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B01J 27/00, B01J 31/02, C07B 61/00
82-2005
8.7.2005
Duslo, a.s., Šaľa, SK;
Uhlár Ján, Ing., CSc., Šaľa, SK; Takáčová Adriana, Ing., Šaľa, SK; Horák Jaroslav, Ing., Šaľa, SK;
Mrllák Jozef, Ing., Šaľa, SK; Protuš Roman, Ing.,
Šaľa, SK; Vrbovský Peter, Ing., Nitra, SK;
(54) Spôsob znovupoužitia fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu z anilínu
(57) Spôsob znovupoužitia fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu z anilínu spočívajúci
v tom, že sa katalyzátor z reakčnej zmesi vo forme vodného a/alebo anilínového roztoku a/alebo
suspenzie katalyzátora vo vode a/alebo v anilíne
použije na výrobu novej šarže katalyzátora tak,
že sa ako voda predloží na prípravu novej šarže
katalyzátora alebo sa ním zriedi už pripravený
čerstvý katalyzátor vyrobený zo zníženého množstva vody. Výsledný katalyzátor potom pri teplotách 20 až 60 oC neobsahuje tuhé častice.
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B02C 4/00
84-2005
13.7.2005
Pilka Ján, Mankovce, SK;
Pilka Ján, Mankovce, SK;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
Zariadenie na spracovanie odpadového skla
Zariadenie na spracovanie odpadového skla, najmä lepeného autoskla a skla s drôtenou výplňou,
pozostávajúce najmenej z jednej dvojice okolo
pozdĺžnej osi otočne uložených valcov s upraveným povrchom, z ktorých jeden je uložený
v nosnej konštrukcii nepohyblivo a druhý valec
je uložený posuvne nastaviteľne. Dvojice otočne
uložených valcov (1-1‘, 3-3‘, 4-4‘, 5-5‘, 6-6‘, 7-7‘)
sú v nosnej konštrukcii (10) usporiadané vertikálne a za sebou v stanovenej vzdialenosti
a vzdialenosť otočne uložených valcov v každej
dvojici je voliteľne nastaviteľná, pričom táto
vzdialenosť medzi valcami nasledujúcej dvojice
je menšia ako vzdialenosť medzi valcami predchádzajúcej dvojice a všetky valce majú povrch
vybavený výstupkami alebo vybraniami.
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B02C 18/06
85-2005
15.7.2005
Dočár Milan, Ing., Žilina, SK;
Dočár Milan, Ing., Žilina, SK;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Nožový mlyn
Nožový mlyn je určený na drvenie jedného druhu
kovového alebo umelohmotného materiálu, najmä vo forme vzoriek, šrotu a odpadu, kde je potrebné zaistiť presnú výstupnú frakciu drviny na
drvenie kovového a umelohmotného materiálu,
najmä vo forme šrotu a odpadu. Nožový mlyn je
zložený z telesa (1) s násypkou (2), držiaka (3),
statorového noža (4), rotoru (5) s radiálnymi výstupkami (6), rotorového noža (7) a valcového sita (8). V telese (1) je pod násypkou (2) upevnený
v držiaku (3) aspoň jeden plochý statorový nôž
(4) a valcové sito (8), nad ktorým je otočne osadený rotor (5) s aspoň jedným radiálnym výstupkom (6), na ktorom je upevnený plochý rotorový
nôž (7) zrkadlového tvaru plochého statorového
noža (4), pričom plochý statorový nôž (4) je osadený so sklonom od horizontálnej polohy
v smere rotácie rotora (5) pod uhlom a v rozsahu
1 až 15 uhlových stupňov a plochý rotorový nôž
(7) je osadený dopredu so sklonom od radiálnej
polohy proti smeru rotácie rotora (5) pod uhlom
ß v rozsahu 1 až 15 uhlových stupňov.
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B60B 3/00, B60B 11/00
5061-2005
21.7.2005
Macura Milan, Bratislava, SK;
Macura Milan, Bratislava, SK;
Kombinované koleso
Pri kombinovanom kolese axiálny nosič (1) nasúvateľných prstencov (2) po svojom obvode obsahuje aspoň tri vystupujúce úchytky (3) minimálne v troch axiálnych radách za sebou. Tým medzi
susediacimi vystupujúcimi úchytmi (3) vznikajú
osadzovacie priestory pre nasúvateľné prstence
(2). Priestor na axiálnom nosiči (1) nasúvateľných
prstencov (2) medzi vystupujúcimi úchytmi (3)
obsahuje aspoň jeden vetrací otvor (4) a čelná
časť disku obsahuje radiálne lúčové segmenty (5)
vystupujúce z náboja (6) disku k axiálnemu nosiču (1) nasúvateľných prstencov (2) tak, že rovina
lúčových segmentov (5) je stočená.
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B60P 3/12
57-2005
12.5.2005
Keťko Ladislav, Levice, SK;
Keťko Ladislav, Levice, SK;
Vozidlo s viacúčelovou odťahovou nadstavbou
Na základnom ráme odťahovej nadstavby je výkyvne v horizontálnej rovine uložený výložník
(2) vybavený na svojom voľnom konci vodiacim
oknom (21), cez ktoré je prevlečené ťažné lano
(22), ktorého jeden koniec je spojený s bubnom
navijaka (23) a druhý jeho koniec je vybavený
závesom na zavesenie viazacieho prostriedku.
Výložník (2) je prostredníctvom aspoň jedného
výložníkového zdviháka (24) prepojený s pevnou
časťou vozidla. V priestore pod základným rámom nadstavby je na základnom ráme, výkyvne
v horizontálnej rovine uložený jedným svojím
koncom podves (3), ktorého druhý koniec je vybavený teleskopickým ramenom (31), ktorého
voľný koniec je vybavený nosičom (32). Podves
(3) je prostredníctvom aspoň jedného podvesového zdviháka (33) prepojený s pevnou časťou
vozidla.
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B67D 3/00
83-2005
12.7.2005
Madič Saša, Banská Bystrica, SK; Rajšič Nenad,
Podkonice, SK;
Madič Saša, Banská Bystrica, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Samoobslužný nápojový pult alebo stôl
Samoobslužný pult alebo stôl obsahuje aspoň jednu vydávaciu jednotku nápoja ako výčapné zariadenie, ktoré je otočné okolo zvislej osi a obsahuje najmenej dva blokovacie prvky so spínačmi
na ustavenie, zablokovanie a prepnutie vydávacej
jednotky v niektorej z polôh, kde táto poloha je
vybavená zobrazovacím zákazníckym displejom.

B82B 3/00
88-2005
29.7.2005
Longauer Svatoboj, prof. Ing., CSc., Košice, SK;
Nižník Štefan, doc. Ing., CSc., Košice, SK;
(72) Longauer Svatoboj, prof. Ing., CSc., Košice, SK;
Nižník Štefan, doc. Ing., CSc., Košice, SK;
(54) Spôsob prípravy a izolácie nanočastíc z tuhej
fázy
(57) Je opísaný spôsob prípravy a výroby kovových
nanočastíc o veľkosti 20 – 100 nm tak, aby po
kontrolovanom tepelnom spracovaní za účelom
precipitácie nanočastíc z nasýteného tuhého roztoku a elektrochemickom a chemickom rozpúšťaní matrice došlo k rozpusteniu matrice a k separácii častíc. Riešenie možno uplatniť pri výrobe guľovitých nanočastíc a nanodrôtov, najmä na
použitie v medicíne, v elektronike pre ultra vysokokapacitné magnetické záznamy a pod.
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B82B 3/00
87-2005
29.7.2005
Milkovič Ondrej, Ing., Košice, SK; Halama Maroš, Mgr., Kežmarok, SK; Nižník Štefan, doc. Ing.,
CSc., Košice, SK; Longauer Svatoboj, prof. Ing.,
CSc., Košice, SK;
(72) Milkovič Ondrej, Ing., Košice, SK; Halama Maroš, Mgr., Kežmarok, SK; Nižník Štefan, doc. Ing.,
CSc., Košice, SK; Longauer Svatoboj, prof. Ing.,
CSc., Košice, SK;
(54) Spôsob výroby feromagnetických Fe nanočastíc elektrochemickou separáciou
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(57) Je opísaný spôsob výroby železných nanočastíc
o veľkosti 20 - 100 nm tak, aby po elektrochemickom rozpúšťaní medenej matrice v roztoku 26 %
NH3 + 15 % H2O2 pri potenciostatickom móde
–230 mV došlo k rozpusteniu Cu matrice a k separácii častíc. Vynález možno uplatniť pri výrobe
magnetických nanočastíc, najmä na použitie
v medicíne pri liečbe rakoviny pomocou termoterapie, ako nosiče liekov pomocou magnetického
poľa v ľudskom tele, elektronické využitie pre ultra vysokokapacitné magnetické záznamy a pod.
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C01G 25/00, D21H 25/00
5062-2005
21.7.2005
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
STU, Bratislava, SK;
Krkoška Pavel, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Hanus Jozef, Ing., CSc., Bratislava, SK; Vrška Milan, Ing., PhD., Bratislava, SK; Vizárová Katarína,
Ing., PhD., Bratislava, SK; Mináriková Jarmila,
RNDr., Bratislava, SK; Kováčová Martina, Ing.,
Lúky, SK;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
Použitie zlúčenín zirkónia na odkysľovanie,
zvýšenie pevnosti a stálosti papierových nosičov informácií
Vodný roztok zlúčenín zirkónia, tvorený uhličitanom zirkoničito-draselným s koncentráciou najviac 6 % hmotn., obsahujúci prídavok vodorozpustných polysacharidických zlúčenín s koncentráciou najviac 2 % hmotn. sa nanáša alebo strieka na papierové nosiče informácií počas najviac
30 min. pri izbovej teplote. Takto upravené papierové nosiče informácií sa ďalej sušia a v prípade
potreby lisujú pri izbovej teplote.

C07C 29/00
126-2006
19.2.2005
10 2004 009 311.3
26.2.2004
DE
BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen,
DE;
Klass Katrin, Mannheim, DE; Hahn Thilo, Freimersheim, DE; Henkelmann Jochem, Mannheim, DE;
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/EP2005/001755
WO2005/082822
Spôsob prípravy propargylalkoholu a alylalkoholu
Opísaný je spôsob prípravy propargylalkoholu
vzorca (I), kde R1 je C1-30-alkyl, C3-8-cykloalkyl,
C2-20-alkoxyalkyl, C6-14-aryl, C7-20-alkoxyaryl,
C7-20-aralkyl, C7-20-alkylaryl alebo H, reakciou
príslušného aldehydu vzorca R1-CHO s acetylénom za prítomnosti amoniaku a katalytického
množstva hydroxidu alkalického kovu, hydroxidu kovu alkalických zemín alebo alkoxidu alkalického kovu v rozmedzí od 0,6 do 10 mol %
vzhľadom na použitý aldehyd. Z propargylalkoholu vzorca (I) pripraveného uvedeným spôsobom je možné ďalej pripraviť alylalkohol vzorca
(II) a (III).
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C07C 253/00, C07C 209/00
5045-2006
7.12.2004
10/713 535
12.11.2003
US
INVISTA TECHNOLOGIES S. A. R. L., Zürich,
CH;
Allgeier Alan M., Oak Park, CA, US;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/US2004/036662
WO2006/062496
Použitie modifikátorov pri hydrogenácii dinitrilu
Katalytický spôsob hydrogenácie dinitrilu za vzniku aminokapronitrilu a hexametyléndiamínu, pri
ktorom sa dinitril uvedie do kontaktu s vodíkom
v prítomnosti katalyzátora a modifikátora zvoleného zo skupiny pozostávajúcej z kvartérnych amóniových hydroxidov, kyanidov, fluoridov a tiokyanidov; kvartérneho fosfóniového hydroxidu; oxidu uhoľnatého; a kyanovodíka.

F16B 13/06
5029-2006
17.3.2006
A462/2005
18.3.2005
AT
Austrotherm GmbH, Pinkafeld, AT;
Jandl Johann, Tullnerbach, AT;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
Rozperná kotva
Opísaná je rozperná kotva s driekom (3) so stredovým vývrtom (4´), začínajúcim na tom konci
drieku (3), ktorý leží vonku v rozpernej kotve
vsadenej do vyvŕtanej diery. Driek (3) rozpernej
kotvy má aspoň dva pozdĺžne zárezy prenikajúce
cez jeho stenu. Každý pozdĺžny zárez pozostáva
z viacerých čiastkových zárezov (7, 11, 7´), pričom tieto sú navzájom oddelené prostredníctvom
mostíkov (12, 12´). Aby sa pri takej rozpernej
kotve dosiahla vysoká úroveň stability, navrhuje
sa, aby sa aspoň jeden čiastkový zárez (7, 71) na
svojom konci vidlicovito rozštiepil, pričom susedný čiastkový zárez (11) vyčnieva svojím koncom do tohto vidlicovitého úseku (10). Preto sú
mostíky (12) v tvare U a sú symetrické v obvodovom smere, čo zvyšuje stabilitu rozpernej kotvy vzhľadom na ťažné sily pri vyťahovaní, ako aj
vzhľadom na pevnosť v krútení.
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G01F 1/00, F24D 17/00, G01K 17/00
104-2006
24.7.2006
PV 2005-486
26.7.2005
CZ
Edr Václav, Benešov, CZ; Severa Andrea, Praha,
CZ;
Edr Václav, Benešov, CZ;
Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
Zapojenie na kontrolu prietokomerov v centrálnom rozvode teplej vody
V centrálnom rozvode teplej vody s vnútornou
cirkulačnou slučkou (10) vybavenou prívodným
vedením (2) s vstupným prietokomerom (1) a vstupným uzavieracím ventilom (81), výstupným vedením (3) a výstupným prietokomerom (5) a výstupným uzavieracím ventilom (82) s aspoň jednou odbočkou (11, 12, 13, 14, 15) k jednému výtoku (111, 112, 113, 114, 115) na odber teplej
vody je na kontrolu presnosti prietokomeru (1)
a prietokomeru (5) prívodné vedenie (2) medzi
prietokomerom (1) a vstupným uzavieracím ventilom (81) prepojené kontrolným vedením (9)
s kontrolným uzavieracím ventilom (83) s výstupným vedením (3) medzi výstupným uzavieracím ventilom (82) a prietokomerom (5) a podľa
vynálezu je paralelne k vstupnému uzavieraciemu ventilu (81) zapojené obtokové vedenie (7)
vyústené svojím vstupom do vedenia (2) v smere
toku teplej vody pred uzavieracím ventilom (81)
a svojím výstupom do vedenia v smere toku teplej vody medzi vstupným uzavieracím ventilom
(81) a prvou odbočkou (11) prvého výtoku (111),
pričom v obtokovom vedení (7) alebo medzi
všetkými odbočkami (11, 12, 13, 14, 15) a výtokmi (111, 112, 113, 114, 115) je umiestnený
prietokový indikátor (61, 63) alebo prietokomer
(62, 64), ktoré sú spojené s vyhodnocovacou jednotkou (20) na vydanie výkonného signálu na
riadenie fázy kontroly presnosti vstupného prietokomeru (1) a výstupného prietokomeru (5).
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B01J 27/00, B01J 31/02, C07B 61/00
82-2005
8.7.2005
Duslo, a.s., Šaľa, SK;
Uhlár Ján, Ing., CSc., Šaľa, SK; Takáčová Adriana, Ing., Šaľa, SK; Horák Jaroslav, Ing., Šaľa, SK;
Mrllák Jozef, Ing., Šaľa, SK; Protuš Roman, Ing.,
Šaľa, SK; Vrbovský Peter, Ing., Nitra, SK;
(54) Spôsob znovupoužitia fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu z anilínu
(57) Spôsob znovupoužitia fluoroboritého katalyzátora z výroby difenylamínu z anilínu spočívajúci
v tom, že sa katalyzátor z reakčnej zmesi vo forme vodného a/alebo anilínového roztoku a/alebo
suspenzie katalyzátora vo vode a/alebo v anilíne
použije na výrobu novej šarže katalyzátora tak,
že sa ako voda predloží na prípravu novej šarže
katalyzátora alebo sa ním zriedi už pripravený
čerstvý katalyzátor vyrobený zo zníženého množstva vody. Výsledný katalyzátor potom pri teplotách 20 až 60 oC neobsahuje tuhé častice.
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B02C 4/00
84-2005
13.7.2005
Pilka Ján, Mankovce, SK;
Pilka Ján, Mankovce, SK;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
Zariadenie na spracovanie odpadového skla
Zariadenie na spracovanie odpadového skla, najmä lepeného autoskla a skla s drôtenou výplňou,
pozostávajúce najmenej z jednej dvojice okolo
pozdĺžnej osi otočne uložených valcov s upraveným povrchom, z ktorých jeden je uložený
v nosnej konštrukcii nepohyblivo a druhý valec
je uložený posuvne nastaviteľne. Dvojice otočne
uložených valcov (1-1‘, 3-3‘, 4-4‘, 5-5‘, 6-6‘, 7-7‘)
sú v nosnej konštrukcii (10) usporiadané vertikálne a za sebou v stanovenej vzdialenosti
a vzdialenosť otočne uložených valcov v každej
dvojici je voliteľne nastaviteľná, pričom táto
vzdialenosť medzi valcami nasledujúcej dvojice
je menšia ako vzdialenosť medzi valcami predchádzajúcej dvojice a všetky valce majú povrch
vybavený výstupkami alebo vybraniami.
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B02C 18/06
85-2005
15.7.2005
Dočár Milan, Ing., Žilina, SK;
Dočár Milan, Ing., Žilina, SK;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Nožový mlyn
Nožový mlyn je určený na drvenie jedného druhu
kovového alebo umelohmotného materiálu, najmä vo forme vzoriek, šrotu a odpadu, kde je potrebné zaistiť presnú výstupnú frakciu drviny na
drvenie kovového a umelohmotného materiálu,
najmä vo forme šrotu a odpadu. Nožový mlyn je
zložený z telesa (1) s násypkou (2), držiaka (3),
statorového noža (4), rotoru (5) s radiálnymi výstupkami (6), rotorového noža (7) a valcového sita (8). V telese (1) je pod násypkou (2) upevnený
v držiaku (3) aspoň jeden plochý statorový nôž
(4) a valcové sito (8), nad ktorým je otočne osadený rotor (5) s aspoň jedným radiálnym výstupkom (6), na ktorom je upevnený plochý rotorový
nôž (7) zrkadlového tvaru plochého statorového
noža (4), pričom plochý statorový nôž (4) je osadený so sklonom od horizontálnej polohy
v smere rotácie rotora (5) pod uhlom a v rozsahu
1 až 15 uhlových stupňov a plochý rotorový nôž
(7) je osadený dopredu so sklonom od radiálnej
polohy proti smeru rotácie rotora (5) pod uhlom
ß v rozsahu 1 až 15 uhlových stupňov.
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8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

B60B 3/00, B60B 11/00
5061-2005
21.7.2005
Macura Milan, Bratislava, SK;
Macura Milan, Bratislava, SK;
Kombinované koleso
Pri kombinovanom kolese axiálny nosič (1) nasúvateľných prstencov (2) po svojom obvode obsahuje aspoň tri vystupujúce úchytky (3) minimálne v troch axiálnych radách za sebou. Tým medzi
susediacimi vystupujúcimi úchytmi (3) vznikajú
osadzovacie priestory pre nasúvateľné prstence
(2). Priestor na axiálnom nosiči (1) nasúvateľných
prstencov (2) medzi vystupujúcimi úchytmi (3)
obsahuje aspoň jeden vetrací otvor (4) a čelná
časť disku obsahuje radiálne lúčové segmenty (5)
vystupujúce z náboja (6) disku k axiálnemu nosiču (1) nasúvateľných prstencov (2) tak, že rovina
lúčových segmentov (5) je stočená.

8 (51)
(21)
(22)
(71)

8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)
(54)
(57)

B60P 3/12
57-2005
12.5.2005
Keťko Ladislav, Levice, SK;
Keťko Ladislav, Levice, SK;
Vozidlo s viacúčelovou odťahovou nadstavbou
Na základnom ráme odťahovej nadstavby je výkyvne v horizontálnej rovine uložený výložník
(2) vybavený na svojom voľnom konci vodiacim
oknom (21), cez ktoré je prevlečené ťažné lano
(22), ktorého jeden koniec je spojený s bubnom
navijaka (23) a druhý jeho koniec je vybavený
závesom na zavesenie viazacieho prostriedku.
Výložník (2) je prostredníctvom aspoň jedného
výložníkového zdviháka (24) prepojený s pevnou
časťou vozidla. V priestore pod základným rámom nadstavby je na základnom ráme, výkyvne
v horizontálnej rovine uložený jedným svojím
koncom podves (3), ktorého druhý koniec je vybavený teleskopickým ramenom (31), ktorého
voľný koniec je vybavený nosičom (32). Podves
(3) je prostredníctvom aspoň jedného podvesového zdviháka (33) prepojený s pevnou časťou
vozidla.

8 (51)
(21)
(22)
(71)

(72)
(74)
(54)
(57)

B67D 3/00
83-2005
12.7.2005
Madič Saša, Banská Bystrica, SK; Rajšič Nenad,
Podkonice, SK;
Madič Saša, Banská Bystrica, SK;
Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
Samoobslužný nápojový pult alebo stôl
Samoobslužný pult alebo stôl obsahuje aspoň jednu vydávaciu jednotku nápoja ako výčapné zariadenie, ktoré je otočné okolo zvislej osi a obsahuje najmenej dva blokovacie prvky so spínačmi
na ustavenie, zablokovanie a prepnutie vydávacej
jednotky v niektorej z polôh, kde táto poloha je
vybavená zobrazovacím zákazníckym displejom.

B82B 3/00
88-2005
29.7.2005
Longauer Svatoboj, prof. Ing., CSc., Košice, SK;
Nižník Štefan, doc. Ing., CSc., Košice, SK;
(72) Longauer Svatoboj, prof. Ing., CSc., Košice, SK;
Nižník Štefan, doc. Ing., CSc., Košice, SK;
(54) Spôsob prípravy a izolácie nanočastíc z tuhej
fázy
(57) Je opísaný spôsob prípravy a výroby kovových
nanočastíc o veľkosti 20 – 100 nm tak, aby po
kontrolovanom tepelnom spracovaní za účelom
precipitácie nanočastíc z nasýteného tuhého roztoku a elektrochemickom a chemickom rozpúšťaní matrice došlo k rozpusteniu matrice a k separácii častíc. Riešenie možno uplatniť pri výrobe guľovitých nanočastíc a nanodrôtov, najmä na
použitie v medicíne, v elektronike pre ultra vysokokapacitné magnetické záznamy a pod.

8 (51)
(21)
(22)
(71)

B82B 3/00
87-2005
29.7.2005
Milkovič Ondrej, Ing., Košice, SK; Halama Maroš, Mgr., Kežmarok, SK; Nižník Štefan, doc. Ing.,
CSc., Košice, SK; Longauer Svatoboj, prof. Ing.,
CSc., Košice, SK;
(72) Milkovič Ondrej, Ing., Košice, SK; Halama Maroš, Mgr., Kežmarok, SK; Nižník Štefan, doc. Ing.,
CSc., Košice, SK; Longauer Svatoboj, prof. Ing.,
CSc., Košice, SK;
(54) Spôsob výroby feromagnetických Fe nanočastíc elektrochemickou separáciou
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(57) Je opísaný spôsob výroby železných nanočastíc
o veľkosti 20 - 100 nm tak, aby po elektrochemickom rozpúšťaní medenej matrice v roztoku 26 %
NH3 + 15 % H2O2 pri potenciostatickom móde
–230 mV došlo k rozpusteniu Cu matrice a k separácii častíc. Vynález možno uplatniť pri výrobe
magnetických nanočastíc, najmä na použitie
v medicíne pri liečbe rakoviny pomocou termoterapie, ako nosiče liekov pomocou magnetického
poľa v ľudskom tele, elektronické využitie pre ultra vysokokapacitné magnetické záznamy a pod.
8 (51)
(21)
(22)
(71)
(72)

(74)
(54)
(57)

8 (51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
(57)

C01G 25/00, D21H 25/00
5062-2005
21.7.2005
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
STU, Bratislava, SK;
Krkoška Pavel, doc. Ing., PhD., Bratislava, SK;
Hanus Jozef, Ing., CSc., Bratislava, SK; Vrška Milan, Ing., PhD., Bratislava, SK; Vizárová Katarína,
Ing., PhD., Bratislava, SK; Mináriková Jarmila,
RNDr., Bratislava, SK; Kováčová Martina, Ing.,
Lúky, SK;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
Použitie zlúčenín zirkónia na odkysľovanie,
zvýšenie pevnosti a stálosti papierových nosičov informácií
Vodný roztok zlúčenín zirkónia, tvorený uhličitanom zirkoničito-draselným s koncentráciou najviac 6 % hmotn., obsahujúci prídavok vodorozpustných polysacharidických zlúčenín s koncentráciou najviac 2 % hmotn. sa nanáša alebo strieka na papierové nosiče informácií počas najviac
30 min. pri izbovej teplote. Takto upravené papierové nosiče informácií sa ďalej sušia a v prípade
potreby lisujú pri izbovej teplote.

C07C 29/00
126-2006
19.2.2005
10 2004 009 311.3
26.2.2004
DE
BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen,
DE;
Klass Katrin, Mannheim, DE; Hahn Thilo, Freimersheim, DE; Henkelmann Jochem, Mannheim, DE;
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/EP2005/001755
WO2005/082822
Spôsob prípravy propargylalkoholu a alylalkoholu
Opísaný je spôsob prípravy propargylalkoholu
vzorca (I), kde R1 je C1-30-alkyl, C3-8-cykloalkyl,
C2-20-alkoxyalkyl, C6-14-aryl, C7-20-alkoxyaryl,
C7-20-aralkyl, C7-20-alkylaryl alebo H, reakciou
príslušného aldehydu vzorca R1-CHO s acetylénom za prítomnosti amoniaku a katalytického
množstva hydroxidu alkalického kovu, hydroxidu kovu alkalických zemín alebo alkoxidu alkalického kovu v rozmedzí od 0,6 do 10 mol %
vzhľadom na použitý aldehyd. Z propargylalkoholu vzorca (I) pripraveného uvedeným spôsobom je možné ďalej pripraviť alylalkohol vzorca
(II) a (III).

8 (51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
(57)

8 (51)
(21)
(22)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(54)
(57)
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C07C 253/00, C07C 209/00
5045-2006
7.12.2004
10/713 535
12.11.2003
US
INVISTA TECHNOLOGIES S. A. R. L., Zürich,
CH;
Allgeier Alan M., Oak Park, CA, US;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/US2004/036662
WO2006/062496
Použitie modifikátorov pri hydrogenácii dinitrilu
Katalytický spôsob hydrogenácie dinitrilu za vzniku aminokapronitrilu a hexametyléndiamínu, pri
ktorom sa dinitril uvedie do kontaktu s vodíkom
v prítomnosti katalyzátora a modifikátora zvoleného zo skupiny pozostávajúcej z kvartérnych amóniových hydroxidov, kyanidov, fluoridov a tiokyanidov; kvartérneho fosfóniového hydroxidu; oxidu uhoľnatého; a kyanovodíka.

F16B 13/06
5029-2006
17.3.2006
A462/2005
18.3.2005
AT
Austrotherm GmbH, Pinkafeld, AT;
Jandl Johann, Tullnerbach, AT;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
Rozperná kotva
Opísaná je rozperná kotva s driekom (3) so stredovým vývrtom (4´), začínajúcim na tom konci
drieku (3), ktorý leží vonku v rozpernej kotve
vsadenej do vyvŕtanej diery. Driek (3) rozpernej
kotvy má aspoň dva pozdĺžne zárezy prenikajúce
cez jeho stenu. Každý pozdĺžny zárez pozostáva
z viacerých čiastkových zárezov (7, 11, 7´), pričom tieto sú navzájom oddelené prostredníctvom
mostíkov (12, 12´). Aby sa pri takej rozpernej
kotve dosiahla vysoká úroveň stability, navrhuje
sa, aby sa aspoň jeden čiastkový zárez (7, 71) na
svojom konci vidlicovito rozštiepil, pričom susedný čiastkový zárez (11) vyčnieva svojím koncom do tohto vidlicovitého úseku (10). Preto sú
mostíky (12) v tvare U a sú symetrické v obvodovom smere, čo zvyšuje stabilitu rozpernej kotvy vzhľadom na ťažné sily pri vyťahovaní, ako aj
vzhľadom na pevnosť v krútení.
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G01F 1/00, F24D 17/00, G01K 17/00
104-2006
24.7.2006
PV 2005-486
26.7.2005
CZ
Edr Václav, Benešov, CZ; Severa Andrea, Praha,
CZ;
Edr Václav, Benešov, CZ;
Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
Zapojenie na kontrolu prietokomerov v centrálnom rozvode teplej vody
V centrálnom rozvode teplej vody s vnútornou
cirkulačnou slučkou (10) vybavenou prívodným
vedením (2) s vstupným prietokomerom (1) a vstupným uzavieracím ventilom (81), výstupným vedením (3) a výstupným prietokomerom (5) a výstupným uzavieracím ventilom (82) s aspoň jednou odbočkou (11, 12, 13, 14, 15) k jednému výtoku (111, 112, 113, 114, 115) na odber teplej
vody je na kontrolu presnosti prietokomeru (1)
a prietokomeru (5) prívodné vedenie (2) medzi
prietokomerom (1) a vstupným uzavieracím ventilom (81) prepojené kontrolným vedením (9)
s kontrolným uzavieracím ventilom (83) s výstupným vedením (3) medzi výstupným uzavieracím ventilom (82) a prietokomerom (5) a podľa
vynálezu je paralelne k vstupnému uzavieraciemu ventilu (81) zapojené obtokové vedenie (7)
vyústené svojím vstupom do vedenia (2) v smere
toku teplej vody pred uzavieracím ventilom (81)
a svojím výstupom do vedenia v smere toku teplej vody medzi vstupným uzavieracím ventilom
(81) a prvou odbočkou (11) prvého výtoku (111),
pričom v obtokovom vedení (7) alebo medzi
všetkými odbočkami (11, 12, 13, 14, 15) a výtokmi (111, 112, 113, 114, 115) je umiestnený
prietokový indikátor (61, 63) alebo prietokomer
(62, 64), ktoré sú spojené s vyhodnocovacou jednotkou (20) na vydanie výkonného signálu na
riadenie fázy kontroly presnosti vstupného prietokomeru (1) a výstupného prietokomeru (5).
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Udelené patenty
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(51)

285456
285457
285458
285459
285460
285461
285462
285463
285464
285465

C07D 233/00
A61K 31/155
C07C 209/00
A61K 31/451
B23K 9/02
C12N 15/12
A61J 1/00
A61M 15/08
F41C 7/00
G02B 1/04

285466
285467
285468
285469
285470
285471
285472
285473
285474
285475

A61K 8/96
F16K 5/00
F01K 23/00
F28D 1/04
A61L 9/12
A61K 9/107
C02F 1/28
A01N 37/18
A61J 1/00
B32B 15/08

285476
285477
285478
285479
285480
285481
285482
285483
285484
285485

A61M 39/02
A23D 7/00
A61K 9/22
A23D 7/00
C21D 1/62
E04C 5/12
C08L 25/00
F02M 19/00
A61K 31/64
C11C 3/00

285486
285487
285488
285489
285490
285491
285492
285493
285494

C11C 3/00
A61L 2/08
F28D 3/00
F28D 3/00
F28D 3/00
D21C 1/00
C07D 471/00
C07C 209/00
A61K 38/00

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

D21C 1/00
285491
1070-2003
8.2.2002
1.2.2007
101 09 502.3
28.2.2001
DE
8.1.2004
RHODIA ACETOW GMBH, Freiburg, DE;
Kettenbach Gerhard, Grenzach-Wyhlen, DE; Stein
Armin, Kenzingen, DE;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/EP02/01359
WO02/075042
Spôsob oddeľovania hemicelulóz z biomasy
obsahujúcej hemicelulózy

8 (51) A01N 37/18, A01N 37/20, A01N 43/34,
A01N 47/10, A01P 3/00
(11) 285473
(21) 818-2000
(22) 15.12.1998
(24) 1.2.2007
(31) 197 56 378.3
(32) 18.12.1997
(33) DE
(40) 12.3.2001
(73) BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Ludwigshafen, DE;
(72) Schelberger Klaus, Gönnheim, DE; Scherer Maria, Landau, DE; Eicken Karl, Wachenheim, DE;
Hampel Manfred, Neustadt, DE; Ammermann
Eberhard, Heppenheim, DE; Lorenz Gisela, Neustadt, DE; Strathmann Siegfried, Limburgerhof,
DE;
(74) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(86) PCT/EP98/08225
(87) WO99/31951
(54) Fungicídne zmesi na báze amidových zlúčenín
a spôsob ničenia škodlivých húb
8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)

A23D 7/00
285479
837-2002
2.11.2000
1.2.2007
99203816.6
15.11.1999

(33)
(40)
(73)
(72)

(74)
(86)
(87)
(54)
8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)

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

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

EP
4.2.2003
UNILEVER NV, AL Rotterdam, NL;
Bauer-Plank Christina, Vlaardingen, NL; Van Den
Berg Ton, Rotterdam, NL; Van Dieren Frank,
Valladolid, ES; Fabian Juergen Heinz, Vlaardingen, NL; De Vries Isabella Christina Maria, Vlaardingen, NL;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP00/10893
WO01/35756
Potravinársky výrobok
A23D 7/00, A23D 7/02
285477
160-2002
3.7.2000
1.2.2007
99306185.2
4.8.1999
EP
4.6.2002
UNILEVER NV, AL Rotterdam, NL;
Daniels Stephen Charles, Kempten, DE; Norton
Ian Timothy, Sharnbrook, Bedfordshire, GB; Pelan Edward G., Vlaardingen, NL; Williams Andrea,
Sharnbrook, Bedfordshire, GB;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP00/06237
WO01/10234
Potravinový výrobok, spôsob jeho výroby a jeho použitie
A61J 1/00, A61J 1/10
285462
669-2000
16.11.1998
1.2.2007
197 51 406.5, 60/067 342
14.11.1997, 2.12.1997
DE, US
12.9.2000
SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, Berlin,
DE;
Witowski Norbert, Wolfenbüttel, DE;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP98/07292
WO99/25308
Zásobník na dávkovanie tekutých látok
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A61J 1/00, A61J 1/05, C12N 9/99, A61K 38/55
285474
282-2001
24.8.1999
1.2.2007
9802938-2
1.9.1998
SE
6.8.2001
AstraZeneca AB, Södertälje, SE;
Lundgren Anna, Mölndal, SE; Sundgren Mats,
Mölndal, SE;
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/SE99/01440
WO00/12043
Primárne balenie obsahujúce vodný roztok na
parenterálne podávanie a spôsob jeho výroby
A61K 8/96, A61K 35/02, A61Q 19/10
285466
1128-2002
3.1.2001
1.2.2007
100 00 443.1
7.1.2000
DE
4.2.2003
LA MER COSMETICS AG, Cuxhaven, DE;
Gojny Paul, Cuxhaven, DE;
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/EP01/00020
WO01/49254
Spôsob prípravy kozmeticky využiteľného extraktu z morského bahna

8 (51) A61K 9/107, A61K 9/48, A61K 38/00,
A61K 38/12, A61K 47/10, A61K 47/14,
A61K 47/34, A61K 47/42, A61P 29/00,
A61P 37/00, A61P 41/00, A61P 43/00
(11) 285471
(21) 1722-2001
(22) 26.5.2000
(24) 1.2.2007
(31) 9912476.0
(32) 28.5.1999
(33) GB
(40) 5.3.2002
(73) NOVARTIS AG, Basel, CH;
(72) Ambühl Michael, Möhlin, CH; Lückel Barbara,
Lörrach, DE; Häberlin Barbara, Riehen, CH; Meinzer Armin, Buggingen, DE;
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(86) PCT/EP00/04829
(87) WO00/72867
(54) Farmaceutické prostriedky obsahujúce cyklosporín
8 (51) A61K 9/22, A61K 9/52, A61K 31/341,
A61K 31/401, A61K 31/4709, A61K 31/519,
A61K 31/554, A61K 45/00, A61K 47/00,
A61K 47/02, A61K 47/12, A61K 47/16,
A61K 47/20, A61K 47/22, A61K 47/30,
A61K 47/32, A61K 47/36, A61K 47/38,
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A61P 3/00, A61P 9/00, A61P 11/00,
A61P 19/00, A61P 29/00, A61P 31/00,
A61P 33/00, A61P 35/00, A61P 37/00
285478
347-2001
19.1.1999
1.2.2007
09/152 932
14.9.1998
US
8.10.2001
Ranbaxy Laboratories Limited, Gurgaon, (Haryana), IN;
Talwar Naresh, New Delhi, IN; Sen Himadri, Haryana, IN; Staniforth John H., Bath, GB;
Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/IB99/00078
WO00/15198
Jednodenná formulácia na orálne podanie na
kontrolované uvoľňovanie ciprofloxacínu

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)

A61K 31/155, A61P 33/00
285457
1174-98
26.8.1998
1.2.2007
197 37 463.8
28.8.1997
DE
12.3.1999
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am
Main, DE;
(72) Lang Hans Jochen, Dr., Hofheim, DE; Lanzer Michael, Dr., Kitzingen, DE; Wiesner Jochen, Wuerzburg, DE; Sanchez Cecilia, Dr., Wuerzburg, DE;
Wuensch Stefan, Dr., Gerbrunn, DE;
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(54) Použitie inhibítorov Na+/H+ vymieňača na výrobu liečiva na liečenie a prevenciu ochorení
spôsobených prvokmi

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A61K 31/451, A61P 25/00
285459
1547-2001
25.4.2000
1.2.2007
99/05338
27.4.1999
FR
5.3.2002
Sanofi - Aventis, Paris, FR;
Emonds-Alt Xavier, Combaillaux, FR; Soubrie Philippe, Valflaunes, FR; Steinberg Régis, Prades le
Lez, FR;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/FR00/01084
WO00/64423
Použitie saredutantu a jeho farmaceuticky prijateľných solí na prípravu medicinálnych produktov, ktoré sú použiteľné na liečenie alebo
prevenciu závažných depresívnych porúch
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8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A61K 31/64, A61K 31/44, A61K 31/155
285484
59-2000
16.7.1998
1.2.2007
9715295.3
18.7.1997
GB
12.9.2000
SMITHKLINE BEECHAM PLC, Brentford,
Middlesex, GB;
Buckingham Robin Edwin, Harlow, Essex, GB;
Smith Stephen Alistair, Harlow, Essex, GB;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/GB98/02110
WO99/03477
Kombinácia obsahujúca 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-diónu, inzulínový sekrečný promótor a biguanidovú antihyperglykémickú látku, farmaceutický prostriedok s jej obsahom a ich použitie na liečbu diabetu

8 (51) A61K 38/00, A61K 31/495, A61K 38/15,
A61P 33/00
(11) 285494
(21) 1626-2001
(22) 4.5.2000
(24) 1.2.2007
(31) 199 21 887.0
(32) 12.5.1999
(33) DE
(40) 5.3.2002
(73) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, Leverkusen,
DE;
(72) Harder Achim, Köln, DE; Von Samson-Himmelstjerna Georg, Solingen, DE;
(74) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
(86) PCT/EP00/04014
(87) WO00/69425
(54) Endoparaziticídny prostriedok
8 (51) A61L 2/08, A61K 9/10, A61K 9/12, A61K 9/72,
A61K 31/56, A61K 31/57, A61P 11/00,
A61P 37/00
(11) 285487
(21) 593-2001
(22) 28.10.1999
(24) 1.2.2007
(31) MI98A002364
(32) 3.11.1998
(33) IT
(40) 6.11.2001
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Parma, IT;
(72) Bernini Eva, Parma, IT; Malvolti Chiara, Parma, IT;
Garzia Raffaella, Parma, IT; Brambilla Gaetano,
Parma, IT; Chiesi Paolo, Parma, IT;
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
(86) PCT/EP99/08176
(87) WO00/25746
(54) Spôsob prípravy sterilného terapeuticky prijateľného beclometazón-dipropionátu vo forme
mikronizovaného prášku a jeho vodnej suspenzie na aerosólovú inhaláciu

