmy, pančucháče, pančuchy, oblečenie na hranie, pršiplášte, kombinézy, oblečenie
do snehu, vrchné ošatenie, krátke nohavice, nohavice, viazanky a motýliky, košele a pulóvre,
najmä košele bez goliera, polokošele, roláky a košele so šálovým golierom, trenírky, plážové oblečenie, obuv, najmä papuče, tenisky, sandále, obuv
do dažďa.

(540) THE JETSONS
(732) Hanna-Barbera Productions, Inc., c/o Time Warner Entertainment Company, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

186148
22.6.1999
20.12.2006
20.12.2016
3460-96
20.12.1996
12.3.1999
10.9.1999
28
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(510) Hračky a športové potreby, najmä akčné postavičky, figúrky a príslušenstvo k nim, hračkárske
zvieratká, detské hračky rozvíjajúce zručnosti
a podporujúce rozličné aktivity, hrkálky, hračkárske kuchyne a kuchynské náčinie, pokladničky, hračky do vody, kocky a detské stavebnice,
stolové hry, bublifuky, pohybujúce sa hračky,
hračky na ťahanie, naťahovacie hračky, balóny,
plyšové hračky a bábiky, darčekové spomienkové predmety, nafukovacie kolesá, krídelká a iné
pomôcky na plávanie, hojdacie kone, plávajúce
predmety na zábavu a šport, chodúľky, hracie
skrinky, nafukovacie bazény, hračky na jazdenie
a hojdanie, bábiky, handrové bábiky, naťahovacie a zotrvačníkové hračky z plastu, plastové vozidlá ako hračky, šarkany, lopty na hranie, športové lopty, golfové loptičky, golfové palice, rybárske prúty, navijaky, vedrá a nádoby, krúžky
na hádzanie, jazdecká obuv na rekreačné účely,
loptičky, bedmintonové súpravy, hračky na jazdenie, šliapacie autíčka, boxerské vrecia, puzzle,
zásobníky s videohrami, šachové súpravy, elektronické hry, hry zamerané na hod na cieľ, detské
trojrozmerné priezory a projektory, ozdoby na
vianočné stromčeky.
(540) THE JETSONS
(732) Hanna-Barbera Productions, Inc., c/o Time Warner Entertainment Company, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186149
22.6.1999
20.12.2006
20.12.2016
3461-96
20.12.1996
12.3.1999
10.9.1999
41
Služby v oblasti zábavy poskytované prostredníctvom televízneho média, najmä animované
kreslené programy.

(540) THE JETSONS
(732) Hanna-Barbera Productions, Inc., c/o Time Warner Entertainment Company, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186150
22.6.1999
20.12.2006
20.12.2016
3462-96
20.12.1996
12.3.1999
10.9.1999
16
Papierové materiály a tlačoviny, najmä fotografie
a albumy, oznámenia (karty), knihy pre deti, leporelá, plastové vrecká na špinavú bielizeň, papierové transparenty, papierové podbradníky, detské knižky podnecujúce aktivitu, detské knihy,
papier, dekorácie na torty a zákusky, darčekové
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kartičky a blahoprajné pohľadnice, komiksy, modelovacia hlina, maľovanky, farbičky, papierové
dekorácie, darčekové obaly a baliaci papier, časopisy, papierové utierky a papierové obrúsky,
obrázkové knižky, papierové tabuľky, pečiatky,
nálepky, kalendáre, obrázkové kartičky, poštové
známky, plagáty, súpravy na maľovanie a kreslenie, perá, ceruzky, pohľadnice, desiatové vrecká,
bankové šeky, akváriá a teráriá na pestovanie
rastlín.

(540) THE JETSONS
(732) Hanna-Barbera Productions, Inc., c/o Time Warner Entertainment Company, L.P., 75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186171
22.6.1999
3.1.2007
3.1.2017
11-97
3.1.1997
12.3.1999
10.9.1999
1, 2
1 - Tmely patriace do tejto triedy.
2 - Farby; fermeže; laky; tvrdivá; urýchľovače
schnutia; riedidlá; farbivá; prísady do farieb,
fermeží, lakov a farbív; konzervačné a ochranné
prípravky proti korózii a proti poškodeniu dreva;
náterové základné farby na báze farbív; farby na
drevo; mastixové farbivá.

(540)

(732) IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, 20
Manchester Square, London W1U 3AN, GB;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186181
22.6.1999
7.1.2007
7.1.2017
38-97
7.1.1997
12.3.1999
10.9.1999
10
Obväzové a bandážové materiály, elastické bandáže; ortopedické pomôcky; pomôcky a zariadenia pre rekonvalescentov a chorých, najmä vaňové bezpečnostné držadlá, posteľné podložky, paličky, cervikálne goliere, cervikálne napínacie pomôcky, stoličky s nočníkom, barly, vankúše a opierky na hlavu aj ako nadstavce k invalidným vozíkom, opierky na nohy aj ako nadstavce k invalidným vozíkom, geriatrické kreslá, nohavičky pre
inkontinentných pacientov, zvončeky pre nevládnych, servírovacie posteľové stolíky, ochranné
podložky, hroty, rúčky a príchytky k barlám, výťahy a zdvíhacie zariadenia pre pacientov, sprchovacie bezpečnostné sedačky, sedacie vane, bez-

pečnostné rámy k toaletným misám, hrazdy a vyväzovacie zariadenia, urinály, chodidlá, vírivkové
vane; terapeutické tepelné a podporné pomôcky
na členky, kolená, lakte a zápästia; teplé a/alebo
studené terapeutické pomôcky; chrániče úst; športové podporné pomôcky na členky, kolená, lakte
a zápästia; flebologické pančuchy a zdravotnícky
pančuchový tovar; termická bielizeň na zdravotné účely.
(540) FUTURO
(732) Beiersdorf AG, Hamburg, DE;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186182
22.6.1999
7.1.2007
7.1.2017
39-97
7.1.1997
12.3.1999
10.9.1999
5
Náplasti, obväzové materiály, bandáže, bandážové materiály, dezinfekčné prípravky, fungicídy.

(540) CURAD
(732) Beiersdorf AG, Hamburg, DE;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186195
23.6.1999
20.1.2007
20.1.2017
204-97
20.1.1997
12.3.1999
10.9.1999
5
Prípravky na ničenie buriny a hubenie hmyzu,
insekticídy, herbicídy, fungicídy.

(540) PLATEEN
(732) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen, DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186206
23.6.1999
23.1.2007
23.1.2017
243-97
23.1.1997
12.3.1999
10.9.1999
30, 32
30 - Potraviny, ktorých základom sú obilniny a vlákniny, ako napr. cereálne tyčinky, ovsené a iné
obilninové vločky a pochutiny z nich vyrobené.
32 - Nealkoholické nápoje, najmä športové nápoje, izotonické nápoje a miešané nápoje.

(540) STRIVE
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186330
21.7.1999
27.9.2006
27.9.2016
2552-96
27.9.1996
13.4.1999
8.10.1999
31
Semená, zrná, obilie, vlákniny, strukoviny, prírodné poľnohospodárske výrobky vrátane živých
mikrobiologických kultúr, živé mikrobiologické
kultúry na použitie pri kvasení, do krmív zvierat,
ako doplnok krmiva.

(540) TECHNOLOGY THAT YIELDS
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 N. W.
62nd Avenue, P. O. Box 1014, Johnston, IA
50131-1014, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186350
20.7.1999
20.11.2006
20.11.2016
3069-96
20.11.1996
13.4.1999
8.10.1999
12, 17
12 - Pneumatiky.
17 - Výrobky z kaučuku a gumy patriace do triedy 17.

(540) MP 14 PRIMA
(732) MATADOR, a. s., T. Vansovej 1054/45, 020 32
Púchov, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186371
20.7.1999
5.12.2006
5.12.2016
3268-96
5.12.1996
13.4.1999
8.10.1999
4, 37
4 - Oleje, tuky, mazadlá, palivá.
37 - Servisné služby pre dopravné prostriedky.

(540)

(591) biela, žltá, červená, sivá
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340 Baar, CH;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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186393
20.7.1999
9.1.2007
9.1.2017
74-97
9.1.1997
13.4.1999
8.10.1999
37, 40, 42
37 - Konzultačná činnosť v oblasti stavebníctva.
40 - Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe,
inžinierska činnosť vo výstavbe, určovanie kvality vôd, činnosti súvisiace s technológiou čistenia
vôd.

(540)

(732) ČOVSPOL, spol. s r.o., Rovinka 326, 900 41 Bratislava, SK;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186394
20.7.1999
10.1.2007
10.1.2017
78-97
10.1.1997
13.4.1999
8.10.1999
9
Počítače, osobné počítače, počítačové periférne
zariadenia a počítačové programy.

(540)

(732) FUJITSU LIMITED, 1-1, Kamikodanaka, 4-chome,
Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186396
20.7.1999
20.1.2007
20.1.2017
203-97
20.1.1997
13.4.1999
8.10.1999
1, 5
1 - Chemikálie na použitie v poľnohospodárstve,
záhradníctve a lesníctve, chemické prípravky na
ošetrovanie semien, hnojivá.
5 - Prípravky na ničenie buriny a hubenie hmyzu,
insekticídy, herbicídy, fungicídy.

(540) PRESTIGE
(732) Bayer Aktiengesellschaft, D-51368 Leverkusen,
DE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186430
20.7.1999
25.2.2007
25.2.2017
591-97
25.2.1997
13.4.1999
8.10.1999
11
Pripevnené a upínacie sprchové hlavy, sprchy,
kávovary, kávové prekvapkávače.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) AMWAY
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186686
13.8.1999
15.10.2006
15.10.2016
2699-96
15.10.1996
7.5.1999
8.11.1999
7
Poľnohospodárske a záhradnícke stroje, poľnohospodárske a záhradnícke nástroje s výnimkou
ručného, stroje na kosenie trávy, žacie strojčeky,
časti uvedených výrobkov.

(540) FLYMO MICRO LITE
(732) Flymo Société Anonyme, Alpenstrasse 12, CH-6300
Zug, CH;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186691
13.8.1999
16.10.2006
16.10.2016
2716-96
16.10.1996
7.5.1999
8.11.1999
12, 18, 25
12 - Bicykle, časti bicyklov a ich fitingy.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov zahrnuté v triede 18; koža, surové kože; kufre
a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
25 - Odevy a oblečenie na cyklistiku, odevy a oblečenie na šport; kabáty, vetrovky, bundy, saká;
overaly; pršiplášte; tielka; tričká; košele; pulóvre,
svetre, teplákové bundy; nohavice, krátke nohavice; ponožky; klobúky, čiapky, čelenky; opasky,
rukavice, zápästníky, obuv.

(540)

(732) Olympus Ventures Limited, Charter House, 105
Leigh Road, Leigh on Sea, Essex SS9 1JL, GB;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

186692
13.8.1999
16.10.2006
16.10.2016
2717-96
16.10.1996
7.5.1999
8.11.1999
12, 18, 25
12 - Bicykle, časti bicyklov a ich fitingy.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov zahrnuté v triede 18; koža, surové kože; kufre
a cestovné tašky; dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
25 - Odevy a oblečenie na cyklistiku, odevy a oblečenie na šport; kabáty, vetrovky, bundy, saká;
overaly; pršiplášte; tielka; tričká; košele; pulóvre,
svetre, teplákové bundy; nohavice, krátke nohavice; ponožky; klobúky, čiapky, čelenky; opasky,
rukavice, zápästníky, obuv.

(540)

(732) Olympus Ventures Limited, Charter House, 105
Leigh Road, Leigh on Sea, Essex SS9 1JL, GB;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186711
13.8.1999
12.12.2006
12.12.2016
3338-96
12.12.1996
7.5.1999
8.11.1999
6, 17, 19, 37
6 - Stavebný materiál z kovu, najmä z kovu valcovaného a liateho.
17 - Plastové dosky, plastové fólie, profilový a tyčový materiál, najmä na plastové okná a posuvné
a skladacie systémy zasklenia.
19 - Stavebný materiál, stavebné sklo, sklenené
dosky z bežného, tvrdeného a bezpečnostného
skla, okenné sklo.
37 - Stavebníctvo, vykonávanie opráv a inštalácií.

(540)

(732) GM FASADER, spol. s r. o., Marešova 10, 602 00
Brno, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

186734
13.8.1999
30.1.2007
30.1.2017
339-97
30.1.1997
7.5.1999
8.11.1999
18, 25
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(511) 18 - Výrobky z kože obsiahnuté v triede 18.
25 - Obuv; kožené odevy; kožené čapice, opasky
a rukavice.
(540)

(732) IP Holdings LLC, 103 Foulk Road, Wilmington,
Delaware 19803, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186742
13.8.1999
4.2.2007
4.2.2017
375-97
4.2.1997
7.5.1999
8.11.1999
9, 16, 41
9 - Počítačové softvérové programy poskytujúce
informácie a poradenstvo v rozvoji efektívnej komunikácie, medziľudských vzťahov, riadiacich
a vodcovských schopností a predajných zručností.
16 - Náučné knihy, brožúry, letáky, propagačné materiály, obežníky, časopisy a publikácie všeobecne, učebné pomôcky a materiály s výnimkou prístrojov.
41 - Výchovné a vzdelávacie služby; usporadúvanie kurzov na zlepšovanie ľudských vzťahov,
efektívnu komunikáciu, efektívny slovný prejav,
zdokonaľovanie pamäti, efektívne vystupovanie,
riešenie problémov, zvládnutie stresu, organizovanie času, personálne a zákaznícke vzťahy, manažment, posilňovanie odvahy, sebadôvery, riadiacich a vodcovských schopností a predajných
zručností.

(540)

(540)

(732) SMITHERS-OASIS COMPANY, 2020 Front Street,
Cuyahoga Falls, Ohio 44221, US;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187019
20.9.1999
5.12.2006
5.12.2016
3266-96
5.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
4, 37
4 - Oleje; tuky; mazadlá; palivá.
37 - Servisné služby pre dopravné prostriedky.

(540)

(591) biela, žltá, červená, sivá
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340 Baar, CH;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187024
20.9.1999
19.12.2006
19.12.2016
3398-96
19.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
12
Súčasti a príslušenstvá motorových vozidiel patriace do triedy 12.

(540) UNIPART
(732) Unipart Group Limited, Unipart House, Cowley,
Oxford OX4 2PG, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(732) Dale Carnegie & Associates, Inc., 290 Motor
Parkway, Hauppauge, New York, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
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186754
13.8.1999
5.2.2007
5.2.2017
399-97
5.2.1997
7.5.1999
8.11.1999
20
Z pórovitého plastu alebo umelej peny zhotovené
nádoby, dosky a ľubovoľne tvarované telesá na
vkladanie prírodných a umelých rastlín a kvetín.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187026
20.9.1999
19.12.2006
19.12.2016
3403-96
19.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
29
Potraviny z rýb, rybie plátky, konzervované ryby, morské ryby a výrobky z nich.

(540)

(732) PARTNERS, s. r. o., Častkovce 418, 916 27 Častkovce, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187027
20.9.1999
19.12.2006
19.12.2016
3404-96
19.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
29, 35
29 - Potraviny z rýb, rybie plátky, konzervované
ryby, morské ryby a výrobky z nich.
35 - Sprostredkovanie v oblasti obchodu so spotrebným a priemyselným tovarom, poľnohospodárskymi produktmi, výrobky hotových jedál
a polotovarov.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) PARTNERS, s. r. o., Častkovce 418, 916 27 Častkovce, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187030
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3417-96
20.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
1, 22
1 - Chemikálie na použitie v textilnom priemysle,
plasty vo forme práškov, kvapalín alebo pást na
použitie vo výrobe textilných vlákien a filamentov.
22 - Vlákna a filamenty z plastov na textilné použitie.

(540) CORTERRA
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340 Baar, CH;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187065
20.9.1999
23.1.2007
23.1.2017
250-97
23.1.1997
11.6.1999
10.12.1999
18
Výrobky z kože všetkých druhov (obsiahnuté
v tr. 18); kufre, cestovné potreby a brašnárske
výrobky všetkých druhov.

(540) AMWAY
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

187107
20.9.1999
27.2.2007
27.2.2017
612-97
27.2.1997
11.6.1999
10.12.1999
9, 37, 42
9 - Počítačový softvér, magnetické nosiče dát,
optické nosiče dát, prístroje a zariadenia na spracovanie dát a počítače, časti a príslušenstvá uvedeného tovaru.
37 - Výstavba a oprava budov, stavebníctvo, prenájom stavebného vybavenia.
42 - Architektonické konzultácie, profesionálne
konzultanstvo (neobchodné), dizajn interiérových
dekorov, projektovanie stavieb, spracovanie technických výkresov, inžinierske služby, vymeriavanie pozemkov, služby záhradnej architektúry, štúdie technických projektov, vymeriavanie, technický výskum, počítačové programovanie.

(540) BOVIS
(732) BOVIS LEND LEASE HOLDINGS LIMITED,
142 Northolt Road, Harrow, Middlesex HA2 0EE,
GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187108
20.9.1999
27.2.2007
27.2.2017
613-97
27.2.1997
11.6.1999
10.12.1999
9, 37, 42
9 - Počítačový softvér, magnetické nosiče dát,
optické nosiče dát, prístroje a zariadenia na spracovanie dát a počítače, časti a príslušenstvá uvedeného tovaru.
37 - Výstavba a oprava budov, stavebníctvo, prenájom stavebného vybavenia.
42 - Architektonické konzultácie, profesionálne
konzultanstvo (neobchodné), dizajn interiérových
dekorov, projektovanie stavieb, spracovanie technických výkresov, inžinierske služby, vymeriavanie pozemkov, služby záhradnej architektúry, štúdie technických projektov, vymeriavanie, technický výskum, počítačové programovanie.

(540)

(732) BOVIS LEND LEASE HOLDINGS LIMITED,
142 Northolt Road, Harrow, Middlesex HA2 0EE,
GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 1 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187109
20.9.1999
27.2.2007
27.2.2017
614-97
27.2.1997
11.6.1999
10.12.1999
9, 37, 42
9 - Počítačový softvér, magnetické nosiče dát,
optické nosiče dát, prístroje a zariadenia na spracovanie dát a počítače, časti a príslušenstvá uvedeného tovaru.
37 - Výstavba a oprava budov, stavebníctvo, prenájom stavebného vybavenia.
42 - Architektonické konzultácie, profesionálne
konzultanstvo (neobchodné), dizajn interiérových
dekorov, projektovanie stavieb, spracovanie technických výkresov, inžinierske služby, vymeriavanie pozemkov, služby záhradnej architektúry, štúdie technických projektov, vymeriavanie, technický výskum, počítačové programovanie.

(540)

(732) BOVIS LEND LEASE HOLDINGS LIMITED,
142 Northolt Road, Harrow, Middlesex HA2 0EE,
GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187154
20.9.1999
2.4.2007
2.4.2017
944-97
2.4.1997
11.6.1999
10.12.1999
5
Farmaceutické prípravky.

(540) SUSTIVA
(732) Bristol - Myers Squibb Pharma Company, Route
206 & Provinceline Road, Princeton, 085 40 New
Jersey, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187188
20.9.1999
22.5.2007
22.5.2017
1409-97
22.5.1997
11.6.1999
10.12.1999
5
Farmaceutické prípravky, najmä farmaceutické
prípravky používané na prevenciu, diagnózu a liečbu rakoviny, vírusových infekcií, neurologických
porúch, kardiovaskulárnych porúch, zápalových
ochorení, imunologických porúch, dýchacích porúch a porúch pečene, ľadvinových porúch, porúch svalov kostry a porúch molekulárnej geneti-
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ky, 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) BIOGEN
(732) Biogen Idec MA Inc., 14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187191
20.9.1999
26.5.2007
26.5.2017
1458-97
26.5.1997
11.6.1999
10.12.1999
5
Farmaceutické prípravky.

(540) SUSTIMA
(732) Bristol - Myers Squibb Pharma Company, Route
206 & Provinceline Road, Princeton, 085 40 New
Jersey, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187193
20.9.1999
27.5.2007
27.5.2017
1463-97
27.5.1997
11.6.1999
10.12.1999
30
Čajové náhradky.

(540) PALOMA
(732) Balírny Douwe Egberts, a. s., K Žižkovu 9, 190 00
Praha - Vysočany, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187217
20.9.1999
16.6.2007
16.6.2017
1671-97
16.6.1997
11.6.1999
10.12.1999
5
Farmaceutické prípravky, najmä antibiotické prípravky.

(540)

(591) červená, ružová, modrá, fialová, biela
(732) Bristol-Myers Squibb Company, spoločnosť
zriadená podľa zákonov štátu Delaware, 345 Park
Avenue, New York, New York 10154, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

187309
19.10.1999
14.10.2006
14.10.2016
2697-96
14.10.1996
12.7.1999
18.1.2000
25
Odevy.

(732) SEHATEX, s.r.o., Jesenského 22, 927 01 Šaľa, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

187317
19.10.1999
21.11.2006
21.11.2016
3097-96
21.11.1996
12.7.1999
18.1.2000
16
Tlačoviny.