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)
8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(40)
(73)
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A61L 9/12
285470
22-2000
7.7.1998
1.2.2007
97810462.8
11.7.1997
EP
11.7.2000
CWS INTERNATIONAL AG, Baar, CH;
Ehrensperger Markus, Hettlingen, CH; Studer
Hans-Jörg, Hittnau, CH;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/CH98/00297
WO99/02199
Spôsob ovládania odparovacieho dávkovača
a odparovací dávkovač
A61M 15/08, A61M 15/00
285463
1118-2000
22.12.1998
1.2.2007
198 04 888.2, 198 25 434.2
30.1.1998, 29.5.1998
DE, DE
12.2.2001
mibe GmbH Arzneimittel, Brehna, DE;
Goldemann Raul, Berlin, DE; Schwarzwald Detlef, Berlin, DE;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/DE98/03808
WO99/38555
Inhalačné zariadenie na práškové formy
A61M 39/02, A61M 1/00
285476
563-2000
20.10.1998
1.2.2007
9703839-2
21.10.1997
SE
18.1.2001
HEMAPURE AB, Uppsala, SE;
Danielson Bo G., Uppsala, SE; Persson Dick, Los,
SE;
Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;
PCT/SE98/01880
WO99/20338
Zariadenie na vonkajšie pripojenie krvného
obehu pacienta k vonkajšiemu okruhu, spojovacia a ochranná jednotka
B23K 9/02, G01B 7/02, G01B 17/02
285460
1848-2002
23.12.2002
1.2.2007
5.10.2004
Doležálek Ladislav, Ing., Uherský Brod, CZ; Ragan Emil, prof. Ing., CSc., Snina, SK; Andrejčák
Imrich, Ing., Prešov, SK;
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(72) Doležálek Ladislav, Ing., Uherský Brod, CZ; Ragan Emil, prof. Ing., CSc., Snina, SK; Andrejčák
Imrich, Ing., Prešov, SK;
(54) Spôsob stanovenia prievaru zvarových spojov
8 (51) B32B 15/08, B32B 27/28, C08L 27/00, C08L 77/00,
C08L 79/00, C08L 81/00, F16C 33/04
(11) 285475
(21) 258-99
(22) 26.2.1999
(24) 1.2.2007
(31) P 198 08 540.0
(32) 28.2.1998
(33) DE
(40) 10.9.1999
(73) Federal-Mogul Wiesbaden GmbH, Wiesbaden, DE;
(72) Adam Achim, Dr., Nauheim, DE;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(54) Viacvrstvový sendvičový materiál s nosnou
a klznou vrstvou
8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

C02F 1/28, C02F 1/68, C02F 1/70
285472
739-2002
16.11.2000
1.2.2007
P1999 572
26.11.1999
NO
4.2.2003
Health by Nature AS, Vegarshei, NO;
Ager-Wick Glenn, Arendal, NO; Ager-Wick Einar, Arendal, NO; Soegaard Birger, Arendal, NO;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
PCT/NO00/00386
WO01/38230
Činidlo na zlepšenie vody

8 (51) C07C 209/00, C07C 211/00, C07D 213/00,
C07D 231/00
(11) 285458
(21) 1390-2001
(22) 30.3.2000
(24) 1.2.2007
(31) 9907458.5
(32) 31.3.1999
(33) GB
(40) 5.2.2002
(73) BASF Agro B.V., Wädenswil/Au, CH;
(72) Ancel Jean-Erick, Saint-Genis-Laval, FR; Perrin-Janet Gilles, Chaponnay, FR; Vangelisti Manuel, Lyon, FR; Versproumy Pierre, Villeurbanne, FR;
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(86) PCT/EP00/03103
(87) WO00/59862
(54) Spôsob prípravy arylamínových medziproduktov použiteľných na výrobu pesticídov

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
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C07C 209/00, B01J 23/40, C07C 211/00
285493
1808-2001
24.5.2000
1.2.2007
09/332 304
14.6.1999
US
4.4.2002
UNIROYAL CHEMICAL COMPANY, INC.,
Middlebury, CT, US;
Simon Mark W., Pascoag, RI, US; Khan Mohammad A., Hartford, CT, US;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/US00/14287
WO00/76952
Spôsob výroby substituovaných aromatických
amínov
C07D 233/00, A01N 43/48
285456
844-98
19.12.1996
1.2.2007
60/008 913
20.12.1995
US
4.11.1998
RHONE-POULENC AGRO, Lyon, FR;
Haas Charles Lee, Garner, NC, US; Pilato Michael Thomas, Cary, NC, US; Wu Tai-Teh, Chapell Hill, NC, US;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/EP96/05696
WO97/22593
Pyrazolové zlúčeniny, spôsob ich prípravy
a ich použitie ako pesticídy
C07D 471/00, C07D 221/00, C07D 209/00
285492
748-2000
12.11.1998
1.2.2007
197 51 948.2
24.11.1997
DE
9.10.2000
Bayer HealthCare AG, Leverkusen, DE;
Gehring Reinhold, Wuppertal, DE; Mohrs Klaus,
Wuppertal, DE; Heilmann Werner, Wuppertal, DE;
Diehl Herbert, Leverkusen, DE;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP98/07237
WO99/26940
Spôsob výroby derivátov kyselín 3-chinolónkarboxylových
C08L 25/00
285482
1831-99
21.12.1999
1.2.2007
MI98A002769
22.12.1998
IT
7.11.2000
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(73) ENICHEM S. p. A., San Donato Milanese (Milan), IT;
(72) Custro Sergio, Ravenna, IT; Cavallo Claudio,
Forli, IT; Gobbi Cristina, Peschiera Borromeo
(Milan), IT;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Vysoko transparentná polymérna kompozícia
8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(40)
(73)

C11C 3/00, C07C 67/00, C07C 69/00
285486
1656-2001
14.11.2001
1.2.2007
3.6.2003
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
STU, Bratislava, SK;
(72) Cvengroš Ján, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(54) Spôsob prípravy metylesterov vyšších mastných kyselín

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(40)
(73)

C11C 3/00, C07C 67/00
285485
1788-2001
6.12.2001
1.2.2007
1.7.2003
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
STU, Bratislava, SK;
(72) Cvengroš Ján, doc. Ing., DrSc., Bratislava, SK;
Rotheneder Heinz, Wien, AT;
(74) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(54) Spôsob intenzifikácie prípravy metylesterov
vyšších mastných kyselín

8 (51) C12N 15/12, C07K 14/435, C12N 15/62,
C07K 16/18, A61K 38/16, G01N 33/50,
C12Q 1/68, C12N 1/21, C12N 5/12,
A61K 48/00
(11) 285461
(21) 1609-98
(22) 23.5.1997
(24) 1.2.2007
(31) 60/018 228, 60/023 442
(32) 24.5.1996, 23.8.1996
(33) US, US
(40) 12.7.1999
(73) Biogen Idec MA Inc., Cambridge, MA, US; THE
GENERAL HOSPITAL CORPORATION, Boston, MA, US;
(72) Sanicola-Nadel Michele, Winchester, MA, US;
Bonventre Joseph V., Wayland, MA, US; Hession Catherine A., Hingham, MA, US; Ichimura
Takaharu, Cambridge, MA, US; Wei Henry, Newton, MA, US; Cate Richard L., Weston, MA, US;
(74) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(86) PCT/US97/09303
(87) WO97/44460
(54) Izolovaný polypeptid KIM, modulátor tkanivovej regenerácie a nukleová kyselina, ktorá
ho kóduje, spôsob prípravy polypeptidu a farmaceutická kompozícia obsahujúca polypeptid
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8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)

C21D 1/62, C22F 1/00
285480
482-2001
9.4.2001
1.2.2007
100 19 306.4
19.4.2000
DE
2.7.2002
VAW mandl & berger GmbH, Linz, AT;
Stika Peter, Dr., Linz, AT; Preisinger Johann,
Linz, AT; Huber Johann, Linz, AT;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Spôsob riadeného ochladzovania odliatkov
z ľahkých kovov v kvapalinovom kúpeli

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(40)
(73)
(72)

E04C 5/12
285481
1395-2001
28.9.2001
1.2.2007
7.10.2003
ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o., Bratislava, SK;
Kamrla Jozef, Ing., Bratislava, SK; Holík Dušan,
Ing., Bratislava, SK;
(74) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(54) Kotviaca pätka

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(40)
(73)
(72)
(54)

F01K 23/00, F02G 5/00
285468
111-2003
28.1.2003
1.2.2007
5.10.2004
Strelec Ján, Vígľaš, SK;
Strelec Ján, Vígľaš, SK;
Dvojčinný spaľovací motor

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(40)
(73)
(72)
(54)

F02M 19/00
285483
708-2002
20.5.2002
1.2.2007
2.3.2004
Podstanický Ivan, Žilina, SK;
Podstanický Ivan, Žilina, SK;
Úprava palivovej sústavy motora so vstrekovaním na meranie spotreby paliva

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)

F16K 5/00, F16K 11/00
285467
992-2003
4.8.2003
1.2.2007
PV 2003-1858
3.7.2003
CZ
4.3.2005
Peveko spol. s r. o., Boršice, CZ;
Tomášu Bohumil, Velehrad, CZ; Bičan Jaroslav,
Babice, CZ;
(74) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(54) Trojcestný a dvojcestný ventil pod manometer
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(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)
(74)

F28D 1/04, F28F 1/10
285469
61-99
15.1.1999
1.2.2007
TO98A 000038
16.1.1998
IT
14.2.2000
FONDITAL S.p.A., Vestone, IT;
Niboli Silvestro, Vestone, IT;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(54) Radiátor, hlavne do vykurovacích systémov,
s vysokou odolnosťou proti vnútornému tlaku

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(40)
(73)
(72)
(54)

F28D 3/00, F28D 7/00
285490
1053-2002
17.7.2002
1.2.2007
3.2.2004
Slovenské energetické strojárne, a. s., Tlmače, SK;
Liko Ľudovít, Ing., PhD., EUR ING., Tlmače, SK;
Vlásenkový výmenník s oddeleným zrážačom
a podchladzovačom

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(40)
(73)
(72)
(54)

F28D 3/00, F28D 7/00
285489
1052-2002
17.7.2002
1.2.2007
3.2.2004
Slovenské energetické strojárne, a. s., Tlmače, SK;
Liko Ľudovít, Ing., PhD., EUR ING., Tlmače, SK;
Vlásenkový výmenník s oddeleným zrážačom

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(40)
(73)
(72)
(54)

F28D 3/00, F28D 7/00
285488
1051-2002
17.7.2002
1.2.2007
3.2.2004
Slovenské energetické strojárne, a. s., Tlmače, SK;
Liko Ľudovít, Ing., PhD., EUR ING., Tlmače, SK;
Vlásenkový výmenník s oddeleným podchladzovačom
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8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(40)
(73)

F41C 7/00, F41A 3/00
285464
364-2002
13.3.2002
1.2.2007
7.10.2003
Lučanský Ján, Trenčín, SK; Tvrdý Peter, Ing.,
Trenčín, SK; Gašparík František, Trenčín, SK;
(72) Lučanský Ján, Trenčín, SK; Tvrdý Peter, Ing.,
Trenčín, SK; Gašparík František, Trenčín, SK;
(74) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(54) Strelná zbraň s dynamickým záverom

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(40)
(73)
(72)

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

G02B 1/04
285465
1336-97
22.3.1996
1.2.2007
95810221.2, 1496/95, 08/569 816
4.4.1995, 19.5.1995, 8.12.1995
EP, CH, US
2.12.1998
NOVARTIS AG, Basle, CH; Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organisation,
Campbell, AU;
Nicolson Paul Clement, Dunwoody, GA, US; Baron Richard Carlton, Alpharetta, GA, US; Chabrecek Peter, Basle, CH; Court John, Ultimo, AU;
Domschke Angelika, Lörrach, DE; Griesser Hans
Jörg, The Patch, AU; Ho Arthur, Randwick, AU;
Höpken Jens, Lörrach, DE; Laycock Bronwyn
Glenice, Heidelberg Heights, AU; Liu Qin, Duluth, GA, US; Lohmann Dieter, Münchenstein,
CH; Meijs Gordon Francis, Murrumbena, AU;
Papaspiliotopoulos Eric, Paddington, AU; Riffle
Judy Smith, Blacksburg, VA, US; Schindhelm
Klaus, Cherrybrook, AU; Sweeney Deborah, Roseville, AU; Terry Wilson Leonard Jr., Alpharetta, GA, US; Vogt Jürgen, Fribourg, CH; Winterton Lynn Cook, Alpharetta, GA, US;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/EP96/01265
WO96/31792
Očná šošovka s oftalmicky kompatibilnými
vnútornými a vonkajšími povrchmi vhodná na
dlhodobé používanie

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A01N 37/18
A23D 7/00
A23D 7/00
A61J 1/00
A61J 1/00
A61K 8/96
A61K 9/107
A61K 9/22
A61K 31/155
A61K 31/451

285473
285477
285479
285474
285462
285466
285471
285478
285457
285459

A61K 31/64
A61K 38/00
A61L 2/08
A61L 9/12
A61M 15/08
A61M 39/02
B23K 9/02
B32B 15/08
C02F 1/28
C07C 209/00

285484
285494
285487
285470
285463
285476
285460
285475
285472
285493

C07C 209/00
C07D 233/00
C07D 471/00
C08L 25/00
C11C 3/00
C11C 3/00
C12N 15/12
C21D 1/62
D21C 1/00
E04C 5/12

285458
285456
285492
285482
285485
285486
285461
285480
285491
285481

F01K 23/00
F02M 19/00
F16K 5/00
F28D 1/04
F28D 3/00
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F28D 3/00
F41C 7/00
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285483
285467
285469
285488
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Zaniknuté patenty pre nezaplatenie udržiavacích poplatkov

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

278211
278481
278482
278497
279073
279204
279255
279580
279723

08.05.2006
08.05.2006
08.05.2006
19.05.2006
19.05.2006
19.05.2006
31.05.2006
05.05.2006
11.05.2006

280036
280759
281086
281590
282270
282333
282454
282565
282675

13.05.2006
15.05.2006
14.05.2006
04.05.2006
02.05.2006
02.05.2006
19.05.2006
29.05.2006
02.05.2006

282703
282755
283038
283126
283183
283365
283523
283532
283604

20.05.2006
15.05.2006
13.05.2006
13.05.2006
09.05.2006
13.05.2006
20.05.2006
25.05.2006
09.05.2006

283837
283956
284014
284267
284404
284415
284957
284965

13.05.2006
14.05.2006
04.05.2006
15.05.2006
07.05.2006
13.05.2006
16.01.2006
17.01.2006

PC9A

Prevody a prechody práv na patentové prihlášky

(21) 1534-2002
(71) O&D USA LLC, Chicago, IL, US;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.,
Warrenville, IL, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.4.2005
Dátum zápisu do registra: 18.12.2006

(21) 1667-2002
(71) FOSBEL INTELLECTUAL AG, Pfäffikon, CH;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
GLAVERBEL, Bruxelles, BE;
Dátum uzavretia zmluvy: 21.8.2002
Dátum zápisu do registra: 30.11.2006

(21) 309-2004
(71) IRLAVS s.r.o., Stará Turá, SK;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
MOWAG s. r. o., Stará Turá, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 6.11.2006
Dátum zápisu do registra: 18.12.2006

(21) 195-99
(71) O&D USA LLC, Chicago, IL, US;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.,
Warrenville, IL, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 1.4.2005
Dátum zápisu do registra: 18.12.2006

(21) 1667-2002
(71) HAILJUMPER LIMITED, Birmingham, GB;
Predchádzajúci prihlasovateľ:
FOSBEL INTELLECTUAL AG, Pfäffikon, CH;
Dátum uzavretia zmluvy: 28.7.2003
Dátum zápisu do registra: 30.11.2006

HC9A
(21) 195-99
(71) INEOUS USA LLC, Chicago, IL, US;
Dátum zápisu do registra: 18.12.2006

(21) 1534-2002
(71) INEOUS USA LLC, Chicago, IL, US;
Dátum zápisu do registra: 18.12.2006

Zmeny mien
(21) 1667-2002
(71) FOSBEL INTELLECTUAL LIMITED, Coleshill,
Warwickshire, GB;
Dátum zápisu do registra: 30.11.2006
(21) 1836-2002
(71) NVENTA BIOPHARMACEUTICALS CORPORATION, Victoria, British Columbia, CA;
Dátum zápisu do registra: 21.12.2006
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Zmeny adries

(21) 1534-2002
(71) BP CORPORATION NORTH AMERICA INC.,
Warrenville, IL, US;
Dátum zápisu do registra: 18.12.2006

TC4A

(21) 309-2004
(71) MOWAG s. r. o., Stará Turá, SK;
Dátum zápisu do registra: 18.12.2006

Zmeny mien

(11) 277715
(21) 3506-91
(73) JABLONEX GROUP a. s., Jablonec nad Nisou, CZ;
Dátum zápisu do registra: 1.12.2006

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

Preklad patentových nárokov európskej patentovej prihlášky

T2

Opravený preklad patentových nárokov európskej
patentovej prihlášky

T3

Preklad európskeho patentového spisu

T4

Opravený preklad európskeho patentového spisu

T5

Preklad zmeneného európskeho patentového spisu

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

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

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

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

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

Kódy na označovanie záhlaví oznámení publikovaných vo Vestníku ÚPV SR
(Štandard WIPO ST. 17)
BA9A
SC4A
SC4A
FA9A
GA9A
MA4A
MC4A
MG4A
MK4A
MM4A
PC4A
PD4A
QA4A
QB4A
QC4A

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

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

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR

Opravy v európskych patentoch
TA4A
TB4A
TC4A
TD4A
TE4A
TF4A
TG4A
TH4A
TK4A

Doplnenie pôvodcu (-ov)
Opravy mien
Zmeny mien
Opravy adries
Zmeny adries
Opravy dátumov
Opravy zatriedenia podľa MPT
Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
Opravy tlačových chýb vo Vestníku ÚPV SR

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2007 - SK (preklady patentových nárokov)

BA9A

Sprístupnené preklady patentových nárokov
európskych patentových prihlášok

(11)

(51)

1694129
1711464

A22B 5/00
C07D 207/00

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(54)

A22B 5/00, G01N 33/00
1694129
04797409.2, 6.11.2004
1694129, 30.8.2006
103 58 487.0
13.12.2003
DE
CSB - System AG, Geilenkirchen, DE;
Schimitzek Peter, Geilenkirchen, DE;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
Spôsob neinvazívneho stanovovania akostnej
triedy, obchodnej hodnoty, trhovej ceny a kvality tela jatočného zvieraťa

(51)
A22B 5/00
C07D 207/00

25

(11)
1694129
1711464

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(31)
(32)
(33)
(71)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

C07D 207/00
1711464
05774589.5, 22.7.2005
1711464, 18.10.2006
60/590,945
22.7.2004
US
Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Petah Tiqva,
IL;
LIFSHITZ-LIRON Revital, Herzlia, IL; ARONHIME Judith, Rehovot, IL; TESSLER Limor, Natanya, IL;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/US2005/026015
WO 2006/012499
Nové kryštalické formy hemi-kalcium-atorvastatinu a spôsoby ich prípravy
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SC4A

Sprístupnené preklady európskych patentových spisov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074

C10G 29/00
A61M 15/00
A61K 31/517
C07D 295/00
A62C 3/00
B60J 10/00
B61L 5/00
F22B 37/00
B23Q 3/18
A43B 3/00
A61K 31/55
A61K 31/565

1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086

G03C 11/00
C08F 218/00
E03D 9/02
A61M 5/30
B60R 13/08
A01N 25/00
H04Q 9/00
A45D 2/00
B60Q 1/04
C08G 63/00
C08F 6/00
H01H 43/00

1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098

B65D 41/32
B60H 1/00
C07D 471/00
A61K 9/16
C07K 16/40
B62D 51/00
A61K 38/10
C07D 487/00
B66B 13/30
F16L 21/02
F01L 13/00
F24J 2/04

1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108

A61K 9/72
C07K 7/00
G01N 1/04
C21D 8/12
A61B 19/00
C22C 32/00
C09D 7/12
C07D 285/00
B65D 71/00
F02M 27/00

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A01N 25/00, A01N 57/00
E 1080
04710863.4, 13.2.2004
1599094, 9.8.2006
9.8.2006
10308108
26.2.2003
DE
Bayer CropScience AG, Monheim, DE;
WIRTH Wolfgang, Bergisch Gladbach, DE; BARON Gerhard, Leverkusen, DE; KILIAN Michael,
Leverkusen, DE; RECKMANN Udo, Köln, DE;
Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
PCT/EP2004/001421
WO 2004/075634
Návnada na slimáky

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)

A43B 3/00, A43B 7/00, A43B 13/14
E 1072
03012182.6, 4.6.2003
1369048, 4.10.2006
4.10.2006
PD20020153
6.6.2002
IT
Geox S.p.A., Montebelluna Località Biadene (Treviso), IT;
(72) Polegato Moretti Mario, Crocetta del Montello, IT;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(54) Obuv s priepustným a priedušným zvrškom,
ktorý kryje aspoň sčasti nepriepustnú podošvu, dodávajúci jej priedušnosť

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)

A45D 2/00
E 1082
04765322.5, 17.9.2004
1610642, 2.8.2006
2.8.2006
102004017626
10.4.2004
DE
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, Düsseldorf, DE;
(72) BARTELS Holger, Hamburg, DE;
(74) Majlingová Marta, Ing., Bratislava, SK;

(86) PCT/EP2004/010425
(87) WO 2005/096873
(54) Natáčka na vlasy
8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)

A61B 19/00, A61B 8/08, A61B 5/06, A61B 6/12
E 1103
02258960.0, 20.12.2002
1325708, 16.8.2006
16.8.2006
29595
21.12.2001
US
Biosense Webster, Inc., Diamond Bar, California, US;
(72) Govari Assaf, Haifa, IL;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(54) Pasívne implatovateľné a vložiteľné tagy

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)

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

A61K 9/16, A61K 9/20, A61K 31/535
E 1090
03700915.6, 22.1.2003
1476136, 14.6.2006
14.6.2006
0203528, 0203526
14.2.2002, 14.2.2002
GB, GB
GLAXO GROUP LIMITED, Greenford, Middlesex, GB;
BUXTON Philip C., Harlow, Essex, GB; GROVES Sharon E., Harlow, Essex, GB; THOMSON
Seona, Ware, Hertfordshire, GB; VAN SCHIE
Dirk M.J., Harlow, Essex, GB; YEATES Kenneth
T., Harlow, Essex, GB;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/GB2003/000217
WO 2003/068193
Farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje N-[(1-nbutyl-4-piperidinyl)metyl]-3,4-dihydro-2H-[1,3]oxazino[3,2-a]indo-10-karboxamid
alebo jeho soľ a spôsob výroby tejto kompozície, ktorý zahrnuje suchú granuláciu
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8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A61K 9/72, A61K 31/46
E 1099
03745193.7, 20.3.2003
1492513, 20.9.2006
20.9.2006
10214263
28.3.2002
DE
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,
Ingelheim am Rhein, DE;
SCHMELZER Christel, INGELHEIM AM RHEIN,
DE;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/EP2003/002898
WO 2003/082252
HFA-Suspenzné formulácie obsahujúce anticholinergikum

8 (51) A61K 31/517, A61P 35/00, A61K 31/337,
A61K 41/00
(11) E 1065
(96) 02772624.9, 6.11.2002
(97) 1446124, 9.8.2006
(24) 9.8.2006
(31) 0126879
(32) 8.11.2001
(33) GB
(73) AstraZeneca AB, Södertälje, SE;
(72) WEDGE Stephen Robert, Macclesfield, Cheshire, GB;
(74) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(86) PCT/GB2002/005021
(87) WO 2003/039551
(54) Kombinovaná liečba s ZD6474 a taxanom
8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)

A61K 31/55, A61P 25/00
E 1073
03745196.0, 28.3.2003
1492539, 28.6.2006
28.6.2006
369285 P
2.4.2002
US
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Beerse, BE;
LILIENFELD Sean, Titusville, NJ, US; GUTTERMAN Elane M., Princeton Junction, NJ, US;
GLASSPOOL Royston John, Basel, CH;
PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
PCT/EP2003/003324
WO 2003/082298
Terapia statínom na zvýšenie kognitívnej
funkcie
A61K 31/565, A61K 31/57, A61P 15/00
E 1074
03716467.0, 11.3.2003
1482948, 16.8.2006
16.8.2006
363148 P, 381541 P
11.3.2002, 17.5.2002
US, US
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(73) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., Beerse, BE;
(72) CAUBEL Patrick Michel, Princeton, NJ, US;
FRIEDMEN Andrew Joseph, Princeton, NJ, US;
(74) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(86) PCT/US2003/007452
(87) WO 2003/077924
(54) Kontinuálna substitučná terapia s využitím
progestogénového hormónu inhibujúceho sulfatázu
8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A61K 38/10, A61K 9/20, A61K 47/42
E 1093
03727870.2, 7.5.2003
1501534, 26.7.2006
26.7.2006
0210397, PCT/IB02/04036
7.5.2002, 20.9.2002
GB, WO
Ferring BV, Hoofddorp, NL;
NILSSON Anders, Copenhagen S, DK; LINDNER Hans, Copenhagen S, DK; WITTENDORFF
Jensen Jorgen, Hvidovre, DK;
Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
PCT/IB2003/002368
WO 2003/094886
Desmopresín v orálne dispergovateľnej liekovej forme
A61M 5/30
E 1078
04742467.6, 9.4.2004
1613375, 4.10.2006
4.10.2006
0304761
16.4.2003
FR
Crossject, Paris, FR;
ALEXANDRE Patrick, Gray, FR; BAUD Georges, La Crau, FR; BROUQUIERES Bernard, Toulon, FR;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
PCT/FR2004/000881
WO 2004/093944
Injekčná striekačka bez ihly s optimalizovaným kontajnerom vstrekovača
A61M 15/00
E 1064
02767726.9, 25.9.2002
1467787, 28.6.2006
28.6.2006
2002100159
29.3.2002
GR
Pentafragas Dimitrios, Pikermi Attika, GR;
Pentafragas Dimitrios, Pikermi Attika, GR;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/GR2002/000050
WO 2003/082389
Inhalátor pre suché prášky

28

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2007 - SK (preklady patentov)

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

A62C 3/00
E 1067
03792144.2, 19.8.2003
1531909, 31.5.2006
31.5.2006
10239009, 10300370
20.8.2002, 6.1.2003
DE, DE
WW.BAU AG, Baar/ZG, CH;
Kuhblank Roland, Berlin, DE;
Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/DE2003/002833
WO 2004/018050
Hasiace zariadenie najmä pre tunely a podobné stavby

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(54)

B60Q 1/04, B62D 25/08
E 1083
04292829.1, 30.11.2004
1544035, 23.8.2006
23.8.2006
0315097
19.12.2003
FR
Faurecia Bloc Avant, Nanterre, FR;
Lazzeroni Eric, Welzhein, DE;
Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
Sústava prednej časti automobilu obsahujúca
vylepšené prostriedky na upevnenie a nastavenie pozície a automobil vybavený touto sústavou

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(86)
(87)
(54)

B23Q 3/18, B23Q 16/00, B62D 65/00
E 1071
04705794.8, 28.1.2004
1590125, 20.9.2006
20.9.2006
10305214
7.2.2003
DE
Friatec Aktiengesellschaft, Mannheim, DE;
SCHRAMM Peter, Naila, DE;
Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
PCT/EP2004/000734
WO 2004/069468
Úložný element

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)
(54)

B60R 13/08
E 1079
04292415.9, 12.10.2004
1527955, 27.9.2006
27.9.2006
0312639
29.10.2003
FR
Aplix, Paris, FR;
Billarant Fabrice, Nantes, FR;
Bušo Roman, JUDr., Bratislava, SK;
Sústava dverí pre motorové vozidlá

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)

B61L 5/00
E 1069
04731849.8, 10.5.2004
1622803, 5.7.2006
5.7.2006
3232003
9.5.2003
AT
VAE EISENBAHNSYSTEME GMBH, Zeltweg,
AT; VAE GmbH, Wien, AT;
OBERHOFFNER Wolfgang, Zeltweg, AT; BERLIZ Gerhard, Knittelfeld, AT;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
PCT/AT2004/000163
WO 2004/098976
Zariadenie na diaľkovú kontrolu pohonov výhybiek

8 (51)
(11)
(96)
(97)
(24)
(31)
(32)
(33)
(73)
(72)
(74)

B60H 1/00
E 1088
04728322.1, 20.4.2004
1615790, 2.8.2006
2.8.2006
10318174
22.4.2003
DE
Webasto Bus GmbH, Stockdorf, DE;
SCHEID Helmut, Denklingen, DE;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(86) PCT/DE2004/000831
(87) WO 2004/094171
(54) Zariadenie prenosu tepla pre veľkoobjemové
vnútorné priestory vozidiel a spôsob prevádzky zariadenia prenosu tepla

8 (51)
(11)
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Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru
Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru
verejnosti

(51)
(54)
(62)
(67)
(72)
(73)
(74)
(86)
(87)

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

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

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

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

Zapísané úžitkové vzory

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

4674
4675

C21D 1/00
C21D 1/00

4676
4677

C21D 1/00
C10L 5/40

4678
4679

A47G 33/00
B62D 25/00

4680
4681

B63H 5/00
B23B 27/14

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

A47G 33/00
4678
80-2006
5.4.2006
12.12.2006
1.2.2007
12.12.2006
Šálek Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK;
Šálek Tibor, Ing., Banská Bystrica, SK;
Vystužený prstencový vianočný stromček

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)

B23B 27/14
4681
5063-2006
21.8.2006
12.12.2006
GM 492/2006
27.6.2006
AT
1.2.2007
12.12.2006
Bärnthaler Walter, Ing., Mürzhofen, AT; Schlemmer Armin, Dipl. Ing., Leoben, AT;
(73) Kieninger GmbH, Lahr, DE;
(74) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(54) Rezná platnička

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

B62D 25/00
4679
223-2006
6.11.2006
12.12.2006
PUV 2006-18072
14.9.2006
CZ
1.2.2007
12.12.2006
Šťastný Richard, Ing., Dolany, CZ;
VOP-026 Šternberk, s. p., Šternberk, CZ;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Blatník dopravného prostriedku, najmä pásového bojového vozidla

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(54)

B63H 5/00
4680
5061-2006
17.8.2006
12.12.2006
1.2.2007
12.12.2006
Kafalov Vladimír, Ing., Mudroňovo, SK;
Kafalov Vladimír, Ing., Mudroňovo, SK;
Hnací mechanizmus typu mávajúceho krídla

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(31)
(32)
(33)
(45)
(47)
(72)

C10L 5/40
4677
5067-2006
12.9.2006
4.12.2006
PUV 2005-16995, PUV 2006-17476
12.9.2005, 27.2.2006
CZ, CZ
1.2.2007
4.12.2006
Marešová Hana, Ing., Katusice, CZ; Verner Lubomír, Ing., Katusice, CZ;
(73) Spolek pro ekologické bydlení - občanské sdružení, Březovice, CZ;
(74) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(54) Palivo a/alebo krmivo na báze rastlinných materiálov

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

C21D 1/00, C21D 1/34, C21D 1/74
4676
193-2006
5.9.2006
4.12.2006
1.2.2007
4.12.2006
Marták Dušan, Ing., Žilina, SK;
Marták Dušan, Ing., Žilina, SK;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Soľ na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a neželezných kovov pre teplotný interval ohrevu
materiálu od 900 do 1400 °C

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)

C21D 1/00, C21D 1/34, C21D 1/74
4675
192-2006
5.9.2006
4.12.2006
1.2.2007
4.12.2006
Marták Dušan, Ing., Žilina, SK;
Marták Dušan, Ing., Žilina, SK;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Soľ na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a neželezných kovov pre teplotný interval ohrevu
materiálu od 350 do 900 °C

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2007 - SK (zapísané úžitkové vzory)
8 (51)
(11)
(21)
(22)
(24)
(45)
(47)
(72)
(73)
(74)
(54)
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C21D 1/00, C21D 1/34, C21D 1/74
4674
191-2006
5.9.2006
4.12.2006
1.2.2007
4.12.2006
Marták Dušan, Ing., Žilina, SK;
Marták Dušan, Ing., Žilina, SK;
Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
Soľ na žíhanie a kalenie ocele, zliatin a neželezných kovov pre teplotný interval ohrevu
materiálu od 150 do 350 °C

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

A47G 33/00
B23B 27/14

4678
4681

B62D 25/00
B63H 5/00

4679
4680

C10L 5/40
C21D 1/00

4677
4675

C21D 1/00
C21D 1/00

4676
4674
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MC1K
(11)
(21)
(22)
(54)

Vymazané úžitkové vzory

4350
111-2004
22.4.2004
Digitálny oznamovací systém, najmä na predstavovanie obchodných informácií klientom
Dátum výmazu: 22.11.2006

MK1K

Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

1444
1445
1478
1480
1481
2316
2344
2363

04.12.2006
04.12.2006
17.12.2006
17.12.2006
17.12.2006
05.05.2006
19.05.2006
24.05.2006

2400
2401
2477
2484
2506
2586
3278
3300

26.05.2006
26.05.2006
14.05.2006
28.05.2006
28.05.2006
26.05.2006
03.05.2006
13.05.2006

3305
3315
3316
3319
3348
3349
3350
3354

21.05.2006
09.05.2006
22.05.2006
30.05.2006
20.05.2006
29.05.2006
29.05.2006
16.05.2006

3390
3425
3426
3465
3530

03.05.2006
09.05.2006
30.05.2006
31.05.2006
02.05.2006

ND1K

Predĺženie platnosti úžitkových vzorov

(11)

(51)

2488
2554
3742
3789

C08L 23/00
E04B 1/02
G09F 15/00
A47G 9/00

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

A47G 9/00
3789
298-2003
28.11.2003
Zúbrik Michal, Bratislava, SK;
Prikrývka na spanie

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

E04B 1/02, E04B 1/348, E04B 5/00
2554
154-99
29.10.1999
Betamont, spol. s r. o., Zvolen, SK;
Montovateľný ochranný domček

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

C08L 23/00
2488
272-99
11.10.1999
CHEMOSVIT, a. s., Svit, SK;
Kašírovacia trojvrstvová fólia na báze polyetylénu a jej použitie

8 (51)
(11)
(21)
(22)
(73)
(54)

G09F 15/00, G09F 19/22
3742
359-2002
12.12.2002
HAMÉ, a. s., Babice, CZ;
Reklamné zariadenie na vonkajšie použitie

(51)

(11)

A47G 9/00
C08L 23/00
E04B 1/02
G09F 15/00

3789
2488
2554
3742
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PC1K

Prevody a prechody práv

(11) 4063
(21) 262-2004
(73) Konštrukta - Industry, a. s., Trenčín, SK; MATADOR a.s., Púchov, SK;
Predchádzajúci majiteľ:
Konštrukta - Industry, a. s., Trenčín, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 20.10.2006
Dátum zápisu do registra: 13.12.2006

TA1K

Doplnenie pôvodcu (-ov)

(11) 4063
(21) 262-2004
(72) Šedivý Vladimír, Dolná Súča, SK; Gábik Jaroslav,
Púchov, SK; Svitek Emil, Ing., Pružina, SK;
Vestník: 2/2005 - FG1K

TC1K
(11) 2456
(21) 305-99
(73) CONSTRUCT CZECH, a.s., Brno, CZ;
Dátum zápisu do registra: 29.11.2006

(11) 2733
(21) 214-2000
(73) CONSTRUCT CZECH, a.s., Brno, CZ;
Dátum zápisu do registra: 29.11.2006

Zmeny mien
(11) 4403
(21) 232-2005
(73) CONSTRUCT CZECH, a.s., Brno, CZ;
Dátum zápisu do registra: 29.11.2006

45
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 9)

(11)
(21)
(22)
(24)
(54)
(68)
(71)
(73)
(74)

Číslo dokumentu
Číslo žiadosti
Dátum podania žiadosti
Predpokladaný dátum nadobudnutia účinkov
dodatkového ochranného osvedčenia
Názov vynálezu základného patentu
Číslo základného patentu
Meno (názov) žiadateľa (-ov)
Meno (názov) majiteľa (-ov)
Meno (názov) zástupcu

(92)
(93)
(94)
(95)

Číslo a dátum prvého povolenia uviesť liečivo
alebo výrobok na ochranu rastlín na trh v Slovenskej republike
Číslo, dátum a štát prvého povolenia uviesť
liečivo alebo výrobok na ochranu rastlín na trh
v Spoločenstve
Predpokladaný dátum uplynutia platnosti osvedčenia
Názov liečiva/výrobku na ochranu rastlín
typ: (liečivo/výrobok na ochranu rastlín)

38
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Opravy chýb alebo zmeny všeobecne
(11) 40
(21) 7-2005
(94) 8.3.2019
Vestník č. 12/2006, str. 40

ČASŤ
DIZAJNY

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2007 - SK (dizajny)
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Číselné INID - kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST. 80)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(28)
(31)
(32)
(33)
(45)
(46)

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

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

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

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

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

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

Zapísané dizajny

(11)

(51)

27305
27306
27307
27308
27309

06/01.01
06/01.01
12/13.01
13/03.01
02/02.04

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

02/02.04
27309
5.12.2006
14.6.2011
33-2006
14.6.2006
5.12.2006
Hegedűš Vincent, Mgr., Dulovce, SK;
ARMA s. r. o., Dulovce, SK;
Výstrojné súčiastky pre ASR
Určenie výrobku: Čiapka slúži ako súčasť výstroja, pre vojakov armády SR. Bunda slúži na ochranu tela vojakov pred nepriaznivými klimatickými
podmienkami.
(28) 2
(55)

1.1

2.1

2.2

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

06/01.01
27305
5.12.2006
5.4.2011
22-2006
5.4.2006
5.12.2006
Klinovský Juraj, Ing., Bojnice, SK;
TATRA nábytkáreň, a.s., Martin, SK;
Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;
Stolička s plným operadlom
Určenie výrobku: Dizajny podľa hromadnej prihlášky dizajnu s názvom Stolička s plným operadlom sú stelesnené v stoličkách určených na
použitie v obytných a spoločenských miestnostiach.
(28) 4
(55)

1.2

1.1
1.3
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1.2

1.3

2.1

2.2

2.3
1.4

1.5

2.4

2.5
1.6

51

52
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3.5
2.6

3.6
3.1

4.1

3.2

4.2

3.3

4.3

3.4
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4.4

4.5

4.6

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

06/01.01
27306
5.12.2006
5.4.2011
23-2006
5.4.2006
5.12.2006
Klinovský Juraj, Ing., Bojnice, SK;
TATRA nábytkáreň, a.s., Martin, SK;
Ďurica Ján, Ing., Považská Bystrica, SK;
Stolička s latkovým operadlom
Určenie výrobku: Dizajny podľa hromadnej prihlášky dizajnu s názvom Stolička s latkovým operadlom sú stelesnené v stoličkách určených na použitie v obytných a spoločenských miestnostiach.
(28) 3
(55)

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

1.1

53

54
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2.2

3.2

3.3
2.3

3.4
2.4

3.5

2.5

8 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(24)
(72)
3.1

12/13.01
27307
5.12.2006
22.5.2011
30-2006
22.5.2006
5.12.2006
Hegedüš Pavol, Ing., Martin, SK; Ruttkay Jaroslav, Ing., Turčianske Teplice, SK; Kuzica Milan,
Mgr., Praha, CZ; Majer Igor, Ing., Sučany, SK;
(73) DESIGN PRE PRIEMYSEL, v. o. s., Turčianske
Teplice, SK;

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2007 - SK (zapísané dizajny)
(54) Mini šmykom riadený nakladač
Určenie výrobku: Výrobok, v ktorom je stelesnený dizajn je určený ako mini nakladač riadený šmykom.
(28) 1
(55)

1.2

1.1

1.3

1.2

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

13/03.01
27308
5.12.2006
26.5.2011
31-2006
26.5.2006
5.12.2006
2006-36656
7.3.2006
CZ
Martinusík Miroslav, Dubňany, CZ;
HESS TRADING SR, spol. s r. o., Skalica, SK;
Kastler Anton, Bratislava, SK;
Istič
Určenie výrobku: Výrobok v ktorom je dizajn stelesnený alebo na ktorom bude aplikovaný, je určený ako istič elektrických rozvodov, zariadení a spotrebičov.
(28) 1
(55)

1.4

1.5

1.1

1.6

55

56
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1.7

1.8

1.9

(51)

(11)

02/02.04
06/01.01
06/01.01
12/13.01
13/03.01

27309
27306
27305
27307
27308
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MK4Q

57

Zaniknuté zapísané dizajny uplynutím doby platnosti

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

(11)

Dátum zániku

24894
25158
25160

27.05.2006
13.05.2006
16.05.2006

26379
26386
26390

28.05.2006
04.05.2006
18.05.2006

26394
26398
26399

04.05.2006
25.05.2006
30.05.2006

26429
26436
26497

14.05.2006
28.05.2006
01.05.2006

ND4Q

Predĺženie platnosti zapísaných dizajnov

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

25075
25086
25315
25479

05/06.00
05/06.00
09/05.04
09/01.01

25481
25586
26487
26511

09/01.01
05/06.00
09/01.01
09/05.08

26512
26513
26523
26778

29/02.01
09/05.05
09/01.01
05/06.00

26779

05/06.00

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

05/06.00
25086
19.3.1997
30.1.2012
25-97
30.1.1997
TURČAN DELTA, s. r. o., Košťany nad Turcom, SK;
(54) Svetloodrazová fólia registračných značiek
05/06.00
25586
27.8.1998
2.4.2012
82-97
2.4.1997
TURČAN DELTA, s. r. o., Košťany nad Turcom, SK;
(54) Svetloodrazová nálepka k štátnej poznávacej
značke

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

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

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

05/06.00, 12/99.00
26778
8.12.2003
30.8.2012
183-2002
30.8.2002
Blizniak Peter, Ing., Košťany nad Turcom, SK;
Biela svetloodrazová fólia registračných značiek V.
Určenie výrobku: Biela svetloodrazová fólia registračných značiek V. sa upevňuje na pevných
podkladoch rovnakých rozmerov, buď ako samolepiaca alebo lepením bežnými lepidlami, najmä
pri výrobe svetloodrazovej štátnej poznávacej
značky určenej na prednú i zadnú alebo len na
prednú, prípadne len na zadnú identifikáciu a evidenciu cestných motorových vozidiel na dopravu
osôb alebo vecí a/alebo prípojných a zvláštnych
vozidiel.