(732) Petit Press, a. s., Nám. SNP 30, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187444
19.10.1999
16.5.2007
16.5.2017
1329-97
16.5.1997
12.7.1999
18.1.2000
5
Farmaceutické prípravky.

(540) SUSTAVA
(732) Bristol - Myers Squibb Pharma Company, Route
206 & Provinceline Road, Princeton, 085 40 New
Jersey, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187445
19.10.1999
16.5.2007
16.5.2017
1330-97
16.5.1997
12.7.1999
18.1.2000
5
Farmaceutické prípravky.

(540) SUSTERA
(732) Bristol - Myers Squibb Pharma Company, Route
206 & Provinceline Road, Princeton, 085 40 New
Jersey, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187480
19.10.1999
16.6.2007
16.6.2017
1684-97
16.6.1997
12.7.1999
18.1.2000
16, 35, 41
16 - Papier a výrobky z papiera, knihy, časopisy,
tlačoviny periodické aj neperiodické, knihárske
výrobky, fotografie, papiernický tovar.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť.
41 - Vydavateľstvo, nakladateľstvo.

(540) MŮJ DŮM
(732) Springer Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, 150 00
Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187744
17.11.1999
15.10.2006
15.10.2016
2711-96
15.10.1996
6.8.1999
14.2.2000
16, 35, 41
16 - Periodická a neperiodická tlač.
35 - Vydávanie reklamných materiálov.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných materiálov.

(540)

(732) Petit Press a. s., Námestie SNP 30, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187757
17.11.1999
19.12.2006
19.12.2016
3396-96
19.12.1996
6.8.1999
14.2.2000
1, 21, 35, 42
1 - Prípravky a prostriedky pre poľnohospodárstvo a lesníctvo získané biotechnologickou alebo
biologickou cestou (s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov), prípravky na regeneráciu pôdy
a obnovu prírodných regulačných procesov v životnom prostredí (s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov).
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21 - Lapač hmyzu.
35 - Sprostredkovanie predaja prípravkov a prostriedkov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo.
42 - Poradenská činnosť v oblasti biotechnológií
a chemických špecialít a prípravkov na výživu
a ochranu rastlín, poradenská činnosť v oblasti
biotechnológie a aplikovanej biológie na ochranu
a výživu rastlín, mikrobiologické rozbory, sprostredkovanie registračného konania o prípravkoch
používaných v poľnohospodárstve a lesníctve.
(540)

(732) FYTOFARM, spol. s r. o., Dúbravská cesta 21,
842 51 Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187765
17.11.1999
24.1.2007
24.1.2017
274-97
24.1.1997
6.8.1999
14.2.2000
5
Zdravotné cukrovinky.

(540) HACKS
(732) Cadbury Beverages B. V., Telestone 8 - Teleport,
Naritaweg 165, Amsterdam 1043 BW, NL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187767
17.11.1999
24.1.2007
24.1.2017
276-97
24.1.1997
6.8.1999
14.2.2000
30
Čokoláda, čokoládové cukríky a cukrovinky.

(540) BASSETT'S
(732) TREBOR BASSETT LIMITED, 25 Berkeley Square,
London W1X 6HT, GB;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187777
17.11.1999
5.2.2007
5.2.2017
400-97
5.2.1997
6.8.1999
14.2.2000
20
Z pórovitého plastu alebo umelej peny zhotovené
nádoby, dosky a ľubovoľne tvarované telesá na
vkladanie prírodných a umelých rastlín a kvetín.
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(540) OASIS
(732) SMITHERS-OASIS COMPANY, 2020 Front Street,
Cuyahoga Falls, Ohio 44221, US;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

187793
17.11.1999
7.2.2007
7.2.2017
427-97
7.2.1997
6.8.1999
14.2.2000
19
Svahová tvárnica betónová.

(732) Rieder Beton, spol. s r. o., U hlavního nádraží 3,
586 01 Jihlava, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

187796
17.11.1999
7.2.2007
7.2.2017
431-97
7.2.1997
6.8.1999
14.2.2000
19
Kvetinové misy betónové.

(732) Rieder Beton, spol. s r. o., U hlavního nádraží 3,
586 01 Jihlava, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188017
17.11.1999
28.8.2007
28.8.2017
2473-97
28.8.1997
6.8.1999
14.2.2000
5
Prípravky na ničenie hmyzu a ostatných živočíšnych škodcov; fungicídy, herbicídy.

(540) MUSTANG
(732) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana 46268, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188110
25.11.1999
10.9.2007
10.9.2017
2580-97
10.9.1997
6.8.1999
14.2.2000
9, 35, 41
9 - Výpočtová technika a jej vybavenie, softvér.
35 - Automatizované spracovanie dát.
41 - Organizovanie vzdelávania, kurzov a seminárov.

meteorológie, klimatológie, hydrológie a čistoty
ovzdušia v tabuľkovom, textovom, grafickom alebo inom tvare; hydrologické informácie a predpovede v tabuľkovom, textovom, grafickom alebo inom tvare; údaje z merania a pozorovania
hydrologických prvkov povrchových a podzemných vôd vrátane údajov o ich kvalite v tabuľkovom, textovom, grafickom alebo inom tvare;
údaje z merania a pozorovania čistoty ovzdušia
a rádioaktivity v ovzduší v tabuľkovom, textovom,
grafickom alebo inom tvare; certifikáty kalibrácie meteorologických prístrojov.
(540)

(540)

(732) INFOPRO, s.r.o., Šancova 42, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188111
25.11.1999
10.9.2007
10.9.2017
2581-97
10.9.1997
6.8.1999
14.2.2000
9, 35, 41
9 - Výpočtová technika a jej vybavenie, softvér.
35 - Automatizované spracovanie dát.
41 - Organizovanie vzdelávania, kurzov a seminárov.

(540) PROLUC
(732) INFOPRO, s.r.o., Šancova 42, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188250
14.12.1999
10.12.2006
10.12.2016
3309-96
10.12.1996
10.9.1999
13.3.2000
41, 42
41 - Publikačná činnosť v oblasti meteorológie,
klimatológie, hydrológie a čistoty ovzdušia v tabuľkovom, textovom, grafickom alebo inom tvare.
42 - Prezentácia údajov z oblasti meteorológie,
klimatológie, hydrológie a čistoty ovzdušia v masovo - komunikačných prostriedkoch - televízia,
rádio, noviny - a v počítačových sieťach - INTERNET, INTRANET, WWWeb - v tabuľkovom, textovom, grafickom alebo inom tvare; krátkodobé
predpovede do dvoch hodín, veľmi krátkodobé,
krátkodobé, strednodobé, predĺžené, dlhodobé
a klimatické predpovede počasia v tabuľkovom,
textovom, grafickom alebo inom tvare; meteorologické údaje a informácie o stave atmosféry
a biosféry pri zemi a vo voľnom ovzduší, získané
manuálne alebo pomocou automatizovaných meracích systémov, rádiolokačné a družicové informácie v tabuľkovom, textovom, grafickom alebo
inom tvare; posudky, expertízy, štúdie z oblasti

(732) Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188275
14.12.1999
6.3.2007
6.3.2017
701-97
6.3.1997
10.9.1999
13.3.2000
30
Káva, káva v obaloch z filtrovacích materiálov,
kávové výťažky, kávová esencia, instantná káva,
kávové náhradky, zmesi z kávy a kávových náhradiek, čaj, čajové výťažky, čajové náhradky,
kakao, čokoláda a čokoládové výťažky v práškovej, granulovanej a tekutej forme.

(540) TOCCATA
(732) Balírny Douwe Egberts, a.s., K Žižkovu 9, 190 00
Praha, CZ;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188327
14.12.1999
19.5.2007
19.5.2017
1347-97
19.5.1997
10.9.1999
13.3.2000
19, 35, 37, 42
19 - Dvere, dverové rámy s výnimkou kovových,
krídlové okná s výnimkou kovových, plastové
okenice, plastové okenné rámy.
35 - Obchodné poradenstvo v stavebníctve, poradenstvo pri vedení podniku v stavebníctve, reklama, sprostredkovanie obchodu v stavebníctve,
sprostredkovanie práce v stavebníctve.
37 - Montáž stavebného materiálu na objednávku.
42 - Odborné poradenstvo v stavebníctve.

(540)

(591) červená, čierna, biela
(732) ESOPLAST, a. s., Kuklov 286, 908 78 Kuklov, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188524
14.12.1999
22.10.2007
22.10.2017
3100-97
22.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
3
Prípravky na starostlivosť o vlasy, šampóny, kondicionéry, vlasové spreje, peny, gély, farby na vlasy, prípravky na kučeravenie vlasov, kondicionačné vlasové kúry s hlbokým účinkom, horúce
olejové vlasové kúry, prípravky podporujúce rast
vlasov, tekuté vlasy, telové mydlá.

(540) ALBERTO
(732) ALBERTO-CULVER COMPANY, 2525 Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188538
14.12.1999
24.10.2007
24.10.2017
3141-97
24.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
16, 25, 28
16 - Tlačené cvičebné kurzy a inštrukcie.
25 - Cvičebná a športová obuv zahrnutá v tejto
triede.
28 - Vybavenie na cvičenie, hlavne vzpieračské
činky, gule, vzpieračské závažie, lavice na cvičenie, cvičebná a športová obuv zahrnutá v tejto
triede, zariadenie na vzpieranie obsahujúce sústavu kladiek, závaží a lavíc, veslovacie stroje
a zariadenia, tréningové bicykle, šliapacie a odrazové zariadenia a stroje.

(540) YORK
(732) York Barbell Holdings Limited, 1450 South Service Road West, Oakville, Ontario L6L 5T7, CA;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188542
14.12.1999
24.10.2007
24.10.2017
3148-97
24.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
5
Insekticídy na použitie v poľnohospodárstve,
lesníctve a záhradníctve, insekticídy na použitie
na verejných priestranstvách, vo verejných parkoch a záhradách a na verejných hlavných cestách.

(540) RUNNER
(732) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana 46268, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)
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188553
14.12.1999
31.10.2007
31.10.2017
3217-97
31.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
34
Tabak, cigarety, fajčiarske potreby, zápalky.

(732) BULGARTABAC HOLDING GROUP, 62 Graf
Ignatiev Str., 1000 Sofia, BG;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188554
14.12.1999
31.10.2007
31.10.2017
3218-97
31.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
34
Tabak, cigarety, fajčiarske potreby, zápalky.

(732) BULGARTABAC HOLDING GROUP, 62 Graf
Ignatiev Str., 1000 Sofia, BG;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188555
14.12.1999
31.10.2007
31.10.2017
3219-97
31.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
34
Tabak, cigarety, fajčiarske potreby, zápalky.

(732) BULGARTABAC HOLDING GROUP, 62 Graf
Ignatiev Str., 1000 Sofia, BG;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188556
14.12.1999
31.10.2007
31.10.2017
3220-97
31.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
34
Tabak, cigarety, fajčiarske potreby, zápalky.

(732) BULGARTABAC HOLDING GROUP, 62 Graf
Ignatiev Str., 1000 Sofia, BG;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188558
14.12.1999
31.10.2007
31.10.2017
3223-97
31.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
34
Tabak, cigarety, fajčiarske potreby, zápalky.

(732) BULGARTABAC HOLDING GROUP, 62 Graf
Ignatiev Str., 1000 Sofia, BG;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189218
27.1.2000
3.12.2006
3.12.2016
3238-96
3.12.1996
8.10.1999
10.4.2000
32
Nealkoholické nápoje bez sladu, podávané ako
mierne nápoje, sirupy a výťažky na ich prípravu.

(540) ROYAL CROWN
(732) Cott Beverages Inc., 4211 W. Boy Scout Blvd.,
Corporate Center II, Tampa, Florida 33607, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189371
16.2.2000
18.7.2007
18.7.2017
2075-97
18.7.1997
8.11.1999
16.5.2000
1
Chemické výrobky určené pre priemysel, vedu
a fotografiu, ako aj pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo s výnimkou fungicídov,
herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie
buriny a parazitov; umelé živice v surovom stave, plastické hmoty v surovom stave, pôdne hnojivá, hasiace zmesi, prípravky na kalenie a spájkovanie kovov, chemické látky na konzervovanie
potravín, látky na vyčiňovanie, lepidlá pre priemysel.

(540) VENOCO
(732) INDUSTRIAS VENOCO, C. A., Caracas, Miranda, VE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189372
16.2.2000
18.7.2007
18.7.2017
2076-97
18.7.1997
8.11.1999
16.5.2000
4
Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, výrobky na
pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie prachu, palivá vrátane benzínu do motorov a osvetľovacie
látky, sviečky, knôty.

(540) VENOCO
(732) INDUSTRIAS VENOCO, C. A., Caracas, Miranda, VE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189373
16.2.2000
18.7.2007
18.7.2017
2077-97
18.7.1997
8.11.1999
16.5.2000
1
Chemické výrobky určené pre priemysel, vedu
a fotografiu, ako aj pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo s výnimkou fungicídov,
herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie
buriny a parazitov; umelé živice v surovom stave, plastické hmoty v surovom stave, pôdne hnojivá, hasiace zmesi, prípravky na kalenie a spájkovanie kovov, chemické látky na konzervovanie
potravín, látky na vyčiňovanie, lepidlá pre priemysel.
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(540)

(540) STOMALGAN
(732) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(732) INDUSTRIAS VENOCO, C. A., Caracas, Miranda, VE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189438
16.2.2000
27.10.2007
27.10.2017
3156-97
27.10.1997
8.11.1999
16.5.2000
5
Farmaceutické výrobky na ľudskú potrebu.

(540) CRESCENDO
(732) MERCK & CO., Inc., spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu New Jersey, One Merck Drive,
Whitehouse Station, New Jersey, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189659
20.3.2000
24.1.2007
24.1.2017
268-97
24.1.1997
10.12.1999
12.6.2000
11, 19
11 - Zariadenia na vykurovanie, a to kachle, pece
a rúry udržované v činnosti spaľovaním dreva,
rašeliny alebo uhlia na použitie v domácnosti
a na priemyselné využitie, zahrnuté v tr. 11.
19 - Krúpna kaša ako stavebný materiál na ohnisko (kúrenisko) a ako vnútorný a vonkajší obkladový a dlažbový materiál zahrnutý v tr. 19.

(540)

(591) červená, čierna
(732) Tulikivi Oy, 83900 Juuka, FI;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
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189749
20.3.2000
26.9.2007
26.9.2017
2805-97
26.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
5
Farmaceutické prípravky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

189750
20.3.2000
26.9.2007
26.9.2017
2806-97
26.9.1997
10.12.1999
12.6.2000
5
Farmaceutické prípravky.

(540) POLYSILANE
(732) Bristol-Myers Squibb SARL, 3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190107
26.4.2000
26.11.2006
26.11.2016
3164-96
26.11.1996
18.1.2000
11.7.2000
9, 11, 20, 21, 37, 39, 41
9 - Prístroje na váženie a meranie.
11 - Veľkokuchynské prístroje na varenie, prístroje chladiace.
20 - Kuchynský nábytok.
21 - Prostriedky na čistenie patriace do triedy 21,
riad a nádoby pre veľkokuchyne.
37 - Inštalácie, montáže, opravy.
39 - Medzinárodné doručovanie tovaru (zasielateľstvo) a s tým súvisiace služby, t.j. balenie tovaru pred odoslaním, kontrola vozidiel a tovaru
pred dopravou.
42 - Inšpekcia stavebných projektov.

(540)

(732) KRONEN Praha, spol. s r. o., Šafaříkova 6, 120 00
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190577
3.5.2000
31.10.2006
31.10.2016
2879-96
31.10.1996
11.2.1999
11.7.2000
29, 30, 32
29 - Mrazené smotanové krémy, mlieko a iné
mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov,
vajcia, jedlé oleje/tuky, konzervované ovocie
a zelenina; mäso, hydina, ryby; konzervované
mäso, konzervovaná hydina, konzervované ryby.
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30 - Mrazené krémy, zmrzlina, ľad, káva, čaj, kakao, cukor, ryža, čokoláda, kávové náhradky, múka a obilné výrobky, nápoje z kávy, kakaa alebo
čokolády, sucháre, sušienky, oblátky, jemné pečivo, cukrovinky a čokoládové výrobky, med,
prášky do pečiva, korenie.
32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov, pivo,
ovocné šťavy, nápoje z ovocných štiav, sirupy.

(540) SIBIRKA
(732) Polárka, s. r. o., Malá Lada 1533/7, 143 00 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191030
19.6.2000
4.10.2006
4.10.2016
2622-96
4.10.1996
13.3.2000
12.9.2000
9, 35, 36, 38, 42
9 - Počítačový softvér pre obchod, finančný manažment, informačné systémy, dane, spisovú evidenciu, účtovníctvo, bázu dát, vzdelávanie, audit
a účtovnú evidenciu; nahraté audiopásky, videopásky a ostatné optické alebo magnetické médiá.
35 - Služby týkajúce sa účtovného auditu; príprava daní, plánovanie a konzultačné služby; účtovné služby; konzultačné služby v oblasti manažmentu, služby v oblasti pomoci a poradenstva
pri organizácii a riadení obchodu; služby v súvislosti s prieskumom trhu; služby týkajúce sa cenových analýz; konzultačné a poradenské služby
manažmentu obchodu alebo obchodnej činnosti
priemyselných a komerčných spoločností.
36 - Finančné plánovanie, finančné konzultačné
služby, služby finančného manažmentu a služby
v oblasti finančného riadenia; poisťovacie služby, poistno-matematické služby; finančné a ekonomické rozbory tvorby zisku, prerušenia obchodnej činnosti, rozborov strát; služby spojené s neinvestičnou činnosťou v oblasti nehnuteľností;
finančné služby.
38 - Konzultačné a poradenské služby týkajúce
sa telekomunikačných informačných systémov.
42 - Tvorba na objednávku a vývoj počítačového
softvéru a systémov; odborné technické konzultačné služby v oblasti informačných systémov
a počítačového hardvéru, softvéru a integrovaných systémov, výskumné služby, služby pri riešení sporov, počítačové služby v oblasti vývoja
bezpečnostných systémov a rezervného plánovania pre informačné systémy týkajúce sa efektívnej operácie rôznych softvérových systémov
a integrácie počítačového softvéru a hardvéru,
služby monitorovania a dohľadu nad efektívnym
technickým fungovaním počítačových sietí, táto
služba zahŕňa i zisťovanie, či porušovatelia vstúpili do počítačového systému bez povolenia, či
poškodzujú alebo ničia dáta a aj také služby ako
obnovovanie počítačových sietí a počítačových
báz dát, upozornenie používateľov na hrozbu neschopnosti počítačovej siete v rámci dostatočnej
časovej kostry s cieľom minimalizovať akúkoľvek škodu alebo prerušenie.

(540) DELOITTE & TOUCHE
(732) Deloitte Touche Tohmatsu, Zollikerstrasse 225,
CH- 8008 Zürich, CH;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

191719
17.7.2000
31.10.2006
31.10.2016
2880-96
31.10.1996
11.2.1999
9.10.2000
29, 30, 32
29 - Mrazené smotanové krémy, mlieko a iné
mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov, vajcia, jedlé oleje/tuky, konzervované ovocie a zelenina; mäso, hydina, ryby; konzervované mäso,
konzervovaná hydina, konzervované ryby.
30 - Mrazené krémy, zmrzlina, ľad, káva, čaj,
kakao, cukor, ryža, čokoláda, kávové náhradky,
múka a obilné výrobky, nápoje z kávy, kakaa
alebo čokolády, sucháre, sušienky, oblátky, jemné pečivo, cukrovinky a čokoládové výrobky,
med, prášky do pečiva, korenie.
32 - Nealkoholické nápoje všetkých druhov, pivo,
ovocné šťavy, nápoje z ovocných štiav, sirupy.

(540) KOLOMBÍNA
(732) Polárka, s. r. o., Malá Lada 1533/7, 143 00 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

192087
25.9.2000
5.12.2006
5.12.2016
3267-96
5.12.1996
12.6.2000
11.12.2000
4, 37
4 - Oleje; tuky; mazadlá; palivá.
37 - Servisné služby pre dopravné prostriedky.

(540)

(591) žltá, červená
(732) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baarermatte, 6340 Baar, CH;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

192513
17.10.2000
7.1.2007
7.1.2017
28-97
7.1.1997
11.7.2000
18.1.2001
3, 9, 14, 18, 25, 35
3 - Leštiace prípravky, krémy, čistiace prípravky
a iné prípravky na starostlivosť o obuv; voňavky,
kozmetika, toaletné prípravky, mydlá a pleťové
mlieka.
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9 - Okuliarové rámy, okuliare, slnečné okuliare,
puzdrá na okuliare, šilty, okuliarové retiazky,
okuliarové šnúrky, ochranné okuliare a športové
okuliare; ochranné rukavice.
14 - Hodinky a iné horologické a chronometrické
zariadenia; šperky patriace do triedy 14 vrátane
šperkov vyrobených zo vzácnych a iných kovov.
18 - Kožené nosné obaly, tašky, cestovné tašky
a plecniaky; vaky a iné tašky s popruhmi; kufre,
diplomatky a aktovky; príručné tašky a peňaženky; opasky, obaly na doklady a kreditné karty;
ochranné dosky na dokumenty; obaly na notesy,
obaly na adresáre a šekové knižky, všetky vyrobené z kože; cestovné súpravy a toaletné taštičky
vyrobené z kože; kožené šnúrky do topánok a zástery; kožené identifikačné prívesky na kľúče;
dáždniky.
25 - Opasky.
35 - Sprostredkovanie obchodu uvedených výrobkov v triedach 3, 9, 14, 18, 25.
(540)

(732) The Timberland Company, 200 Domain Drive,
Stratham, New Hampshire, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

198977
16.4.2002
6.9.2006
6.9.2016
2368-96
6.9.1996
11.1.1999
2.7.2002
11
Kachle, kozubové kachle, akumulačné kachle, neelektrické zariadenia na ohrievanie.