05/06.00, 12/99.00
26779
9.12.2003
10.9.2012
193-2002
10.9.2002
Blizniak Peter, Ing., Košťany nad Turcom, SK;
Svetloodrazová fólia registračných značiek II.
Určenie výrobku: Svetloodrazová fólia registračných značiek II. sa upevňuje na pevných podkladoch rovnakých rozmerov, buď ako samolepiaca
alebo lepením bežnými lepidlami, najmä pri výrobe svetloodrazovej štátnej poznávacej značky
určenej na prednú i zadnú alebo len na prednú,
prípadne len na zadnú identifikáciu a evidenciu
cestných motorových vozidiel na dopravu osôb
alebo vecí a/alebo prípojných a zvláštnych vozidiel.

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

05/06.00, 12/99.00
25075
12.3.1997
30.1.2012
24-97
30.1.1997
TURČAN DELTA, s. r. o., Košťany nad Turcom, SK;
(54) Svetloodrazová zvláštna štátna poznávacia
značka

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

09/01.01
26487
20.5.2002
12.12.2011
237-2001
12.12.2001
Reckitt Benckiser N. V., Hoofddorp, NL;
Fľaša
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7 (51)
(11)
(15)
(18)
(21)
(22)
(73)

09/01.01
26523
24.7.2002
22.1.2012
13-2002
22.1.2002
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, Düsseldorf, DE;
(54) Fľaša na čistiace prostriedky

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

09/01.01
25481
25.3.1998
11.6.2012
166-97
11.6.1997
BP Oil International Limited, London, GB;
Nádoba s uzáverom

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

09/01.01
25479
25.3.1998
11.6.2012
164-97
11.6.1997
BP Oil International Limited, London, GB;
Nádoba s uzáverom

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

09/05.04
25315
11.9.1997
13.1.2012
12-97
13.1.1997
SOREMARTEC SA, Schoppach - Arlon, BE;
Nádobka na karamelky, dražé alebo tabletky

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

09/05.08
26511
3.7.2002
11.1.2012
2-2002
11.1.2002
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, Düsseldorf, DE;
(54) Bublinový obal (Blister)

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

29/02.01
26512
3.7.2002
11.1.2012
3-2002
11.1.2002
Stokke AS, Skodje, NO;
Detský postroj s pridržiavacím pásom

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

09/05.05
26513
3.7.2002
17.1.2012
6-2002
17.1.2002
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, Düsseldorf, DE;
(54) Tyčinkové lepidlo

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

(51)

(11)

05/06.00
05/06.00
05/06.00
05/06.00

25586
25086
26778
25075

05/06.00
09/01.01
09/01.01
09/01.01

26779
26523
26487
25479

09/01.01
09/05.04
09/05.05
09/05.08

25481
25315
26513
26511

29/02.01

26512
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MG4Q

Čiastočne vymazané zapísané dizajny

(11)
(21)
(22)
(54)

26104
143-99
24.6.1999
Rovnošaty pre príslušníkov Policajného zboru
Slovenskej republiky
(58) 28.11.2006
Čiastočný výmaz sa týka variantu/dizajnu (-ov)
č.: 1, 2, 6, 7, 8
V platnosti zostáva zápis variantu/dizajnu (-ov)
č.: 3, 4, 5
(55)

4.3

3.1

5.1

3.2

5.2
3.3

4.1
5.3

4.2

59

ČASŤ
OCHRANNÉ ZNÁMKY
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Číselné kódy na označovanie bibliografických údajov
(Štandard WIPO ST.60)
(111)
(141)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(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)

1220-2005
1317-2005
1339-2005
1573-2005
1575-2005
1652-2005
1656-2005
1693-2005
2034-2005
2035-2005
5374-2005
6156-2005
6185-2005
6394-2005
6405-2005
4-2006
125-2006
126-2006
183-2006
184-2006
207-2006
208-2006
350-2006
357-2006
358-2006
406-2006
427-2006
428-2006
433-2006
434-2006
435-2006
464-2006
497-2006
641-2006
642-2006
643-2006
655-2006
656-2006
657-2006
658-2006
660-2006
670-2006
803-2006
805-2006
808-2006
809-2006
810-2006
818-2006
826-2006
827-2006
941-2006
942-2006
943-2006
946-2006
949-2006
950-2006
953-2006
954-2006
955-2006
956-2006
957-2006
958-2006
959-2006

960-2006
971-2006
972-2006
973-2006
974-2006
975-2006
987-2006
988-2006
990-2006
995-2006
996-2006
1010-2006
1011-2006
1013-2006
1014-2006
1015-2006
1016-2006
1017-2006
1046-2006
1058-2006
1092-2006
1093-2006
1122-2006
1123-2006
1124-2006
1126-2006
1127-2006
1133-2006
1134-2006
1136-2006
1137-2006
1177-2006
1211-2006
1212-2006
1216-2006
1217-2006
1218-2006
1220-2006
1235-2006
1249-2006
1252-2006
1264-2006
1274-2006
1275-2006
1295-2006
1296-2006
1297-2006
1298-2006
1299-2006
1300-2006
1321-2006
1322-2006
1323-2006
1324-2006
1326-2006
1333-2006
1334-2006
1335-2006
1337-2006
1338-2006
1339-2006
1343-2006
1345-2006

1346-2006
1347-2006
1348-2006
1354-2006
1357-2006
1358-2006
1361-2006
1412-2006
1438-2006
1447-2006
1454-2006
1460-2006
1470-2006
1471-2006
1473-2006
1474-2006
1475-2006
1476-2006
1477-2006
1478-2006
1479-2006
1481-2006
1482-2006
1493-2006
1495-2006
1502-2006
1503-2006
1505-2006
1508-2006
1509-2006
1510-2006
1512-2006
1513-2006
1514-2006
1515-2006
1517-2006
1518-2006
1519-2006
1540-2006
1541-2006
1548-2006
1556-2006
1583-2006
1584-2006
1586-2006
1596-2006
1602-2006
1603-2006
1605-2006
1606-2006
1607-2006
1608-2006
1610-2006
1611-2006
1613-2006
1615-2006
1616-2006
1617-2006
1618-2006
1621-2006
1626-2006
1627-2006
1628-2006

1629-2006
1636-2006
1638-2006
1701-2006
1702-2006
1703-2006
1704-2006
1708-2006
1709-2006
1710-2006
1711-2006
1712-2006
1762-2006
1763-2006
1780-2006
1864-2006
1879-2006
2026-2006
2027-2006
2028-2006
2236-2006
2263-2006
5105-2006
5183-2006
5184-2006
5253-2006
5254-2006
5256-2006
5257-2006
5258-2006
5259-2006
5261-2006
5262-2006
5263-2006
5266-2006
5267-2006
5270-2006
5271-2006
5276-2006
5277-2006
5278-2006
5282-2006
5285-2006
5287-2006
5288-2006
5290-2006
5295-2006
5296-2006
5426-2006
5455-2006
5460-2006
5472-2006
5497-2006
5501-2006
5502-2006
5503-2006
5504-2006
5505-2006
5551-2006
5579-2006
5580-2006
5582-2006
5583-2006
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(210)

(210)

(210)

(210)

5591-2006
5628-2006
5632-2006
5672-2006
5695-2006
5704-2006
5705-2006
5706-2006
5707-2006
5708-2006
5709-2006
5710-2006
5711-2006
5712-2006
5713-2006
5714-2006
5719-2006
5720-2006
5721-2006
5727-2006
5747-2006
5761-2006
5762-2006
5764-2006
5806-2006
5810-2006
5821-2006
5822-2006

5826-2006
5827-2006
5828-2006
5829-2006
5837-2006
5838-2006
5863-2006
5864-2006
5865-2006
5866-2006
5867-2006
5883-2006
5884-2006
5885-2006
5886-2006
5887-2006
5888-2006
5899-2006
5900-2006
5901-2006
5902-2006
5903-2006
5904-2006
5905-2006
5906-2006
5907-2006
5908-2006
5916-2006

5917-2006
5921-2006
5923-2006
5924-2006
5926-2006
5927-2006
5928-2006
5929-2006
5930-2006
5931-2006
5932-2006
5933-2006
5934-2006
5935-2006
5936-2006
5937-2006
5946-2006
5947-2006
5949-2006
5950-2006
5951-2006
5952-2006
5953-2006
5954-2006
5955-2006
5956-2006
5957-2006
5960-2006

5962-2006
5964-2006
5965-2006
5966-2006
5968-2006
5969-2006
5970-2006
5982-2006
5983-2006
5984-2006
5985-2006
5986-2006
5987-2006
5988-2006
5989-2006
5990-2006
5991-2006
6040-2006
6041-2006
6115-2006
6116-2006
6128-2006
6145-2006
6422-2006
6431-2006

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

1220-2005
4.7.2005
6, 7, 9, 19, 20, 35, 37, 40, 42, 45
6 - Zámky kovové s výnimkou elektrických; visacie zámky; zámky kovové na vozidlá; bezpečnostné kovové reťazce; nesvietiace domové kovové čísla; domové zvončeky s výnimkou elektrických; drôty z obyčajných kovov; držadlá, rukoväti, kľučky kovové; kovanie kovové na kľučky; dverové obloženie kovové; dverové rámy, zárubne kovové; dverové zástrčky; kladky na posuvné okná; kľúče; krúžky z obyčajných kovov
na kľúče; klopadlá na dvere; kovania na dvere;
kovania na okná; kovanie na nábytok; západky
kovové na bránky; západky kovové na okná; zarážky dverí kovové; škatule, skrinky, škatule kovové; kufre, truhlice kovové; bezpečnostné schránky; poštové schránky kovové; lamely, vložky,
tenké doštičky kovové; okenné rámy kovové;
okenné západky; uzávery kovové na okná; otvárače dverí s výnimkou elektrických; pánty, závesy; príchytky, klince; pružinové zámky; pružiny
(železiarsky tovar); rolety oceľové; stavebné
konštrukcie kovové; turnikety s výnimkou automatických; uzávery na kufre, debny a kazety;
kovové výplne dverí.
7 - Elektrické zariadenia na sťahovanie a vyťahovanie roliet, mreží a ovládanie závor.
9 - Požiarne signalizačné zariadenie; elektrické
kontrolné a regulačné prístroje; zabezpečovacie
zariadenia proti odcudzeniu; signalizačné panely
svetelné alebo mechanické; poplašné zariadenia;
zvukové signálne zariadenia; elektrické automatické zatvárače dverí; turnikety automatické; časové spínače automatické; detektory; diaľkové ovlá-

65

dače; elektrické dverové zvončeky; fotoelektrické
bunky; kódované magnetické karty; elektrické
monitorovacie prístroje; elektrické zámky.
19 - Nekovové stavebné materiály a výrobky,
najmä ploty, dvere a výplne dverí, zárubne, dverové a okenné rámy, brány, okná, mreže; vonkajšie rolety okrem textilných.
20 - Zámky okrem kovových a elektrických;
drobný nekovový materiál na dvere a okná; nekovové dverové obloženie; nekovové kovanie na
okná a dvere; nekovové pánty a závesy; nekovové príslušenstvo k nábytku; ochranné mriežky
pre domácnosť; poštové schránky okrem kovových a murovaných; plastické karty slúžiace na
otváranie (nekódované); záklopky a závory okrem
kovových; nekovových kľučky, držadlá a madlá.
35 - Reklama; vydávanie reklamných alebo náborových textov; maloobchodné služby v oblasti
zámkov; sprostredkovanie veľkoobchodných služieb so zámkami.
37 - Opravy zámkov, poradenstvo v oblasti opráv
zámkov.
40 - Úprava a spracovanie kovov, zhotovovanie kópií kľúčov, poradenstvo v oblasti úpravy a spracovania kovov a zhotovovania kópií kľúčov.
42 - Grafický dizajn.
45 - Zabezpečovanie bezpečnosti osôb a majetku;
poradenstvo v oblasti bezpečnosti, najmä týkajúce sa bezpečnostných uzamykacích systémov;
otváranie bezpečnostných zámkov.
(540) BRAKL
(731) Brakl Emil, Ing., BRAKL a SYN, Jašíkova 11,
821 03 Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1317-2005
20.7.2005
3, 6, 9, 20, 21, 25, 42
3 - Čistiace prostriedky najmä na počítače a ich
príslušenstvo; čistiace, leštiace a odmastňovacie
prípravky; mydlá; kozmetika patriaca do tejto
triedy; kozmetické prípravky; kozmetické taštičky; voňavky a voňavkárske výrobky; dezodoranty; ústne vody a zubné pasty patriace do tejto
triedy.
6 - Kovové škatule, skrinky; kovové nádoby aj
na skladovanie a prepravu; kovové debny na náradie; plechové obaly; pokladničky, bezpečnostné schránky; visacie zámky; kovové zámky s výnimkou elektrických.
9 - Počítače a počítačové príslušenstvo patriace
do tejto triedy; periférne zariadenia počítačov
patriace do tejto triedy; počítačový softvér a hardvér; elektrické prístroje a zariadenia patriace do
tejto triedy; kancelárska technika patriaca do tejto triedy; prístroje na meranie a váženie patriace
do tejto triedy; vedecké a vzdelávacie prístroje a
nástroje patriace do tejto triedy; zabezpečovacie
zariadenia a ich príslušenstvo patriace do tejto
triedy; držiaky všetkých druhov na elektronické
zariadenia
(najmä
počítače,
notebooky,
organizéry, telefóny) patriace do tejto triedy; prístroje na záznam, nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu; rádiá všetkých druhov;
fotoaparáty a príslušenstvo k nim patriace do tejto triedy; kamery a príslušenstvo k nim patriace
do tejto triedy; batérie, akumulátory; nosiče zvukových, dátových a/alebo obrazových informácií;
magnetické, optické a kompaktné disky; optické
výrobky; elektrické zámky, registračné pokladnice, počítacie stroje, číslicové súradnicové zapisovače, detektory, diaľkové ovládače, hasiace
prístroje, hlasovacie zariadenia, hracie zariadenia
fungujúce po pripojení na televízne prijímače,
elektronické informačné tabule, automaty na lístky, minútové hodiny na použitie v kuchyni,
osobné ochranné prostriedky proti nehodám,
otáčkomery, stroje na počítanie a triedenie peňazí, premietacie plátna, prilby na počúvanie, satelitné navigačné prístroje, zásuvky, zástrčky a iné
elektrické spojky, elektrické žehličky, puzdrá na
kontaktné šošovky, puzdrá na okuliare, šnúrky na
okuliare, okuliare, optické čítače, diaprojektory,
elektronické perá na vizuálne zobrazovacie zariadenia, elektronické svetelné ukazovadlo, mikroskopy, špeciálne puzdrá na fotoaparáty, statívy
na fotoaparáty.
20 - Drevené alebo plastové debny, debny, nádoby a schránky; latkové debny; obalové nádoby
z plastických hmôt; nekovové nádoby na skladovanie a prepravu; nábytok aj kancelársky; kazety
na šperky patriace do tejto triedy; obaly na šaty;
spacie vaky na kempovanie; vankúše; zámky
s výnimkou kovových a elektrických, skrinky na
hračky, zobrazovacie tabule.
21 - Potreby na čistenie, najmä na počítače a ich
príslušenstvo patriace do tejto triedy; handry, kefy a špongie na čistenie; kozmetické pomôcky,
prenosné chladiarne s výnimkou elektrických,
izotermické vrecká, leštiace prostriedky (okrem
prípravkov z papiera a kameňa), obaly na mydlá,
tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termosky),
kefky na nechty, piknikové koše (s riadom), poľ-

né fľaše, potreby pre domácnosť s výnimkou potrieb z drahých kovov, puzdrá na hrebene, puzdrá na mydlo, mydelničky, puzdrá, vrecká, škatuľky na pečivo (keksy), sklené nádoby, sklené
schránky, toaletné kufríky, puzdrá na toaletné potreby, zubné kefky.
25 - Odevy a obuv všetkých druhov; bielizeň;
pokrývky hlavy; šatky, šály, závoje; textilná galantéria (patriaca do tejto triedy), opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia).
42 - Vývoj, tvorba a aktualizácie počítačových programov aj programov na zákazku; prenájom, servis
a údržba softvéru; poradenská činnosť v oblasti
výpočtovej techniky a počítačových databáz;
tvorba, správa a obnovovanie počítačových databáz; prenájom prístupového času do počítačových databáz; vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov; hosťovanie na webových stránkach; tvorba webových stránok,
interaktívnych a grafických programov; tvorba
multimediálnych aplikácií; tvorba programových
projektov; tvorba informačných databáz, elektronických časopisov, periodík, kníh v elektronickej
podobe; podpora rozvoja komerčného využitia
internetu a iných počítačových, dátových a komunikačných sietí; vyhľadávacie služby poskytované prostredníctvom elektronických médií
patriace do tejto triedy; výskum, vývoj a tvorba
systému, softvéru a hardvéru na elektronické
obchodovanie; zhotovovanie kópií počítačových
programov; prevod a konverzia (okrem fyzickej)
počítačových programov a údajov; prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií
na elektronické médiá.
(540) DICOTA
(731) ENTRO, spol. s r. o., Čajakova 15, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

1339-2005
25.7.2005
33
33 - Vodka.

(731) VANAPO, s. r. o., Festivalová 802/9, 089 01
Svidník, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1573-2005
26.8.2005
35, 36, 37, 39, 42, 43, 44
35 - Kúpa tovaru a predaj konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a kúpa tovaru a predaj tretím
osobám (veľkoobchod); sprostredkovanie kúpy
a predaja stavebného tovaru, elektroinštalačného,
spojovacieho a priemyselného tovaru; sprostredkovateľská činnosť pri predaji priemyselného tovaru; obchodné a podnikateľské poradenstvo.
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36 - Sprostredkovateľská činnosť pri predaji nehnuteľností, bytov a priemyselných budov, prenájom bytov a nehnuteľností; obstarávanie služieb a činností spojených so správcovstvom nehnuteľností.
37 - Stavebníctvo - stavebná činnosť, stavebný dozor; zabezpečovanie údržby, opráv, montáže
a inštalačné služby nehnuteľností; služby v oblasti
stavebníctva (stavebná činnosť), vykonávanie servisnej činnosti obchodných priestorov, priemyselných priestorov a nehnuteľností.
39 - Prenájom skladísk a garáží; obstarávanie
služieb spojených s prepravou, balením a skladovaním tovaru.
42 - Zabezpečovanie a koordinovanie komplexnej prípravy stavieb - projektovanie stavieb (inžinierska činnosť), zememeračstvo, geologický prieskum (inžinierska činnosť).
43 - Reštauračné služby (stravovanie), prechodné
ubytovanie.
44 - Záhradnícke služby.

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

(540)

(731) PORONDA IMMOBILIER, Žilinská cesta 126/5099,
921 01 Piešťany, SK;
(740) Smiešny Ján, Ing., Banská Bystrica-Šalková, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1575-2005
26.8.2005
35, 36, 37, 39, 42, 43, 44
35 - Maloobchodné služby a sprostredkovanie
veľkoobchodnej činnosti - maloobchodné služby
v oblasti domácich potrieb a sprostredkovanie
veľkoobchodnej činnosti v oblasti stavebného tovaru; sprostredkovanie kúpy a predaja stavebného
tovaru, elektroinštalačného, spojovacieho a priemyselného tovaru; obchodné a podnikateľské poradenstvo.
36 - Sprostredkovanie predaja bytov a prenájom
bytov; sprostredkovateľská činnosť pri predaji
pozemkov, bytových a nebytových priestorov;
obstarávanie služieb a činností spojených so
správcovstvom nehnuteľností.
37 - Sprostredkovateľská činnosť pri výstavbe
bytov a nebytových priestorov; vybavovanie tovarom bytových a nebytových priestorov - inštalačné a montážne služby, služby v stavebníctve
(stavebná činnosť), inštalácie a opravy počítačového hardvéru; služby - zabezpečovanie údržby,
opráv nehnuteľností; vybavovanie polyfunkčných
domov, kultúrnych, rekreačných, reštauračných
zariadení - montážne a inštalačné služby, služby
v oblasti stavebníctva (stavebná činnosť).
39 - Preprava, balenie a skladovanie tovarov.
42 - Návrh počítačového hardvéru a softvéru.
43 - Reštauračné služby (stravovanie).
44 - Záhradnícke služby.
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1652-2005
12.9.2005
33, 35
33 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry,
brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; 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) NIRVANA
(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)

1656-2005
12.9.2005
29, 30
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina, mäsové výťažky, konzervované, sušené a tepelne spracované
ovocie a zelenina, mäsové a ovocné rôsoly, zaváraniny, vajcia, mlieko a iné mliečne výrobky vrátane mliečnych nápojov, jedlé oleje a tuky, konzervované mäsové a rybie potraviny.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky, múka a obilninové výrobky, nápoje z kávy, kakaa, chlieb, zmrzlina, med, sirup z melasy,
kvasnice, prášky do pečiva, soľ, horčica, čierne
korenie, ocot, chuťové omáčky, korenie.

(540) PÁRTY
(731) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1693-2005
14.9.2005
29, 30
29 - Mlieko a mliečne výrobky, najmä všetky
druhy mlieka, všetky druhy masla, kvasených
mliečnych výrobkov, mliečnych nápojov patriacich do triedy 29, jogurtov, tvarohov, syrov a sušeného mlieka s výnimkou mlieka pre dojčatá.
30 - Pudingy.

(540)

(540)

(731) FLAT LINE, Žilinská 126, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Smiešny Ján, Ing., Banská Bystrica-Šalková, SK;

(591) modrá, biela
(731) OLMA, a. s., Pavelkova 18, 772 11 Olomouc, CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
9 (511)
(511)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
2034-2005
31.10.2005
6, 7, 9, 11, 17, 37
6 - Armatúry na vodovodné potrubia z kovu alebo zliatin kovov.
7 - Pretlakové a bezpečnostné ventily ako súčasti
strojov.
9 - Elektrické riadiace a regulačné zariadenia
a ich časti, ako aj teplotné a monitorovacie zariadenia; elektrické signalizačné zariadenia, zariadenia na signalizáciu teploty, vodomerné zariadenia; obmedzovače elektrického prúdu; zariadenia na meranie tlaku; diaľkové ovládania; prietokomery; zariadenia na analýzu plynov; sklo s elektricky vodivou povrchovou úpravou; ionizačné
zariadenia neurčené na úpravu vzduchu; elektrické solárne články; anódy, katódy.
11 - Zásobníky z kovu na ohrievanie kvapalín
alebo plynov, zásobníky z plastu na ohrievanie
kvapalín alebo plynov; parné generátory; zariadenia na ohrev pary; dezinfekčné prístroje; elektrické ohrievacie zariadenia; elektrické žeraviace
vlákna; elektrické vykurovacie zariadenia; elektrické konvekčné pece; elektrické ohrievače teplej vody so zásobníkom určené na centrálnu a decentralizovanú inštaláciu; elektrické vyhrievacie
telesá; vyhrievacie príruby; vykurovacie ventilátory; vykurovacie panely; vykurovacie radiátory;
ručné sušiče; zariadenia na horúci vzduch; elektrické podlahové kúrenie a temperovanie (vykurovanie); prietokové ohrievače; sušiče uterákov;
zariadenia na prípravu teplej vody; zariadenia na
prípravu vriacej vody; stenové vykurovacie systémy; zásobníky teplej a horúcej vody; tlakové
zásobníky vody; zariadenia centrálneho vykurovania s pripojenými tepelnými čerpadlami a/alebo solárnymi kolektormi okrem iných komponentov, ako sú výparníky, kondenzátory, potrubia, ako aj riadiace a regulačné prvky; vyhrievacie zariadenia na systémy centrálneho vykurovania s centrálnou častou alebo bez centrálnej časti
na prípravu teplej vody, okrem iných inštalačných a montážnych jednotiek; elektrické ponorné
ohrievače vody; vykurovacie kotly, súčasti a príslušenstvo, pokiaľ sú obsiahnuté v tejto triede;
horáky na tekuté a plynné palivá; vykurovacie
zariadenia na pevné, tekuté alebo plynné palivá;
vykurovania, vykurovacie systémy; klimatizačné
jednotky a zariadenia; chladiace zariadenia a jednotky určené na kvapaliny, vodu a vzduch; zvlhčovače vzduchu; ventilačné jednotky a zariadenia; plynové prietokové ohrievače; plynové centrálne vykurovacie automaty; plynové zásobníky
teplej vody; olejové vykurovacie automaty; zmiešavacie armatúry; termicky a/alebo elektricky ovládané armatúry na vykurovacie zariadenia; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo na plynové
zariadenia, na plynové potrubia a na vodovodné
zariadenia; rúrkové registre ako súčasti destilačných, vykurovacích alebo chladiacich zariadení;
slnečné kolektory okrem iných inštalačných
a montážnych jednotiek, ako aj prvky obsiahnuté
v tejto triede; soľankové rozdeľovače (súčasti vykurovacích zariadení); tepelné čerpadlá; tepelné
výmenníky; zariadenia a prístroje na znižovanie
tvrdosti vody; zariadenia na úpravu vody; zariadenia na filtráciu vody; vodovodné zariadenia;

vodné sterilizačné prístroje; zariadenia na dávkovanie vody; tepelné čerpadlá na ohrev úžitkovej
vody; zariadenia na zvlhčovanie vzduchu.
17 - Armatúry na vodovodné potrubia z plastu.
37 - Inštalácia, montáž, opravy a údržba uvádzaných tovarov; vŕtanie šácht a studní.
(540)

(731) TATRAMAT - ohrievače vody, s. r. o., Hlavná 1,
058 01 Poprad, SK;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)

2035-2005
31.10.2005
6, 7, 9, 11, 17, 37
6 - Armatúry na vodovodné potrubia z kovu alebo zliatin kovov.
7 - Pretlakové a bezpečnostné ventily ako súčasti
strojov.
9 - Elektrické riadiace a regulačné zariadenia
a ich časti, ako aj teplotné a monitorovacie zariadenia; elektrické signalizačné zariadenia, zariadenia na signalizáciu teploty, vodomerné zariadenia; obmedzovače elektrického prúdu; zariadenia na meranie tlaku; diaľkové ovládania; prietokomery; zariadenia na analýzu plynov; sklo s elektricky vodivou povrchovou úpravou; ionizačné
zariadenia neurčené na úpravu vzduchu; elektrické solárne články; anódy, katódy.
11 - Zásobníky z kovu na ohrievanie kvapalín
alebo plynov, zásobníky z plastu na ohrievanie
kvapalín alebo plynov; parné generátory; zariadenia na ohrev pary; dezinfekčné prístroje; elektrické ohrievacie zariadenia; elektrické žeraviace
vlákna; elektrické vykurovacie zariadenia; elektrické konvekčné pece; elektrické ohrievače teplej vody so zásobníkom určené na centrálnu a decentralizovanú inštaláciu; elektrické vyhrievacie
telesá; vyhrievacie príruby; vykurovacie ventilátory; vykurovacie panely; vykurovacie radiátory;
ručné sušiče; zariadenia na horúci vzduch; elektrické podlahové kúrenie a temperovanie (vykurovanie); prietokové ohrievače; sušiče uterákov;
zariadenia na prípravu teplej vody; zariadenia na
prípravu vriacej vody; stenové vykurovacie systémy; zásobníky teplej a horúcej vody; tlakové
zásobníky vody; zariadenia centrálneho vykurovania s pripojenými tepelnými čerpadlami a/alebo solárnymi kolektormi okrem iných komponentov, ako sú výparníky, kondenzátory, potrubia, ako aj riadiace a regulačné prvky; vyhrievacie zariadenia na systémy centrálneho vykurovania s centrálnou časťou alebo bez centrálnej časti
na prípravu teplej vody okrem iných inštalačných
a montážnych jednotiek; elektrické ponorné
ohrievače vody; vykurovacie kotly, súčasti a príslušenstvo, pokiaľ sú obsiahnuté v tejto triede;
horáky na tekuté a plynné palivá; vykurovacie
zariadenia na pevné, tekuté alebo plynné palivá;
vykurovania, vykurovacie systémy; klimatizačné
jednotky a zariadenia; chladiace zariadenia a jednotky určené na kvapaliny, vodu a vzduch; zvlhčovače vzduchu; ventilačné jednotky a zariade-
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nia; plynové prietokové ohrievače; plynové centrálne vykurovacie automaty; plynové zásobníky
teplej vody; olejové vykurovacie automaty; zmiešavacie armatúry; termicky a/alebo elektricky
ovládané armatúry na vykurovacie zariadenia;
regulačné a bezpečnostné príslušenstvo na plynové zariadenia, na plynové potrubia a na vodovodné zariadenia; rúrkové registre ako súčasti
destilačných, vykurovacích alebo chladiacich zariadení; slnečné kolektory okrem iných inštalačných a montážnych jednotiek, ako aj prvky obsiahnuté v tejto triede; soľankové rozdeľovače (súčasti vykurovacích zariadení); tepelné čerpadlá; tepelné výmenníky; zariadenia a prístroje na znižovanie tvrdosti vody; zariadenia na úpravu vody; zariadenia na filtráciu vody; vodovodné zariadenia; vodné sterilizačné prístroje; zariadenia
na dávkovanie vody; tepelné čerpadlá na ohrev
úžitkovej vody; zariadenia na zvlhčovanie vzduchu.
17 - Armatúry na vodovodné potrubia z plastu.
37 - Inštalácia, montáž, opravy a údržba uvádzaných tovarov; vŕtanie šácht a studní.
(540)

(731) TATRAMAT - ohrievače vody, s. r. o., Hlavná 1,
058 01 Poprad, SK;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5374-2005
22.3.2005
9, 35, 38, 41, 42
9 - Počítačové programy, nahrané a nenahrané nosiče informácií, počítačový softvér, počítačový
hardvér.
35 - Sprostredkovanie obchodu s výpočtovou technikou, počítačmi a periférnymi zariadeniami, poradenstvo pri vedení podniku, zbieranie údajov
do databáz.
38 - Telekomunikačné služby.
41 - Organizovanie školení, seminárov a konferencií.
42 - Tvorba softvéru, návrh počítačových systémov,
inštalácia počítačových programov, poradenské
služby v oblasti hardvéru, poradenské služby
v oblasti softvéru.

(540)

(731) PVT, a. s., Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha, CZ;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6156-2005
20.10.2005
16, 35, 38
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy,
prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, príručky, spevníky, ročenky, sprievodcovia,
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knihárske výrobky; všetko v súvislosti s finančníctvom, propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do tejto triedy,
najmä brožúry, letáky, obtlačky, obalový materiál z papiera a plastických hmôt patriaci do tejto
triedy, ozdobné predmety z papiera patriace do
tejto triedy, maľovanky, kalamár, písacie potreby, puzdrá na šekové knižky, reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky, ceruzky, periodiká, podložky pod pivové poháre, držiaky na písacie potreby, brožúry, zošity, poznámkové zošity, obaly na doklady, papierové obaly na spisy,
zaraďovače (kancelárske obaly), knihy, obaly (papiernický tovar), verzatilky, divadelné dekorácie
z kartónu a lepenky, obálky, baliaci papier, peračníky, puzdrá na perá, štítky (papierové nálepky), vyučovacie pomôcky vo forme hier, zoznamy, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
publikácie, príručky, plagáty, listový papier, stolové prestieranie z papiera, brožované knihy, papierové obrusy, záložky do kníh, plniace perá,
prospekty, perá (kancelárske potreby), materiál
na viazanie kníh, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, školské potreby s výnimkou
nábytku, blahoprajné pohľadnice, papierové podložky na stôl (anglické prestieranie), nálepky na
kancelárske použitie alebo pre domácnosť, ročenky, stojany na perá a ceruzky, papierové podložky pod poháre, oznámenie (papiernický tovar),
papierové vlajky, papierové zástavy, nože na papier, otvárače na listy, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá), obrúsky (papierové prestieranie), puzdrá na písacie potreby, pútače z papiera alebo lepenky, papierové obrúsky, utierky, etikety s výnimkou textilných, nálepky, lepiace štítky, dátumové pečiatky, škatule s farbami ako školské pomôcky, zemské glóbusy, gumy na gumovanie,
komiksy, kopírovacie zariadenia, lepenkové alebo papierové škatule, lepiaca páska, mapy, nálepky na kancelárske použitie alebo domácnosť,
podložky na písanie, skicáre, spinky na papier,
vodové farby, papierové vreckovky, zošívačky,
príručky o bežných akciách; správy o deklarovaných dividendách; záznamy o komunálnych
obligáciách a dividendách vydávaných korporáciami; správy o kmeňovom akciovom kapitále;
príručky a prílohy z oblasti bankovníctva a finančníctva; časopisy a správy týkajúce sa hospodárskych a obchodných štatistických úverových
informácií a podmienok, správ a prehľadov; tlačené tabuľky, grafy, diagramy, schémy a príručky vytvorené z uvedených informácií.
35 - Poradenské a konzultačné služby; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; marketing; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum verejnej mienky; prieskum trhu; analýzy nákladov;
hospodárske a ekonomické predpovede; zostavovanie výpisov z účtov; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do centrálnej kartotéky; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím;
organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; predvádzanie tovaru na reklamné účely
a podporu predaja; vylepovanie plagátov; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov;
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom
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(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných textov; prenájom reklamných plôch;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
rozhlasová reklama; televízne reklamy; reklamná
a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej siete, dátovej siete, informačnej siete, elektronickej siete,
komunikačnej siete alebo počítačovej siete; poskytovanie informácií a iných informačných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, multimediálnych informácií komerčného alebo reklamného charakteru; komerčné využitie internetu na poskytovanie služieb patriacich do
triedy 35; on-line inzercia, sprostredkovanie
obchodu s tovarom, príprava a vyhotovenie daňových priznaní, spravovanie hotelov, informačné kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, nábor zamestnancov, analýzy
nákupných, veľkoobchodných cien, obchodný
manažment a podnikové poradenstvo, oceňovanie
obchodných podnikov, sprostredkovateľské práce, spracovanie textov, účtovníctvo, vedenie
účtovných kníh, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, posudzovanie efektívnosti
prevádzky a racionalizácie práce, revízia účtov.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické,
faxové a telefaxové služby, služby zberu a prenosu správ, rádiové pagingové služby a služby elektronickej pošty, prenos a príjem údajov a informácií, služby doručovania elektronických správ,
on-line informačné služby súvisiace s telekomunikáciami, služby výmeny údajov, prenos údajov
telekomunikáciami, služby satelitnej komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádiových a televíznych programov, služby videotextu, teletextu
a prehliadania údajov, služby videospráv, služby
videotelefónu, telekomunikácia informácie (vrátane webových stránok), počítačové programy
a iné údaje, poskytovanie užívateľského prístupu
na internet, poskytovanie telekomunikačného spojenia na internet a databázy, elektronické konferencie, diskusné skupiny a diskusné miestnosti,
poskytovanie prístupu na webové stránky s digitálnou hudbou na internete, poskytovanie prístupu na MP3 webové stránky na internete, doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami, prevádzka vyhľadávacích strojov, služby telekomunikačného prístupu, prenos správ a obrazov výpočtovej techniky, komunikácia cez počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos správ a informácií o súčasnom dianí, prenájom, lízing a podnájom zariadení, nástrojov, prostriedkov alebo
komponentov na použitie pri poskytovaní spomenutých služieb, poradenské, informačné a konzultačné služby súvisiace s uvedeným.

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

6185-2005
28.10.2005
16, 33, 35
16 - Tlačiarenské výrobky, tlačoviny, brožúry,
prospekty, kalendáre, etikety, plagáty, časopisy,
obaly na fľaše lepenkové alebo papierové, fotografie, papiernické výrobky, učebné a vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov, etiketovacie
strojčeky, vývesné štíty z papiera alebo lepenky.
33 - Likéry.
35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske práce.

(540)

(591) odtiene sivej, žltá, biela, červená, čierna, okrová
(731) UNITED BRANDS s. r. o., Květnové náměstí 14,
252 43 Průhonice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6394-2005
22.12.2005
29, 30
29 - Konzervované, sušené a varené ovocie a zelenina; konzervované strukoviny; sladké nátierky
zahrnuté v triede 29.
30 - Múka a cereálne prípravky; ryža; strúhanka;
krupica; ingrediencie do pečenia, najmä prášok
do pečiva, droždie, vanilkový cukor, sóda bikarbóna (natron), ochucovacie látky, najmä citrónová príchuť; želatínový puding, puding; med,
sladké nátierky zahrnuté v triede 30, cereálne výrobky na raňajky.