(540)

(732) THORMASMALT, s. r. o., Šávoľská cesta 1,
986 01 Fiľakovo, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

200415
19.9.2002
6.9.2006
6.9.2016
2367-96
6.9.1996
11.1.1999
3.12.2002
11
Vykurovacie zariadenia; kachle; kozubové kachle;
akumulačné kachle; neelektrické zariadenia na
ohrievanie.
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(540)

(732) THORMASMALT, s. r. o., Šávoľská cesta 1,
986 01 Fiľakovo, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

204532
19.11.2003
30.5.2007
30.5.2017
1503-97
30.5.1997
14.2.2000
3.2.2004
1, 2, 3, 29, 30
1 - Chemické látky na laboratórne analýzy; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; priemyselné chemikálie; chemické príprav-ky
na vedecké účely okrem lekárskych a veterinárnych účelov; chemické činidlá okrem činidiel na
lekárske a zverolekárske účely; kyselina citrónová na priemyselné účely; chemické prípravky na
odmasťovanie; chemické avivážne prípravky na
priemyselné účely; umelé sladidlá ako chemické
prípravky; glukóza na priemyselné účely.
2 - Farbivo - farbivocukrový kulér; farbivá do nápojov; farbivá potravinárske; farbivá do likérov.
3 - Aromatické látky do zákuskov (esencie); oleje do parfumov a vôní; aromatické látky (esencie);
aromatické látky do nápojov (esenciálne oleje);
anízový olej (esencia).
29 - Anízový olej.
30 - Aromatické prípravky do potravín iné ako
esencie a éterické oleje; cukríky; cukrovinky; sladké drievka (cukrovinky); slad a sladidlá na ľudskú spotrebu; glukóza na ľudskú spotrebu.

(540) BRONCHOLIND
(732) Naturprodukt CZ, spol. s r. o., Na Viničkách 638,
Šestajovice, 250 92 Praha - Východ, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 93927
(210) 13966
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 30.11.2006
(111) 97104
(210) 1016
(732) Cadbury Ireland Limited, Malahide Road, Coolock, Dublin 5, IE;
(770) Cadbury Beverages B.V., 1077 XX Strawinskylaan 1725, Amsterdam, NL;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.8.2006
(580) 9.11.2006
(111)
(210)
(732)
(770)

99511
4482
Generica s. r. o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, SK;
Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 8.3.2006
(580) 28.11.2006
(111) 119614
(210) 3477
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006
(111) 150438
(210) 8100
(732) LADA šicí stroje, s. r. o., Krapkova 529/10, 779 00
Olomouc Nová Ulice, CZ;
(770) MOTOR JIKOV Strojírenská a. s., Zátkova 495,
Soběslav ll, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.10.2006
(580) 14.11.2006
(111) 151340
(210) 405
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006
(111) 152819
(210) 8498
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006

(111) 152894
(210) 8683
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006
(111) 152956
(210) 8684
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006

(111) 156854
(210) 35997
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006
(111) 157247
(210) 37878
(732) Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, US;
(770) Bestform Apparel Corp., 3411 Silverside Road,
200 Weldin Building, Wilmington, Delaware,
US;
(580) 10.11.2006
(111) 163360
(210) 49565
(732) NIKE International Limited, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, US;
(770) BAUER NIKE HOCKEY INC., 1200 International Blvd., St-Jerôme, Quebec J7Z 5T5, CA;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.10.2002
(580) 3.11.2006

(111) 164474
(210) 51353
(732) JIM BEAM BRANDS UK LIMITED, Prewetts
Mill, Worthing Road, Horsham, West Sussex
RH12 1ST, GB;
(770) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol, Avon BS13 8AR, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 10.3.2006
(580) 27.11.2006
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(111) 166669
(210) 54910
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006
(111) 166670
(210) 54912
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006

(111) 167652
(210) 56082
(732) JIM BEAM BRANDS UK LIMITED, Prewetts
Mill, Worthing Road, Horsham, West Sussex
RH12 1ST, GB;
(770) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol, Avon BS13 8AR, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 10.3.2006
(580) 27.11.2006
(111) 175363
(210) 73920
(732) Omega Pharma N.V., Venecoweg 26, B-9810 Nazareth, BE;
(770) PARKE, DAVIS & COMPANY LLC, a Michigan Limited Liability Company, 201 Tabor Road,
Morris Plains, New Jersey 07950, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.6.2004
(580) 10.11.2006

(111) 175363
(210) 73920
(732) Chefaro Ireland Ltd., Farnham Drive, Finglas
Road, 11 Dublin, IE;
(770) Omega Pharma N.V., Venecoweg 26, B-9810 Nazareth, BE;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.7.2005
(580) 10.11.2006

(111) 177642
(210) 2568-94
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006
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(111) 178328
(210) 62423
(732) Gallaher Limited, Members Hill, Brooklands Road,
Weybridge, Surrey KT13 0QU, GB;
(770) COPE and LLOYD (OVERSEAS) Limited, Members Hill, Brooklands Road, Weybridge, Surrey,
KT13 OQU, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.12.2005
(580) 27.11.2006
(111) 182656
(210) 2830-95
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006
(111) 182657
(210) 2832-95
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006
(111) 185138
(210) 2210-96
(732) K+S Kali GmbH, Bertha-von-Suttner-Str. 7,
34131 Kassel, DE;
(770) Kali und Salz GmbH, Bertha-von-Suttner-Str. 7,
34131 Kassel, DE;
(580) 14.11.2006
(111) 185485
(210) 1580-96
(732) Elan Pharmaceuticals, Inc., 800 Gateway Boulevard, South San Francisco, CA 94080, US;
(770) THE LIPOSOME COMPANY, INC, Princeton,
New Jersey 08540, US;
(580) 2.11.2006
(111) 185552
(210) 2281-96
(732) V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-11797
Stockholm, SE;
(770) V&S Danmark A/S, 4 Langebrogade, DK-1016
Copenhagen K, DK;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.1.2004
(580) 13.11.2006
(111) 185552
(210) 2281-96
(732) BELVEDERE, 10 Avenue Charles Jaffelin, 21200
Beaune, FR;
(770) V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-11797
Stockholm, SE;
Dátum uzavretia zmluvy: 22.5.2006
(580) 13.11.2006
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185637
2832-96
BSV Kubiš, s. r. o., Příluky 308, 760 01 Zlín, CZ;
Kubiš Josef, Příluky 308, 760 01 Zlín-Příluky, CZ;
2.11.2006

(111)
(210)
(732)
(770)

188237
2749-96
TEXHAL, s. r. o., Rosina 854, 013 22 Rosina, SK;
Hálka Ľubomír, Ing., TEXHAL- ŠPORTOVÉ ODEVY, Odtrnovie 725, 013 22 Rosina, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 7.5.2005
(580) 13.11.2006

(111) 188495
(210) 3016-97
(732) Vitis Pezinok, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(770) Vitis trade, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(580) 9.11.2006
(111) 188581
(210) 3430-97
(732) RohMax Additives GmbH, Kirschenallee, 64293
Darmstadt, DE;
(770) ROHM AND HAAS COMPANY, 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA 19106-2399,
US;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.10.2006
(580) 27.11.2006
(111) 188582
(210) 3431-97
(732) RohMax Additives GmbH, Kirschenallee, 64293
Darmstadt, DE;
(770) ROHM AND HAAS COMPANY, 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA 19106-2399,
US;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.10.2006
(580) 27.11.2006
(111) 190026
(210) 993-98
(732) Metabolix, Inc., 303 Third Street, Cambridge,
MA 02142, US;
(770) MONSANTO COMPANY, spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 14.5.2001
(580) 13.11.2006
(111) 193366
(210) 1063-99
(732) ZOHAR WATERWORKS, LLC, 112 South Tryon Street, Suite 700, Charlotte, North Carolina
28284, US;
(770) OASIS CORPORATION, 265 North Hamilton
Road, Columbus, Ohio 43213, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2005
(580) 23.11.2006

(111) 193367
(210) 1064-99
(732) ZOHAR WATERWORKS, LLC, 112 South Tryon Street, Suite 700, Charlotte, North Carolina
28284, US;
(770) OASIS CORPORATION, 265 North Hamilton
Road, Columbus, Ohio 43213, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2005
(580) 23.11.2006
(111) 193382
(210) 1329-99
(732) CENEC AG, Gotthardstrasse 18, CH-6300 Zug,
CH;
(770) INNOVATION SCIENTIFIQUE DERMATOLOGIQUE, 22, rue de Caumartin, 75009 Paris, FR;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.10.2006
(580) 23.11.2006

(111) 193604
(210) 1065-99
(732) ZOHAR WATERWORKS, LLC, 112 South Tryon Street, Suite 700, Charlotte, North Carolina
28284, US;
(770) OASIS CORPORATION, 265 North Hamilton
Road, Columbus, Ohio 43213, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2005
(580) 23.11.2006
(111) 194831
(210) 3307-98
(732) Dynamax Group, a. s., Londýnská 57/376, Vinohrady, 120 00 Praha, CZ;
(770) SELIKO - SLOVAKIA spol. s r. o., Jarmočná 73,
992 01 Modrý Kameň, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.9.2006
(580) 23.11.2006

(111) 195255
(210) 2455-99
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006
(111) 196852
(210) 1591-2000
(732) Omega Pharma N.V., Venecoweg 26, B-9810
Nazareth, BE;
(770) Pfizer Products Inc., a Connecticut Corporation,
Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
US;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.6.2004
(580) 10.11.2006
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(111) 196852
(210) 1591-2000
(732) Chefaro Ireland Ltd., Farnham Drive, Finglas Road,
11 Dublin, IE;
(770) Omega Pharma N.V., Venecoweg 26, B-9810 Nazareth, BE;
Dátum uzavretia zmluvy: 15.7.2005
(580) 10.11.2006
(111) 197649
(210) 2392-2000
(732) Dynamax Group, a. s., Londýnská 57/376, Vinohrady, 120 00 Praha, CZ;
(770) ,,SELIKO-SLOVAKIA“ spol. s r. o., Jarmočná 73,
992 01 Modrý Kameň, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.9.2006
(580) 23.11.2006