(540) GARDIS
(731) Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167
Neckarsulm, DE;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6405-2005
23.12.2005
30
30 - Pekárske výrobky, jemné pečivo, trvanlivé
pečivo sladké aj slané, cukrárske výrobky, cukrovinky, výrobky z obilnín, cereálne výrobky.

(540)

(540) Prvý slovenský realitný fond
(731) Investičná a dôchodková, správ. spol., a. s., Malý
trh 2/A, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(591) žltá, modrá, biela
(731) Opavia - LU, a. s., Vinohradská 2828/151, 130 00
Praha, CZ;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

4-2006
2.1.2006
427928
7.7.2005
CZ
29, 30, 32
29 - Ovocie a zelenina konzervované, sušené a zavárané a výrobky z ovocia a zeleniny; mlieko
a mliečne výrobky; vajcia a výrobky z nich; jedlé
oleje a tuky aj ich náhradky ako napríklad ovocie
mrazené, ovocné kompóty, džemy, spracované
arašidy, spracované mandle, spracované oriešky;
tofu; maslo kakaové, maslo arašidové, maslo kokosové, maslo orieškovo-čokoládové; želatína jedlá; šaláty ovocné; jogurty; mliečna ryža; syry; náplne a polevy na báze tukov a ich náhradiek; prísady a zlepšujúce prípravky do čokolády, čokoládových a kávových výrobkov; tukové nátierky.
30 - Výrobky z obilnín; výrobky z múky; výrobky z ryže ako napríklad chlieb, žemle, pečivo,
cestá, cestoviny, pečivo ochutené či neochutené;
celozrnné extrudované a expandované pečivo ochutené či neochutené; celozrnné extrudované a expandované pečivo s polevou alebo bez polevy;
jemné pečivo; torty; zákusky; cukríky a cukrovinky vrátane cukroviniek arašidových; koláče
s náplňou; ryža; ryžové koláče; ryžové chlebíčky;
ryžová kaša; instantná ryžová kaša; ryžové rezance; trvanlivé potravinárske výrobky na báze
ryže a amarantu; obilné vločky či lupienky; potraviny na báze ovsa; pražená kukurica (popcorn); kukuričné müsli; kukuričné vločky; škrob
a škrobové výrobky ako potrava; nekysnutý chlieb;
knackebrot; potravinárske múky vrátane múky
cereálnej; oblátky; pizza; sucháre; sušienky; keksy; biskvity; medovníky; perníky; pufované pečivo; müsli tyčinky; nízkoenergetické tyčinky
s vlákninou; tyčinky na báze zŕn s ovocím a/alebo suchými plodmi s polevou alebo bez nej; žuvačky nie na lekárske účely; med; chuťové prísady; kávové príchuti; kávové náhradky; glukóza
na výživu; prírodné sladidlá; čokoláda a čokoládové výrobky všetkých druhov; nápoje čokoládové vrátane nápojov čokoládových s mliekom;
nápoje kakaové vrátane nápojov kakaových s mliekom; nápoje kávové vrátane nápojov kávových
s mliekom; pudingy; prísady do nápojov iné ako
esencie.
32 - Nealkoholické nápoje ako napríklad minerálne a šumivé vody; sýtené a nesýtené nealkoholické nápoje; mušty; iónové nápoje; ovocné šťavy; ovocné džúsy; sirupy; koncentráty; kokteily
nealkoholické; sladové nápoje; instantné nápoje a
pod.; prášky a iné prípravky na prípravu nealkoholických nápojov; prášky a iné prípravky na
prípravu šumivých nápojov; príchuti na výrobu
nápojov; prípravky na výrobu nápojov obsahujúcich dietetické, výživové, posilňujúce a podporné
doplnky.

(540)

(731) RACIO, s. r. o., Národních hrdinů 22, 690 02
Břeclav, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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125-2006
23.1.2006
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, plastové fólie na balenie,
vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
33 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry,
brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výs-tav
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, obchodné alebo podnikateľské
informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie tovaru.

(540) UMENIE UKRYTÉ VO VÍNE
(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)

126-2006
23.1.2006
16, 32, 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
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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, plastové fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
32 - Nealkoholické nápoje, nealkoholické výťažky z ovocia, príchuti na výrobu nápojov, sirupy
na výrobu nápojov, stolové vody, vody ako nápoje, ovocné šťavy; prášky na prípravu šumivých
nápojov.
33 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry,
brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výs-tav
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, obchodné alebo podnikateľské
informácie, komerčné informačné kancelárie,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie tovaru.

(540)

VITAJTE V LEPŠEJ
SPOLOČNOSTI

(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)

183-2006
1.2.2006
35
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti predaja vína;
veľkoobchodná činnosť v oblasti predaja vína.

(540)

(591) svetlozelená, vojenská zelená
(731) VÍNO EZA TREND, s. r. o., Bartókova 2, 811 02
Bratislava, SK;

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

184-2006
1.2.2006
6, 35
6 - Kovový spojovací materiál do dreva a iných
materiálov, zámočnícke výrobky, kovové nity
všetkých druhov, kovový kotviaci a upevňovací
materiál, drobný železiarsky materiál.
35 - Sprostredkovanie obchodu, sprostredkovanie
v oblasti nákupu a predaja, najmä klincov, skrutiek, kovových stavebných materiálov, najmä kotiev (dynamických a statických), príchytiek (fasádnych, špeciálnych a obyčajných), nitov, skrutiek, spiniek, klincov, klinčekov, vrtákov, kovových hákov, špeciálnych konštrukcií na prichytávanie a ukotvenie, výrobkov z kovu, zámočníckych výrobkov, nastreľovacích klincov a iných
upevňovacích a spojovacích materiálov.

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

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

207-2006
2.2.2006
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, plastové fólie na balenie,
vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
33 - Víno, brandy, vínne destiláty.
35 - Sprostredkovanie obchodu s vínom a vínnymi destilátmi, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s vínom a vínnymi destilátmi; 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, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom
kancelárskych strojov a zariadení, marketingové
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publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných
textov, vydávanie reklamných alebo náborových
textov; obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom
kancelárskych strojov a zariadení, marketingové
štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek), na reklamné účely a podporu predaja, prevádzanie tovaru.

štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek), na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru.
(540)

(540)

(591) tmavohnedá,čierna, žltá, béžová, červená, zelená,
modrá, biela, hnedá
(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)

208-2006
2.2.2006
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, plastové fólie na balenie,
vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
33 - Vína, brandy, vínne destiláty.
35 - Sprostredkovanie obchodu s vínom a vínnymi destilátmi, reklamná činnosť, maloobchodná
činnosť s vínom a vínnymi destilátmi; 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

(591) čierna, žltá, béžová, biela, zelená, modrá, hnedá,
zelená
(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)

350-2006
21.2.2006
9, 16, 35, 37, 38, 42, 45
9 - Telefónne zariadenia; 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 uvedené v tejto triede; poplašné zariadenia; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie štatistických údajov a informácií; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií a procesov; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie
signalizácie; koncové telekomunikačné zariadenia; 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, telekomunikačné prístroje a zariadenia; vysielacie
zariadenia; prepájacie alebo smerovacie zariadenia; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu;
zariadenia na sprostredkovanie prenosu dát;
magnetické nosiče údajov; počítačový soft-vér;
počítače, telefónne prístroje, telefónne ústred-ne,
kopírovacie stroje.
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16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku uvedené v tejto triede,
kancelárska technika, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto triede,
kopírovacie zariadenia kancelárske; písacie stroje.
35 - Maloobchodná činnosť v oblasti elektrotechnického a energetického priemyslu, strojárskeho
priemyslu, stavebného priemyslu, drevospracujúceho priemyslu, chemického priemyslu, obuvníckeho priemyslu, textilného priemyslu a sklárskeho priemyslu, so zabezpečovacou technikou a zabezpečovacími systémami na ochranu majetku
a osôb, s potravinárskymi výrobkami, s tabakovými výrobkami, s opravnými prostriedkami
a ich príslušenstvom, s kancelárskou a výpočtovou technikou, s elektrickými prístrojmi a zariadeniami, s televíznymi anténami, s rozhlasovými
anténami, so satelitnými zariadeniami, s elektronikou, s elektroinštalačným materiálom, s priemyselnou televíziou, s reprodukčnou technikou,
s telekomunikačnými zariadeniami, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, spracovanie dát; služby obchodnej správy na spracovanie predaja prostredníctvom internetu, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre
zákazníkov; obchodné informačné služby; poradenstvo v obchodnej činnosti súvisiacej s telekomunikáciami; predvádzanie služieb a výrobkov na reklamné účely a podporu predaja, vzťahy
s verejnosťou, reklama (on-line) na počítačovej
sieti, inzercia výrobkov a služieb, sprostredkovanie obchodných služieb; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklam-ných priestorov a plôch, prenájom reklamných materiálov,
zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, aranžovanie výkladov, analýzy
nákladov, inzertné činnosti, obchod-ný alebo podnikateľský prieskum, prenájom kancelárskych
strojov a zariadenia, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, odborné obchodné
poradenstvo, prieskum trhu, kopírovanie alebo
rozmnožovanie dokumentov, prieskum verejnej
mienky, sekretárske služby, účtovníctvo, vedenie
účtovných kníh, marketingové štúdie, dražby.
37 - Inštalácia, údržba a servis telekomunikačného, rádiokomunikačného a komunikačného vybavenia; zriaďovanie, výstavba a údržba telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení,
výstavba a údržba telekomunikačných a komunikačných sietí; poradenské a konzultačné služby
týkajúce sa uvedených služieb, inštalácia, servis
a údržba slaboprúdových rozvodov do 24 V,
inštalácia, údržba a servis analógových a digitálnych rádioreléových zariadení, inštalácia, údržba
a opravy kancelárskych a kopírovacích strojov
a zariadení, inštalácia, rekonštrukcia, údržba podzemných a nadzemných vedení JTS vrátane nadväzujúcich káblových vedení a súborov, inštalácia, údržba a opravy zabezpečovacích systémov
alebo poplachových systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi
vrátane systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a v jeho okolí, montáž, inštalácia, údržba a opravy

technického vybavenia alebo technických zariadení slúžiacich na ochranu majetku, objektov
a osôb, montáž, inštalácia, údržba a opravy trezorov, bezpečnostných zámkov, bezpečnostných
schránok, poplašných systémov proti vlámaniu,
elektrických strojov a prístrojov, telekomunikačných a rádiokomunikačných zariadení pre oblasť
ochrany majetku, objektov, osôb a pre bezpečnostné služby; čistenie exteriérov budov, čistenie
interiérov budov, demolácia budov, maliarske
práce, natieračské práce, inštalatérstvo.
38 - Telekomunikačné a komunikačné služby,
najmä služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, poskytované 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 zabezpečovania
nadväznosti vymedzenej časti verejnej telefónnej
siete na medzinárodnú telekomunikačnú sieť; príjem, vysielanie a prenos rozhlasových, televíznych ostatných komunikačných a telekomunikačných signálov a správ; komunikácia telefónna
a telegrafická, komunikácia prostredníctvom
optických káblov, počítačová komunikácia, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom modemov, prenájom telefónov, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom faxových prístrojov, prenájom zariadení na prenos informácií,
informačné kancelárie na poskytovanie informácií o uvedených službách; poskytovanie poradenstva o uvedených službách; poskytovanie prístupu on-line na účely vyhľadávania a obnovovania
informácií.
42 - Plánovanie a projektovanie telekomunikačných zariadení, návrh telekomunikačných, dátových a multimediálnych sietí; poskytovanie
informácií týkajúcich sa počítačov a vybavenia
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;
hosťovanie na počítačových stránkach (WEB);
tvorba špeciálnych softvérov pre služby zaisťovania bezpečnosti a ochrany informácií pred zneužitím, vývoj zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich
sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte
a jeho okolí; meranie podzemných a nadzemných
vedení JTS vrátane nadväzujúcich káblových vedení a súborov; projektovanie a vyhotovovanie
plánov ochrany objektov.
45 - Poradenstvo v oblasti bezpečnosti a bezpečnostných služieb, sledovanie alarmov proti krádeži; prevádzkovanie zabezpečovacích systémov,
poplachových systémov, ústrední zabezpečovacej
signalizácie a iných poplašných systémov a zariadení slúžiacich na ochranu a stráženie majetku, objektov a osôb.
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štatistických údajov a informácií; 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; softvér, nahrané operačné programy.
35 - Nákup a predaj elektrickej energie a tepla; konzultácie a poradenstvo obchodné v oblasti elektroenergetiky; obchodná činnosť prostredníctvom
internetu.
36 - Služby v oblasti nehnuteľností, sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností;
prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností.
37 - Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení a prístrojov; oprava elektromerov, zváracích
transformátorov, rotačných strojov a asynchrónnych motorov; inštalácia a údržba elektrických
rozvodov; murárske a natieračské práce súvisiace
s energetickými zariadeniami.
40 - Výroba elektrickej energie a tepelnej energie; poskytovanie odborných konzultácií a poradenstva v oblasti výroby energie; poskytovanie
informácií v oblasti výroby energie.
42 - Projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií, revízia elektrických zariadení.

(540)

(731) TAKT el s. r. o., Račianska 71, 832 59 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

(540)

357-2006
22.2.2006
7, 9, 35, 36, 37, 40, 42
7 - Strojové a konštrukčné časti energetických zariadení vrátane špeciálnych pomocných zariadení.
9 - Prístroje a nástroje elektrické, signalizačné,
kontrolné, dozorné, záchranné; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie
štatistických údajov a informácií; 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; softvér, nahrané operačné programy.
35 - Nákup a predaj elektrickej energie a tepla; konzultácie a poradenstvo obchodné v oblasti elektroenergetiky; obchodná činnosť prostredníctvom
internetu.
36 - Služby v oblasti nehnuteľností, sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností;
prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností.
37 - Montáž, údržba a opravy elektrických zariadení a prístrojov; oprava elektromerov, zváracích
transformátorov, rotačných strojov a asynchrónnych motorov; inštalácia a údržba elektrických
rozvodov; murárske a natieračské práce súvisiace
s energetickými zariadeniami.
40 - Výroba elektrickej energie a tepelnej energie; poskytovanie odborných konzultácií a poradenstva v oblasti výroby energie; poskytovanie
informácií v oblasti výroby energie.
42 - Projektovanie elektrorozvodných sietí, transformovní, rozvodní, priemyselných a slaboprúdových elektroinštalácií, revízia elektrických zariadení.

Československá energetická
spoločnosť a.s.

(731) Československá energetická spoločnosť a. s.,
Obchodná 5/9, 078 01 Sečovce, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

358-2006
22.2.2006
7, 9, 35, 36, 37, 40, 42
7 - Strojové a konštrukčné časti energetických zariadení vrátane špeciálnych pomocných zariadení.
9 - Prístroje a nástroje elektrické, signalizačné,
kontrolné, dozorné, záchranné; elektrické a elektronické zariadenia na výpočet a odovzdávanie
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(540)

(731) Československá energetická spoločnosť a. s.,
Obchodná 5/9, 078 01 Sečovce, SK;

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

406-2006
2.3.2006
16, 41, 42
16 - Blahoprajné pohľadnice, brožované knihy,
brožúry, časopisy (periodiká), formuláre, fotografie, grafické reprodukcie, grafiky, kalendáre,
katalógy, knihy, lístky, litografie, noviny, obrazy,
oznámenia (papiernický tovar), periodiká, plagáty, pohľadnice, tlačivá, tlačoviny, trhacie kalendáre, umelecké litografie.
41 - Prenájom dekorácií, prenájom divadelných dekorácií, divadelné predstavenia, služby v oblasti
estrád, filmová tvorba, prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva, filmové štúdiá, prenájom filmov, fotografovanie, výchovno-zábavné klubové služby, koncertné siene, sály, služby
nahrávacích štúdií, nahrávanie videopások, nočné
kluby, obveselenie, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie športových súťaží, organizovanie súťaží krásy, organizovanie súťaží vedomostných
alebo zábavných, poskytovanie elektronických
publikácií on-line, požičiavanie filmov, požičiavanie videopások, predstavenia (organizačno-manažérske služby), výroba divadelných alebo iných
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predstavení, prenájom audionahrávok, prenájom
dekorácií, prenájom divadelných dekorácií, prenájom kinematografických filmov, prevádzkovanie karaoke, prevádzkovanie kinosál, výroba rozhlasových a televíznych programov, filmové štúdia, televízna zábava, televízne prijímače, výroba
televíznych programov, titulky, tvorba videofilmov, umelecké módne agentúry, organizovanie
a plánovanie večierkov, videopásky, rezervácia
vstupeniek, výroba divadelných alebo iných predstavení, výroba rozhlasových a televíznych programov, výroba (tvorba) videofilmov, zábava, pobavenie, živé predstavenie, zvukové a nahrávacie
zariadenia.
42 - Spravovanie autorských práv.

(540) Bez obáv, prosím...
(731) Biermann Rudolf, JUDr., Bullová 17, 841 01 Bratislava, SK;

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

427-2006
3.3.2006
33, 35
33 - Vína všetkých druhov vrátane sýtených vín
(šumivého vína); vodnár (víno).
35 - Maloobchodné služby s vínom.

(540)

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

(540) Vláran
(731) Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná 18, 914 41 Nemšová, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

434-2006
6.3.2006
30
30 - Müsli - extrudované výrobky rôzneho zloženia, tvarov a príchutí.

(540) Vlárka
(731) Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná 18, 914 41 Nemšová, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

435-2006
6.3.2006
30
30 - Müsli - cereálne tyčinky rôznych príchutí.

(540) fan
(731) Poľnohospodárske družstvo Vlára Nemšová, Družstevná 18, 914 41 Nemšová, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(591) modrá, zlatá, zelená
(731) Ing. Vladimír Valenta - GARDEN SERVICE, Belinského 12, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

433-2006
6.3.2006
30
30 - Müsli - extrudované krehké chlebíky rôzneho zloženia a príchuti.

428-2006
3.3.2006
33, 35
33 - Vína všetkých druhov vrátane sýtených vín
(šumivého vína); vodnár (víno).
35 - Maloobchodné služby s vínom.

(540)

464-2006
10.3.2006
16, 35, 39, 41
16 - Tlačoviny, časopisy, noviny, knihy, kalendáre, periodiká, tlačivá, formuláre, fotografie, publikácie.
35 - On-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, prenájom reklamných priestorov,
rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom,
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, príprava inzertných stĺpcov, uverejňovanie
reklamných textov, zabezpečovanie novinového
predplatného.
39 - Doručovanie novín a časopisov.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží, vydávanie kníh, digitálna tvorba obrazov
na výstupných zariadeniach, vydávanie textov
s výnimkou reklamných alebo náborových, fotografická reportáž, vydávanie on-line kníh a časopisov v elektronickej forme, zverejňovanie textov
okrem reklamných.

(540) KRONIKA ŠPORTU
(731) ŠPORT PRESS, s. r. o., Ilkovičova 34, 841 04
Bratislava, SK;
(740) Blaha Anton, JUDr., Bratislava, SK;
(591) modrá, zlatá, červená
(731) Ing. Vladimír Valenta - GARDEN SERVICE, Belinského 12, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

497-2006
14.3.2006
35, 36, 37, 42
35 - Kúpa tovaru na vybavenie interiérov, exteriérov svietidlami, osvetľovacou technikou, elektroinštalačným tovarom a náradím na účely jeho
predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
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v rozsahu voľnej živnosti; kúpa tovaru na vybavenie interiérov, exteriérov svietidlami, osvetľovacou technikou, elektroinštalačným tovarom
a náradím na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu
voľnej živnosti; administratívna činnosť súvisiaca so zásielkovým predajom; reklamná a propagačná činnosť; prieskum trhu a verejnej mienky.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja pozemkov, predaja bytov a nebytových priestorov, obchodných priestorov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti predaja nehnuteľností.
37 - Sprostredkovateľská činnosť pri výstavbe.
42 - Poradenská činnosť v oblasti vybavenia interiérov a exteriérov osvetľovacou technikou a doplnkovým tovarom v rozsahu voľnej živnosti.
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12 - Dvojkolesové ručné vozíky; dvojkolesové
vozíky; vozíky na manipuláciu s tovarom; vozíky
(vidlicové stohovacie alebo nakladacie); vyklápacie vozíky; zdvižné vozíky.
16 - Tlačivá; brožúry; časopisy (periodiká); propagačné a informačné materiály patriace do tejto
triedy.
35 - Reklama; reklama (on-line) na počítačovej
komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); televízna reklama; zásobovacie
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb
pre iné podniky); organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zbieranie
údajov do počítačových databáz.

(540)
(540)
(731) BK LIGHTING, Žilinská cesta 126/5099, 921 01
Piešťany, SK;
(740) Smiešny Ján, Ing., Banská Bystrica-Šalková, SK;

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

641-2006
3.4.2006
7, 8, 12, 16, 35
7 - Zdvíhacie zariadenia; zdvíhadlá, elevátory;
zdviháky (stroje).
8 - Zdviháky (ručné); zdviháky (ručné, závitové).
12 - Dvojkolesové ručné vozíky; dvojkolesové
vozíky; vozíky na manipuláciu s tovarom; vozíky
(vidlicové stohovacie alebo nakladacie); vyklápacie vozíky; zdvižné vozíky.
16 - Tlačivá; brožúry; časopisy (periodiká); propagačné a informačné materiály patriace do tejto
triedy.
35 - Reklama; reklama (on-line) na počítačovej
komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); televízna reklama; zásobovacie
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb
pre iné podniky); organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zbieranie
údajov do počítačových databáz.

(591) modrá, žltá
(731) KM LOGISTIC, s. r. o., Matúškovská cesta 1413,
924 01 Galanta, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

643-2006
3.4.2006
7, 8, 12, 16, 35
7 - Zdvíhacie zariadenia; zdvíhadlá, elevátory;
zdviháky (stroje).
8 - Zdviháky (ručné); zdviháky (ručné, závitové).
12 - Dvojkolesové ručné vozíky; dvojkolesové
vozíky; vozíky na manipuláciu s tovarom; vozíky
(vidlicové stohovacie alebo nakladacie); vyklápacie vozíky; zdvižné vozíky.
16 - Tlačivá; brožúry; časopisy (periodiká); propagačné a informačné materiály patriace do tejto
triedy.
35 - Reklama; reklama (on-line) na počítačovej
komunikačnej sieti; vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov; rozširovanie reklamných
alebo inzertných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty,
tlačivá, vzorky); televízna reklama; zásobovacie
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb
pre iné podniky); organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; zbieranie
údajov do počítačových databáz.

(540)

(731) KM LOGISTIC, s. r. o., Matúškovská cesta 1413,
924 01 Galanta, SK;

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

642-2006
3.4.2006
7, 8, 12, 16, 35
7 - Zdvíhacie zariadenia; zdvíhadlá, elevátory;
zdviháky (stroje).
8 - Zdviháky (ručné); zdviháky (ručné, závitové).

(731) KM LOGISTIC, s. r. o., Matúškovská cesta 1413,
924 01 Galanta, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

655-2006
5.4.2006
16, 35, 36, 39, 43
16 - Adresné štítky do adresovacích strojov, albumy, atramentová tyčinka, architektonické modely, atlasy, baliaci papier, blahoprajné pohľadnice,
brožované knihy, brožúry, brožúrky, bublinové
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obaly z plastických materiálov (na balenie), ceruzky, cestovné poriadky (vytlačené), časopisy,
dátumové pečiatky, dierovačky, drevitý papier,
držiaky na kriedu, držiaky na písacie potreby,
etikety s výnimkou textilných, farebné pásky, figuríny z papierovej drviny, papierové filtre na
kávu, filtračný papier, fólie z regenerovanej celulózy na balenie, formuláre, fotografie, fotomontáže, frankovacie stroje, glóbusy (zemské), grafiky,
grafické znaky, grafické zobrazenie, grafiky,
gumené pásky na kancelárske účely, gumičky
(kancelárska potreba), kalamár, kalendáre, kancelárske dierkovače, kartón, kartotékové lístky,
katalógy, knihárske nite, knihy, komiksy, korekčný atrament, škatule na klobúky z lepenky,
krividlá, kvetináče (ozdobné) z papiera, lepenka,
lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové
alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne
(papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske
účely a použitie v domácnosti, lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť, leporelá, listový papier, mapy, mramorovacie hrebene (potreby pre
umelcov), nádobka na atrament, nálepky, lepiace
štítky, násadky na perá, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obežníky, obrazy, obrusy (papierové), otvárače na listy (kancelárske pomôcky), obrúsky (papierové prestieranie), olejotlače, oznámenie (papiernický tovar),
pásky (papierové), papier do registračných strojov, papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný), papiernický tovar, papierové darčeky, papierová kaša (drvina), papierové podložky
pod poháre, perá na tabule (nie elektrické), periodické a neperiodické publikácie, pásky do písacích strojov, pásky do tlačiarní k počítačom,
pastelky, pauzovací papier, pečate, pečatné vosky, pečiatky, plagáty, peračníky, pijavý papier,
písacie stroje (elektrické aj neelektrické), plátno
(gumené), plastické hmoty na modelovanie, perá
(kancelárske potreby), písacie perá (hroty na ne)
zo zlata, plniace perá, počítačové programy (papierové pásky a štítky), podložky (písacie), podložky na stôl (papierové), podnosy na listy, podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincí, podušky, pohľadnice, polygrafické písmo, potreby (písacie), pravítka (uholníky, príložníky), predmety
z kartónu, priesvitný papier, príložníky, prikrývky na stôl (papierové), príručky, prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo lepenky, puzdrá
na perá, puzdrá na šablóny a formy, puzdrá na
šekové knižky, puzdrá na pečiatky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie grafické, rezačky na papier, ročenky, ručné
prístroje na etiketovanie, uteráky (papierové), rysovacie dosky, rysovacie potreby a súpravy, skicáre, spinky papierové, spisové obaly (poriadacie), spony (perové), stojany na fotografie, stojany na pečiatky, stolové prestieranie z papiera,
strieborný papier, stroje na lepenie obálok, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá elektrické aj neelektrické), svietivý papier, šablóny, školské potreby, školská tabuľa, škrabky na kancelárske účely, štetce, tabule na zapichovanie oznamov, tabuľky (papierové alebo kartónové), tlačené časové plány a harmonogramy, tlačené reklamné materiály, tlačiace pásy s výnimkou textilných,

tlačiarenský lis, tlačiarničky prenosné (kancelárska pomôcka), tlačivá, tlačové písmo, tlačoviny,
uhlový kopírovací papier, umelecké litografie,
plastové fólie na balenie, útržkové bloky, väzby
na knihy, vlajky (papierové), vrecká z papiera
alebo plastických materiálov, vzory na kopírovanie, vzory na výrobu odevov, záložky, stužky do
kníh, zotierače tabúľ (špongie), zošity, zošívačky
(kancelárske pomôcky), zoznamy.
35 - Administratívne služby; agentúry (reklamné); analýzy nákladov; automatizované spracovanie dát, dekorácia a aranžovanie výkladov; distribúcia vzoriek; dražby; hotely (spracovanie),
komerčné informačné kancelárie; kopírovanie
alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov atď.;
marketing; marketingové štúdie; obchodné alebo
podnikateľské informácie, obchodný manažment;
obchodný manažment v oblasti umenia; obchodný a podnikateľský prieskum; oceňovanie a odhady v oblasti podnikania; odkazovacie telefónne
služby; organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; predvádzanie tovaru; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
organizovanie reklamných hier na propagáciu
predaja; overovanie obchodných transakcií; ponuka, sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom katalógu, uverejňovanie reklamných textov; zbieranie údajov do počítačových databáz;
podpora predaja (pre tretie osoby); podniky (služby poskytované v súvislosti so sťahovaním); pomoc pri podnikaní, podnikateľské obchodné
informácie; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poradenstvo v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; poradenstvo a manažment pre podniky; poradenské služby v podnikovom manažmente pri predaji tovarov a služieb; poskytovanie informácií a iných
informačných produktov reklamného charakteru;
služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok
a podnikov; prenájom reklamných priestorov;
prenájom reklamných plôch; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách;
prieskum trhu; predpovede (hospodárske alebo
ekonomické); prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných informačných a komunikačných miest; príprava inzertných stĺpcov; reklamná a inzertná
činnosť prostredníctvom telefónnej dátovej alebo
informačnej siete; reklama, reklama (on-line) na
počítačovej komunikačnej sieti; riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov; reklamné
zásielkové služby; rozhlasová reklama; reprografia dokumentov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzory); rozširovanie reklamných alebo inzertných
oznamov; spracovanie textov; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; sprostredkovateľne práce; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vylepovanie plagátov;
účtovníctvo; uverejňovanie reklamných textov;
vydávanie reklamných alebo náborových textov;
vedenie kartoték v počítači, podpora predaja (pre
tretie osoby); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inšti-
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túciami a spoločenským prostredím); zabezpečovanie obchodných transakcií (pre tretie osoby);
zabezpečovanie predplatného; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach; sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 35.
36 - Realitná kancelária; kancelária zaoberajúca
sa inkasovaním pohľadávok; sprostredkovanie
nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; prenájom fariem; vyberanie nájomného; správcovstvo; správa nehnuteľností; sprostredkovanie nehnuteľností; vedenie nájomných
bytov; ubytovacie kancelárie; prenájom izieb
a bytov; organizovanie dobročinných zbierok;
kapitálové investície; garancie, záruky, kaucie;
sprostredkovanie záruk; klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné
platenie); úschovné služby, úschova v bezpečnostných schránkach; úschova cenností; pôžičky
(financovanie); daňové odhady (služby); finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľností); oceňovanie starožitností;
konateľstvo, zastupiteľstvo; sprostredkovanie poistenia; služby v oblasti finančníctva; finančné
riadenie; záručné pôžičky; hypotéky, poskytovanie pôžičiek; finančné analýzy; finančné poradenstvo; konzultačné služby v oblasti financií;
elektronický prevod kapitálu; platobné prevody
vykonávané elektronicky; finančné informácie;
finančné maklérstvo; portfólio finančného manažmentu; operačný lízing; zmenárenské služby;
faktoring a forfajting.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku; sprostredkovanie prepravy; skladovanie; prenájom skladov;
prenájom garáží; prenájom miesta na parkovanie;
služby parkovania automobilov; prenájom motorových vozidiel, skútrov, štvorkoliek a motokár,
prenájom automobilov; balenie tovaru, dovoz,
doprava, doručovanie tovaru; preprava nábytku;
prepravné služby; dočasné uskladnenie a dodávanie nábytku, zariadenia, interiérového dekoračného tovaru pre dom a rodinu a súvisiacich
výrobkov; sprostredkovanie autobusovej, lodnej,
vzdušnej, námornej a železničnej dopravy; preprava turistov.
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 (prechodné ubytovanie, hotely, penzióny);
sprostredkovanie hotelierskych služieb; zaobstarávanie ubytovania a stravovania v hoteloch,
penziónoch, turistických a prázdninových táboroch, ubytovniach, na farmách a rekreačných zariadeniach.
(540)

(591) tmavá červená, sivá, biela
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(731) Realitná kancelária RED, s. r. o., ul. V. Tvrdého 777/12, 010 02 Žilina, SK;
(740) Čížová Zuzana, JUDr., Bánovce nad Bebravou, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

656-2006
5.4.2006
19
19 - Nekovové stavebné materiály, cement, najmä cementy určené na špeciálne použitie.

(540)

(731) Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63
Ladce, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

657-2006
5.4.2006
19
19 - Nekovové stavebné materiály, cement, najmä cement s dlhodobým nárastom pevnosti a vysokou chemickou odolnosťou.

(540)

(731) Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63
Ladce, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

658-2006
5.4.2006
19
19 - Nekovové stavebné materiály, cement, najmä cement s pomalým nárastom hydratačného
tepla a s vysokou chemickou odolnosťou určený
na výstavbu skládok odpadov, na podkladové
vrstvy ciest a na spevnenie svahov a parkovacích
plôch.

(540)

(731) Považská cementáreň, a. s., J. Kráľa, 018 63
Ladce, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

660-2006
5.4.2006
35, 37, 38
35 - Poskytovanie obchodných a podnikateľských
informácií, vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty tlačivá, vzorky).
37 - Inštalácia a opravy poplašných systémov
proti vlámaniu.
38 - Komunikácia v oblasti prenosu dát prostredníctvom GSM siete a mobilných telefónov, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných
sietí.
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(540)

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

(591) čierna, modrá, zelená
(731) ZADAKO, spol. s r. o., Veternicová 17, 841 05
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

670-2006
6.4.2006
9, 35, 36, 38, 39, 42
9 - Pamäte počítačov; nahrané počítačové programy; počítačový softvér; monitorovacie počítačové programy; počítačové programy (s možnosťou stiahnutia); hardvér; softvér.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií; analýza nákladov; štatistické informácie; podnikové poradenstvo a obchodný manažment; poradenstvo pri vedení podnikov; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný prieskum; poradenstvo v obchodnej činnosti; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; odborné obchodné poradenstvo; hospodárske alebo ekonomické prognózy;
obchodné alebo podnikateľské informácie; odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov); spracovanie textov; zbieranie údajov
do počítačových databáz; systematizácia informácií do počítačových databáz; dodávateľské
služby (nákup výrobkov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie dát v počítačových súboroch
(pre tretie osoby), činnosť organizačných a ekonomických poradcov; automatizované spracovanie dát.
36 - Finančné služby; finančné analýzy; finančné
konzultačné služby; finančné informácie, získavanie informácií pre potreby bankových domov
(pomocné bankové služby).
38 - Počítačová komunikácia; prenos správ a obrázkov pomocou počítačov; informácie o telekomunikáciách.
39 - Skladovanie elektronicky uložených dát alebo dokumentov.
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru;
aktualizácia počítačových programov; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačového softvéru; regenerácia počítačových dát; údržba počítačových programov; počítačové systémové analýzy; tvorba počítačových
systémov; kopírovanie počítačových programov;
prenos dát alebo dokumentov z fyzických nosičov na elektronické; inštalácia počítačových
programov, prevod (konverzia) dát a počítačových programov (nie fyzických), poskytovanie
softvéru a poradenstva v oblasti hardvéru a softvéru.

(540)

(731) SID Slovensko, a. s., Panenská 7, 811 03 Bratislava, SK;

803-2006
28.4.2006
9, 16, 36, 38, 42, 44
9 - Informácie a dáta v elektronickej podobe na
nosičoch zaradených v triede 9.
16 - Informácie a dáta na nosičoch zaradených
v triede 16; tlačoviny, informačné brožúry a letáky, formuláre a tlačivá.
36 - Služby v oblasti finančných nástrojov, finančné analýzy, manažérske služby a maklérske
služby v oblasti peňažníctva, poistenia a zaistenia
majetku; poisťovacie služby; poskytovanie verejného zdravotného poistenia poistencom; poskytovanie ďalšieho zmluvného zdravotného poistenia a pripoistenia výdavkov zdravotnej starostlivosti prekračujúcej rámec zdravotnej starostlivosti úplne alebo čiastočne hradenej verejným zdravotným poistením, pre okruh poistencov vopred určený v zdravotnom poistnom pláne;
výber poistného na zdravotné poistenie a kontrola tohto výberu; úhrada nákladov za zdravotnú
starostlivosť hradenú z verejného zdravotného
poistenia poskytovanú zdravotníckymi zariadeniami na základe medzinárodných zmlúv; úhrada
nákladov za starostlivosť plne alebo čiastočne
hradenú zdravotným poistením, ktorá bola poskytnutá zdravotníckymi zariadeniami a platby
iným zdravotným poisťovniam alebo iným subjektom na základe zmlúv o finančnom vysporiadaní platieb za zdravotné služby poskytnuté poistencom zdravotnej poisťovne Union; uplatňovanie nároku na úhradu za zdravotnú starostlivosť a
služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti; sprostredkovanie úhrad za výkony
zdravotníckej
preventívnej
starostlivosti
a špecifickej zdravotníckej starostlivosti zamestnancom, u ktorých charakter vykonávanej práce
vyžaduje zvýšenú zdravotnú starostlivosť; poskytovanie príspevkov na úhradu zdravotnej starostlivosti; prerozdeľovanie poistného; uplatňovanie
nároku na poistenie; vedenie zoznamu poistencov, vydávanie preukazov poistencov verejného
zdravotného poistenia; vydávanie európskych preukazov zdravotného poistenia; poskytovanie informácií iným zdravotným poisťovniam, poskytovanie informácií z oblasti poisťovníctva a finančných služieb prostredníctvom informačných
médií a dátových nosičov všetkých druhov; poradenská činnosť a konzultácie v oblasti poisťovníctva a finančných služieb; vymáhanie pohľadávok na poistnom; správa nehnuteľného majetku, správa peňažných aktív; finančné služby
vrátane poskytovania nadštandardných produktov v oblasti poistenia, ako aj služby poskytované
elektronicky a prostredníctvom telefónu; sprostredkovanie v oblasti poisťovníctva a finančných
služieb; peňažné poistenie najmä v oblasti úrazového poistenia, poistenia škôd na prepravovaných veciach, batožine a inom majetku, poistenia
škôd na majetku spôsobených požiarom, výbuchom, akýmkoľvek prírodným živlom, pádom
lietadla alebo iným spôsobom, zodpovednosti za
škodu vyplývajúcej z vlastníctva alebo použitia
pozemného motorového dopravného prostriedku
vrátane zodpovednosti dopravcu, všeobecného
poistenia za škodu aj zodpovednosti za škody na
životnom prostredí a/alebo rôznych finančných
strát, pomoci osobám v núdzi počas cestovania
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alebo pobytu mimo miesta trvalého bydliska; prenájom bytových a nebytových priestorov súvisiaci s poisťovacou činnosťou; funkcia správcu majetkových účastí v dcérskych a iných spoločnostiach; vyšetrovanie poistných udalostí a likvidátorské služby; služby osobných finančných a poisťovacích poradcov; služby v oblasti podpory
a rozvoja poisťovníctva, akékoľvek konzultačné
služby v oblasti financií, poistenia a úverovania.
38 - Poskytovanie, rozširovanie a výmena informácií prostredníctvom globálnych telekomunikačných sietí a internetu, rozširovanie a výmena
informácií prostredníctvom počítačovej siete, počítačová komunikácia, poskytovanie služieb prostredníctvom elektronických médií, rozširovanie
informácií formou webových stránok a rozširovanie elektronických tlačovín; prevádzkovanie
nepretržitej infolinky; informačná kancelária;
rozširovanie informácií prostredníctvom televízneho a rozhlasového vysielania.
42 - Služba v oblasti vývoja a výskumu nových finančných a poisťovacích nástrojov, právne služby.
44 - Zdravotná starostlivosť a kontrola využívania alebo poskytovania zdravotnej starostlivosti
plne alebo čiastočne hradenej zdravotným poistením v jej objeme a kvalite vrátane dodržiavania
cien zmluvnými zdravotníckymi zariadeniami
a poistencami, požičiavanie a prenájom prostredníctvom prostriedkov zdravotníckej techniky poistencom na základe indikácie ošetrujúceho lekára v súlade so zoznamom liekov a prostriedkov
zdravotníckej techniky vrátane vedenia príslušnej
evidencie; zaraďovanie poistencov na dispenzarizáciu na základe návrhu lekára; analýza predpisovania liekov.
(540)

(591) čierna, zelená
(731) Union zdravotná poisťovňa, a. s., Bajkalská 29/A,
821 08 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

805-2006
21.4.2006
9
9 - Zvukové nahrávky; videokazety; videopásky;
zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; pásky na zvukové nahrávanie; optické kompaktné
disky; optické nosiče údajov; kompaktné disky;
magnetické nosiče údajov; optické disky; reproduktory, amplióny; karty pamäťové a mikroprocesorové; zvukové nahrávacie zariadenia; audioa videoprijímače; prehrávače kompaktných diskov.

(540)

(731) DATRAM SK spol. s r. o., Priemyselná 2, 917 01
Trnava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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808-2006
28.4.2006
16, 29, 30, 35, 39, 43
16 - Firemné listiny, papierové propagačné materiály, letáky, prospekty, tlačivá a kancelárske potreby s výnimkou nábytku uvedené v tejto triede,
kancelárska technika, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v tejto triede.
29 - Mlieko a mliečne výrobky, rybie plátky, sardinky, výrobky z rýb a morských živočíchov,
konzervované ryby a morské živočíchy, rybacie
šaláty, ovocné šaláty a zeleninové šaláty, mäsové
výrobky, hydinové výrobky a výrobky zo zveriny, konzervované, sušené a tepelne spracované
ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, jedlé
oleje a tuky; ovocné a zeleninové šaláty.
30 - Chuťové prísady na zjemnenie mäsa pre
domácnosť, aromatické prípravky do potravín,
škrob ako potrava, pizza, bagety, chlieb, múčne
potraviny, potravinárska múka, pečivo, rožky,
jemné pečivo, krekery, slané pečivo a tyčinky,
cukrovinky, sladké pečivo a tyčinky, cukrovinky
na zdobenie vianočných stromčekov, arašidové
a mandľové cukrovinky, torty, jedlé ozdoby na
torty, jedlé ozdoby na zákusky, perníky a medovníky, zákusky a koláče, cukríky, karamelky,
pastilky, mentolové cukríky, príchuti do koláčov
a zákuskov s výnimkou éterických olejov, mrazené krémy, čokoláda, čokoládové nápoje, mliečne čokoládové nápoje, káva, káva nepražená,
mliečne kávové nápoje, kakao, kakaové nápoje,
mliečne kakaové nápoje, cestá na koláče, lístkové
cesto, maslové, tukové cesto, slané pečivo, krekery, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, cestoviny; paradajková omáčka, majonéza, šalátové dresingy.
35 - Maloobchodné služby v oblasti potravinárstva, poľnohospodárskych produktov, alkoholických a nealkoholických nápojov, tabakových výrobkov, ovocia, zeleniny, oblasti papiera a papiernických výrobkov, kancelárskych potrieb,
s potravinami rastlinného aj živočíšneho pôvodu,
so zeleninou a inými záhradnými produktmi,
určenými na spotrebu alebo konzervovanie, s plodinami neupravenými nijakým spôsobom na priamu spotrebu, s prípravkami na čistenie, s toaletnými prípravkami; pomoc pri riadení obchodnej
činnosti; obchodné franchisingové služby; obchodné poradenské služby; obchodné informácie, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, odborné obchodné
poradenstvo, prieskum trhu, sekretárske služby,
účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, analýzy nákladov; reklama, reklamné agentúry, rozširovanie
reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, propagačné služby,
predvádzanie tovaru, inzertné činnosti, distribúcia brožúr a prospektov; prenájom kancelárskych
strojov a zariadení, aranžovanie výkladov; organizovanie, vykonávanie a riadenie predajných
a propagačných motivačných akcií.
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39 - Balenie tovarov, nákladná a kamiónová doprava (špedícia), automobilová preprava, kuriérske služby, skladovanie, osobná doprava, prepravné služby, doručovanie tovaru, sprostredkovanie prepravy, sprevádzanie turistov; expresná
doprava, zasielanie a dodávka baleného alebo
nebaleného jedla a potravinárskych výrobkov;
služby v oblasti zásobovania potravinárskymi výrobkami.
43 - Reštaurácie, reštauračné a gastronomické
služby, kaviarne, pivárne, vinárne, jedálne, závodné jedálne, samoobslužné reštaurácie, zariadenia rýchleho občerstvenia, pohostinstvá, bary,
bufety, bistrá, verejné stravovanie, hotelierske
služby, motelové služby, penzióny a ubytovacie
služby s možnosťami stravovania; príprava a donáška jedál a nápojov na objednávku do domu
a na spoločenské podujatia, na recepcie a oslavy;
služby v oblasti poskytovania jedál objednaných
prostredníctvom interaktívnych komunikačných
sietí; informácie a poradenské služby týkajúce sa
hotelierskych služieb, reštauračných služieb, gastronomických služieb a prechodného ubytovania.

(540)

(731) LEOPARDEE SLOVENSKO s. r. o., Hroncova 5,
040 01 Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

809-2006
28.4.2006
5, 31, 35
5 - Zverolekárske prípravky, chemické prípravky
na zverolekárske účely, biologické prípravky na
zverolekárske účely, enzymatické prípravky na
zverolekárske účely, aminokyseliny na zverolekárske účely.
31 - Krmivo.
35 - Reklama, maloobchodná činnosť s tovarmi
v triede 31 a v triede 5.

(540)

(591) zelená
(731) Bovit, s. r. o., Prešovská 66, 058 03 Poprad, SK;
(740) Beňo Jozef, JUDr., Poprad, SK;

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

(540)

810-2006
28.4.2006
5, 31, 35
5 - Zverolekárske prípravky, chemické prípravky
na zverolekárske účely, biologické prípravky na
zverolekárske účely, enzymatické prípravky na
zverolekárske účely, aminokyseliny na zverolekárske účely.
31 - Krmivo.
35 - Reklama, maloobchodná činnosť s tovarmi
v triede 31 a v triede 5.

MIKTEL

(731) Bovit, s. r. o., Prešovská 66, 058 03 Poprad, SK;
(740) Beňo Stanislav, JUDr., Poprad, SK;

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

818-2006
2.5.2006
43
43 - Reštauračné služby (strava); prechodné ubytovanie.

(540) Preš
(731) Baborovská Klára, Konkolyho 16, 841 04 Hurbanovo, SK;

(210) 826-2006
(220) 2.5.2006
8 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; pôdne hnojivá; chemické látky na konzervovanie potravín; rašelina a substráty na pestovanie kvetín,
drevín a zeleniny; lepidlá a spojivá používané v
priemysle.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;
kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; potravinárske
farbivá.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky,
éterické oleje, kozmetické prípravky, toaletné
prípravky, dezodoranty na osobnú potrebu; šampóny, kúpeľové peny, vlasové vodičky; farby na
vlasy, prípravky na čistenie zubov a ošetrenie
ústnej dutiny; dezinfekčné mydlá; čistiace prípravky.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu, tuhé palivá; sviečky, knôty.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; čaje s liečivými účinkami, vitamínové a minerálne prípravky,
náplasti, obväzový materiál; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie hmyzu a iných škodcov;
fungicídy, herbicídy, sanitárne prípravky na liečebné účely; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dezodoranty s výnimkou dezodorantov
na osobnú potrebu.
6 - Stavebný materiál z kovu; kovové ploty, dvere, kľučky, okná, brány, balkóny, žalúzie; kovové
lišty, kovový stavbársky materiál, káble a drôty
s výnimkou elektrických, z obyčajných kovov;
drobný železiarsky tovar, bezpečnostné schránky; kovové schránky, kovové tabuľky na poznávacie značky, iné výrobky z kovov, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach.
7 - Ručne ovládané prenosné elektrické nástroje
a náradie s výnimkou záhradných nástrojov a náradia; pumpy patriace do tejto triedy, elektrické
a elektromechanické prístroje pre domácnosť
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a nástroje poháňané elektrickými motormi, umývačky riadu, práčky, sušičky, vysávače, elektrické prístroje na sekanie, mletie, lisovanie, krájanie, elektrické nožnice; elektrické leštiče parkiet.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia na ručný pohon, nožiarsky tovar a príbory; britvy; žiletky;
holiace strojčeky; štípacie kliešte ako ručné nástroje; ručné kovové nástroje a na manikúru
a pedikúru, nožnice.
9 - Optické, meracie, vážiace, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie prístroje, 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; zariadenia na
zábavu prispôsobené na použitie s televíznym
prijímačom; tlačiarne, fotokopírovacie prístroje,
skenery, fotoaparáty, kamery, hasiace prístroje;
elektrické spájkovačky, tienidlá; elektrické žehličky.
10 - Ortopedické pomôcky, vystužené obväzy a bandáže, tlakomery, teplomery na lekárske účely.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie;
parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov;
zariadenia a prístroje na varenie, pečenie, chladenie a sušenie; vetracie, vodárenské a sanitárne
zariadenia; klimatizačné zariadenia; elektrické
a neelektrické zariadenia na vyhrievanie postelí,
termofóry, ohrievacie rošty; elektrické ohrievacie
podušky a prikrývky s výnimkou podušiek a prikrývok na lekárske účely; elektrické svetlá na
vianočné stromčeky.
12 - Vozidlá; bicykle a ich súčasti, pumpy patriace do tejto triedy, vozíky, autosedačky, autopaťahy, pneumatiky.
13 - Pyrotechnické prostriedky s výnimkou zábavnej pyrotechniky.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a iné
chronometre; šperky a bižutéria; nádoby z drahých kovov alebo potiahnutých drahými kovmi.
15 - Hudobné nástroje a prístroje.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky, fotografie,
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na
papier a na použitie v domácnosti; potreby pre
umelcov patriace do triedy 16; písacie stroje
a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; školské
potreby okrem prístrojov, plastikové fólie, obaly,
vrecúška a tašky ako obalové materiály alebo na
uloženie tovaru; papierové vrecká do vysávačov,
papierové obrúsky, obrusy, utierky, toaletný papier.
17 - Baliace, tesniace a izolačné materiály; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových; čalúnnické materiály a materiály na vypchávanie z gumy
alebo z plastov; kaučuk, guma, gutaperča, azbest
a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; kufre a cestovné
tašky; kabelky, nákupné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
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19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové dvere, okná, brány, balkóny, nekovové žalúzie, drevo ako polotovar, trámy, fošne a dosky; dyhy;
stavebné sklo; dlaždice a kachličky stavebné nekovové; parkety.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; kovový
a záhradný nábytok; matrace, podušky, paplóny;
papierové žalúzie; vešiaky a nekovové vešiačiky
a háčiky, výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia,
rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích
kostíc, mušlí, panciera korytnačky, jantáru, perleti, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a výrobkov z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; tabuľky na poznávacie značky s výnimkou kovových; poštové schránky s výnimkou
murovaných a kovových.
21 - Domáce a kuchynské drobné ručné nástroje
a náradie nezahrnuté v iných triedach, nádoby
používané v domácnosti okrem nádob z drahých
kovov alebo potiahnutých drahými kovmi; hrebene, špongie a handry; stojany na riad a nádoby,
kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky
a čistenie; oceľová vlna a drôtenky; výrobky zo
skla; porcelán a kameninové výrobky, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach; dentálne nite, zubné
kefky, toaletné pomôcky.
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, baldachýny, nepremokavé plachty, celtoviny, vrecia
a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
materiál na čalúnenie a vypchávanie okrem gumy
a plastov; surové textilné vlákna; markízy, motúzy a povrázky z prírodných alebo umelých textilných vlákien, papiera alebo plastov.
23 - Nite a priadze na textilné účely.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky, posteľná bielizeň, textilné obrúsky a obrúsky;
uteráky a utierky, kusový textil na používanie
v domácnosti, textilné tapety; pleteniny ako látky.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, ponožky
a pančuchy; pleteniny ako oblečenie.
26 - Čipky a výšivky; stuhy; stužky; gombíky,
háčiky a očká; zipsy; špendlíky a ihly; umelé kvety a rastliny.
27 - Koberce; predložky; rohože; rohožky; linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných; papierové tapety.
28 - Hry a hračky; hracie karty; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek; rybárske náčinie; biliardové a gulečníkové gule; vzpieracie
činky; golfové palice; golfové vaky s kolieskami
alebo bez koliesok; harpúny ako športové náradie; zariadenia na elektrické hry s výnimkou hier
využívajúcich televízne prijímače; chrániče na
lakte, kolená ako športové potreby; kolky, korčule; korčule kolieskové; lopty na hranie; lyže; obaly na lyže; lyže na surfovanie; lyžiarske viazanie;
karnevalové masky; plutvy na plávanie; petardy zábavná pyrotechnika; rakety - športové náradie;
skejtbordy; rozbušky - pyrotechnika ako hračky;
sánky; surfovacie dosky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky.
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30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, obilniny určené
na ľudskú spotrebu, chlieb, pekárske a cukrárske
výrobky, cukrovinky, zmrzliny; med, kvasnice,
prášky do pečiva; soľ; horčica; kečup, ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; zmesi korenín
a byliniek, kávové, kakaové a čokoládové nápoje.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; čerstvé ovocie a zelenina; semená rastlín, živé rastliny a kvety; potrava pre zvieratá,
slad na výrobu piva a liehovín.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak; cigarety, cigary, potreby pre fajčiarov; zápalky; zapaľovače.
35 - Obchodný manažment, obchodné poradenské služby, sprostredkovanie nákupu a predaja
tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; vzťahy s verejnosťou; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných automatov; podpora predaja
(pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka,
sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom
katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní; podnikateľské informácie; overovanie obchodných transakcií; vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií; reklamná, inzertná a propagačná činnosť
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej
siete; komerčné informačné kancelárie; obchodné
informácie; predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja; štatistické informácie; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch;
maloobchodné služby s uvedenými tovarmi.
36 - Realitné kancelárie; prenájom kancelárskych
a iných nehnuteľných priestorov a nehnuteľností;
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; správa nehnuteľností; obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností, ako
vyberanie nájomného, poistného a za služby spojené s nájmom od nájomcov; sprostredkovanie
finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lízing, predaj
na splátky; zmenárenské služby.
38 - Elektronická pošta; informačné kancelárie;
vysielanie káblovej televízie; počítačová komunikácia; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami; komunikácia pomocou telefónov; telefonické služby; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; rádiové vysielanie.

39 - Distribúcia tovaru na dobierku, distribúcia
videopások; sprostredkovanie prepravy; skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava.
40 - Služby fotoateliérov.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov a školení
(manažérske služby); zverejňovanie textov okrem
reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií; tvorba, požičiavanie videopások; sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí;
sprostredkovanie premietania filmov; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; organizačné zabezpečenie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; prenájom videopások; rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.
42 - Odborné poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, v oblasti tvorby softvéru, vytvárania a udržiavania počítačových
stránok (webstránok) pre zákazníkov, v oblasti
grafického dizajnu, priemyselného dizajnu, vypracovania stavebných výkresov, štúdií technických projektov, v oblasti projektovej činnosti
a interiérovej výzdoby.
43 - Prenájom prednáškových sál; sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; reštauračné a kaviarenské služby.
44 - Aranžovanie kvetov; služby kozmetických
a kaderníckych salónov.
(540) LAKESIDE PARK
(731) TriGranit Centrum, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 827-2006
(220) 2.5.2006
8 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; pôdne hnojivá; chemické látky na konzervovanie potravín;
rašelina a substráty na pestovanie kvetín, drevín
a zeleniny; lepidlá a spojivá používané v priemysle.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;
kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; potravinárske farbivá.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky,
éterické oleje, kozmetické prípravky, toaletné
prípravky, dezodoranty na osobnú potrebu; šampóny, kúpeľové peny, vlasové vodičky; farby na
vlasy, prípravky na čistenie zubov a ošetrenie
ústnej dutiny; dezinfekčné mydlá; čistiace prípravky.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu, tuhé palivá; sviečky, knôty.
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5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; čaje s liečivými účinkami, vitamínové a minerálne prípravky,
náplasti, obväzový materiál; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie hmyzu a iných škodcov;
fungicídy, herbicídy, sanitárne prípravky na liečebné účely; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dezodoranty s výnimkou dezodorantov
na osobnú potrebu.
6 - Stavebný materiál z kovu; kovové ploty, dvere, kľučky, okná, brány, balkóny, žalúzie; kovové
lišty, kovový stavbársky materiál, káble a drôty
s výnimkou elektrických, z obyčajných kovov;
drobný železiarsky tovar, bezpečnostné schránky; kovové schránky, kovové tabuľky na poznávacie značky, iné výrobky z kovov, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach.
7 - Ručne ovládané prenosné elektrické nástroje
a náradie s výnimkou záhradných nástrojov a náradia; pumpy patriace do tejto triedy, elektrické
a elektromechanické prístroje pre domácnosť
a nástroje poháňané elektrickými motormi, umývačky riadu, práčky, sušičky, vysávače, elektrické prístroje na sekanie, mletie, lisovanie, krájanie, elektrické nožnice; elektrické leštiče parkiet.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia na ručný pohon, nožiarsky tovar a príbory; britvy; žiletky;
holiace strojčeky; štípacie kliešte ako ručné nástroje; ručné kovové nástroje a na manikúru
a pedikúru, nožnice.
9 - Optické, meracie, vážiace, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie prístroje, 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; zariadenia na zábavu prispôsobené na použitie s televíznym prijímačom; tlačiarne, fotokopírovacie prístroje, skenery, fotoaparáty, kamery, hasiace prístroje; elektrické spájkovačky, tienidlá; elektrické žehličky.
10 - Ortopedické pomôcky, vystužené obväzy a bandáže, tlakomery, teplomery na lekárske účely.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie;
parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov;
zariadenia a prístroje na varenie, pečenie, chladenie a sušenie; vetracie, vodárenské a sanitárne
zariadenia; klimatizačné zariadenia; elektrické
a neelektrické zariadenia na vyhrievanie postelí,
termofóry, ohrievacie rošty; elektrické ohrievacie
podušky a prikrývky s výnimkou podušiek a prikrývok na lekárske účely; elektrické svetlá na
vianočné stromčeky.
12 - Vozidlá; bicykle a ich súčasti, pumpy patriace do tejto triedy, vozíky, autosedačky, autopaťahy, pneumatiky.
13 - Pyrotechnické prostriedky s výnimkou zábavnej pyrotechniky.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a iné
chronometre; šperky a bižutéria; nádoby z drahých kovov alebo potiahnutých drahými kovmi.
15 - Hudobné nástroje a prístroje.
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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 patriace do triedy 16; písacie stroje
a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; školské
potreby okrem prístrojov, plastikové fólie, obaly,
vrecúška a tašky ako obalové materiály alebo na
uloženie tovaru; papierové vrecká do vysávačov,
papierové obrúsky, obrusy, utierky, toaletný papier.
17 - Baliace, tesniace a izolačné materiály; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových; čalúnnické materiály a materiály na vypchávanie z gumy alebo z plastov; kaučuk, guma, gutaperča,
azbest a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie
sú zaradené v iných triedach.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; kufre a cestovné
tašky; kabelky, nákupné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové dvere, okná, brány, balkóny, nekovové žalúzie, drevo ako polotovar, trámy, fošne a dosky; dyhy;
stavebné sklo; dlaždice a kachličky stavebné nekovové; parkety.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; kovový
a záhradný nábytok; matrace, podušky, paplóny;
papierové žalúzie; vešiaky a nekovové vešiačiky
a háčiky, výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia,
rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích
kostíc, mušlí, panciera korytnačky, jantáru, perleti, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a výrobkov z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; tabuľky na poznávacie značky s výnimkou kovových; poštové schránky s výnimkou
murovaných a kovových.
21 - Domáce a kuchynské drobné ručné nástroje
a náradie nezahrnuté v iných triedach, nádoby
používané v domácnosti okrem nádob z drahých
kovov alebo potiahnutých drahými kovmi; hrebene, špongie a handry; stojany na riad a nádoby,
kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky
a čistenie; oceľová vlna a drôtenky; výrobky zo
skla; porcelán a kameninové výrobky, ktoré nie
sú zahrnuté v iných triedach; dentálne nite, zubné
kefky, toaletné pomôcky.
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, baldachýny, nepremokavé plachty, celtoviny, vrecia
a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
materiál na čalúnenie a vypchávanie okrem gumy
a plastov; surové textilné vlákna; markízy, motúzy a povrázky z prírodných alebo umelých textilných vlákien, papiera alebo plastov.
23 - Nite a priadze na textilné účely.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky, posteľná bielizeň, textilné obrúsky a obrúsky;
uteráky a utierky, kusový textil na používanie
v domácnosti, textilné tapety; pleteniny ako látky.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, ponožky
a pančuchy; pleteniny ako oblečenie.
26 - Čipky a výšivky; stuhy; stužky; gombíky, háčiky a očká; zipsy; špendlíky a ihly; umelé kvety
a rastliny.
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27 - Koberce; predložky; rohože; rohožky; linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných; papierové tapety.
28 - Hry a hračky; hracie karty; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek; rybárske náčinie; biliardové a gulečníkové gule; vzpieracie
činky; golfové palice; golfové vaky s kolieskami
alebo bez koliesok; harpúny ako športové náradie; zariadenia na elektrické hry s výnimkou hier
využívajúcich televízne prijímače; chrániče na
lakte, kolená ako športové potreby; kolky, korčule; korčule kolieskové; lopty na hranie; lyže; obaly na lyže; lyže na surfovanie; lyžiarske viazanie;
karnevalové masky; plutvy na plávanie; petardy zábavná pyrotechnika; rakety - športové náradie;
skejtbordy; rozbušky - pyrotechnika ako hračky;
sánky; surfovacie dosky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, obilniny určené
na ľudskú spotrebu, chlieb, pekárske a cukrárske
výrobky, cukrovinky, zmrzliny; med, kvasnice,
prášky do pečiva; soľ; horčica; kečup, ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; zmesi korenín
a byliniek, kávové, kakaové a čokoládové nápoje.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; čerstvé ovocie a zelenina; semená rastlín, živé rastliny a kvety; potrava pre zvieratá,
slad na výrobu piva a liehovín.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak; cigarety, cigary, potreby pre fajčiarov; zápalky; zapaľovače.
35 - Obchodný manažment, obchodné poradenské služby, sprostredkovanie nákupu a predaja
tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; vzťahy s verejnosťou; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných automatov; podpora predaja
(pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka,
sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom
katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní; podnikateľské informácie; overovanie obchodných transakcií; vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií; reklamná, inzertná a propagačná činnosť

prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej
siete; komerčné informačné kancelárie; obchodné
informácie; predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja; štatistické informácie; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; maloobchodné služby s uvedenými tovarmi.
36 - Realitné kancelárie; prenájom kancelárskych
a iných nehnuteľných priestorov a nehnuteľností;
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; správa nehnuteľností; obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností, ako
vyberanie nájomného, poistného a za služby spojené s nájmom od nájomcov; sprostredkovanie finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lízing, predaj
na splátky; zmenárenské služby.
38 - Elektronická pošta; informačné kancelárie;
vysielanie káblovej televízie; počítačová komunikácia; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami; komunikácia pomocou telefónov; telefonické služby; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; rádiové vysielanie.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, distribúcia videopások; sprostredkovanie prepravy; skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, prenájom
automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava.
40 - Služby fotoateliérov.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov a školení
(manažérske služby); zverejňovanie textov okrem
reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií;
tvorba, požičiavanie videopások; sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; sprostredkovanie premietania filmov; prevádzkovanie
kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; organizačné zabezpečenie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; prenájom videopások; rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.
42 - Odborné poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, v oblasti tvorby softvéru, vytvárania a udržiavania počítačových
stránok (webstránok) pre zákazníkov, v oblasti
grafického dizajnu, priemyselného dizajnu, vypracovania stavebných výkresov, štúdií technických projektov, v oblasti projektovej činnosti
a interiérovej výzdoby.
43 - Prenájom prednáškových sál; sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; reštauračné a kaviarenské služby.
44 - Aranžovanie kvetov; služby kozmetických
a kaderníckych salónov.
(540)

(731) TriGranit Centrum, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

941-2006
19.5.2006
m 2005 14118
21.11.2005
UA
19, 35, 42
19 - Stavebné hmoty a materiál s výnimkou kovového; neohybné rúry pre stavebníctvo s výnimkou kovových; asfalt, smola a bitúmen (živice); nekovové prenosné konštrukcie a stavby;
monumenty a pomníky s výnimkou kovových.
35 - Maloobchod a veľkoobchod so stavebným
materiálom; podpora a sprostredkovanie predaja
v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu (pre tretie osoby), nákup výrobkov a služieb pre tretie
osoby.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi
spojený výskum a dizajn, resp. návrhy; priemyselné analýzy a výskumné služby; návrhy, tvorba
a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; právne
služby.

(540) CELCON
(731) H+H International A/S, H. J. Henriksens Vej 6-8,
DK-3310 Oelsted, DK;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

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

942-2006
19.5.2006
m 2005 14122
21.11.2005
UA
19, 35, 42
19 - Stavebné hmoty a materiál s výnimkou kovového; neohybné rúry pre stavebníctvo s výnimkou kovových; asfalt, smola a bitúmen (živice); nekovové prenosné konštrukcie a stavby;
monumenty a pomníky s výnimkou kovových.
35 - Maloobchod a veľkoobchod so stavebným
materiálom; podpora a sprostredkovanie predaja
v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu (pre tretie osoby), nákup výrobkov a služieb pre tretie
osoby.
42 - Vedecké a technologické služby a s nimi
spojený výskum a dizajn, resp. návrhy; priemyselné analýzy a výskumné služby; návrhy, tvorba
a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; právne
služby.

(540) H+H CELCON
(731) H+H International A/S, H. J. Henriksens Vej 6-8,
DK-3310 Oelsted, DK;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

943-2006
22.5.2006
39
39 - Distribúcia tovaru na dobierku; zásielková
služba; balenie tovaru.

(540) ALIZEE
(731) DIAMOND DISTRIBUTION COMPANY, s. r. o.,
Grösslingova 51, 811 09 Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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946-2006
22.5.2006
9, 16, 35, 36, 38, 39, 41
9 - Nosiče informácií, dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie, najmä s obsahom reportáží,
správ, informácií; elektronické zoznamy a adresáre; informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie, všetko elektronicky šírené a týkajúce sa turistických informácií, zábavy, športu, kultúry, dopravy, správ, obchodu, financií, aktuálnych udalostí, elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete).
16 - Časopisy (periodiká), brožované knihy, brožúry, vytlačené cestovné poriadky, periodické
a neperiodické publikácie, grafické zobrazenie,
propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do triedy 16, mapy, tlačoviny všetkých druhov, noviny, knihy, katalógy,
prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, listový papier, kalendáre, obálky, formuláre, tlačivá;
knihárske výrobky; polygrafické výrobky, najmä
prílohy novín, informačné letáky a brožúry, zoznamy, adresáre, programy, komiksy, príručky,
pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, ročenky, tlačené časové plány a harmonogramy.
35 - Reklama, inzertná a reklamná činnosť, propagačná činnosť, zabezpečovanie inzercie, príprava inzertných stĺpcov, poskytovanie propagačných služieb, zabezpečovanie reklamy prostredníctvom potlače propagačných a reklamných
predmetov, reklamné agentúry, reklama (on-line)
na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie
reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, zasielanie
reklamných materiálov zákazníkom, prenájom
reklamných materiálov, prenájom reklamných
priestorov, lepenie plagátov, marketingové štúdie, sprostredkovanie v uvedených službách,
obchodné a podnikateľské poradenstvo, hospodárske a ekonomické predpovede, obchodné a podnikateľské informácie, informácie o zamestnanosti,
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, komerčné informačné kancelárie, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo
podnikateľský prieskum, organizovanie výstav na
reklamné alebo obchodné účely, zbieranie údajov
do počítačových databáz a zoraďovanie údajov
v počítačových databázach, podpora predaja pre
tretie osoby, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, prieskum trhu a verejnej mienky, spracovanie textov, štatistické informácie, obchodný
manažment v oblasti umenia, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím).
36 - Informačné služby týkajúce sa financií a správ
z tejto oblasti, zahrnujúce poskytovanie analýz
trhov s cennými papiermi; finančné analýzy, finančné informácie, informácie o poistení, finančné poradenstvo, poradenstvo v oblasti poistenia,
sprostredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie.
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38 - Informačné kancelárie, šírenie správ, informácií prostredníctvom informačných sietí; elektronická pošta, počítačová komunikácia, posielanie správ, tlačové kancelárie.
39 - Distribúcia tlačovín, distribučné služby, distribúcia periodickej a neperiodickej tlače, publikácií, novín, časopisov, kníh a iných polygrafických výrobkov, sprostredkovanie v uvedenej
službe, informácie o doprave, preprave a parkovaní, informácie o uskladnení, doručovanie novín
a časopisov, uchovávanie informácií, rezervácia
dopravy, organizovanie ciest, exkurzií a okružných výletov, sprevádzanie turistov, sprostredkovanie prepravy, preprava a sprevádzanie turistov,
informácie o cestovaní, o cestovných tarifách, rezervácia cestovných lístkov a leteniek, rezervácia
zájazdov, turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania.
41 - Zverejňovanie textov okrem reklamných, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie tlačovín, periodík a neperiodických publikácií, nakladateľské a vydavateľské služby, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, novín, časopisov, kníh a iných polygrafických výrobkov, vydávanie a edícia elektronicky reprodukovateľných textov, grafických,
obrazových a zvukových informácií, ktoré môžu
byť opätovne spracované v sieti; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o výchove a vzdelávaní, pedagogické informácie, poskytovanie
elektronických publikácií on-line (bez možností
kopírovania), titulky, organizovanie odborných
kongresov, školení, kurzov, prednášok, konferencií a súťaží, organizovanie večierkov, prekladateľské služby, služby na oddych a rekreáciu, rezervácia vstupeniek, zábava, vzdelávanie, tvorba
videofilmov, výroba rozhlasových a televíznych
programov, fotografovanie, fotografická reportáž, filmové štúdiá, filmová tvorba, sprostredkovanie v uvedených službách.

(540) ISTROPOLITAN
(731) Občianske združenie pre podporu enviromentálnych aktivít Pro Bratislava, Vietnamská 22, 821 04
Bratislava, SK;
(740) SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s. r. o.,
Bratislava, SK;

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

949-2006
22.5.2006
16, 21, 35
16 - Tlačoviny vrátane reklamných a propagačných, letáky, katalógy, návody, príručky, sprievodná dokumentácia, ochranné obaly z papiera,
kartónu, lepenky a plastu (nezaradené do iných
tried), ozdoby a predmety z materiálov zahrnutých
v tejto triede, obtlačky, samolepky, plagáty, kalendáre.
21 - Úžitkové, dekoratívne, umelecké výrobky zo
skla.
35 - Reklamné, marketingové a propagačné služby, podnikové poradenstvo a obchodný manažment, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo
podnikateľský prieskum.

(540)

(591) modrá, zlatá
(731) BOHEMIA CRYSTALEX TRADING, a. s.,
Štěpánská 7, 120 00 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

950-2006
22.5.2006
16, 18
16 - Puzdrá na školské potreby (peračníky), puzdrá s písacími potrebami.
18 - Školské aktovky, plecniaky, školské plecniaky, turistické plecniaky (ruksaky), batohy, dáždniky, kabelky, kufríky na toaletné potreby, opasky, pásky na zavesenie na krk (strip), peňaženky, športové tašky, školské tašky, cestovné tašky.

(540) STEP BY STEP
(731) NEW WAVE 2002, a. s., Vodičkova 20, 110 00
Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

953-2006
23.5.2006
29
29 - Výrobky z rýb, rybacie a lahôdkové šaláty.

(731) RYBA ŽILINA, spol. s r. o., Hviezdoslavova 5,
010 01 Žilina, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

954-2006
23.5.2006
6, 12, 16, 35, 37
6 - Kovové bezpečnostné reťaze, kovové čapy,
čapy, oceľové gule, kovové kolíky, kovové popruhy na manipuláciu s tovarom, kovové slučky
na manipulovanie s tovarom, napínače, kovové
nárazníky, kovové skrutky, kovové rúrkové spojky, kovové spriahadlá na reťaze, kovové svorky
na manipulovanie s tovarom, svorníky, kovové
tyče, drobný železiarsky tovar, kovové ťažné zariadenia.
12 - Spojky, spriahadlá na vlečenia vozidiel, spojovacie tyče do pozemných vozidiel nie ako časti
motorov, spriahadlá do pozemných vozidiel, ťažné zariadenia na pozemné vozidlá.
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny,
časopisy, kartónové obaly, obaly ako papierenský tovar, tlačivá a kancelárske potreby uvedené
v triede 16, kancelárska technika uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
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35 - Maloobchodné služby v oblasti hutníckych
výrobkov, hutníckych materiálov, strojov, strojových zariadení, drevárskych výrobkov, nábytku,
bytových doplnkov, stavebných materiálov, elektrospotrebičov, spotrebnej elektroniky, skla, porcelánu, keramiky, železiarskych výrobkov, remeselníckych potrieb, armatúr a výrobkov z plastov,
elektroinštalačného materiálu, výrobkov chemického priemyslu, výpočtovej a kancelárskej techniky, zdravotníckych materiálov, kožiarskeho tovaru, papiera a papiernických výrobkov, kancelárskych potrieb, kníh, polygrafických výrobkov,
odevov, textilu, potravín, kozmetických výrobkov, čistiacich prostriedkov, farieb, lakov, hračiek, alkoholických a nealkoholických nápojov,
dopravných prostriedkov, autosúčiastok, autosplyňovačov, tabakových výrobkov, ovocia, zeleniny, poľnohospodárskych produktov, kvetov,
ropy a ropných produktov, palív, olejov, pohonných hmôt, kovov a kovových výrobkov, športových potrieb, domácich potrieb, kamenárskych
výrobkov, obrábacích strojov, stavebných strojov, poľnohospodárskych strojov a náradia; činnosti reklamnej agentúry, rozširovanie, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov a plôch; prenájom
reklamných materiálov, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, aranžovanie výkladov, analýzy nákladov, inzertné činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, poradenstvo v obchodnej činnosti, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie
výstav na obchodné a reklamné účely, odborné
obchodné poradenstvo, prieskum trhu, prieskum
verejnej mienky, sekretárske služby, účtovníctvo,
vedenie účtovných kníh, marketingové štúdie.
37 - Autoopravovne, autoservisy, montáž, údržba
a opravy súčastí, výstroja a výbavy cestných motorových vozidiel, klampiarstvo a inštalatérstvo,
nitovanie, pieskovanie, protihrdzová úprava.
(540)

(731) GALIA SLOVAKIA s. r. o., Vlachy 142, 032 13
Vlachy, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

955-2006
23.5.2006
3, 5, 25
3 - Prípravky pracie a bieliace, čistiace, leštiace,
odmasťovacie, mydlo, kozmetické výrobky, najmä krémy, telové mlieka, voňavkárske výrobky,
najmä parfumy, toaletné vody, éterické oleje, vodičky a farby na vlasy, zubné pasty, ústne vody
a prášky na zuby, osobné a ústne dezodoranty,
vlasové prípravky.
5 - Výrobky veterinárske a farmaceutické, výrobky hygienické v rámci tejto triedy (napr. zdravotné nohavičky, obrúsky napustené farmaceutickými vodičkami, vložky, vata, tampóny), výrobky
dietetické pre deti a chorých na liečebné účely,
výrobky chemické na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje na liečebné účely,
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potravinové doplnky na liečebné účely, posilňujúce a podporné minerálne látky a vitamíny na
liečebné účely, balzamy, krémy a masti na lekárske účely, náplasti, obväzový materiál, prostriedky dezinfekčné na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň.
(540) HYPNOX
(731) PHARMA UNITED INC., 255 Keele St., Toronto, Ontario M6P2K1, CA;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

956-2006
23.5.2006
3
3 - Bieliace prípravky a iné prípravky na pranie,
čistenie bielizne a umývanie riadu; pracie prípravky na čistenie za sucha; prípravky na čistenie
a osviežovanie umývačiek riadov a odstraňovanie pachov z umývačiek riadov; prípravky na leštenie kuchynských a sklenených predmetov; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie
a brúsenie; prípravky na čistenie kobercov; mydlá; prípravky na odvápnenie a odstraňovanie
vodného kameňa pre domácnosť; zmäkčovadlá
na bielizeň; všetky uvedené tovary s dezinfekčnými vlastnosťami alebo bez dezinfekčných
vlastností.

(540) MINITABLETINOS
(731) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

957-2006
23.5.2006
16, 35, 41
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, tlačiarenské písmo, štočky, typografické písmo, tlačiarenské štočky a stereotypy.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, obchodný
manažment a podnikové poradenstvo, obchodná
správa, obchodná administratíva, kancelárske práce, reklamné agentúry, marketingové štúdie, poradenstvo v oblasti marketingu, nábor zamestnancov, poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc
pri riadení obchodnej činnosti, obchodné alebo
podnikateľské informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
organizovanie výstav na obchodné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, podpora predaja (pre tretie osoby), zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, obchodný prieskum,
prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zá-
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kazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov,
rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, rozhlasová reklama, televízna
reklama, psychologické testovanie na účely výberu, vydávanie reklamných alebo náborových
textov, zbieranie a zoraďovanie údajov v počítačových databázach, sprostredkovanie obchodu
s tovarmi.
41 - Vyučovanie, vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov, školení, seminárov, akadémií, zábava, športová a kultúrna činnosť, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), fotografovanie, organizovanie a vedenie konferencií a kongresov, organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav, organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí, plánovanie a organizovanie
večierkov, pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania), výroba (tvorba) videofilmov, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových.

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

(540)

(591) červená, biela, čierna
(731) PMP Marketing, s. r. o., Panská 27, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Tomešová Ingrid, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

958-2006
24.5.2006
35, 36, 39, 41, 43
35 - Reklamné agentúry; poradenstvo v obchodnej
činnosti; reklama; prenájom predajných automatov; obchodné alebo podnikateľské informácie.
36 - Prenájom nehnuteľností; realitné kancelárie;
sprostredkovanie nehnuteľností; správa nehnuteľností.
39 - Prenájom dopravných prostriedkov.
41 - Zábava, pobavenie; hranie o peniaze; organizovanie športových súťaží; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; nočné kluby.
43 - Kaviarne; bufety (rýchle občerstvenie); bary
(služby).

(540)

(591) červená
(731) AODAS, s. r. o., Hollého 3, 031 01 Liptovský
Mikuláš, SK;
(740) Cibuľa Martin, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;

959-2006
24.5.2006
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 hudobných programov; výroba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia činnosť; organizovanie vedomostných, športových,
zábavných a hudobných 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; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia;
informácie o možnostiach zábavy; reportérske
služby; pomoc pri výbere povolania; poradenské
a informačné služby v oblasti uvedených služieb
v triede 41.

(540) SENDREIOVCI
(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)

960-2006
24.5.2006
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 hudobných programov; výroba publicistických, spravodajských, zábavných a vzdelávacích programov; hudobno-skladateľské služby; organizovanie zábavných, kultúrnych, športových a vzdelávacích podujatí; vzdelávacia čin-
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nosť; organizovanie vedomostných, športových,
zábavných a hudobných 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 reklam-ných;
poskytovanie elektronických publikácií on--line
(bez možnosti kopírovania), organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; umelecké
módne agentúry; informácie o výchove, vzdelávaní; informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; reportérske služby;
pomoc pri výbere povolania; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených služieb v triede 41.
(540) MOKRÝ VIDÍ VŠETKO
(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)

971-2006
25.5.2006
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 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, plastové fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
33 - Brandy, koktaily alkoholické, destilované
nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky,
liehoviny, alkoholické extrakty z čaju a bylín.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav
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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, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom
kancelárskych strojov a zariadení, marketingové
štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie
tovaru.
(540)

(591) červená, bordová, žltá, svetlá, zelená
(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)

972-2006
25.5.2006
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 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 (papierenský tovar), obrazy, papiernický tovar, periodické a neperiodické publikácie, plagáty, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo
lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky, reprodukcie grafické, tlačené reklamné
materiály, plastové fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
33 - Brandy, koktaily alkoholické, destilované
nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky,
liehoviny, alkoholické extrakty z čaju a bylín.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na komerčné a reklamné účely, organizovanie výstav
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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, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie, prenájom
kancelárskych strojov a zariadení, marketingové
štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo
podnikateľský prieskum, obchodný manažment
a podnikové poradenstvo, prenájom predajných
automatov, predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie
tovaru.