(111) 198158
(210) 3120-2000
(732) JIM BEAM BRANDS UK LIMITED, Prewetts
Mill, Worthing Road, Horsham, West Sussex
RH12 1ST, GB;
(770) Allied Domecq Spirits & Wine Limited, The Pavilions, Bridgwater Road, Bedminster Down, Bristol BS13 8AR, GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 10.3.2006
(580) 27.11.2006
(111) 199710
(210) 809-2001
(732) ZOHAR WATERWORKS, LLC, 112 South Tryon Street, Suite 700, Charlotte, North Carolina
28284, US;
(770) OASIS CORPORATION, 265 North Hamilton
Road, Columbus, Ohio 43213, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.8.2005
(580) 23.11.2006

(111) 199715
(210) 958-2001
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006

(111) 200821
(210) 2345-2001
(732) UNIMAR SLOVAKIA, spol. s r. o., Rovinka 340,
900 41 Rovinka, SK;
(770) UNIMAR, s. r. o., Hlavná 340, 900 40 Rovinka,
SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.10.2006
(580) 27.11.2006
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(111) 201219
(210) 2726-2001
(732) AAC Czech s. r. o., V Lužích 818/23, 142 00 Praha, CZ;
(770) BGS Retail s. r. o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno,
CZ;
(580) 20.11.2006
(111) 202136
(210) 2200-2001
(732) AAC Czech s. r. o., V Lužích 818/23, 142 00 Praha, CZ;
(770) BGS Retail s. r. o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno,
CZ;
(580) 20.11.2006
(111) 202340
(210) 1343-2001
(732) Dynamax Group, a. s., Londýnská 57/376, Vinohrady, 120 00 Praha, CZ;
(770) SELIKO SLOVAKIA, spol. s r. o., Jarmočná 73,
992 01 Modrý Kameň, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.9.2006
(580) 23.11.2006
(111) 202341
(210) 1344-2001
(732) Dynamax Group, a. s., Londýnská 57/376, Vinohrady, 120 00 Praha, CZ;
(770) SELIKO SLOVAKIA, spol. s r. o., Jarmočná 73,
992 01 Modrý Kameň, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.9.2006
(580) 23.11.2006

(111) 202595
(210) 50-2002
(732) SAMEDI, s. r. o., Račianska 20, 831 04 Bratislava, SK;
(770) STEVA&FRANA BMM, s. r. o. v likvidácii, Račianska 20, 832 10 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.3.2006
(580) 8.11.2006

(111) 202709
(210) 2206-2001
(732) AAC Czech s. r. o., V Lužích 818/23, 142 00 Praha, CZ;
(770) BGS Retail s. r. o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno,
CZ;
(580) 20.11.2006
(111) 202710
(210) 2207-2001
(732) AAC Czech s. r. o., V Lužích 818/23, 142 00 Praha, CZ;
(770) BGS Retail s. r. o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno,
CZ;
(580) 20.11.2006
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(111) 202711
(210) 2208-2001
(732) AAC Czech s. r. o., V Lužích 818/23, 142 00 Praha, CZ;
(770) BGS Retail s. r. o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno,
CZ;
(580) 20.11.2006

(111) 202712
(210) 2209-2001
(732) AAC Czech s. r. o., V Lužích 818/23, 142 00 Praha, CZ;
(770) BGS Retail s. r. o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno,
CZ;
(580) 20.11.2006
(111) 202954
(210) 3187-99
(732) Amazon Europe Holding Technologies SCS, 65,
Boulevard Grand-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, LU;
(770) Amazon.com, Inc., 1200-12th Avenue South, Suite 1200, Seattle, Washington 98144-2734, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.10.2006
(580) 14.11.2006
(111) 203410
(210) 864-2002
(732) FRIESLAND HUNGÁRIA Rt., Köntösgátsor 5-7,
H-4031 Debrecen, HU;
(770) NUTRICIA KERESKEDOHÁZ Rt., Orosi út 29-31,
4400 Nyiregyháza, HU;
(580) 27.11.2006

(111) 204908
(210) 2429-2002
(732) AAC Czech s. r. o., V Lužích 818/23, 142 00 Praha, CZ;
(770) BGS Retail s. r. o., Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno,
CZ;
(580) 20.11.2006

(111) 206830
(210) 1474-2003
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006

(111) 206909
(210) 750-2003
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006

(111) 206910
(210) 751-2003
(732) AB Cosmetics, s. r. o., Senecká cesta 23, 931 01
Šamorín, SK;
(770) FLUVAL, s. r. o., Ľudovíta Štúra 5, 932 01 Veľký Meder, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.11.2006
(580) 29.11.2006
(111) 207836
(210) 526-2002
(732) UNIMAR SLOVAKIA, spol. s r. o., Rovinka 340,
900 41 Rovinka, SK;
(770) UNIMAR, spol. s r. o., Hlavná 340, 900 41 Rovinka, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.10.2006
(580) 27.11.2006

(111) 208184
(210) 2347-2004
(732) Martens - CWT, s. r. o., Moyzesova 57, 010 01 Žilina, SK;
(770) MP wood s. r. o., Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 31.10.2006
(580) 16.11.2006
(111) 209609
(210) 547-2004
(732) ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a. s., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, SK;
(770) VSP Tatry, a. s., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, SK;
(580) 2.11.2006

(111) 209610
(210) 548-2004
(732) ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a. s., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, SK;
(770) VSP Tatry, a. s., Trnavská cesta 50, 821 02 Bratislava, SK;
(580) 2.11.2006
(111) 212163
(210) 5208-2004
(732) Alpin Real Slovakia Alpha, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Beta, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Gamma, k.s.,
Banskoystrická 16, 811 06 Bratislava, SK;
(770) Alpin Real Slovakia, k. s., Banskobystrická 16,
811 06 Bratislava, SK;
(580) 14.11.2006
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(111) 212164
(210) 5209-2004
(732) Alpin Real Slovakia Alpha, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Beta, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Gamma, k.s.,
Banskoystrická 16, 811 06 Bratislava, SK;
(770) Alpin Real Slovakia, k. s., Banskobystrická 16,
811 06 Bratislava, SK;
(580) 14.11.2006
(111) 212165
(210) 5210-2004
(732) Alpin Real Slovakia Alpha, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Beta, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Gamma, k.s.,
Banskoystrická 16, 811 06 Bratislava, SK;
(770) Alpin Real Slovakia, k. s., Banskobystrická 16,
811 06 Bratislava, SK;
(580) 14.11.2006

(111) 212166
(210) 5211-2004
(732) Alpin Real Slovakia Alpha, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Beta, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Gamma, k.s.,
Banskoystrická 16, 811 06 Bratislava, SK;
(770) Alpin Real Slovakia, k. s., Banskobystrická 16,
811 06 Bratislava, SK;
(580) 14.11.2006

(111) 212167
(210) 5212-2004
(732) Alpin Real Slovakia Alpha, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Beta, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Gamma, k.s.,
Banskoystrická 16, 811 06 Bratislava, SK;
(770) Alpin Real Slovakia, k. s., Banskobystrická 16,
811 06 Bratislava, SK;
(580) 14.11.2006
(111) 212168
(210) 5213-2004
(732) Alpin Real Slovakia Alpha, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Beta, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Gamma, k.s.,
Banskoystrická 16, 811 06 Bratislava, SK;
(770) Alpin Real Slovakia, k. s., Banskobystrická 16,
811 06 Bratislava, SK;
(580) 14.11.2006

(111) 212169
(210) 5214-2004
(732) Alpin Real Slovakia Alpha, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Beta, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Gamma, k.s.,
Banskoystrická 16, 811 06 Bratislava, SK;
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(770) Alpin Real Slovakia, k. s., Banskobystrická 16,
811 06 Bratislava, SK;
(580) 14.11.2006
(111) 212170
(210) 5215-2004
(732) Alpin Real Slovakia Alpha, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Beta, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Gamma, k.s.,
Banskoystrická 16, 811 06 Bratislava, SK;
(770) Alpin Real Slovakia, k. s., Banskobystrická 16,
811 06 Bratislava, SK;
(580) 14.11.2006

(111) 212171
(210) 5216-2004
(732) Alpin Real Slovakia Alpha, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Beta, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Gamma, k.s.,
Banskoystrická 16, 811 06 Bratislava, SK;
(770) Alpin Real Slovakia, k. s., Banskobystrická 16,
811 06 Bratislava, SK;
(580) 14.11.2006
(111) 212172
(210) 5217-2004
(732) Alpin Real Slovakia Alpha, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Beta, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Gamma, k.s.,
Banskoystrická 16, 811 06 Bratislava, SK;
(770) Alpin Real Slovakia, k. s., Banskobystrická 16,
811 06 Bratislava, SK;
(580) 14.11.2006
(111) 212173
(210) 5218-2004
(732) Alpin Real Slovakia Alpha, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Beta, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Gamma, k.s.,
Banskoystrická 16, 811 06 Bratislava, SK;
(770) Alpin Real Slovakia, k. s., Banskobystrická 16,
811 06 Bratislava, SK;
(580) 14.11.2006

(111) 212174
(210) 5219-2004
(732) Alpin Real Slovakia Alpha, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Beta, k.s., Banskobystrická 16, 811 06 Bratislava, SK; Alpin Real Slovakia Gamma, k.s.,
Banskoystrická 16, 811 06 Bratislava, SK;
(770) Alpin Real Slovakia, k. s., Banskobystrická 16,
811 06 Bratislava, SK;
(580) 14.11.2006
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(111) 212869
(210) 270-2005
(732) Redema Groep B. V., Floridalaan 8, 3404 WV
IJsselstein Ut, NL;
(770) Runica Slovakia s. r. o., Hrdinov SNP 34/A, 036 01
Martin, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 13.10.2006
(580) 16.11.2006
(111) 213564
(210) 320-2005
(732) Malinovská Viera, Ožvoldíkova 8, 841 02 Bratislava, SK;
(770) FLOK, s. r. o., Svätoplukova 35, 949 01 Nitra, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.7.2006
(580) 16.11.2006