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, obchodné alebo podnikateľské
informácie, komerčné informačné kancelárie,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru.

(540)

(540)

(591) červená, žltá, biela, zelená
(731) KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(591) žltá, hnedá, biela, červená, modrá
(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)

973-2006
25.5.2006
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 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, platové fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
33 - Brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky, liehoviny, alkoholické extrakty z čaju a bylín.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi; organizovanie audiovizuálnych predstavení na ko-merčné a reklamné účely, organizovanie výstav

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

974-2006
25.5.2006
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 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 (papierenský 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, plastové fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
33 - Brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky, liehoviny, alkoholické extrakty z čaju a bylín.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi;
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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
ma-teriálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), spracovanie textov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov a zvukovoobra-zových záznamov a periodických a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklam-ných textov, vydávanie reklamných alebo
náborových textov, obchodné alebo podnikateľské
informácie, komerčné informačné kancelárie,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, prenájom predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru.
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lickými nápojmi a nealkoholickými nápojmi;
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, obchodné alebo podnikateľské
informácie, komerčné informačné kancelárie,
prenájom kancelárskych strojov a zariadení,
marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný
manažment a podnikové poradenstvo, prenájom
predajných automatov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja,
predvádzanie tovaru.

(540)
(540)

(591) hnedá, žltá, svetlá červená
(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)

975-2006
25.5.2006
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 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, plastové fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
33 - Brandy, koktaily alkoholické, destilované
nápoje, alkoholické extrakty, likéry a pálenky,
liehoviny, alkoholické extrakty z čaju a bylín.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoho-

(591) hnedá, biela, červená, žltá
(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)

987-2006
26.5.2006
9, 11, 18, 20, 21, 22, 25, 28
9 - Ochranné okuliare proti slnku, mrazu a vetru.
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie a varenie pre
horolezectvo, turistiku a kemping.
18 - Batohy, plecniaky, torby a brašne pre horolezectvo, turistiku a kemping.
20 - Spacie vaky pre horolezectvo, turistiku a kemping.
21 - Riady na prípravu jedál pre turistiku, kemping a horolezectvo.
22 - Laná, povrazy, stany, plachty a vaky pre horolezectvo, turistiku a kemping.
25 - Športové odevy a obuv pre horolezectvo, turistiku, kemping a ostatné športy.
28 - Športové potreby pre horolezectvo, turistiku,
kemping a ostatné športy včítane náradia a náčinia pre hry a športy patriace do triedy 28.

(540)

(731) HUDYsport a. s., Bynovec 138, 405 02 Bynovec,
CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
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(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)
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988-2006
26.5.2006
435379
10.3.2006
CZ
5, 16, 29, 30
5 - Diétne potraviny z cereálií a zeleniny na liečebné účely, potraviny pre deti, minerálne doplnky stravy, doplnky výživy na liečebné účely,
cukrovinky na liečebné účely, vedľajšie produkty
pri spracovávaní cereálií na liečebné účely.
16 - Papier, lepenka a výrobky z týchto materiálov patriace do tejto triedy, tlačené publikácie,
knihy, časopisy, brožúry, fotografie, obrázky,
tlačoviny, podnikové tlačoviny, materiály plastové na balenie patriace do tejto triedy, vrecká, papierové tašky.
29 - Konzervované a sušené ovocie a zelenina,
ovocná dreň a kôra z ovocia, oriešky spracované,
oriešky upravované, ovocné čipsy, zemiakové lupienky, mäso, ryby, zverina, mäsové výťažky,
mlieko a mliečne výrobky patriace do tejto triedy.
30 - Pekárske výrobky, cestoviny a cukrovinky,
výrobky z obilnín, ryža, výrobky z ryže, semená
z olejnín upravené na ľudskú výživu včítane ich
zmesí, müsli, korenie, koreniny, chuťové prísady,
omáčky a prísady do potravín.

(540)

(591) čierna, zlatá, červená, bledá zeleno-modrá
(731) CHATEAU BZENEC, spol. s r. o., Podhájí 421,
696 81 Bzenec, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

(540) Bona Vita Dobrá vláknina
(731) PRAGOSOJA, spol. s r. o., U Habrovky 247/11,
140 00 Praha, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

990-2006
26.5.2006
433087
4.1.2006
CZ
35, 36, 42
35 - Propagačná činnosť, reklama, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná administratíva, kancelárske práce.
36 - Poistenie, finančné služby, peňažné služby,
služby nehnuteľnostné.
42 - Návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru.

(540) Credium
(731) Credium, a. s., Vladislavova 17/1390, 110 06
Praha, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

995-2006
26.5.2006
33, 35, 42
33 - Vína všetkých druhov.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti a sprostredkovaní obchodnej činnosti v uvedenom odbore patriaca do tejto triedy vrátane propagácie.
42 - Odborné poradenstvo a konzultačné služby
v odbore potravinárstva, výskum a vývoj v uvedenom odbore.

996-2006
26.5.2006
432674
21.12.2005
CZ
16, 18, 24, 25, 35
16 - Papier, výrobky z papiera, periodické a neperiodické publikácie, časopisy, brožúry, fotografie, informačné produkty na papierových nosičoch, letáky, plagáty, dáta a databázy na papierových nosičoch, tlačené manuály, reklamné, propagačné a úžitkové výrobky z papiera, ako pohľadnice, listové papiere, obálky, priania (blahoželania), kalendáre, samolepky, obtlačky, pexesá,
vystrihovačky, karty, kartičky, baliaci papier, tašky, zošity, skicáre.
18 - Peňaženky, plecniaky (batohy), kabelky, tašky.
24 - Výrobky z úpletu.
25 - Pracovné, športové a neformálne odevy, najmä čapice, opasky, viazanky, šály, klobučnícky
tovar, polokošele, šortky, tenké tepláky, tričká,
manžety (textilné náramky), saká, vesty, rukavice, palčiaky, oblečenie do dažďa, kombinézy, ponožky, obuv, odevy dámske, pánske, detské patriace do tejto triedy vrátane odevných súčastí,
pokrývky hlavy všetkých druhov, spodná bielizeň, športové súpravy, konfekcia.
35 - Propagačná činnosť.

(540) phuseckle
(731) O3V Factory, s. r. o., Šrobárova 3, 130 00 Praha,
CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

1010-2006
29.5.2006
9, 35, 38, 41, 42
9 - Telekomunikačná technika všetkých druhov
vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou, výpočtová technika všetkých druhov vrátane periférnych zariadení, počítače - hardvér vrátane počítačových doplnkov, užívateľské počítače, notebooky 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;
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modemy; audiovizuálne prístroje a zariadenia
a prístroje na elektronické hry; set-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 online 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 Web v počítačovej sieti internetu 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 sieti (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
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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 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 vybavenia 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) 4 G Internet od T-Comu
(731) Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;

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

1011-2006
30.5.2006
35, 41, 45
35 - Reklama, reklamné činnosti, predvádzanie,
služby modeliek (fotomodeliek a manekýnok),
modelov (fotomodelov a manekýnov), hercov,
účinkujúcich a komparzistov na reklamné účely
a podporu predaja, predvádzanie tovaru, obchodný manažment v oblasti umenia a modelingu,
personálne poradenstvo, predovšetkým personálne poradenstvo pre modelky, modelov, hercov,
účinkujúcich a komparzistov, nábor zamestnancov a pracovníkov, predovšetkým nábor modeliek, modelov, hercov, účinkujúcich a komparzistov, kastingy modeliek, modelov, hercov, účin-
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kujúcich a komparzistov, modeling - sprostredkovanie práce pre modelky a modelov, výber osôb
pomocou psychologických testov, zbieranie údajov do počítačových databáz, predovšetkým osobných údajov modeliek, modelov, hercov, účinkujúcich a komparzistov, 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 uvedených
služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu sprostredkovanie obchodu
s tovarom, predovšetkým sprostredkovanie obchodu so zvukovými a/alebo obrazovými nosičmi.
41 - Umelecké módne agentúry, umelecké modelingové agentúry, výkony a agentúrna činnosť
modeliek, modelov, hercov, účinkujúcich a komparzistov, fotografovanie, fotografovanie modeliek, modelov, hercov, účinkujúcich a komparzistov, filmová a fotografická tvorba, organizovanie
a realizácia kastingov, módnych prehliadok, plesov, športových súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení, večierkov, manažérske služby pri organizovaní predstavení, módnych prehliadok, služby v oblasti estrád, zábavy, kultúrnych
a hudobných podujatí, služby na verejnú prezentáciu umeleckých a literárnych diel s cieľom 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,
nahrávanie a rozmnožovanie zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov, 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, školenia, výcvik, vzdelávanie, predovšetkým školenia, výcvik a vzdelávanie modeliek a modelov, zábava, pobavenie, obveselenie, zábavné
parky, nočné kluby, rezervácia vstupeniek, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie
služieb a výkonov modelov, hercov, účinkujúcich a komparzistov, agentúry poskytujúce služby modeliek a modelov.
45 - Agentúry poskytujúce služby hostesiek, agentúry poskytujúce služby modeliek a modelov,
sprevádzanie do spoločností, agentúry poskytujúce služby sprievodcov a sprievodkýň nie turistických, zoznamovacie služby, sprostredkovanie
uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.

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

1013-2006
17.5.2006
35
35 - Obchodná činnosť.

(591) modrá, žltá
(731) TECHNOPEK, s. r. o., Gogoľova 18, 851 01
Bratislava, SK;

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

1014-2006
26.5.2006
6, 19, 20, 31, 37, 39, 40
6 - Železo (ako surovina alebo polotovar); pásy
železa; háčiky (železiarsky tovar); drobný železiarsky tovar.
19 - Debnenie s výnimkou kovového (stavebníctvo); kameniny pre stavebníctvo; betón; betónové
podpery, stĺpy; umelecké diela z kameňa, betónu
a mramoru; dielce, výrobky, prefabrikáty z betónu; stavebné drevo; pílené drevo; drevo
ako polotovar; dosky (stavebné drevo).
20 - Drevené trámy.
31 - Drevo surové (kmeň).
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); demolácia
budov; realizácia cestných povrchov (kladenie).
39 - Nákladná doprava (kamiónová); osobná doprava.
40 - Spracovanie dreva; stínanie a spracovanie
dreva.

(540)

(591) čierna, červená
(731) MBM-STAV, s. r. o., Bernolákova 390/14, 029 01
Námestovo, SK;

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

1015-2006
31.5.2006
3, 41, 44
3 - Kozmetické prípravky (kozmetika); kozmetické taštičky; kozmetické krémy; kozmetické
prípravky do kúpeľa; kúpeľové soli s výnimkou
solí na liečebné účely; lesky na pery; prípravky
na líčenie; čistiace mlieko na kozmetické účely;
oleje na toaletné účely; kozmetické opaľovacie
prípravky; kozmetické potreby; šampóny; pleťové vody na kozmetické účely.
41 - Organizovanie, vedenie seminárov; školiaca
a vzdelávacia činnosť.
44 - Salóny krásy.

(540)

(540) STEP MODELS
(731) Mitrík Vladimír, Americká trieda 1, 040 13 Košice, SK;
(591) biela, modrá, žltá, oranžová
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(731) L'OREAL SLOVENSKO s. r. o., Vajnorská 160,
831 04 Bratislava, SK;
(740) Lipka Juraj, Mgr., Martin - Priekopa, SK;

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

1016-2006
31.5.2006
3, 41, 44
3 - Kozmetické prípravky (kozmetika); kozmetické taštičky; kozmetické krémy; kozmetické
prípravky do kúpeľa; kúpeľové soli s výnimkou
solí na liečebné účely; lesky na pery; prípravky
na líčenie; čistiace mlieko na kozmetické účely;
oleje na toaletné účely; kozmetické opaľovacie
prípravky; kozmetické potreby; šampóny; pleťové vody na kozmetické účely.
41 - Organizovanie, vedenie seminárov; školiaca
a vzdelávacia činnosť.
44 - Salóny krásy.

(540) ŠKOLA SLNKA
(731) L'OREAL SLOVENSKO s. r. o., Vajnorská 160,
831 04 Bratislava, SK;
(740) Lipka Juraj, Mgr., Martin - Priekopa, SK;

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

1017-2006
31.5.2006
4, 11
4 - Sviečky na vianočné stromčeky, osvetľovacie
prostriedky.
11 - Podušky vyhrievané s výnimkou podušiek
na lekárske účely.

(540)

(591) modrá, žltá
(731) LED SYSTEM s. r. o., Mlynská 42, 976 11 Selce, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1046-2006
4.6.2006
6, 7, 11, 35, 37
6 - Drobný železiarsky tovar, potrubia a rúry na
zariadenia ústredného kúrenia, kovové skrutky
s maticou, kovové skrutky, skrinky, kovové debny, kovové potrubia ústredného kúrenia, kovové
objímky, prstence, kovové matice, armatúry, kovové fitingy na potrubia na stlačený vzduch.
7 - Hnacie motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel, hydraulické motory, hydraulické turbíny, letecké motory, lietadlové motory,
lodné motory, motory na stlačený vzduch, motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel,
parné generátory alebo kotly ako stroje.
11 - Zariadenia na ohrev teplej vody, na teplovodné kúrenie, potrubia ako súčasti sanitnej
inštalácie, prívodné zariadenia ku kúrenárskym
a teplárenským kotlom, radiátory ústredného kúrenia, radiátorové uzávery, radiátory na kúrenie,
tepelné čerpadlá, teplovodné vykurovacie zariadenia, teplovzdušné zariadenia, tlakové zásobníky vody, vyhrievacie telesá, vykurovacie články,
vykurovacie telesá, vykurovacie telesá na kúrenie
tuhými, tekutými alebo plynnými palivami, vykurovacie telesá elektrické, vykurovacie zariade-
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nia, vyhrievacie zariadenia, klimatizačné zariadenia.

35 - Maloobchodná činnosť so zariadeniami na
vykurovanie a ohrev, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto
triede.
37 - Montáž, údržba, inštalovanie a opravy vykurovacích zariadení, kotlov, strojov a prístrojov,
servis, opravy, údržba a montáž výrobkov uvedených v triedach 6, 7, 11, sprostredkovanie uvedených služieb v tejto triede.
(540) WAMAK
(731) WAMAK, spol. s r. o., Antolská cesta 33, 969 01
Banská Štiavnica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

1058-2006
5.6.2006
29
29 - Mrazené polievky.

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

1092-2006
8.6.2006
5, 29, 30
5 - Výrobky dietetické s liečebnými účinkami, výrobky dietetické pre deti s liečebnými účinkami,
výrobky dietetické pre chorých, farmaceutické
prípravky, chemické výrobky na lekárske účely,
dietetické prísady do jedla s liečebnými účinkami, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečebnými účinkami, energeticko-výživné požívatiny na liečebné účely, farmaceutické a dietetické
výrobky, extrakty a doplnky stravy na liečebné
účely, doplnky stravy na liečebné účely s obsahom rybieho tuku, bylín a vitamínu E, potravinové doplnky s liečebnými účinkami na denné doplnenie stravy.
29 - Rybí olej (tuk) ako doplnok stravy najmä vo
forme tabliet, toboliek a sirupu, doplnky stravy
obsiahnuté v tejto triede.
30 - Potraviny a potravinové doplnky vyrobené
s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky
s obsahom rybieho tuku, bylín a vitamínu E (určené na ľudskú spotrebu), energeticko-výživné
požívatiny a prísady do jedla vyrobené s cieľom
doplniť bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu
priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta, všetko
patriace do tejto triedy.

(540) IQ-E.P.A.
(731) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti
Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1093-2006
8.6.2006
5, 29, 30
5 - Výrobky dietetické s liečebnými účinkami, výrobky dietetické pre deti s liečebnými účinkami,
výrobky dietetické pre chorých, farmaceutické
prípravky, chemické výrobky na lekárske účely,
dietetické prísady do jedla s liečebnými účinkami, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečebnými účinkami, energeticko-výživné požívatiny na liečebné účely, farmaceutické a dietetické
výrobky, extrakty a doplnky stravy na liečebné
účely, doplnky stravy na liečebné účely s obsahom rybieho tuku, bylín a vitamínu E, potravinové doplnky s liečebnými účinkami na denné doplnenie stravy.
29 - Rybí olej (tuk) ako doplnok stravy najmä vo
forme tabliet, toboliek a sirupu, doplnky stravy
obsiahnuté v tejto triede.
30 - Potraviny a potravinové doplnky vyrobené
s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky
s obsahom rybieho tuku, bylín a vitamínu E (určené na ľudskú spotrebu), energeticko-výživné
požívatiny a prísady do jedla vyrobené s cieľom
doplniť bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu
priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta, všetko
patriace do tejto triedy.

(540) Delpharmea IQ-E.P.A.
(731) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti
Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

10 - Kondómy, prezervatívy, antikoncepčné prostriedky s výnimkou chemických, lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií, emulzií, gélov na intímne použitie.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar, ako tričká,
čiapky, šiltovky, klobúky, potné vložky, čelenky,
šatky, plavky, obuv, ponožky, športové oblečenie
a jeho doplnky patriace do triedy 25, detské
a dojčenské oblečenie, kusový textil patriaci do
triedy 25, ako nohavice, džínsy, krátke nohavice,
mikiny, dresy, šaty, sukne, tielka vrátane pleteného a úpletového tovaru a spodnej bielizne, turistické oblečenie a vystrojenie, napr. vetrovky,
bundy, teplákové súpravy, kúpacie a plážové odevy, obuv v rámci tejto triedy z kože, náhradiek
kože, textilných materiálov a gumy vrátane športovej a pracovnej obuvi, pánske a dámske odevy,
topánky, čižmy, papuče, sandále, nízke čižmy,
poltopánky, turistické topánky, domáca obuv, športová obuv, gumové čižmy, ponožky, pančuchy,
pančuchové nohavice, vložky do topánok, obuvnícke podrážky, obuvnícke podpätky, vložky do
topánok na spôsob ponožiek.
(540) YOU & ME
(731) VULKAN Intim Brands, a. s., U Gumovky 379,
463 34 Hrádek nad Nisou, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1122-2006
13.6.2006
29, 32, 35
29 - Potravinárske výrobky z rýb; konzervovaná
zelenina; mäso.
32 - Nealkoholické nápoje.
35 - Reklama.

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

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

1123-2006
13.6.2006
29, 35
29 - Potravinárske výrobky z rýb, konzervovaná
zelenina, zeleninové šaláty.
35 - Reklama.

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

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

1124-2006
14.6.2006
3, 10, 25
3 - Kozmetické prípravky, kozmetické lubrikačné
prípravky na intímne použitie.

1126-2006
14.6.2006
3, 10, 25
3 - Kozmetické prípravky, kozmetické lubrikačné
prípravky na intímne použitie.
10 - Kondómy, prezervatívy, antikoncepčné prostriedky s výnimkou chemických, lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií, emulzií, gélov na intímne použitie.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar, ako tričká,
čiapky, šiltovky, klobúky, potné vložky, čelenky,
šatky, plavky, obuv, ponožky, športové oblečenie
a jeho doplnky patriace do triedy 25, detské
a dojčenské oblečenie, kusový textil patriaci do
triedy 25, ako nohavice, džínsy, krátke nohavice,
mikiny, dresy, šaty, sukne, tielka vrátane pleteného a úpletového tovaru a spodnej bielizne, turistické oblečenie a vystrojenie, napr. vetrovky,
bundy, teplákové súpravy, kúpacie a plážové
odevy, obuv v rámci tejto triedy z kože, náhradiek kože, textilných materiálov a gumy vrátane
športovej a pracovnej obuvi, pánske a dámske
odevy, topánky, čižmy, papuče, sandále, nízke
čižmy, poltopánky, turistické topánky, domáca
obuv, športová obuv, gumové čižmy, ponožky,
pančuchy, pančuchové nohavice, vložky do topánok, obuvnícke podrážky, obuvnícke podpätky, vložky do topánok na spôsob ponožiek.

(540) PRIMEROS
(731) VULKAN Intim Brands, a. s., U Gumovky 379,
463 34 Hrádek nad Nisou, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1127-2006
14.6.2006
3, 10, 25
3 - Kozmetické prípravky, kozmetické lubrikačné prípravky na intímne použitie.
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10 - Kondómy, prezervatívy, antikoncepčné prostriedky s výnimkou chemických, lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií, emulzií, gélov na intímne použitie.
25 - Odevy, obuv, klobučnícky tovar, ako tričká,
čiapky, šiltovky, klobúky, potné vložky, čelenky,
šatky, plavky, obuv, ponožky, športové oblečenie
a jeho doplnky patriace do triedy 25, detské
a dojčenské oblečenie, kusový textil patriaci do
triedy 25, ako nohavice, džínsy, krátke nohavice,
mikiny, dresy, šaty, sukne, tielka vrátane pleteného a úpletového tovaru a spodnej bielizne, turistické oblečenie a vystrojenie, napr. vetrovky,
bundy, teplákové súpravy, kúpacie a plážové odevy, obuv v rámci tejto triedy z kože, náhradiek
kože, textilných materiálov a gumy vrátane športovej a pracovnej obuvi, pánske a dámske odevy,
topánky, čižmy, papuče, sandále, nízke čižmy, poltopánky, turistické topánky, domáca obuv, športová obuv, gumové čižmy, ponožky, pančuchy,
pančuchové nohavice, vložky do topánok, obuvnícke podrážky, obuvnícke podpätky, vložky do
topánok na spôsob ponožiek.
(540)

(591) biela, červená, modrá
(731) VULKAN Intim Brands, a. s., U Gumovky 379,
463 34 Hrádek nad Nisou, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1133-2006
14.6.2006
11, 33, 35, 39
11 - Chladničky a klimatizačné zariadenia, najmä
chladničky a klimatizačné zariadenia na vína.
33 - Alkoholické nápoje (s výnimkou piva); vína, šumivé vína, nealkoholické vína, destiláty a likéry.
35 - Veľkoobchod a maloobchod týkajúci sa vína;
reklamná činnosť, zhromažďovanie rozličných
výrobkov pre tretie osoby (okrem dopravy) s cieľom umožniť zákazníkom, aby si mohli tieto výrobky pohodlne prehliadať a nakupovať.
39 - Skladovanie tovaru a skladovanie tovaru vo
veľkoskladoch, prevádzkovanie chladiarenských
skladovacích veľkoskladov.

(540)

(591) bordová, biela
(731) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH
& Co. KG, Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

1134-2006
14.6.2006
33
33 - Alkoholické nápoje.
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(731) Diageo North America, Inc., 801 Main Ave, Norwalk, CT 06851, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1136-2006
15.6.2006
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
tovarov, balenie a skladovanie.

(540)

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

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

1137-2006
15.6.2006
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
tovarov, balenie a skladovanie.

(540)

(731) Pilsberg, s. r. o., Murgašova 1, 058 80 Poprad, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1177-2006
23.6.2006
9, 16, 18, 21, 25, 28, 34, 35, 38, 39, 41
9 - Nahraté audio- a/alebo videonosiče, programové vybavenie počítačov, softvér a počítačové hry.
16 - Tlačoviny, brožúry, časopisy, knihy, fotografie, komiksy, kalendáre, reklamné materiály z papiera, papierové podložky, papiernický tovar
a písacie potreby, vzdelávacie a učebné potreby
okrem prístrojov, obalové materiály z plastických
hmôt patriace do triedy 16, potreby pre umelcov
patriace do triedy 16.
18 - Kufre, tašky patriace do triedy 18, kabelky,
peňaženky, kožené obaly na kľúče patriace do
triedy 18, kožené a koženkové obaly, dáždniky,
slnečníky.
21 - Poháre, vázy a iné nádoby na domáce, kuchynské a reštauračné použitie okrem nádob z drahých
kovov, výrobky zo skla, porcelánu a keramiky patriace do triedy 21.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hry a hračky, športové potreby patriace do
triedy 28, hracie karty.
34 - Zápalky, zapaľovače nie z drahých kovov,
popolníky nie z drahých kovov, cigarety.
35 - Reklama, televízna reklama, rozhlasová reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklama prostredníctvom mobilných
telefónov, reklamné agentúry, podpora predaja
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(pre tretie osoby), produkcia reklamných spotov,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných
plôch, uverejňovanie reklamných textov, sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti
reklamy, sprostredkovanie nákupu a predaja filmov, reklám, zábavných a audiovizuálnych programov, sprostredkovanie nákupu a predaja audiovizuálnej techniky, maloobchodné služby v oblasti
audiovizuálnej techniky, maloobchodné služby
v oblasti filmov, zábavných a audiovizuálnych
programov, maloobchodná činnosť s nahratými
audio- a/alebo videonosičmi, maloobchodná činnosť s počítačovými hrami, maloobchodná činnosť so softvérom.
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.
39 - Distribúcia televíznych a rozhlasových programov, hraných filmov, audio- a/alebo videonosičov.
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových programov, organizovanie zábavných, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, organizovanie
vzdelávacích, vedomostných alebo zábavných
súťaží, organizovanie festivalov umeleckej tvorby a výkonov, najmä hudobných, filmových
a divadelných festivalov, organizovanie športových súťaží, organizovanie športových akcií
a hier, organizovanie kultúrno-spoločenských akcií,
súťaží a hier, organizovanie audiotextových a sms-kových hier, organizovanie živých vystúpení,
vedomostné alebo zábavné súťaže organizované
prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov, zábavné parky, rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava, pobavenie, plánovanie a organizovanie večierkov, výchovno-zábavné klubové služby, služby fanklubov, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie
o možnostiach zábavy, služby technického zabezpečenia kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, ozvučenie filmových a audiovizuálnych programov, filmová tvorba, produkcia
dokumentárnych filmov, fotografická reportáž,
tvorba videofilmov, nahrávanie videopások, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach,
produkcia zábavných a audiovizuálnych programov, výroba publicistických, spravodajských a
vzdelávacích programov, služby filmových a nahrávacích štúdií, divadelné predstavenia, výroba
divadelných alebo iných predstavení, služby
agentúr sprostredkovávajúcich vystúpenia divadelných, koncertných a varietných umelcov,
sprostredkovanie a poradenská činnosť v uvedených oblastiach, požičiavanie filmov, požičiavanie a prenájom video/audionahrávok, prenájom
audiovizuálnej techniky, poradenstvo v oblasti
audiovizuálnej techniky, prenájom dekorácií, vydávanie kníh, časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií, on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí),
hranie o peniaze, organizovanie lotérií, organizovanie finančných hier.

(540) MOJSEJFEST
(731) Mojsej Branislav, Mäsiarska 13, 040 01 Košice, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1211-2006
30.6.2006
9, 16, 28, 35, 38, 41
9 - Magnetické a optické nosiče zvukových,
obrazových a zvukovo-obrazových záznamov,
gramofónové platne; nahrané zvukové, obrazové
a zvukovo-obrazové záznamy, videokazety, audiokazety, nosiče obsahujúce audiovizuálne diela;
CD a DVD (disky).
16 - Papier, lepenka, kartón a výrobky z nich; tlačoviny, periodické aj neperiodické, knihy, časopisy, brožúry, plagáty, prospekty, letáky; fotografie.
28 - Hry, hračky a veci na hranie, potreby na
gymnastiku a šport, elektronické hračky a hry,
hracie automaty a zariadenia na hry, bábiky
a oblečenia pre bábiky, plyšové a látkové hračky,
medvedíky, náhradné diely a príslušenstvo všetkých uvedených druhov tovarov, hracie karty,
všetko uvedené patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná činnosť, inzertná činnosť; vydávanie reklamných a inzertných materiálov; sprostredkovanie uvedených služieb.
38 - Vysielanie, televízne vysielanie, rozhlasové
vysielanie, vysielanie satelitnej televízie, vysielanie káblovej televízie, telefonická komunikácia,
interaktívne telefónne služby, služby telefónnych
odkazov (záznamníky), komunikačné služby prostredníctvom rádiových vĺn, telefónov, internetu,
celosvetovej webovej siete, káblovej siete, satelitnej siete, mikrovlnnej a elektrickej siete, telefónie.
41 - Vzdelávacie a zábavné služby vzťahujúce sa
na televíziu, kino, rozhlas a divadlo, produkcia
a prezentácia rozhlasových a televíznych programov, filmov a zábavných programov, vzdelávanie pomocou televízie a rozhlasu alebo vzťahujúce sa na televíziu a rozhlas, zábava v televízii a v rozhlase alebo vzťahujúce sa na televíziu
a rozhlas.

(540) 7 divov Slovenska
(731) Muzikál Slovensko, s. r. o., Tkáčska 2, 080 01
Prešov, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1212-2006
30.6.2006
9, 16, 28, 35, 38, 41
9 - Magnetické a optické nosiče zvukových,
obrazových a zvukovo-obrazových záznamov,
gramofónové platne; nahrané zvukové, obrazové
a zvukovo-obrazové záznamy, videokazety, audiokazety, nosiče obsahujúce audiovizuálne diela;
CD a DVD (disky).
16 - Papier, lepenka, kartón a výrobky z nich;
tlačoviny, periodické aj neperiodické, knihy, časopisy, brožúry, plagáty, prospekty, letáky; fotografie.
28 - Hry, hračky a veci na hranie, potreby na
gymnastiku a šport, elektronické hračky a hry,
hracie automaty a zariadenia na hry, bábiky
a oblečenia pre bábiky, plyšové a látkové hračky,
medvedíky, náhradné diely a príslušenstvo všet-
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kých uvedených druhov tovarov, hracie karty,
všetko uvedené patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná činnosť, inzertná činnosť; vydávanie reklamných a inzertných materiálov; sprostredkovanie uvedených služieb.

če, brzdy, prevodníky, kľuky, stredové a hla-vové
zloženia, pedále, blatníky, nosiče batožiny, náboje kolies.
18 - Cyklistické torby a tašky.

38 - Vysielanie, televízne vysielanie, rozhlasové
vysielanie, vysielanie satelitnej televízie, vysielanie káblovej televízie, telefonická komunikácia,
interaktívne telefónne služby, služby telefónnych
odkazov (záznamníky), komunikačné služby prostredníctvom rádiových vĺn, telefónov, internetu,
celosvetovej webovej siete, káblovej siete, satelitnej siete, mikrovlnnej a elektrickej siete, telefónie.
41 - Vzdelávacie a zábavné služby vzťahujúce sa
na televíziu, kino, rozhlas a divadlo, produkcia
a prezentácia rozhlasových a televíznych programov, filmov a zábavných programov, vzdelávanie pomocou televízie a rozhlasu alebo vzťahujúce sa na televíziu a rozhlas, zábava v televízii a v rozhlase alebo vzťahujúce sa na televíziu
a rozhlas.

25 - Oblečenie a textilný výstroj pre cyklistov a cykloturistov, najmä cyklistické nohavice, tričká, dresy, bundy, čiapky a šatky; cyklistické rukavice;
cyklistické pláštenky.
(540) MAYO
(731) LIBERTY TRADE, s. r. o., Súvoz 1, 911 01
Trenčín, SK;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

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

(540) Sedem divov Slovenska
(731) Muzikál Slovensko, s. r. o., Tkáčska 2, 080 01
Prešov, SK;

1220-2006
30.6.2006
35, 41, 43
35 - Obchodné a podnikateľské poradenstvo a prieskum; reklama; sprostredkovanie v oblasti obchodného riadenia, manažmentu, správy a obchodnej
administratívy.
41 - Divadelné predstavenia; organizovanie predstavení.
43 - Hotelové služby; reštauračné služby; kaviarne.

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

1216-2006
30.6.2006
40, 41
40 - Tlač, tlačenie; vydávanie publikácií; publikačná činnosť.
41 - Fotografovanie; fotografická reportáž; informácie o výchove a vzdelávaní; konferencie, kongresy; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; pedagogické informácie; školenie;
tvorba videofilmov; on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh;
výroba dokumentárnych filmov a expozícií; vydávanie textov s výnimkou reklamných a náborových; výroba rozhlasových a televíznych programov; vyučovanie, vzdelávanie; živé predstavenie.

(540) PICTORIA
(731) VYDAVATEĽSTVO RAK, Budmerice 65, 900 86
Budmerice, SK;

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

1217-2006
30.6.2006
35, 41, 44
35 - Odborné obchodné poradenstvo.
41 - Vzdelávanie.
44 - Lekárske služby.

(540) EDUSAN
(731) Kondáš Marián, MUDr., Edusan, Smolenická 4,
851 05 Bratislava, SK;

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

1218-2006
30.6.2006
12, 18, 25
12 - Bicykle, súčiastky, výstroj a doplnky bicyklov uvedené v tejto triede, najmä rámy, vidlice,
ráfiky, riadidlá, predstavce, meniče, prešmykova-

(591) tmavozelená
(731) A-DECOR s. r. o., Rudohorská 28, 974 01 Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1235-2006
3.7.2006
5, 30, 36
5 - Diétne potraviny upravené na lekárske a liečebné účely.
30 - Výrobky z obilnín, expandované obilné potraviny.
36 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom v oblasti
potravín.

(540)

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

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

1249-2006
7.7.2006
16, 25, 32, 33, 41
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 použitie v domácnosti, potreby pre
umelcov, maliarske štetce, písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku, vzdelávacie
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a učebné potreby okrem prístrojov, obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach, tlačiarenské písmo, štočky, typografické písmo, tlačiarenské štočky a stereotypy.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
32 - Pivá; minerálne vody a bublinkové vody
a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy a iné preparáty slúžiace na prípravu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem piva).
41 - Vzdelávanie, zabezpečovanie výcvikov, kurzov
a školení, zábava, športová a kultúrna činnosť.

(220) 6.7.2006
8 (511) 30
(511) 30 - Cukrovinky.

(540)

(731) Mr. DESIGN spol. s r. o., Hlavatého 4, 811 03
Bratislava, SK;

(540)

(731) Müller Ralf, Vazovova 9/a, 811 07 Bratislava, SK;
(740) Pekná Zuzana, Bratislava, SK;

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

1252-2006
7.7.2006
25, 35
25 - Odevy patriace do tejto triedy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; maloobchodné služby s tovarom patriace do triedy 25.

(540)

(591) zlatožltá
(731) Bútorová Michaela, MISCHKA, Mierové nám. 11,
903 01 Senec, SK;

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

1264-2006
12.7.2006
16
16 - Časopisy.

(591) tmavomodrá, biela, sivomodrá
(731) REVUE PRIEMYSLU, s. r. o., Nevädzová 5,
821 01 Bratislava, SK;

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

1274-2006
6.7.2006
30
30 - Cukrovinky.

(731) Mr. DESIGN spol. s r. o., Hlavatého 4, 811 03
Bratislava, SK;

(210) 1275-2006

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

1295-2006
17.7.2006
9, 16, 35, 37, 38, 42
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektrické a elektronické zariadenia a nástroje na
spracovanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos,
vyberanie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, televízne zariadenia a nástroje, hologamy,
počítače, periférne vybavenie počítačov, programové elektronické obvody na prenos údajov, počítačové programy, počítačový softvér, disky,
pásky a drôty, pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, čisté a už nahrané magnetické karty,
počítačový softvér z internetu, elektronické publikácie (ktoré možno načítať) poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu, počítačový softvér a telekomunikačné zariadenia
(vrátane modemov) umožňujúce pripojenie na
databázy a internet, počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie údajov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať) poskytovanej z počítačovej
databázy alebo internetu, digitálna hudba (ktorú
možno načítať) poskytovaná z internetových webových stránok vo formáte MP3, zariadenia na
prehrávanie hudby z internetu, MP3 prehrávače,
satelitné vysielače a prijímače, elektronické drôty
a káble, odporové káble, zváracie elektródy, pagingové prístroje, rádiové pagingové prístroje
a rádiotelefónne zariadenia a nástroje, telefóny,
mobilné telefóny a telefónne príručné zariadenia,
príslušenstvo k telefónom a príručným telefónnym zariadeniam, adaptéry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjačky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi, stolové alebo do auta zabudovateľné jednotky obsahujúce reproduktory umožňujúce používanie príručných telefónnych zariadení bez použitia rúk, držiaky príručných telefónov zabudovateľné do auta, tašky a kufríky špeciálne upravené na držanie alebo prenášanie prenosných telefónov a telefónneho vybavenia a príslušenstva, osobné výpočtové organizéry, antény,
batérie, mikroprocesory, klávesnice, modemy,
globálne elektronické systémy určujúce polohu,
elektronické navigačné a polohu určujúce zariadenia a nástroje, zariadenia a nástroje na monitoring (iný ako monitoring typu in-vivo), rádiozariadenia a nástroje, elektronické ovládanie, testovacie (iné ako testovanie typu in-vivo), signalizačné, kontrolné (dohliadacie) a učebné zariade-
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nia a nástroje, optické a elektrooptické zariadenia
a nástroje, videofilmy, elektrické a elektronické
zariadenia a periférne vybavenie určené alebo
prispôsobené na používanie s počítačmi, audiovi-

vysielačov a prijímačov, informačné, poradenské
a konzultačné služby súvisiace so všetkým uvedeným poskytované on-line z počítačovej databázy alebo internetu s výnimkou poradenstva
v oblasti počítačového hardvéru, alebo poskyto-

zuálne zariadenia a vybavenie a nástroje na elektronické hry, časti a súčasti na všetky spomenuté
tovary, počítačové programy a iné údaje na nosičoch.
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené
z týchto materiálov, neobsiahnuté v iných triedach, tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky na obrazy z papiera, kartónu, lepenky, knihy, časopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie potreby, kancelársky tovar, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske náčinie,
kancelárske položky na uchovanie neobsiahnuté
v iných triedach, škatule na stôl, materiály na
kreslenie a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre a knihy na osobné záznamy, záložky,
kalendáre, plagáty, plánovače, materiál na modelovanie neobsiahnutý v iných triedach, materiály
na vzdelávanie a vyučovanie, prenosné tašky
z papiera, kartónu a plastu obsiahnuté v triede 16.
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný manažment, obchodná administrácia, organizácia
a manažment obchodných činností, obchodné
informačné služby, spracovanie administratívy
a organizovanie poštových objednávacích služieb, zabezpečovanie obchodných uvádzaní, služby obchodného výskumu a prieskumu, služby
obchodných prognóz, poskytovanie obchodných,
úradníckych a sekretárskych služieb, výstrižkové
a informačné služby týkajúce sa správ a aktuálnych záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie a vedenie výstav na obchodné účely, maloobchodný predaj telekomunikačných a komunikačných prístrojov, nástrojov a systémov, elektronických prístrojov a nástrojov, počítačového
hardvéru a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, aukcie cez internet, obchodné administratívne služby na spracovanie odbytu na internete,
reklamné služby na podporu elektronického obchodu, poskytovanie informácií a poradenstva pri dodávaní a propagovaní komodít a výber a zobrazovanie tovarov, poskytovanie informácií a poradenstva perspektívnym kupujúcim komodít, tovarov, zhromažďovanie rozličných tovarov v prospech iných (okrem ich prepravy), umožňovanie
pohodlného prehliadania zákazníkom a nákup
týchto tovarov, všetko uvedené poskytované on-line z počítačovej databázy alebo cez internet,
alebo poskytované inými prostriedkami, kompilácia a prepis údajov, kompilácia údajov a online reklama na počítačovej komunikačnej sieti,
kompilácia adresárov na internete, kompilácia
adresárov na publikovanie na internete, prenájom
priestoru na webových stránkach na reklamu tovarov a služieb, služby databáz a spracúvania údajov, odkazovacie telefónne služby, zbieranie a
zoraďovanie údajov do počítačovej databázy.
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných
telefónov a telefónov príručných zariadení, zariadení na paging, zariadení na rádiopaging, rádiotelefónnych zariadení, počítačových a osobných
organizérov, počítačového hardvéru, satelitných

vané inými prostriedkami, informačné a poradenské služby súvisiace s domovou výstavbou, údržbou a opravami, všetky poskytované prostredníctvom telefónneho spojenia, informačné a poradenské služby súvisiace s údržbou automobilov a
opravami, všetko poskytované prostredníctvom
telekomunikačného spojenia, informačné služby
súvisiace s opravami a inštaláciami poskytované
on-line z počítačovej databázy alebo internetu.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické,
faxové a telefaxové služby, služby zberu a prenosu správ, rádiové pagingové služby a služby elektronickej pošty, prenos a príjem údajov a informácií, služby doručovania elektronických správ,
on-line telekomunikačné informácie, služby výmeny údajov ako telekomunikačná služba, prenos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej
komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádiových a televíznych programov, služby videotextu, teletextu a prehliadania údajov, služby videospráv, služby videokonferencií, služby videotelefónu, telekomunikačné informácie (vrátane webových stránok), poskytovanie užívateľského prístupu na internet, poskytovanie telekomunikačného spojenia na internet a databázy, elektronické
konferencie, diskusné skupiny a dis-kusné miestnosti, poskytovanie prístupu na webové stránky
s digitálnou hudbou na internete, poskytovanie
prístupu na MP3 webové stránky na internete,
doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami,
prevádzka vyhľadávacích strojov, služby telekomunikačného prístupu, prenos správ a obrazov
pomocou výpočtovej techniky, komunikácia cez
počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos
správ a informácií o súčasnom dianí, prenájom,
lízing a podnájom zariadení, nástrojov, prostriedkov alebo komponentov na použitie pri poskytovaní spomenutých služieb, poradenské, informačné a konzultačné služby súvisiace s uvedeným.
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a návrh
počítačového softvéru a programov, služby programovania pre výpočtovú techniku, príprava a poskytovanie informácií v súvislosti s počítačmi a zariadeniami počítačových sietí, on-line poradenské
služby v oblasti počítačového hardvéru, programovanie on-line, poskytovanie prístupu na elektronické on-line siete na získavanie informácií,
prenájom výpočtovej techniky, vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov, tvorba a údržba webových stránok,
hosťovanie na webových stránkach iných, inštalácia a údržba počítačového softvéru, prenájom
prístupu na počítačovú databázu, kompilácia, tvorenie a údržba registra doménových názvov, poskytovanie informácií a poradenských služieb
on-line z počítačovej databázy alebo cez internet
súvisiace so všetkými uvedenými službami v triede 42, predpoveď počasia, služby návrhu interiérov, informačné a poradenské služby súvisiace
so všetkými uvedenými službami.
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(540) A1 World
(731) mobilkom austria AG & Co KG, Obere Donaustrasse 29, Viedeň, AT;
(740) Azud Ján, JUDr., Bratislava, SK;

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

1296-2006
17.7.2006
9, 16, 35, 37, 38, 42
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektrické a elektronické zariadenia a nástroje na
spracovanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos,
vyberanie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, televízne zariadenia a nástroje, hologamy,
počítače, periférne vybavenie počítačov, programové elektronické obvody na prenos údajov, počítačové programy, počítačový softvér, disky,
pásky a drôty, pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, čisté a už nahrané magnetické karty,
počítačový softvér z internetu, elektronické publikácie (ktoré možno načítať) poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu, počítačový softvér a telekomunikačné zariadenia
(vrátane modemov) umožňujúce pripojenie na
databázy a internet, počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie údajov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať) poskytovanej z počítačovej databázy alebo internetu, digitálna hudba (ktorú
možno načítať) poskytovaná z internetových webových stránok vo formáte MP3, zariadenia na
prehrávanie hudby z internetu, MP3 prehrávače,
satelitné vysielače a prijímače, elektronické drôty
a káble, odporové káble, zváracie elektródy, pagingové prístroje, rádiové pagingové prístroje
a rádiotelefónne zariadenia a nástroje, telefóny,
mobilné telefóny a telefónne príručné zariadenia,
príslušenstvo k telefónom a príručným telefónnym zariadeniam, adaptéry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjačky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi, stolové alebo do auta zabudovateľné jednotky obsahujúce reproduktory umožňujúce používanie príručných telefónnych zariadení bez použitia rúk, držiaky príručných telefónov zabudovateľné do auta, tašky a kufríky špeciálne upravené na držanie alebo prenášanie prenosných telefónov a telefónneho vybavenia a príslušenstva, osobné výpočtové organizéry, antény,
batérie, mikroprocesory, klávesnice, modemy,
globálne elektronické systémy určujúce polohu,
elektronické navigačné a polohu určujúce zariadenia a nástroje, zariadenia a nástroje na monitoring (iný ako monitoring typu in-vivo), rádiozariadenia a nástroje, elektronické ovládanie, testovacie (iné ako testovanie typu in-vivo), signalizačné, kontrolné (dohliadacie) a učebné zariadenia a nástroje, optické a elektrooptické zariadenia
a nástroje, videofilmy, elektrické a elektronické
zariadenia a periférne vybavenie určené alebo
prispôsobené na používanie s počítačmi, audiovizuálne zariadenia a vybavenie a nástroje na elektronické hry, časti a súčasti na všetky spomenuté

tovary, počítačové programy a iné údaje na nosičoch.
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené
z týchto materiálov, neobsiahnuté v iných triedach, tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky na obrazy z papiera, kartónu, lepenky, knihy, časopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie potreby, kancelársky tovar, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske náčinie,
kancelárske položky na uchovanie neobsiahnuté
v iných triedach, škatule na stôl, materiály na
kreslenie a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre a knihy na osobné záznamy, záložky,
kalendáre, plagáty, plánovače, materiál na modelovanie neobsiahnutý v iných triedach, materiály
na vzdelávanie a vyučovanie, prenosné tašky z
papiera, kartónu a plastu obsiahnuté v triede 16.
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný manažment, obchodná administrácia, organizácia
a manažment obchodných činností, obchodné
informačné služby, spracovanie administratívy
a organizovanie poštových objednávacích služieb, zabezpečovanie obchodných uvádzaní,
služby obchodného výskumu a prieskumu, služby obchodných prognóz, poskytovanie obchodných, úradníckych a sekretárskych služieb, výstrižkové a informačné služby týkajúce sa správ
a aktuálnych záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie a vedenie výstav na obchodné
účely, maloobchodný predaj telekomunikačných
a komunikačných prístrojov, nástrojov a systémov, elektronických prístrojov a nástrojov, počítačového hardvéru a softvéru a príslušenstva
k týmto veciam, aukcie cez internet, obchodné
administratívne služby na spracovanie odbytu na
internete, reklamné služby na podporu elektronického obchodu, poskytovanie informácií a poradenstva pri dodávaní a propagovaní komodít,
výber a zobrazovanie tovarov, poskytovanie
informácií a poradenstva perspektívnym kupujúcim komodít a tovarov, zhromažďovanie rozličných tovarov v prospech iných (okrem ich prepravy), umožňovanie pohodlného prehliadania
zákazníkom a nákup týchto tovarov, všetko uvedené poskytované on-line z počítačovej databázy
alebo cez internet, alebo poskytované inými prostriedkami, kompilácia a prepis údajov, kompilácia údajov a on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti, kompilácia adresárov na
internete, kompilácia adresárov na publikovanie
na internete, prenájom priestoru na webových
stránkach na reklamu tovarov a služieb, služby
databáz a spracúvania údajov, odkazovacie telefónne služby, zbieranie a zoraďovanie údajov do
počítačovej databázy.
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných
telefónov a telefónov príručných zariadení, zariadení na paging, zariadení na rádiopaging, rádiotelefónnych zariadení, počítačových a osobných organizérov, počítačového hardvéru, satelitných vysielačov a prijímačov, informačné, poradenské a konzultačné služby súvisiace so všetkým uvedeným poskytované on-line z počítačovej databázy alebo internetu s výnimkou poradenstva v oblasti počítačového hardvéru, alebo
poskytované inými prostriedkami, informačné
a poradenské služby súvisiace s domovou vý-
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stavbou, údržbou a opravami, všetky poskytované prostredníctvom telefónneho spojenia, informačné a poradenské služby súvisiace s údržbou
automobilov a opravami, všetko poskytované prostredníctvom telekomunikačného spojenia, informačné služby súvisiace s opravami a inštaláciami
poskytované on-line z počítačovej databázy alebo internetu.

(220) 17.7.2006
8 (511) 9, 16, 35, 37, 38, 42
(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektrické a elektronické zariadenia a nástroje na
spracovanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos,
vyberanie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje na zaznamenávanie, prenos alebo repro-

38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, faxové a telefaxové služby, služby zberu
a prenosu správ, rádiové pagingové služby a služby elektronickej pošty, prenos a príjem údajov
a informácií, služby doručovania elektronických
správ, on-line telekomunikačné informácie, služby výmeny údajov ako telekomunikačná služba,
prenos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádiových a televíznych programov, služby videotextu, teletextu a prehliadania údajov, služby videospráv, služby videokonferencií, služby videotelefónu, telekomunikačné informácie (vrátane
webových stránok), poskytovanie užívateľského
prístupu na internet, poskytovanie telekomunikačného spojenia na internet a databázy, elektronické konferencie, diskusné skupiny a diskusné
miestnosti, poskytovanie prístupu na webové
stránky s digitálnou hudbou na internete, poskytovanie prístupu na MP3 webové stránky na
internete, doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami, prevádzka vyhľadávacích strojov,
služby telekomunikačného prístupu, prenos správ
a obrazov pomocou výpočtovej techniky, komunikácia cez počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos správ a informácií o súčasnom dianí,
prenájom, lízing a podnájom zariadení, nástrojov,
prostriedkov alebo komponentov na použitie pri
poskytovaní spomenutých služieb, poradenské,
informačné a konzultačné služby súvisiace s uvedeným.
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a návrh
počítačového softvéru a programov, služby programovania pre výpočtovú techniku, príprava a poskytovanie informácií v súvislosti s počítačmi
a zariadeniami počítačových sietí, on-line poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru,
programovanie on-line, poskytovanie prístupu na
elektronické on-line siete na získavanie informácií, prenájom výpočtovej techniky, vytváranie
a udržiavanie počítačových webových stránok
pre zákazníkov, tvorba a údržba webových stránok, hosťovanie na webových stránkach iných,
inštalácia a údržba počítačového softvéru, prenájom prístupu na počítačovú databázu, kompilácia, tvorenie a údržba registra doménových názvov, poskytovanie informácií a poradenských
služieb on-line z počítačovej databázy alebo cez
internet súvisiace so všetkými uvedenými službami v triede 42, predpoveď počasia, služby návrhu interiérov, informačné a poradenské služby
súvisiace so všetkými uvedenými službami.

dukciu zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, televízne zariadenia a nástroje, hologamy,
počítače, periférne vybavenie počítačov, programové elektronické obvody na prenos údajov, počítačové programy, počítačový softvér, disky,
pásky a drôty, pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, čisté a už nahrané magnetické karty,
počítačový softvér z internetu, elektronické publikácie (ktoré možno načítať) poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu, počítačový softvér a telekomunikačné zariadenia
(vrátane modemov) umožňujúce pripojenie na
databázy a internet, počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie údajov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať) poskytovanej z počítačovej databázy alebo internetu, digitálna hudba (ktorú
možno načítať) poskytovaná z internetových webových stránok vo formáte MP3, zariadenia na
prehrávanie hudby z internetu, MP3 prehrávače,
satelitné vysielače a prijímače, elektronické drôty
a káble, odporové káble, zváracie elektródy, pagingové prístroje, rádiové pagingové prístroje
a rádiotelefónne zariadenia a nástroje, telefóny,
mobilné telefóny a telefónne príručné zariadenia,
príslušenstvo k telefónom a príručným telefónnym zariadeniam, adaptéry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjačky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi, stolové alebo do auta zabudovateľné jednotky obsahujúce reproduktory umožňujúce používanie príručných telefónnych zariadení bez použitia rúk, držiaky príručných telefónov zabudovateľné do auta, tašky a kufríky špeciálne upravené na držanie alebo prenášanie prenosných telefónov a telefónneho vybavenia a príslušenstva, osobné výpočtové organizéry, antény,
batérie, mikroprocesory, klávesnice, modemy,
globálne elektronické systémy určujúce polohu,
elektronické navigačné a polohu určujúce zariadenia a nástroje, zariadenia a nástroje na monitoring (iný ako monitoring typu in-vivo), rádiozariadenia a nástroje, elektronické ovládanie, testovacie (iné ako testovanie typu in-vivo), signalizačné, kontrolné (dohliadacie) a učebné zariadenia a nástroje, optické a elektrooptické zariadenia
a nástroje, videofilmy, elektrické a elektronické
zariadenia a periférne vybavenie určené alebo
prispôsobené na používanie s počítačmi, audiovizuálne zariadenia a vybavenie a nástroje na elektronické hry, časti a súčasti na všetky spomenuté
tovary, počítačové programy a iné údaje na nosičoch.
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené
z týchto materiálov, neobsiahnuté v iných triedach, tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky na obrazy z papiera, kartónu, lepenky, knihy, časopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie potreby, kancelársky tovar, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske náčinie,
kancelárske položky na uchovanie neobsiahnuté

(540) A1
(731) mobilkom austria AG & Co KG, Obere Donaustrasse 29, Viedeň, AT;
(740) Azud Ján, JUDr., Bratislava, SK;
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v iných triedach, škatule na stôl, materiály na
kreslenie a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre a knihy na osobné záznamy, záložky,
kalendáre, plagáty, plánovače, materiál na modelovanie neobsiahnutý v iných triedach, materiály
na vzdelávanie a vyučovanie, prenosné tašky
z papiera, kartónu a plastu obsiahnuté v triede 16.

35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný manažment, obchodná administrácia, organizácia
a manažment obchodných činností, obchodné
informačné služby, spracovanie administratívy
a organizovanie poštových objednávacích služieb,
zabezpečovanie obchodných uvádzaní, služby
obchodného výskumu a prieskumu, služby
obchodných prognóz, poskytovanie obchodných,
úradníckych a sekretárskych služieb, výstrižkové
a informačné služby týkajúce sa správ a aktuálnych záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie a vedenie výstav na obchodné účely, maloobchodný predaj telekomunikačných a komunikačných prístrojov, nástrojov a systémov, elektronických prístrojov a nástrojov, počítačového
hardvéru a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, aukcie cez internet, obchodné administratívne služby na spracovanie odbytu na internete,
reklamné služby na podporu elektronického
obchodu, poskytovanie informácií a poradenstva
pri dodávaní a propagovaní komodít, výber a zobrazovanie tovarov, poskytovanie informácií
a poradenstva perspektívnym kupujúcim komodít
a tovarov, zhromažďovanie rozličných tovarov
v prospech iných (okrem ich prepravy), umožňovanie pohodlného prehliadania zákazníkom a nákup týchto tovarov, všetko uvedené poskytované
on-line z počítačovej databázy alebo cez internet,
alebo poskytované inými prostriedkami, kompilácia a prepis údajov, kompilácia údajov a on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti,
kompilácia adresárov na internete, kompilácia
adresárov na publikovanie na internete, prenájom
priestoru na webových stránkach na reklamu tovarov a služieb, služby databáz a spracúvania
údajov, odkazovacie telefónne služby, zbieranie
a zoraďovanie údajov do počítačovej databázy.
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných
telefónov a telefónov príručných zariadení, zariadení na paging, zariadení na rádiopaging, rádiotelefónnych zariadení, počítačových a osobných organizérov, počítačového hardvéru, satelitných vysielačov a prijímačov, informačné, poradenské a konzultačné služby súvisiace so všetkým uvedeným poskytované on-line z počítačovej databázy alebo internetu s výnimkou poradenstva v oblasti počítačového hardvéru, alebo
poskytované inými prostriedkami, informačné
a poradenské služby súvisiace s domovou výstavbou, údržbou a opravami, všetky poskytované prostredníctvom telefónneho spojenia, informačné a poradenské služby súvisiace s údržbou
automobilov a opravami, všetko poskytované
prostredníctvom telekomunikačného spojenia,
informačné služby súvisiace s opravami a inštaláciami poskytované on-line z počítačovej databázy alebo internetu.

38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické,
faxové a telefaxové služby, služby zberu a prenosu správ, rádiové pagingové služby a služby elektronickej pošty, prenos a príjem údajov
a informácií, služby doručovania elektronických
správ, on-line telekomunikačné informácie, služby výmeny údajov ako telekomunikačná služba,
prenos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádiových a televíznych programov, služby videotextu, teletextu a prehliadania údajov, služby videospráv, služby videokonferencií, služby videotelefónu, telekomunikačné informácie (vrátane
webových stránok), poskytovanie užívateľského
prístupu na internet, poskytovanie telekomunikačného spojenia na internet a databázy, elektronické konferencie, diskusné skupiny a diskusné
miestnosti, poskytovanie prístupu na webové
stránky s digitálnou hudbou na internete, poskytovanie prístupu na MP3 webové stránky na
internete, doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami, prevádzka vyhľadávacích strojov,
služby telekomunikačného prístupu, prenos správ
a obrazov pomocou výpočtovej techniky, komunikácia cez počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos správ a informácií o súčasnom dianí,
prenájom, lízing a podnájom zariadení, nástrojov,
prostriedkov alebo komponentov na použitie pri
poskytovaní spomenutých služieb, poradenské,
informačné a konzultačné služby súvisiace s uvedeným.
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a návrh
počítačového softvéru a programov, služby programovania pre výpočtovú techniku, príprava
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítačmi a zariadeniami počítačových sietí, on-line poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru,
programovanie on-line, poskytovanie prístupu na
elektronické on-line siete na získavanie informácií, prenájom výpočtovej techniky, vytváranie
a udržiavanie počítačových webových stránok
pre zákazníkov, tvorba a údržba webových stránok, hosťovanie na webových stránkach iných,
inštalácia a údržba počítačového softvéru, prenájom prístupu na počítačovú databázu, kompilácia, tvorenie a údržba registra doménových názvov, poskytovanie informácií a poradenských
služieb on-line z počítačovej databázy alebo cez
internet súvisiace so všetkými uvedenými službami v triede 42, predpoveď počasia, služby návrhu interiérov, informačné a poradenské služby
súvisiace so všetkými uvedenými službami.
(540) Business paybox
(731) mobilkom austria AG & Co KG, Obere Donaustrasse 29, Viedeň, AT;
(740) Azud Ján, JUDr., Bratislava, SK;

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

1298-2006
17.7.2006
9, 16, 35, 37, 38, 42
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné a telekomunikačné zariadenia a nástroje,
elektrické a elektronické zariadenia a nástroje na
spracovanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos,
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vyberanie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, televízne zariadenia a nástroje, hologramy,
počítače, periférne vybavenie počítačov programové elektronické obvody na prenos údajov, počítačové programy, počítačový softvér, disky,
pásky a drôty, pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, čisté a už nahrané magnetické karty,
počítačový softvér z internetu, elektronické publikácie (ktoré možno načítať) poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu, počítačový softvér a telekomunikačné zariadenia (vrátane modemov) umožňujúce pripojenie na databázy a internet, počítačový softvér umožňujúci
vyhľadávanie údajov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať) poskytovanej z počítačovej databázy
alebo internetu, digitálna hudba (ktorú možno
načítať) poskytovaná z internetových webových
stránok vo formáte MP3, zariadenia na prehrávanie hudby z internetu, MP3 prehrávače, satelitné
vysielače a prijímače, elektronické drôty a káble,
odporové káble, zváracie elektródy, pagingové
prístroje, rádiové pagingové prístroje a rádiotelefónne zariadenia a nástroje, telefóny, mobilné telefóny a telefónne príručné zariadenia, príslušenstvo k telefónom a príručným telefónnym zariadeniam, adaptéry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjačky batérií, ktoré sa používajú
s telefónmi, stolové alebo do auta zabudovateľné
jednotky obsahujúce reproduktory umožňujúce
používanie príručných telefónnych zariadení bez
použitia rúk, držiaky príručných telefónov zabudovateľné do auta, tašky a kufríky špeciálne
upravené na držanie alebo prenášanie prenosných
telefónov a telefónneho vybavenia a príslušenstva, osobné výpočtové organizéry, antény, batérie, mikroprocesory, klávesnice, modemy, globálne elektronické systémy určujúce polohu,
elektronické navigačné a polohu určujúce zariadenia a nástroje, zariadenia a nástroje na monitoring (iný ako monitoring typu in-vivo), rádiozariadenia a nástroje, elektronické ovládanie, testovacie (iné ako testovanie typu in-vivo), signalizačné, kontrolné (dohliadacie) a učebné zariadenia a nástroje, optické a elektrooptické zariadenia
a nástroje, videofilmy, elektrické a elektronické
zariadenia a periférne vybavenie určené alebo
prispôsobené na používanie s počítačmi, audiovizuálne zariadenia a vybavenie a nástroje na elektronické hry, časti a súčasti na všetky spomenuté
tovary, počítačové programy a iné údaje na nosičoch.
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené
z týchto materiálov neobsiahnuté v iných triedach, tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky na obrazy z papiera, kartónu, lepenky, knihy, časopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie potreby, kancelársky tovar, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske náčinie,
kancelárske položky na uchovanie neobsiahnuté
v iných triedach, škatule na stôl, materiály na
kreslenie a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre a knihy na osobné záznamy, záložky,
kalendáre, plagáty, plánovače, materiál na modelovanie neobsiahnutý v iných triedach, materiály
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na vzdelávanie a vyučovanie, prenosné tašky
z papiera, kartónu a plastu obsiahnuté v triede 16.
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný
manažment, obchodná administrácia, organizácia
a manažment obchodných činností, obchodné
informačné služby, spracovanie administratívy
a organizovanie poštových objednávacích služieb,
zabezpečovanie obchodných uvádzaní, služby
obchodného výskumu a prieskumu, služby obchodných prognóz, poskytovanie obchodných, úradníckych a sekretárskych služieb, výstrižkové
a informačné služby týkajúce sa správ a aktuálnych záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie a vedenie výstav na obchodné účely, maloobchodný predaj telekomunikačných a komunikačných prístrojov, nástrojov a systémov, elektronických prístrojov a nástrojov, počítačového
hardvéru a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, aukcie cez internet, obchodné administratívne služby na spracovanie odbytu na internete,
reklamné služby na podporu elektronického obchodu, poskytovanie informácií a poradenstva pri
dodávaní a propagovaní komodít a výber a zobrazovanie tovarov, poskytovanie informácií
a poradenstva perspektívnym kupujúcim komodít
a tovarov, zhromažďovanie rozličných tovarov v
prospech iných (okrem ich prepravy), umožňovanie pohodlného prehliadania zákazníkom a nákup týchto tovarov, všetko uvedené poskytované
on-line z počítačovej databázy alebo cez internet,
alebo poskytované inými prostriedkami, kompilácia a prepis údajov, kompilácia údajov a on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti,
kompilácia adresárov na internete, kompilácia
adresárov na publikovanie na internete, prenájom
priestoru na webových stránkach na reklamu tovarov a služieb, služby databáz a spracúvania
údajov, odkazovacie telefónne služby, zbieranie
a zoraďovanie údajov do počítačovej databázy.
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných
telefónov a telefónov príručných zariadení, zariadení na paging, zariadení na rádiopaging, rádiotelefónnych zariadení, počítačových a osobných
organizérov, počítačového hardvéru, satelitných
vysielačov a prijímačov, informačné, poradenské
a konzultačné služby súvisiace so všetkým uvedeným poskytované on-line z počítačovej databázy alebo internetu s výnimkou poradenstva
v oblasti počítačového hardvéru, alebo poskytované inými prostriedkami, informačné a poradenské služby súvisiace s domovou výstavbou, údržbou a opravami, všetky poskytované prostredníctvom telefónneho spojenia, informačné a poradenské služby súvisiace s údržbou automobilov
a opravami, všetko poskytované prostredníctvom
telekomunikačného spojenia, informačné služby
súvisiace s opravami a inštaláciami poskytované
on-line z počítačovej databázy alebo internetu.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické,
faxové a telefaxové služby, služby zberu a prenosu správ, rádiové pagingové služby a služby elektronickej pošty, prenos a príjem údajov
a informácií, služby doručovania elektronických
správ, on-line telekomunikačné informácie, služby výmeny údajov ako telekomunikačná služba,
prenos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rá-
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diových a televíznych programov, služby videotextu, teletextu a prehliadania údajov, služby videospráv, služby videokonferencií, služby videotelefónu, telekomunikačné informácie (vrátane
webových stránok), poskytovanie užívateľského
prístupu na internet, poskytovanie telekomunikačného spojenia na internet a databázy, elektronické konferencie, diskusné skupiny a diskusné
miestnosti, poskytovanie prístupu na webové
stránky s digitálnou hudbou na internete, poskytovanie prístupu na MP3 webové stránky na

vých databáz alebo internetu, počítačový softvér
a telekomunikačné zariadenia (vrátane modemov) umožňujúce pripojenie na databázy a internet, počítačový softvér umožňujúci vyhľadávanie
údajov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať)
poskytovanej z počítačovej databázy alebo internetu, digitálna hudba (ktorú možno načítať) poskytovaná z internetových webových stránok vo
formáte MP3, zariadenia na prehrávanie hudby
z internetu, MP3 prehrávače, satelitné vysielače

internete, doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami, prevádzka vyhľadávacích strojov,
služby telekomunikačného prístupu, prenos správ
a obrazov pomocou výpočtovej techniky, komunikácia cez počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos správ a informácií o súčasnom dianí,
prenájom, lízing a podnájom zariadení, nástrojov,
prostriedkov alebo komponentov na použitie pri
poskytovaní spomenutých služieb, poradenské,
informačné a konzultačné služby súvisiace s uvedeným.
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a návrh
počítačového softvéru a programov, služby programovania výpočtovej techniky, príprava a poskytovanie informácií v súvislosti s počítačmi
a zariadeniami počítačových sietí, on-line poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru,
programovanie on-line, poskytovanie prístupu na
elektronické on-line siete na získavanie informácií, prenájom výpočtovej techniky, vytváranie
a udržiavanie počítačových webových stránok
pre zákazníkov, tvorba a údržba webových stránok, hosťovanie na webových stránkach iných,
inštalácia a údržba počítačového softvéru, prenájom prístupu na počítačovú databázu, kompilácia, tvorenie a údržba registra doménových názvov, poskytovanie informácií a poradenských
služieb on-line z počítačovej databázy alebo cez
internet súvisiace so všetkými uvedenými službami v triede 42, predpoveď počasia, služby návrhu interiérov, informačné a poradenské služby
súvisiace so všetkými uvedenými službami.

a prijímače, elektronické drôty a káble, odporové
káble, zváracie elektródy, pagingové prístroje,
rádiové pagingové prístroje a rádiotelefónne zariadenia a nástroje, telefóny, mobilné telefóny
a telefónne príručné zariadenia, príslušenstvo k telefónom a príručným telefónnym zariadeniam,
adaptéry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjačky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi,
stolové alebo do auta zabudovateľné jednotky
obsahujúce reproduktory umožňujúce používanie
príručných telefónnych zariadení bez použitia
rúk, držiaky príručných telefónov zabudovateľné
do auta, tašky a kufríky špeciálne upravené na
držanie alebo prenášanie prenosných telefónov
a telefónneho vybavenia a príslušenstva, osobné
výpočtové organizéry, antény, batérie, mikroprocesory, klávesnice, modemy, globálne elektronické systémy určujúce polohu, elektronické navigačné a polohu určujúce zariadenia a nástroje,
zariadenia a nástroje na monitoring (iný ako monitoring typu in-vivo), rádiozariadenia a nástroje,
elektronické ovládanie, testovacie (iné ako testovanie typu in-vivo), signalizačné, kontrolné (dohliadacie) a učebné zariadenia a nástroje, optické
a elektrooptické zariadenia a nástroje, videofilmy, elektrické a elektronické zariadenia a periférne vybavenie určené alebo prispôsobené na
používanie s počítačmi, audiovizuálne zariadenia
a vybavenie a nástroje na elektronické hry, časti
a súčasti na všetky spomenuté tovary, počítačové
programy a iné údaje na nosičoch.
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené
z týchto materiálov neobsiahnuté v iných triedach, tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky na obrazy z papiera, kartónu, lepenky, knihy, časopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie potreby, kancelársky tovar, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske náčinie,
kancelárske položky na uchovanie neobsiahnuté
v iných triedach, škatule na stôl, materiály na
kreslenie a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre a knihy na osobné záznamy, záložky,
kalendáre, plagáty, plánovače, materiál na modelovanie neobsiahnutý v iných triedach, materiály
na vzdelávanie a vyučovanie, prenosné tašky
z papiera, kartónu a plastu obsiahnuté v triede 16.
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný manažment, obchodná administrácia, organizácia
a manažment obchodných činností, obchodné
informačné služby, spracovanie administratívy
a organizovanie poštových objednávacích služieb, zabezpečovanie obchodných uvádzaní, služby obchodného výskumu a prieskumu, služby
obchodných prognóz, poskytovanie obchodných,
úradníckych a sekretárskych služieb, výstrižkové
a informačné služby týkajúce sa správ a aktuálnych záležitostí a informačné služby, zabezpečo-

(540) bob
(731) mobilkom austria AG & Co KG, Obere Donaustrasse 29, Viedeň, AT;
(740) Azud Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1299-2006
17.7.2006
9, 16, 35, 37, 38, 42
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektrické a elektronické zariadenia a nástroje na spracovanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos, vyberanie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje
na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu
zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, televízne zariadenia a nástroje, hologramy, počítače,
periférne vybavenie počítačov, programové elektronické obvody na prenos údajov, počítačové
programy, počítačový softvér, disky, pásky a drôty, pričom všetky sú magnetické nosiče údajov,
čisté a už nahrané magnetické karty, počítačový
softvér z internetu, elektronické publikácie (ktoré
možno načítať) poskytované on-line z počítačo-
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vanie a vedenie výstav na obchodné účely, maloobchodný predaj telekomunikačných a komunikačných prístrojov, nástrojov a systémov, elektronických prístrojov a nástrojov, počítačového
hardvéru a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, aukcie cez internet, obchodné administratívne služby na spracovanie odbytu na internete,
reklamné služby na podporu elektronického obchodu, poskytovanie informácií a poradenstva pri
dodávaní a propagovaní komodít a výber a zobrazovanie tovarov, poskytovanie informácií

služby telekomunikačného prístupu, prenos správ
a obrazov pomocou výpočtovej techniky, komunikácia cez počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos správ a informácií o súčasnom dianí,
prenájom, lízing a podnájom zariadení, nástrojov,
prostriedkov alebo komponentov na použitie pri
poskytovaní spomenutých služieb, poradenské,
informačné a konzultačné služby súvisiace s uvedeným.

a poradenstva perspektívnym kupujúcim komodít
a tovarov, zhromažďovanie rozličných tovarov
v prospech iných (okrem ich prepravy), umožňovanie pohodlného prehliadania zákazníkom a nákup týchto tovarov, všetko uvedené poskytované
on-line z počítačovej databázy alebo cez internet,
alebo poskytované inými prostriedkami, kompilácia a prepis údajov, kompilácia údajov a on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti,
kompilácia adresárov na internete, kompilácia
adresárov na publikovanie na internete, prenájom
priestoru na webových stránkach na reklamu tovarov a služieb, služby databáz a spracúvania
údajov, odkazovacie telefónne služby, zbieranie
a zoraďovanie údajov do počítačovej databázy.
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných
telefónov a telefónov príručných zariadení, zariadení na paging, zariadení na rádiopaging, rádiotelefónnych zariadení, počítačových a osobných
organizérov, počítačového hardvéru, satelitných
vysielačov a prijímačov, informačné, poradenské
a konzultačné služby súvisiace so všetkým uvedeným poskytované on-line z počítačovej databázy alebo internetu s výnimkou poradenstva
v oblasti počítačového hardvéru, alebo poskytované inými prostriedkami, informačné a poradenské služby súvisiace s domovou výstavbou, údržbou a opravami, všetky poskytované prostredníctvom telefónneho spojenia, informačné a poradenské služby súvisiace s údržbou automobilov a
opravami, všetko poskytované prostredníctvom
telekomunikačného spojenia, informačné služby
súvisiace s opravami a inštaláciami poskytované
on-line z počítačovej databázy alebo internetu.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické,
faxové a telefaxové služby, služby zberu a prenosu správ, rádiové pagingové služby a služby elektronickej pošty, prenos a príjem údajov
a informácií, služby doručovania elektronických
správ, on-line telekomunikačné informácie, služby výmeny údajov ako telekomunikačná služba,
prenos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádiových a televíznych programov, služby videotextu, teletextu a prehliadania údajov, služby videospráv, služby videokonferencií, služby videotelefónu, telekomunikačné informácie (vrátane
webových stránok), poskytovanie užívateľského
prístupu na internet, poskytovanie telekomunikačného spojenia na internet a databázy, elektronické konferencie, diskusné skupiny a diskusné
miestnosti, poskytovanie prístupu na webové
stránky s digitálnou hudbou na internete, poskytovanie prístupu na MP3 webové stránky na
internete, doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami, prevádzka vyhľadávacích strojov,

42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a návrh
počítačového softvéru a programov, služby programovania výpočtovej techniky, príprava a poskytovanie informácií v súvislosti s počítačmi
a zariadeniami počítačových sietí, on-line poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru,
programovanie on-line, poskytovanie prístupu na
elektronické on-line siete na získavanie informácií, prenájom výpočtovej techniky, vytváranie
a udržiavanie počítačových webových stránok
pre zákazníkov, tvorba a údržba webových stránok, hosťovanie na webových stránkach iných,
inštalácia a údržba počítačového softvéru, prenájom prístupu na počítačovú databázu, kompilácia, tvorenie a údržba registra doménových názvov, poskytovanie informácií a poradenských
služieb on-line z počítačovej databázy alebo cez
internet súvisiace so všetkými uvedenými službami v triede 42, predpoveď počasia, služby návrhu interiérov, informačné a poradenské služby
súvisiace so všetkými uvedenými službami.
(540) B- Free
(731) mobilkom austria AG & Co KG, Obere Donaustrasse 29, Viedeň, AT;
(740) Azud Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1300-2006
17.7.2006
9, 16, 35, 37, 38, 42
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektrické a elektronické zariadenia a nástroje na
spracovanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos,
vyberanie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, televízne zariadenia a nástroje, hologramy,
počítače, periférne vybavenie počítačov, programové elektronické obvody na prenos údajov, počítačové programy, počítačový softvér, disky,
pásky a drôty, pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, čisté a už nahrané magnetické karty,
počítačový softvér z internetu, elektronické publikácie (ktoré možno načítať) poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu, počítačový softvér a telekomunikačné zariadenia (vrátane modemov) umožňujúce pripojenie na databázy a internet, počítačový softvér umožňujúci
vyhľadávanie údajov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať) poskytovanej z počítačovej databázy
alebo internetu, digitálna hudba (ktorú možno
načítať) poskytovaná z internetových webových
stránok vo formáte MP3, zariadenia na prehrávanie hudby z internetu, MP3 prehrávače, satelitné
vysielače a prijímače, elektronické drôty a káble,
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odporové káble, zváracie elektródy, pagingové
prístroje, rádiové pagingové prístroje a rádiotelefónne zariadenia a nástroje, telefóny, mobilné telefóny a telefónne príručné zariadenia, príslušenstvo k telefónom a príručným telefónnym zariadeniam, adaptéry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjačky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi, stolové alebo do auta zabudovateľné
jednotky obsahujúce reproduktory umožňujúce
používanie príručných telefónnych zariadení bez

zovanie tovarov, poskytovanie informácií a poradenstva perspektívnym kupujúcim komodít a tovarov, zhromažďovanie rozličných tovarov v prospech iných (okrem ich prepravy), umožňovanie
pohodlného prehliadania zákazníkom a nákup
týchto tovarov, všetko uvedené poskytované on-line z počítačovej databázy alebo cez internet,
alebo poskytované inými prostriedkami, kompilácia a prepis údajov, kompilácia údajov a on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti,
kompilácia adresárov na internete, kompilácia

použitia rúk, držiaky príručných telefónov zabudovateľné do auta, tašky a kufríky špeciálne upravené na držanie alebo prenášanie prenosných telefónov a telefónneho vybavenia a príslušenstva,
osobné výpočtové organizéry, antény, batérie,
mikroprocesory, klávesnice, modemy, globálne
elektronické systémy určujúce polohu, elektronické navigačné a polohu určujúce zariadenia
a nástroje, zariadenia a nástroje na monitoring
(iný ako monitoring typu in-vivo), rádiozariadenia a nástroje, elektronické ovládanie, testovacie
(iné ako testovanie typu in-vivo), signalizačné,
kontrolné (dohliadacie) a učebné zariadenia a nástroje, optické a elektrooptické zariadenia a nástroje, videofilmy, elektrické a elektronické zariadenia a periférne vybavenie určené alebo prispôsobené na používanie s počítačmi, audiovizuálne zariadenia a vybavenie a nástroje na elektronické hry, časti a súčasti na všetky spomenuté
tovary, počítačové programy a iné údaje na nosičoch.
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené
z týchto materiálov neobsiahnuté v iných triedach, tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky na obrazy z papiera, kartónu, lepenky, knihy, časopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie potreby, kancelársky tovar, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske náčinie,
kancelárske položky na uchovanie neobsiahnuté
v iných triedach, škatule na stôl, materiály na
kreslenie a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre a knihy na osobné záznamy, záložky,
kalendáre, plagáty, plánovače, materiál na modelovanie neobsiahnutý v iných triedach, materiály
na vzdelávanie a vyučovanie, prenosné tašky
z papiera, kartónu a plastu obsiahnuté v triede 16.
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný manažment, obchodná administrácia, organizácia
a manažment obchodných činností, obchodné
informačné služby, spracovanie administratívy
a organizovanie poštových objednávacích služieb, zabezpečovanie obchodných uvádzaní, služby obchodného výskumu a prieskumu, služby
obchodných prognóz, poskytovanie obchodných,
úradníckych a sekretárskych služieb, výstrižkové
a informačné služby týkajúce sa správ a aktuálnych záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie a vedenie výstav na obchodné účely, maloobchodný predaj telekomunikačných a komunikačných prístrojov, nástrojov a systémov, elektronických prístrojov a nástrojov, počítačového
hardvéru a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, aukcie cez internet, obchodné administratívne služby na spracovanie odbytu na internete,
reklamné služby na podporu elektronického obchodu, poskytovanie informácií a poradenstva pri
dodávaní a propagovaní komodít a výber a zobra-

adresárov na publikovanie na internete, prenájom
priestoru na webových stránkach na reklamu tovarov a služieb, služby databáz a spracúvania
údajov, odkazovacie telefónne služby, zbieranie
a zoraďovanie údajov do počítačovej databázy.
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných
telefónov a telefónov príručných zariadení, zariadení na paging, zariadení na rádiopaging, rádiotelefónnych zariadení, počítačových a osobných
organizérov, počítačového hardvéru, satelitných
vysielačov a prijímačov, informačné, poradenské
a konzultačné služby súvisiace so všetkým uvedeným poskytované on-line z počítačovej databázy alebo internetu s výnimkou poradenstva
v oblasti počítačového hardvéru, alebo poskytované inými prostriedkami, informačné a poradenské služby súvisiace s domovou výstavbou, údržbou a opravami, všetky poskytované prostredníctvom telefónneho spojenia, informačné a poradenské služby súvisiace s údržbou automobilov a
opravami, všetko poskytované prostredníctvom
telekomunikačného spojenia, informačné služby
súvisiace s opravami a inštaláciami poskytované
on-line z počítačovej databázy alebo internetu.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické,
faxové a telefaxové služby, služby zberu a prenosu správ, rádiové pagingové služby a služby elektronickej pošty, prenos a príjem údajov a informácií, služby doručovania elektronických správ,
on-line telekomunikačné informácie, služby výmeny údajov ako telekomunikačná služba, prenos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej
komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádiových a televíznych programov, služby videotextu, teletextu a prehliadania údajov, služby videospráv, služby videokonferencií, služby videotelefónu, telekomunikačné informácie (vrátane webových stránok), poskytovanie užívateľského prístupu na internet, poskytovanie telekomunikačného spojenia na internet a databázy, elektronické konferencie, diskusné skupiny a diskusné
miestnosti, poskytovanie prístupu na webové
stránky s digitálnou hudbou na internete, poskytovanie prístupu na MP3 webové stránky na
internete, doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami, prevádzka vyhľadávacích strojov,
služby telekomunikačného prístupu, prenos správ
a obrazov pomocou výpočtovej techniky, komunikácia cez počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos správ a informácií o súčasnom dianí,
prenájom, lízing a podnájom zariadení, nástrojov,
prostriedkov alebo komponentov na použitie pri
poskytovaní spomenutých služieb, poradenské,
informačné a konzultačné služby súvisiace s uvedeným.
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42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a návrh
počítačového softvéru a programov, služby programovania výpočtovej techniky, príprava a poskytovanie informácií v súvislosti s počítačmi
a zariadeniami počítačových sietí, on-line poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru,
programovanie on-line, poskytovanie prístupu na
elektronické on-line siete na získavanie informácií, prenájom výpočtovej techniky, vytváranie
a udržiavanie počítačových webových stránok
pre zákazníkov, tvorba a údržba webových stránok, hosťovanie na webových stránkach iných,

(220) 19.7.2006
8 (511) 38, 41, 45
(511) 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.

inštalácia a údržba počítačového softvéru, prenájom prístupu na počítačovú databázu, kompilácia, tvorenie a údržba registra doménových názvov, poskytovanie informácií a poradenských
služieb on-line z počítačovej databázy alebo cez
internet súvisiace so všetkými uvedenými službami v triede 42, predpoveď počasia, služby návrhu interiérov, informačné a poradenské služby
súvisiace so všetkými uvedenými službami.