(111) 214059
(210) 5385-2005
(732) BEIERSDORF AG, Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, DE;
(770) Beiersdorf Slovakia, s. r. o., Riznerova 5, 811 01
Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 19.6.2006
(580) 27.11.2006
(111) 214264
(210) 449-2005
(732) DŘEVOČAL s. r. o., Sušilova 1137/51, 750 02
Přerov I - Město, CZ;
(770) Viceníková Jana, Sušilova 49, 750 02 Přerov I - Město, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 17.10.2006
(580) 2.11.2006
(111) 215111
(210) 2127-2000
(732) dimax, spol. s r. o., Bernolákova 1, 028 01 Trstená, SK;
(770) FKH electronic, a. s., Bernolákova 1, 028 01 Trstená, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 29.6.2006
(580) 2.11.2006

(111) 215165
(210) 1526-2005
(732) MARILA BALÍRNY a. s., Durychova 101, 142 01
Praha, CZ;
(770) ONDRÁŠOVKA s. r. o., Ondrášov 36, 793 05
Moravský Beroun, CZ;
(580) 15.11.2006
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111) 153845
(210) 17512
(732) Westinghouse Electric Corporation (a Delaware
corporation), 51 West 52nd Street, New York,
NY 10019-6119, US;
(580) 16.11.2006
(111) 154922
(210) 25359
(732) Westinghouse Electric Corporation (a Delaware
corporation), 51 West 52nd Street, New York,
NY 10019-6119, US;
(580) 16.11.2006

(111) 157247
(210) 37878
(732) Bestform Apparel Corp., 3411 Silverside Road,
200 Weldin Building, Wilmington, Delaware, US;
(580) 10.11.2006
(111) 163419
(210) 50037
(732) Bristol - Myers Squibb Pharma Company, Route
206 & Provinceline Road, Princeton, 085 40 New
Jersey, US;
(580) 14.11.2006

(111) 164474
(210) 51353
(732) BEAM GLOBAL UK LIMITED, Prewetts Mill,
Worthing Road, Horsham, West Sussex RH12 1ST,
GB;
(580) 27.11.2006
(111) 166623
(210) 54851
(732) Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way,
Swindon, Wiltshire SN3 1RE, GB;
(580) 9.11.2006

(111) 167255
(210) 54872
(732) Alcan Inc., 1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec, H3A, CA;
(580) 9.11.2006
(111) 167652
(210) 56082
(732) BEAM GLOBAL UK LIMITED, Prewetts Mill,
Worthing Road, Horsham, West Sussex RH12 1ST,
GB;
(580) 27.11.2006

(111) 169120
(210) 58165
(732) Nine West Development Corporation, 1007 Orange
Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 6.11.2006
(111) 176444
(210) 73183
(732) Nine West Development Corporation, 1007 Orange
Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 6.11.2006

(111) 176449
(210) 72925
(732) Nine West Development Corporation, 1007 Orange
Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 6.11.2006
(111) 184838
(210) 2160-96
(732) NEWELL INVESTMENTS, Inc., 10B Glenlake
Pkwy, Suite 600, Atlanta, Georgia, US;
(580) 28.11.2006

(111) 185138
(210) 2210-96
(732) Kali und Salz GmbH, Bertha-von-Suttner-Str. 7,
34131 Kassel, DE;
(580) 14.11.2006
(111) 185263
(210) 2891-96
(732) ARTMEDIA, a. s., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava, SK;
(580) 6.11.2006

(111) 185552
(210) 2281-96
(732) V&S Danmark A/S, 4 Langebrogade, DK-1016
Copenhagen K, DK;
(580) 13.11.2006
(111) 186113
(210) 3330-96
(732) Mitsubishi Chemical Corporation, 14-1, Shiba 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(580) 14.11.2006

(111) 186330
(210) 2552-96
(732) Pioneer Hi-Bred International, Inc., 7100 N. W. 62nd
Avenue, P. O. Box 1014, Johnston, IA 50131-1014,
US;
(580) 6.11.2006
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(111) 186742
(210) 375-97
(732) Dale Carnegie & Associates, Inc., 290 Motor Parkway, Hauppauge, New York, US;
(580) 28.11.2006

(111) 187796
(210) 431-97
(732) Rieder Beton, spol. s r. o., U hlavního nádraží 3,
586 01 Jihlava, CZ;
(580) 10.11.2006

(111) 187154
(210) 944-97
(732) Bristol - Myers Squibb Pharma Company, Route
206 & Provinceline Road, Princeton, 085 40 New
Jersey, US;
(580) 14.11.2006

(111) 188017
(210) 2473-97
(732) Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road,
Indianapolis, Indiana 46268, US;
(580) 9.11.2006

(111) 187191
(210) 1458-97
(732) Bristol - Myers Squibb Pharma Company, Route
206 & Provinceline Road, Princeton, 085 40 New
Jersey, US;
(580) 14.11.2006

(111) 187317
(210) 3097-96
(732) Petit Press, a. s., Nám. SNP 30, 811 01 Bratislava, SK;
(580) 28.11.2006

(111) 187444
(210) 1329-97
(732) Bristol - Myers Squibb Pharma Company, Route
206 & Provinceline Road, Princeton, 085 40 New
Jersey, US;
(580) 14.11.2006
(111) 187445
(210) 1330-97
(732) Bristol - Myers Squibb Pharma Company, Route
206 & Provinceline Road, Princeton, 085 40 New
Jersey, US;
(580) 14.11.2006
(111) 187480
(210) 1684-97
(732) Springer Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, 150 00
Praha, CZ;
(580) 28.11.2006
(111) 187595
(210) 2323-97
(732) Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA, Trenčianska 83/35, 018 51 Nová Dubnica, SK;
(580) 14.11.2006

(111) 187793
(210) 427-97
(732) Rieder Beton, spol. s r. o., U hlavního nádraží 3,
586 01 Jihlava, CZ;
(580) 10.11.2006

(111) 188129
(210) 2480-97
(732) Reebok International Ltd., 1895 J. W. Foster Boulevard, Canton, Massachusetts 02021, US;
(580) 9.11.2006
(111)
(210)
(732)
(580)

188327
1347-97
ESOPLAST, a. s., Kuklov 286, 908 78 Kuklov, SK;
6.11.2006

(111) 188495
(210) 3016-97
(732) Vitis trade, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(580) 9.11.2006
(111) 190011
(210) 839-98
(732) Rockport (Europe) B. V., Officia I, 2nd Floor,
De Boeleaan 7, 1083 HJ Amsterdam, NL;
(580) 9.11.2006

(111) 190026
(210) 993-98
(732) Metabolix, Inc., 21 Erie Street, Cambridge, MA
02139, US;
(580) 13.11.2006
(111) 191022
(210) 1807-95
(732) Reebok International Ltd., 1895 J. W. Foster Boulevard, Canton, Massachusetts 02021, US;
(580) 9.11.2006
(111) 191030
(210) 2622-96
(732) Deloitte Touche Tohmatsu, Zollikerstrasse 225,
CH- 8008 Zürich, CH;
(580) 9.11.2006
(111) 197195
(210) 2422-2000
(732) COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo, Stromová 16, 833 02 Bratislava, SK;
(580) 29.11.2006
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(111) 197643
(210) 2373-2000
(732) sanofi-aventis, 174 Avenue de France, 75013 Paris, FR;
(580) 30.11.2006
(111) 198158
(210) 3120-2000
(732) BEAM GLOBAL UK LIMITED, Prewetts Mill,
Worthing Road, Horsham, West Sussex RH12 1ST,
GB;
(580) 27.11.2006
(111) 199095
(210) 445-2001
(732) SPARKS, s. r. o., Gagarinova 7/a, 821 03 Bratislava, SK;
(580) 29.11.2006

(111) 200901
(210) 2757-2001
(732) SI Group, Inc., 2750 Balltown Road, Schenectady, New York 12309, US;
(580) 24.11.2006
(111) 201219
(210) 2726-2001
(732) SAR Czech s. r. o. v konkurze, V Lužích 818/23,
142 00 Praha, CZ;
(580) 20.11.2006

(111) 202136
(210) 2200-2001
(732) SAR Czech s. r. o. v konkurze, V Lužích 818/23,
142 00 Praha, CZ;
(580) 20.11.2006
(111) 202595
(210) 50-2002
(732) STEVA&FRANA BMM, s. r. o. v likvidácii, Račianska 20, 832 10 Bratislava, SK;
(580) 8.11.2006

(111) 202709
(210) 2206-2001
(732) SAR Czech s. r. o. v konkurze, V Lužích 818/23,
142 00 Praha, CZ;
(580) 20.11.2006
(111) 202710
(210) 2207-2001
(732) SAR Czech s. r. o. v konkurze, V Lužích 818/23,
142 00 Praha, CZ;
(580) 20.11.2006
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(111) 202711
(210) 2208-2001
(732) SAR Czech s. r. o. v konkurze, V Lužích 818/23,
142 00 Praha, CZ;
(580) 20.11.2006
(111) 202712
(210) 2209-2001
(732) SAR Czech s. r. o. v konkurze, V Lužích 818/23,
142 00 Praha, CZ;
(580) 20.11.2006

(111) 203410
(210) 864-2002
(732) FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Köntösgátsor 5-7,
H-4031 Debrecen, HU;
(580) 27.11.2006

(111) 204532
(210) 1503-97
(732) Naturprodukt CZ, spol. s r. o., Na Viničkách 638,
Šestajovice, 250 92 Praha - Východ, CZ;
(580) 16.11.2006

(111) 204908
(210) 2429-2002
(732) SAR Czech s. r. o. v konkurze, V Lužích 818/23,
142 00 Praha, CZ;
(580) 20.11.2006
(111) 209711
(210) 152-2004
(732) CeWe Color a. s., Kopčianska 14, 851 01 Bratislava, SK;
(580) 6.11.2006

(111) 209996
(210) 1004-2004
(732) Horňák Peter, Ing., Rezedová 1, 821 01 Bratislava, SK;
(580) 9.11.2006
(111) 213901
(210) 854-2005
(732) ŽP - Invest, s. r. o., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, SK;
(580) 9.11.2006

(111) 215081
(210) 5902-2005
(732) MAX SPORT s. r. o., Račianske mýto 1/D, 831 02
Bratislava, SK;
(580) 29.11.2006
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(111) 215082
(210) 5903-2005
(732) MAX SPORT s. r. o., Račianske mýto 1/D, 831 02
Bratislava, SK;
(580) 29.11.2006
(111) 215171
(210) 1555-2005
(732) Makrowin, s. r. o., Areál PPS 1761, 962 12 Detva, SK;
(580) 9.11.2006
(111) 215194
(210) 1667-2005
(732) BOLITEX Slovakia a. s., Radlinského 471, 955 01
Topoľčany, SK;
(580) 28.11.2006
(111) 215195
(210) 1668-2005
(732) BOLITEX Slovakia a. s., Radlinského 471, 955 01
Topoľčany, SK;
(580) 28.11.2006

(111) 215243
(210) 5901-2005
(732) MAX SPORT s. r. o., Račianske mýto 1/D, 831 02
Bratislava, SK;
(580) 29.11.2006
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 177656
(210) 2378-96
(732) Transmisie MT, s. r. o., Mudroňova 10, 036 01
Martin, SK;
(791) TRANSMISIE INDUSTRY, s. r. o., Mudroňova 10,
036 01 Martin, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 25.10.2006
(580) 20.11.2006
(111) 177656
(210) 2378-96
(732) Transmisie MT, s. r. o., Mudroňova 10, 036 01
Martin, SK;
(791) Transmisie engineering, a. s., P. Mudroňa 10,
036 01 Martin, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 25.10.2006
(580) 20.11.2006

(111) 183622
(210) 35-95
(732) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,
LTD., 1006, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka
Prefecture, JP;
(791) Panasonic Electronic Devices Slovakia, s. r. o.,
Oravická 616, 028 11 Trstená, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.10.2005
(580) 6.11.2006

(111) 199057
(210) 291-2001
(732) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,
LTD., 1006, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka
Prefecture, JP;
(791) Panasonic Electronic Devices Slovakia, s. r. o.,
Oravická 616, 028 11 Trstená, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.10.2005
(580) 6.11.2006
(111) 215111
(210) 2127-2000
(732) dimax, spol. s r. o., Bernolákova 1, 028 01 Trstená,
SK;
(791) FKH electronic, a. s., Bernolákova 1, 028 01 Trstená, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.11.2006
(580) 6.12.2006

(111) 215705
(210) 573-2005
(732) FRIESLAND HUNGÁRIA Zrt., Köntösgátsor 5-7,
H-4031 Debrecen, HU;
(791) Friesland Slovensko, s. r. o., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 30.6.2003
(580) 23.11.2006

(111) 188102
(210) 93-97
(732) MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO.,
LTD., 1006, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka
Prefecture, JP;
(791) Panasonic Electronic Devices Slovakia, s. r. o.,
Oravická 616, 028 11 Trstená, SK;
(793) zmluvná nevýlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 1.10.2006
(580) 6.11.2006

Ukončenie platnosti licenčných zmlúv
(111)
(210)
(732)
(791)

99511
4482
Generica s. r. o., Vrbovská 39, 921 01 Piešťany, SK;
Biotika, a. s., Slovenská Ľupča 566, 976 13 Slovenská Ľupča, SK;
(793) 6.10.2006
(580) 28.11.2006

(111) 205649
(210) 3405-2002
(732) Panaš Stanislav, Šunychelská 286, 735 81 Bohumín, CZ;
(791) ŠOLTÉS s. r. o., Veľká Ida 149, 044 55 Veľká
Ida, SK;
(793) 30.9.2006
(580) 23.11.2006
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Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111) 172547
(220) 15.1.1993
(800) 898 553
Dátum medzinárodného zápisu: 22.8.2006
Platnosť pre: FR, GR, HR, MK, DE, PT, YU, ES,
IT, TR
(111) 172689
(220) 15.1.1993
(800) 898 553
Dátum medzinárodného zápisu: 22.8.2006
Platnosť pre: FR, GR, HR, MK, DE, PT, YU, ES,
IT, TR
(111) 204048
(220) 28.1.2003
(800) 899 658
Dátum medzinárodného zápisu: 9.8.2006
Platnosť pre: BG, CZ, GR, HR, HU, PL, AT, RO,
RU, UA
(111) 213357
(220) 17.10.2005
(800) 901 366
Dátum medzinárodného zápisu: 7.4.2006
Platnosť pre: BX, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, GR, IE,
LI, LT, LV, HU, MC, DE, PL, PT, AT, SI, ES, CH,
SE, IT, GB
(111) 213723
(220) 9.12.2005
(800) 901 278
Dátum medzinárodného zápisu: 9.5.2006
Platnosť pre: RU
(111) 214067
(220) 26.8.2005
(800) 901 532
Dátum medzinárodného zápisu: 6.6.2006
Platnosť pre: HU, PL
(111) 214078
(220) 20.12.2005
(800) 898 441
Dátum medzinárodného zápisu: 6.6.2006
Platnosť pre: DE, AT
(111) 214086
(220) 18.1.2006
(800) 898 304
Dátum medzinárodného zápisu: 6.6.2006
Platnosť pre: CZ, HU, PL
(111) 214087
(220) 18.1.2006
(800) 898 422

Dátum medzinárodného zápisu: 6.6.2006
Platnosť pre: CZ

(111) 214420
(220) 13.1.2006
(800) 898 283
Dátum medzinárodného zápisu: 12.7.2006
Platnosť pre: BX, BY, BA, BG, CZ, DK, EE, FI,
FR, GR, HR, IE, LT, LV, MK, HU, MD, DE, NO,
PL, PT, AT, RO, RU, SI, YU, ES, CH, SE, IT, TR,
UA, GB

(111) 214421
(220) 13.1.2006
(800) 898 282
Dátum medzinárodného zápisu: 12.7.2006
Platnosť pre: BX, BY, BA, BG, CZ, DK, EE, FI,
FR, GR, HR, IE, LT, LV, MK, HU, MD, DE, NO,
PL, PT, AT, RO, RU, SI, YU, ES, CH, SE, IT, TR,
UA, GB

(111) 214422
(220) 13.1.2006
(800) 898 284
Dátum medzinárodného zápisu: 12.7.2006
Platnosť pre: BX, BY, BA, BG, CZ, DK, EE, FI,
FR, GR, HR, IE, LT, LV, MK, HU, MD, DE, NO,
PL, PT, AT, RO, RU, SI, YU, ES, CH, SE, IT, TR,
UA, GB
(111) 214430
(220) 20.2.2006
(800) 899 443
Dátum medzinárodného zápisu: 13.7.2006
Platnosť pre: BX, CZ, IE, HU, DE, PL, AT, GB
(111) 214746
(220) 28.2.2006
(800) 901 683
Dátum medzinárodného zápisu: 8.8.2006
Platnosť pre: BX, CY, CZ, CN, EG, FR, HR, LI,
LT, LV, HU, DE, PL, PT, AT, RU, SI, US, YU,
ES, CH, IT, GB

(111) 214999
(220) 12.4.2006
(800) 902 449
Dátum medzinárodného zápisu: 8.9.2006
Platnosť pre: CZ, HU, PL, AT

(111) 215277
(220) 24.5.2006
(800) 901 531
Dátum medzinárodného zápisu: 10.10.2006
Platnosť pre: CZ, HU, PL
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Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)

(210)

(210)

(210)

1140-99
441-2005
652-2005

874-2005
1360-2005
1361-2005

1985-2005
1987-2005
1988-2005

5719-2005

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)
691-2004
1623-2004
1649-2004
2570-2004

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

(111)

(141)

89580
95819
108366A
152609
152667
152736
157368
163041
163134
163313
163316
163318
163497
163605
166212
166792
166999
176995
177007
177037
177106
177107
177133
177147
177631
177722
179926
182967
183528
183531
183533
183536
183537
183541
183543
183927
183928
183929
183930
183931
183932

17.04.2006
05.04.2006
10.04.2006
19.04.2006
19.04.2006
23.04.2006
19.04.2006
28.04.2006
27.04.2006
22.04.2006
23.04.2006
27.04.2006
07.04.2006
22.04.2006
09.04.2006
11.04.2006
18.04.2006
16.04.2006
03.04.2006
03.04.2006
26.04.2006
18.04.2006
29.04.2006
11.04.2006
03.04.2006
01.12.2004
29.04.2006
11.05.2006
04.04.2006
04.04.2006
09.04.2006
10.04.2006
10.04.2006
10.04.2006
10.04.2006
01.04.2006
03.04.2006
03.04.2006
03.04.2006
03.04.2006
03.04.2006

183933
183934
183935
183937
183947
183948
183953
183954
183955
183956
183957
183958
183959
183960
183962
184065
184072
184073
184074
184075
184076
184433
184434
184435
184435A
184436
184436A
184437
184437A
184439
184440
184446
184447
184449
184451
184453
184454
184455
184457
184459
184461

03.04.2006
04.04.2006
04.04.2006
10.04.2006
11.04.2006
11.04.2006
12.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
23.04.2006
23.04.2006
09.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
03.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
16.04.2006
16.04.2006
16.04.2006
19.04.2006
19.04.2006
19.04.2006
19.04.2006
19.04.2006
25.04.2006
25.04.2006
25.04.2006

184462
184466
184468
184473
184474
184475
184476
184479
184480
184481
184706
184711
184713
184714
184714A
184719
184726
184727
184986
184989
184990
184991
184992
184997
184998
184999
185001
185003
185004
185005
185009
185011
185456
185458
185459
185460
185461
185903
185904
185905
185906

25.04.2006
26.04.2006
26.04.2006
30.04.2006
30.04.2006
30.04.2006
30.04.2006
30.04.2006
30.04.2006
30.04.2006
04.04.2006
10.04.2006
11.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
30.04.2006
30.04.2006
30.04.2006
01.04.2006
03.04.2006
03.04.2006
03.04.2006
03.04.2006
22.04.2006
22.04.2006
22.04.2006
23.04.2006
23.04.2006
25.04.2006
25.04.2006
29.04.2006
29.04.2006
03.04.2006
25.04.2006
26.04.2006
29.04.2006
29.04.2006
04.04.2006
04.04.2006
04.04.2006
04.04.2006

185907
185910
185911
185912
185914
185915
185917
186237
186242
186243
186246
186247
186299
186622
186623
186624
186625
186936
186937
186938
186968
187261
187695
187699
187700
188702
188703
188704
188705
189269
191764
191765
193431
195808
203483
203684
204686
205044
205045

15.04.2006
16.04.2006
17.04.2006
17.04.2006
19.04.2006
22.04.2006
25.04.2006
29.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
16.04.2006
17.04.2006
17.04.2006
17.04.2006
18.04.2006
18.04.2006
18.04.2006
18.04.2006
11.04.2006
04.03.2002
18.04.2006
19.04.2006
19.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
15.04.2006
16.04.2006
19.04.2006
18.04.2006
18.04.2006
29.04.2006
25.04.2006
15.04.2006
17.12.2004
28.02.2005
28.02.2005
28.02.2005
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VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 1 - 2007 - SK (oznámenia - ochranné známky)

Zmeny v zozname tovarov a služieb
(111)
(210)
8 (511)
(511)

200337
1609-2001
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečenie a prevenciu aterosklerózy.
(580) 27.11.2006

(111)
(210)
8 (511)
(511)

200340
1612-2001
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečenie a prevenciu aterosklerózy.
(580) 27.11.2006