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
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 na 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.
45 - Zoznamovacie služby, služby predmanželských a manželských poradní, požičiavanie svadobných a spoločenských šiat.

(540) mobilkom
(731) mobilkom austria AG & Co KG, Obere Donaustrasse 29, Viedeň, AT;
(740) Azud Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1321-2006
19.7.2006
36, 37, 42
36 - Služby s nehnuteľnosťami.
37 - Stavebníctvo.
42 - Dočasné ubytovanie, programovanie počítačov, služby, ktoré nemôžu byť zaradené do inej
triedy (projektová a inžinierska činnosť vo výstavbe, projektovanie elektrických zariadení, vykonávanie prieskumných prác, najmä prác inžiniersko-geologických, geotechnických, chemických a chemicko-technologických, stavebno-technických, technologických a iných vrátane posudkovej a znaleckej činnosti).

(540)

(731) CENTROPROJEKT a. s., Štefánikova 167, 760 30
Zlín, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1322-2006
19.7.2006
37, 41, 44
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť v oblasti športovísk).
41 - Prevádzkovanie športových zariadení.
44 - Údržba trávnikov.

(540)

Sporter - športoviská tretieho
tisícročia

(731) SPORTER s. r. o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Gindl David, Mgr., Bratislava, SK;
(210) 1323-2006

(540) ŽENÍCH PRE MILIONÁRKU
(731) Slovenská televízna spoločnosť, s. r. o., Okružná 18/10, 900 82 Blatné, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(220)
8 (511)
(511)
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1324-2006
19.7.2006
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
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 na oddych a rekreáciu; prenájom športového výstro-ja
s výnimkou dopravných prostriedkov; reportérske služby; pomoc pri výbere povolania; organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových
hier; organizovanie lotérií a stávkových hier prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií; organizovanie a
prevádzkovanie žrebových lotérií; organizovanie
kurzových
stávok;
organizovanie
kurzových stávok prostredníctvom internetu; poradenské a informačné služby v oblasti uvedených
služieb v triede 41.

(540)

TESNE VEDĽA

(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)

1326-2006
20.7.2006
35, 36
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom; reklamná a propagačná činnosť.
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo); sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností;
správcovstvo; správa nehnuteľností; prenájom fariem; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); prenájom nehnuteľností; finančné konzultačné služby; investovanie kapitálu; finančné informácie; prenájom
kancelárskych priestorov; finančné riadenie; konateľstvo, zastupiteľstvo; sprostredkovanie poistenia; finančný lízing; vyberanie nájomného; uzatváranie poistiek; vydávanie cenín; burzové maklérstvo; konzultačné služby v oblasti poisťovníctva.

(540) ALTAGRIC
(731) ALTAGRIC s. r. o., Gombaiho 3, 945 01 Komárno, SK;
(740) Mišová Anna, JUDr., Komárno, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1333-2006
20.7.2006
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, plastové fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov.
33 - Víno, alkoholické nápoje okrem piva, likéry,
brandy, koktaily alkoholické, destilované nápoje.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, reklamná činnosť, maloobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi; veľkoobchodná činnosť s alkoholickými nápojmi; 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, vy-
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dávanie a aktualizovanie reklamných materiálov
a zvukovo-obrazových záznamov a periodických
a neperiodických publikácií, vydávanie a rozširovanie reklamných textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, obchodné alebo
podnikateľské informácie, komerčné informačné
kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, obchodný alebo podnikateľský prieskum,
obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
prenájom predajných automatov, predvádzanie
(služby modeliek), na reklamné účely a podporu
predaja, predvádzanie tovaru.
(540) BALKAN BULL
(731) BELVÉDÉRE - Slovensko, spol. s r. o., Liptovská 2, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1334-2006
21.7.2006
35, 41
35 - Vydávanie reklamných materiálov.
41 - Prezentácia kultúry (slovenskej, európskej, svetovej) prostredníctvom organizovania a zabezpečovania festivalov, prehliadok, výstav, seminárov,
súťaží, workshopov, spoločenských večerov, vydavateľská a publikačná činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov.

(540) ETNOFILM ČADCA
(731) Kysucké múzeum v Čadci, Moyzesova 50, 022 01
Čadca, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1335-2006
21.7.2006
36, 37, 43
36 - Prenájom nehnuteľností, kancelárskych priestorov, obchodných priestorov, reštauračných, stravovacích a ubytovacích priestorov, všetko vrátane
sprostredkovania.
37 - Stavebná činnosť; stavebný dozor, realizácia
stavieb, rekonštrukcie stavieb, izolovanie stavieb,
utesňovanie stavieb; stavebné informácie; všetko
vrátane sprostredkovania.
43 - Bufety, jedálne, príprava a dodávka jedál na
objednávku, samoobslužné reštaurácie, reštauračné služby, hotelové služby; prenájom prednáškových sál, poskytovanie prechodného ubytovania,
poskytovanie hotelového ubytovania, ubytovacie
kancelárie, prenájom prechodného ubytovania; prenájom stoličiek, stolov, obrusov, porcelánových
a sklenených výrobkov; všetko vrátane sprostredkovania.

(540)

(591) čierna, modrá, žltá, sivá
(731) MUDr. Karol Vincze - VINKADA, Na Slavíne 1,
811 06 Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1337-2006
21.7.2006
9, 11
9 - Zdroje svetelnej signalizácie, blikače, svetelné bójky, výstražné majáky, svetelné označenia,
žiarivky, svietidlá a elektrónky so žeravenou
elektródou, žiarovky na fotoblesky, žiarovky
premietacie.
11 - Žiarovky, žiarovky elektrické, žiarovky do
reflektorov a smeroviek vozidiel, elektrické výbojky na osvetlenie vrátane halogénových, žiarivky na osvetlenie, osvetľovacie trubice, osvetľovacie zariadenia a svetlá na dopravné prostriedky, tlmivky, žiarovky do svietidiel, vreckových svietidiel, lámp, lampášov a bateriek.

(540) BROWNIE
(731) BRU-SPORT, spol. s r. o., Libušina 526/101,
772 11 Olomouc, Chválkovice, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

1338-2006
21.7.2006
4
4 - Motorové oleje, automobilové benzíny, technické benzíny, ľahké benzíny, motorová nafta.

(540) DYNAMIK
(731) Demín Dušan, Ing., Demín - Twin, Novozámocká 47, 942 01 Šurany, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1339-2006
24.7.2006
29, 35, 40
29 - 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) KALINKA
(731) MECOM INVESTMENT s. r. o., Poľná 4, 066 01
Humenné, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

1343-2006
24.7.2006
16, 35, 41
16 - Časopisy, periodiká, neperiodické tlačoviny,
kalendáre, prospekty a reklamné materiály, propagačné materiály.
35 - Reklamná a propagačno-osvetová činnosť,
činnosť reklamnej agentúry, kopírovanie, rozmnožovanie tlačovín, lepenie plagátov a propagačných materiálov, organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav, predvádzanie tovarov,
prenájom reklamných materiálov, prieskum záujmu o tovary a služby, vydávanie, rozširovanie,
zasielanie a aktualizácia reklamných materiálov
a prospektov, prenájom reklamných plôch, rozhlasová a televízna reklama.
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41 - Organizovanie a vedenie konferencií, seminárov, školení, organizovanie kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích podujatí, vzdelávacích
(nekomerčných) výstav, vydávanie kníh, časopisov, periodickej a neperiodickej tlače, kalendárov.

35 - Maloobchodné služby v oblasti počítačových
programov, sprostredkovanie obchodu s počítačovými programami, poradenstvo v obchodnej
činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
pomoc pri riadení komerčných a priemyselných
podnikov, správa registratúry (administratívne
činnosti).
42 - Poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru, tvorba, vývoj, aktualizovanie, inštalácia, prenájom a servis počítačových programov
a softvéru, návrh informačných počítačových
systémov a informačných technológií, prevod
a konverzia počítačových programov a údajov,
prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok (webových
stránok), výskum a vývoj nových výrobkov pre
zákazníkov, počítačové programovanie, konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky, poradenstvo a sprostredkovanie služieb uvedených
v tejto triede.

(540)

(591) červená, zelená, čierna
(731) Zväz diabetikov Slovenska, Prešovská 39, 821 08
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(510)
(540)

1345-2006
24.7.2006
44
44 - Poradenstvo a služby v oblasti zdravotníctva.

(540)
(591) šedá, čierna, červená
(731) Health direct s. r. o., Námestie Martina Benku 16,
811 07 Bratislava, SK;
(740) Horník Branislav, Bratislava, SK;

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

1346-2006
24.7.2006
29, 30, 43
29 - Bujóny, vývary; garnáty (morské raky) neživé; homáre (nie živé); hydina (nie živá); kaviár;
krevety nie živé; langusty; losos; mäkkýše (neživé); mäso; mušle jedlé (nie živé); ovocné šaláty;
polievky; raky (s výnimkou živých); syry; tuniaky; údeniny; ustrice s výnimkou živých; jedlá želatína; zelenina v štipľavom náleve; varená zelenina; zeleninové šaláty.
30 - Čaj; ľadový čaj; cestá; cestoviny; chaluhy,
vodné riasy; chlieb; čokoládové nápoje; cukrovinky; jemné pečivo; kakaové nápoje; omáčky do
šalátov; pečivo (rožky); ryža; suši; torty; zákusky, koláče; zmrzlina; zmrzlinové poháre.
43 - Služby barov; kaviarne; prenájom prednáškových sál; príprava a dodávka jedál na objednávku do domu; samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (jedálne).

(731) Gallo Ivan, Dipl. Ing., Helenenstrasse 92/2/3,
2500 Baden, AT;
(740) Patajová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

(591) bordová, béžová
(731) DIAMOND HOTELS SLOVAKIA s. r. o.,
CROWNE PLAZA BRATISLAVA, Hodžovo
nám. 2, 816 25 Bratislava, SK;
(740) D VISION, s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1347-2006
24.7.2006
9, 35, 42
9 - Počítačové programy, programový a aplikačný softvér.

1348-2006
24.7.2006
9, 35, 42
9 - Počítačové programy, programový a aplikačný softvér.
35 - Maloobchodné služby v oblasti počítačových
programov, sprostredkovanie obchodu s počítačovými programami, poradenstvo v obchodnej
činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti,
obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
pomoc pri riadení komerčných a priemyselných
podnikov, správa registratúry (administratívne
činnosti).
42 - Poradenské služby v oblasti počítačového
hardvéru, tvorba, vývoj, aktualizovanie, inštalácia, prenájom a servis počítačových programov
a softvéru, návrh informačných počítačových
systémov a informačných technológií, prevod
a konverzia počítačových programov a údajov,
prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok (webových
stránok), výskum a vývoj nových výrobkov pre
zákazníkov, počítačové programovanie, konzultačné služby v oblasti výpočtovej techniky, poradenstvo a sprostredkovanie služieb uvedených
v tejto triede.

(540) www.digisword.com
(731) Gallo Ivan, Dipl. Ing., Helenenstrasse 92/2/3,
2500 Baden, AT;
(740) Patajová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1354-2006
26.7.2006
35, 41, 43
35 - Administratívna správa hotelov, spravovanie
hotelov, prenájom reklamných priestorov, orga-
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nizovanie výstav na obchodné a reklamné účely,
prenájom reklamných plôch.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií.
43 - Hotelierske služby, turistické ubytovne, poskytovanie prechodného ubytovania, rezervovanie prechodného ubytovania, rezervácia penziónov, rezervácia hotelov, reštaurácie (jedálne),
kaviarne, prenájom prednáškových sál, prevádzkovanie hotelového ubytovania.
(540) Hotel AVION
(731) IMOBA FIN, a. s., Lichnerova 92, 903 01 Senec, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

1357-2006
27.7.2006
29
29 - Mliečne výrobky.

(591) modrá
(731) Humenská mliekareň, a. s., Poľná 1, 066 80 Humenné, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
(540)

1358-2006
27.7.2006
29
29 - Mliečne výrobky.

8 (511) 1, 2, 5, 17, 23, 35, 39, 40
(511) 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, plastové 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.
(540) KORA
(731) KORA a. s., Zlatovská 27, 911 05 Trenčín, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)
(591) zelená
(731) Humenská mliekareň, a. s., Poľná 1, 066 80 Humenné, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1361-2006
28.7.2006
1, 5
1 - Chemikálie určené pre priemysel, vedu a fotografiu, ako i pre poľnohospodárstvo záhradníctvo a lesníctvo; umelé živice v nespracovanom
stave, plastické hmoty v nespracovanom stave;
pôdne hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov;
prostriedky na kalenie a letovanie kovov; chemické látky určené na konzervovanie potravín;
triesloviny; lepidlá pre priemysel.
5 - Farmaceutické a zverolekárske výrobky; hygienické výrobky na lekárske účely; dietetické
prípravky na lekárske účely, potraviny pre batoľatá; náplasti, obväzový materiál; materiály na
plombovanie zubov a zubné vosky; dezinfekčné
prostriedky; prípravky na ničenie škodlivých
zvierat; fungicídy, herbicídy.

(540) Pike
(731) Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Str. 25, 4021
Linz, AT;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;
(210) 1412-2006
(220) 4.8.2006
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1438-2006
10.8.2006
36
36 - Financovanie vzdelávania študentov, VŠ učiteľov v SR i v zahraničí; poskytovanie finančnej
podpory zahraničným učiteľom na FF vzdelávacích podujatí, športových aktivít, kultúrno-výchovných podujatí študentov, učiteľov a sociálne
slabých študentov, vydavateľskej činnosti.

FILOZOFICKÁ FAKULTA
v Ružomberku

(731) FILOZOFICKÁ FAKULTA v Ružomberku, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1447-2006
11.8.2006
9, 16, 18, 21, 25, 28, 34, 35, 38, 39, 41
9 - Nahraté audio- a/alebo videonosiče, programové vybavenie počítačov, softvér a počítačové hry.
16 - Tlačoviny, brožúry, časopisy, knihy, fotografie, komiksy, kalendáre, reklamné materiály z papiera, papierové podložky, papiernický tovar a písacie potreby, vzdelávacie a učebné potreby
okrem prístrojov, obalové materiály z plastických
hmôt patriace do triedy 16, potreby pre umelcov
patriace do triedy 16.
18 - Kufre, tašky patriace do triedy 18, kabelky,
peňaženky, kožené obaly na kľúče patriace do
triedy 18, kožené a koženkové obaly, dáždniky,
slnečníky.
21 - Poháre, vázy a iné nádoby na domáce, kuchynské a reštauračné použitie, okrem nádob
z drahých kovov, výrobky zo skla, porcelánu
a keramiky patriace do triedy 21.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hry a hračky, športové potreby patriace do
triedy 28, hracie karty.
34 - Zápalky, zapaľovače nie z drahých kovov,
popolníky nie z drahých kovov, cigarety.
35 - Reklama, televízna reklama, rozhlasová reklama, on-line reklama na počítačovej komuni-
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kačnej sieti, reklama prostredníctvom mobilných
telefónov, reklamné agentúry, podpora predaja
(pre tretie osoby), produkcia reklamných spotov,
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, uverejňovanie reklamných textov,
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti reklamy, sprostredkovanie nákupu a predaja
filmov, reklám, zábavných a audiovizuálnych programov, sprostredkovanie nákupu a predaja audiovizuálnej techniky, maloobchodné služby v oblasti
audiovizuálnej techniky, maloobchodné služby
v oblasti filmov, zábavných a audiovizuálnych
programov, maloobchodná činnosť s nahratými
audio- a/alebo videonosičmi, maloobchodná činnosť s počítačovými hrami, maloobchodná činnosť so softvérom.
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.
39 - Distribúcia televíznych a rozhlasových programov, hraných filmov, audio- a/alebo videonosičov.
41 - Produkcia televíznych a rozhlasových programov, organizovanie zábavných, kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí, organizovanie vzdelávacích, vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie festivalov umeleckej
tvorby a výkonov, najmä hudobných, filmových
a divadelných festivalov, organizovanie športových súťaží, organizovanie športových akcií
a hier, organizovanie kultúrno-spoločenských
akcií, súťaží a hier, organizovanie audiotextových a sms-kových hier, organizovanie živých
vystúpení, vedomostné alebo zábavné súťaže
organizované prostredníctvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov, zábavné parky,
rozhlasová zábava, televízna zábava, zábava, pobavenie, plánovanie a organizovanie večierkov,
výchovno-zábavné klubové služby, služby fanklubov, informácie o možnostiach rozptýlenia,
informácie o možnostiach zábavy, služby technického zabezpečenia kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí, ozvučenie filmových
a audiovizuálnych programov, filmová tvorba,
produkcia dokumentárnych filmov, fotografická
reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie videopások, digitálna tvorba obrazov na výstupných
zariadeniach, produkcia zábavných a audiovizuálnych programov, výroba publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov, služby
filmových a nahrávacích štúdií, divadelné predstavenia, výroba divadelných alebo iných predstavení, služby agentúr sprostredkovávajúcich
vystúpenia divadelných, koncertných a varietných umelcov, sprostredkovanie a poradenská
činnosť v uvedených oblastiach, požičiavanie
filmov, požičiavanie a prenájom video/audionahrávok, prenájom audiovizuálnej techniky, poradenstvo v oblasti audiovizuálnej techniky prenájom dekorácií, vydávanie kníh, časopisov, novín
a iných periodických a neperiodických publikácií,
on-line poskytovanie počítačových hier (z počíta-

čových sietí), hranie o peniaze, organizovanie lotérií, organizovanie finančných hier.
(540) BULO ROKA
(731) Mojsej Branislav, Mäsiarska 13, 040 01 Košice, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1454-2006
11.8.2006
16, 19, 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, 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 (poriadače, 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, kartotékové lístky, karty, karty a papierové
pásky na zaznamenávanie počítačových programov, krejóny (patentné ceruzky), kružidlá, krieda
na písanie, krividlá, 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, napínače, násadky na perá, nože na papier (kancelárske pomôcky), obálky, oplátky na pečatenia, orezávacie
strojčeky na ceruzky, rezačky na papier, pečate,
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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.
19 - Bazény plavecké (nekovové); stavebné materiály nekovové - surové alebo polospracované
a nekovové stavebné výrobky a konštrukcie patriace do triedy 19; neohybné rúry nekovové pre
stavebníctvo; prenosné konštrukcie nekovové;
betón; bridlica; cement a cementové dosky; tehly; lepenka bitúmenová (asfaltová) a na stavebné
účely; dlaždice s výnimkou kovových na podlahy, na steny a pre stavebníctvo; stavebné drevo; dvere s výnimkou kovových; geotextílie; stavebný kameň; kameniny pre stavebníctvo; konštrukcie s výnimkou kovových; strešné krovy
a krytiny; kremenný piesok; dosky, latky; lemovanie striech; lešenia s výnimkou kovových; lišty
s výnimkou kovových; malta a suché maltové
zmesi; malta stavebná; mozaiky pre stavebníctvo; mramor; náterové hmoty pre stavebníctvo;
nosníky s výnimkou kovových; obklady na budovy s výnimkou kovových; obklady stien a priečok s výnimkou kovových; obklady vinylové; obloženie drevené; ohňovzdorné cementové
ochranné vrstvy; okenice s výnimkou kovových;
nekovové dverné okienka; rámové konštrukcie
s výnimkou kovových; rámy okenné s výnimkou
kovových; omietky, sanačné a štrukturálne omietky, omietkové zmesi i hotové, zateplené omietky;
opuka; stavebné panely s výnimkou kovových;
nekovové plášte budov; papier stavebný; parketové podlahy; podlahové vlysy; podlahy nekovové aj liate; podlahové dosky; preklady okenné
a dverové s výnimkou kovových; preglejka;
priečky s výnimkou kovových; trstina na stavebné účely; rolety vonkajšie s výnimkou kovových
a textilných; rezivo; nekovové rímsy a lišty na
rímsy; sadra; sadrové bloky; sadrokartón; sadrovec; schodiská s výnimkou kovových; schodnice
a stupne ako časti schodísk s výnimkou kovových; stavebné sklo; sklo izolačné stavebné; mozaikové sklo; okenné sklo s výnimkou okenného
skla na automobily; tabuľové sklo (stavebný materiál); stropy, stropné dosky s výnimkou kovových; troska ako stavebný materiál; šindle; škvara; štrk aj drvený; škridly s výnimkou kovových;
trámy s výnimkou kovových; nekovové drenážne
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rúrky; kameninové rúrky; nekovové rúrky; tvárnice; úžľabia striech s výnimkou kovových; vápenec; materiály na stavbu a pokryv alebo povlaky vozoviek; nekovové výstuže pre stavebníctvo;
zárubne s výnimkou kovových; odkvapové žľaby
s výnimkou kovových; žiaruvzdorné materiály.
28 - Hračky; nafukovacie hračky; plavecké bazény (ako objekty na hru a šport); kruhy; ležadlá;
nafukovacie zvieratká; detské hrnčiarske kruhy;
bábky, maňušky, marionety; bábkové divadlá
a divadielka; spoločenské, doskové a stolové hry
ako napr. dáma, šach, mah-jong, puzzle; klobúčiky, hra v kocky; domino, dostihy, šachovnice,
hracie karty, žetóny, gule, guľky 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 na 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 športového výstroja, biliardové (gulečníkové) tága, kolky, lukostrelecké náradie, náboje a pištole na paintball, plutvy na plávanie
a potápanie, hokejové puky, rakety s pružným
výpletom a výplety na tieto rakety, stoly na stolný tenis a stolný futbal, šípky, lietajúce taniere,
tenisové a podobné siete, terče, vosky na lyže, biliardové gule, horolezecký výstroj, siete na motýle, rybárske náčinie, umelé vianočné stromčeky,
ozdoby a stojany na vianočné stromčeky
(s výnimkou osvetlenia a cukroviniek).
(540)

(591) červená, modrá, zelená, žltá
(731) Impag, s. r. o., Zámecká 865, 696 32 Ždánice, CZ;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1460-2006
11.8.2006
29, 30, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45
29 - Polotovary a hotové jedlá pripravené prevažne zo surovín obsiahnutých v triede 29, mä-
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sové výrobky, polievky, konzervovaná a inak
upravená zelenina a ovocie, zeleninové a ovocné
šťavy na použitie pri varení, zeleninové a ovocné
šaláty, mliečne výrobky.
30 - Káva, čaj, kakao, kávové náhradky a nápoje
z uvedených výrobkov; cereálne výrobky, pekárske a cukrárske výrobky, cukrovinky; zmrzliny
a zmrzlinové výrobky; pizza, cestoviny, ovocné
a zeleninové zálievky, chuťové prísady, omáčky
a zálievky, koreniny; polotovary a hotové jedlá
prevažne zo surovín obsiahnutých v triede 30.
35 - Maloobchodné služby v oblasti potravín,
jedla a nápojov, obuvi, odevov.

9 (511) 9, 35, 38, 41, 42
(511) 9 - Telekomunikačná technika všetkých druhov
vrátane interface na spojenie s výpočtovou technikou, výpočtová technika všetkých druhov vrátane periférnych zariadení, počítače - hardvér vrátane počítačových doplnkov, užívateľské počítače, prenosné počítače, notebooky 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

37 - Oprava obuvi, kabeliek, kufrov a iných galantérnych výrobkov; čistiace a upratovacie práce.
40 - Šitie odevov; pánske krajčírstvo; dámske
krajčírstvo; oprava, úprava a prešívanie odevov.
41 - Organizácia spoločenských, kultúrnych a športových akcií; organizácia rodinných, pracovných
a súkromných osláv, piknikov a iných podujatí
spojených s podávaním občerstvenia, jedál a nápojov; telesné cvičenia; služby na oddych a rekreáciu.
42 - Výzdoba interiérových a exteriérových priestorov.
43 - Gastronomické služby cukrární, jedální, reštaurácií, barov, kaviarní, bufetov, gastro stánkov,
krčiem, pohostinstiev a penziónov, hotelové služby, kateringové služby, príprava a dodávka jedál
a nápojov na objednávku.
44 - Starostlivosť o hygienu a krásu ľudí, kadernícke salóny, kozmetické salóny, salóny krásy,
manikúra, pedikúra, masáže; fyzioterapia; aranžovanie kvetov.
45 - Zostavovanie horoskopov, požičiavanie odevov, sprevádzanie do spoločnosti, zoznamovacie
služby.

prístroje a zariadenia a prístroje na elektronické
hry; set-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, 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;

(540) U BOSORKY
(731) Mosná Alena, A.J.A., Mamateyova 7, 851 04 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1470-2006
14.8.2006
30, 35
30 - Korenie, koreniny, zmes korenín, aromatické prípravky do potravín, nálevy (na ochutenie),
marináda (chuťové prísady), extrakty nie na lekárske účely, chuťové prísady, konzervačná soľ,
príchuti do potravín s výnimkou esencií a éterických olejov; príchuti (arómy), ochutená kuchynská soľ.
35 - Sprostredkovanie obchodu s koreninami a chuťovými prísadami do potravín, maloobchodná
činnosť s koreninami a chuťovými prísadami do
potravín, veľkoobchodná činnosť s koreninami
a chuťovými prísadami do potravín.

(540) ČORIZO
(731) Mäspoma, spol. s r. o., T. G. Masaryka 8, 960 01
Zvolen, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

(210) 1471-2006
(220) 14.8.2006
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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, 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 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, programovaie,
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 vybavenia 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) T-Com Fiesta
(731) Slovak Telekom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62
Bratislava, SK;

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

1473-2006
14.8.2006
7
7 - Ložiská, vložky a puzdrá ložísk strojov.
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(540) KX
(731) KAJOmetal s. r. o., M. R. Štefánika 2270, 026 01
Dolný Kubín, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1474-2006
14.8.2006
7
7 - Ložiská, vložky a puzdrá ložísk a strojov.

(540) KU
(731) KAJOmetal s. r. o., M. R. Štefánika 2270, 026 01
Dolný Kubín, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1475-2006
14.8.2006
5, 30
5 - Dietetické výrobky pre chorých, chemické
výrobky na lekárske účely, liečebná kozmetika
na báze prírodných látok, liečebné prípravky na
kúpeľnú liečbu, liečivé rastliny a výrobky z nich,
vitamínové prípravky, vína medicinálne, rastlinné zmesi a extrakty určené na dietetické účely
a upravené na liečebné účely a zmesi uvedených
látok a prípravkov, všetko upravené na liečebné
účely, prísady do jedla dietetické s liečebnými
účinkami, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečebnými účinkami, energeticko-výživné
požívatiny na liečebné účely.
30 - Posilňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky s obsahom vitamínov, bylín, zeleného čaju
a kofeínu (určené na ľudskú spotrebu), posilňujúce, povzbudzujúce a energeticko-výživné potraviny, požívatiny vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, požívatiny a prísady do
jedla vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu
konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta, všetko patriace do tejto triedy.

(540) Cortisil
(731) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1476-2006
14.8.2006
5, 30
5 - Dietetické výrobky pre chorých, chemické
výrobky na lekárske účely, liečebná kozmetika
na báze prírodných látok, liečebné prípravky na
kúpeľnú liečbu, liečivé rastliny a výrobky z nich,
vitamínové prípravky, vína medicinálne, rastlinné zmesi a extrakty určené na dietetické účely
sa upravené na liečebné účely a zmesi uvedených
látok a prípravkov, všetko upravené na liečebné
účely, prísady do jedla dietetické s liečebnými
účinkami, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečebnými účinkami, energeticko-výživné
požívatiny na liečebné účely.
30 - Posilňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky s obsahom vitamínov, bylín, zeleného čaju
a kofeínu (určené na ľudskú spotrebu), posilňujúce, povzbudzujúce a energeticko-výživné potraviny, požívatiny vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, požívatiny a prísady do
jedla vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie
konzumenta, všetko patriace do tejto triedy.
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(540) Delpharmea Cortisil
(731) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1477-2006
14.8.2006
5, 30
5 - Dietetické výrobky pre chorých, chemické
výrobky na lekárske účely, liečebná kozmetika
na báze prírodných látok, liečebné prípravky na
kúpeľnú liečbu, liečivé rastliny a výrobky z nich,
vitamínové prípravky, vína medicinálne, rastlinné zmesi a extrakty určené na dietetické účely
a upravené na liečebné účely a zmesi uvedených
látok a prípravkov, všetko upravené na liečebné
účely, prísady do jedla dietetické s liečebnými
účinkami, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečebnými účinkami, energeticko-výživné
požívatiny na liečebné účely.
30 - Posilňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky s obsahom vitamínov, bylín, zeleného čaju
a kofeínu (určené na ľudskú spotrebu), posilňujúce, povzbudzujúce a energeticko-výživné potraviny, požívatiny vyrobené s cieľom doplniť
bežnú stravu konzumenta, požívatiny a prísady
do jedla vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu
konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta, všetko patriace do tejto triedy.

(220) 14.8.2006
8 (511) 35, 41
(511) 35 - Reklamné agentúry.
41 - Organizovanie živých vystúpení; služby poskytované orchestrami.
(540) LETNÁ PAUZA
(731) Vrbinčík Peter, Zohorská 980/33, 900 55 Lozorno, SK;

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

(540) Cortisil Cortiplex
(731) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1478-2006
14.8.2006
5, 30
5 - Dietetické výrobky pre chorých, chemické
výrobky na lekárske účely, liečebná kozmetika
na báze prírodných látok, liečebné prípravky na
kúpeľnú liečbu, liečivé rastliny a výrobky z nich,
vitamínové prípravky, vína medicinálne, rastlinné zmesi a extrakty určené na dietetické účely
a upravené na liečebné účely a zmesi uvedených
látok a prípravkov, všetko upravené na liečebné
účely, prísady do jedla dietetické s liečebnými
účinkami, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečebnými účinkami, energeticko-výživné
požívatiny na liečebné účely.
30 - Posilňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky s obsahom vitamínov, bylín, zeleného čaju
a kofeínu (určené na ľudskú spotrebu), posilňujúce, povzbudzujúce a energeticko-výživné potraviny, požívatiny vyrobené s cieľom doplniť
bežnú stravu konzumenta, požívatiny a prísady
do jedla vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu
konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť zdravie konzumenta, všetko patriace do tejto triedy.

(540) Delpharmea Cortisil Cortiplex
(731) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210) 1479-2006

1481-2006
15.8.2006
35, 39, 41, 43
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, s pivom a potravinami; služby v oblasti reklamy.
39 - Balenie, skladovanie a preprava tovarov.
41 - Organizovanie zábavných, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, organizovanie súťaží a ochutnávok vína.
43 - Barové služby; bufety (rýchle občerstvenie);
hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne;
kaviarne; prevádzkovanie kempingov; motelové
služby; penzióny; poskytovanie prechodného
ubytovania; prenájom prednáškových sál; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklených výrobkov; prevádzkovanie hotelového ubytovania; príprava, dodávka jedál na objednávku do domu;
samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (jedálne);
samoobslužné reštaurácie; turistické ubytovne;
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); ubytovanie (prenájom prechodného ubytovania).

(540)

(591) krémová, čierna
(731) S.K. - Liptov, s. r. o., Belopotockého 4, 031 01
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Cibuľa Martin, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1482-2006
15.8.2006
35, 39, 41, 43
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi, maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s alkoholickými a nealkoholickými nápojmi, s pivom a potravinami; služby v oblasti reklamy.
39 - Balenie, skladovanie a preprava tovarov.
41 - Organizovanie zábavných, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, organizovanie súťaží a ochutnávok vína.
43 - Barové služby; bufety (rýchle občerstvenie);
hotelierske služby; jedálne a závodné jedálne;
kaviarne; prevádzkovanie kempingov; motelové
služby; penzióny; poskytovanie prechodného
ubytovania; prenájom prednáškových sál; prenájom stoličiek, stolov, obrusov a sklených výrobkov; prevádzkovanie hotelového ubytovania; príprava, dodávka jedál na objednávku do domu;
samoobslužné reštaurácie; reštaurácie (jedálne);
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samoobslužné reštaurácie; turistické ubytovne;
ubytovacie kancelárie (hotely, penzióny); ubytovanie (prenájom prechodného ubytovania).
(540)

(591) krémová, čierna
(731) S.K. - Liptov, s. r. o., Belopotockého 4, 031 01
Liptovský Mikuláš, SK;
(740) Cibuľa Martin, JUDr., Liptovský Mikuláš, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1493-2006
16.8.2006
9, 28, 41, 42
9 - Hracie skrinky uvádzané do chodu vhodením
mince, hracie zariadenia fungujúce po pripojení
na televízne prijímače, počítačové hry (programy
na hazardné hry), počítačové programy (nahrané), počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete), počítačový softvér, programy na
počítačové hry, programy obsluhujúce počítač,
videohry, zábavné zariadenia prispôsobené na
fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi.
28 - Hry.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, hranie o peniaze, prevádzkovanie kasína, lotérie (organizovanie hier), organizovanie lotérií,
poskytovanie (on-line) počítačových hier z počítačových sietí, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, výroba (tvorba) videofilmov,
zábava (pobavenie).
42 - Prenájom počítačového programu softvéru.

(220) 17.8.2006
8 (511) 29, 35, 41, 43
(511) 29 - Mäso; bravčové mäso; hydina; divina; krevety (nie živé); mušle jedlé (nie živé), rybie plátky; potraviny z rýb; tuniaky, polievky; zeleninové šaláty; ovocné šaláty, ovocie, sušené a tepelne
spracované ovocie a zelenina.
35 - Reklamná činnosť, obchodný manažment,
obchodná spáva, obchodná administratíva, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom.
41 - Nočné kluby, organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.
43 - Reštaurácie (jedálne), bary; kaviarne; stravovacie a občerstvovacie služby, príprava a predaj jedál na recepcie.
(540)

(591) strieborná
(731) Auto Group a. s., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) TORNADO GAMES
(731) Tornado Systems s. r. o., Kopčianska 16, 851 01
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1495-2006
16.8.2006
9, 28, 41, 42
9 - Hracie skrinky uvádzané do chodu vhodením
mince, hracie zariadenia fungujúce po pripojení
na televízne prijímače, počítačové hry (programy
na hazardné hry), počítačové programy (nahrané), počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete), počítačový softvér, programy na
počítačové hry, programy obsluhujúce počítač,
videohry, zábavné zariadenia prispôsobené na
fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi.
28 - Hry.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, hranie o peniaze, prevádzkovanie kasína,
lotérie (organizovanie hier), organizovanie lotérií, poskytovanie (on-line) počítačových hier
z počítačových sietí, prevádzkovanie priestorov
s hracími automatmi, výroba (tvorba) videofilmov, zábava (pobavenie).
42 - Prenájom počítačového programu softvéru.

(540) MULTI-MAGIC
(731) Slovenské Lotérie, a. s., Kopčianska 16, 851 01
Bratislava, SK;
(210) 1502-2006
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1503-2006
17.8.2006
12, 35, 37
12 - Vozidlá a ich časti a súčasti, zariadenia na
pohyb po zemi, vode alebo vzduchu, predovšetkým autá, automobily, automobilové podvozky,
karosérie automobilov a ich časti, blatníky, autopoťahy, autosedadlá, batožinové nosiče na vozidlá, bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov,
brzdy, brzdové diely do vozidiel, okenné tabule
na okná automobilov, čelné ochranné sklá, kolesá
automobilov, pneumatiky, duše pneumatík, hnacie motory do pozemných vozidiel, nápravy vozidiel, nárazníky vozidiel, opravárske ná-radie na
opravu pneumatík, prevodovky do vozidiel, protišmykové reťaze, pružiny závesov auto-mobilov,
smerovky na vozidlá, tlmiče, stierače, uzávery
palivových nádrží, zabezpečovacie zariadenia
proti odcudzeniu vozidiel, závažie na vyváženie
kolies vozidiel, spätné zrkadlá.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s motorovými vozidlami, náhradnými
dielmi, autopríslušenstvom, marketingové štúdio,
poskytovanie obchodných alebo podnikateľských
informácií, reklama, prenájom reklamných plôch,
účtovníctvo, zoraďovanie údajov v počítačových
databázach, sprostredkovanie uvedených služieb.
37 - Opravy, montáže a inštalačné služby, autoopravovne, autoservis, umývanie, leštenie, mazanie
automobilov, údržba a oprava automobilov, inštalácia a opravy klimatizačných zariadení, opravy
opotrebených alebo poškodených motorov, oprava
pneumatík vulkanizáciou, protektorovanie pneumatík.

(540)

(591) červená, čierna
(731) Auto Group a. s., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1505-2006
17.8.2006
16, 20, 35, 41
16 - Brožúry; časopisy; etikety; katalógy; knihársky materiál; knihy; lepenka, kartón a výrobky
z nich; lepidlá kancelárske a lepidlá pre domácnosť; nálepky, lepiace štítky; noviny; papiernický
tovar; papier; periodiká; písacie potreby; publikácie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; štočky; tlačivá; tlačoviny.
20 - Stojany.
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť
v oblasti tlačovín; pomoc pri podaní obchodnej
činnosti; reklama; reklamné materiály; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie reklamných materiálov.
41 - Vydavateľská činnosť, vydávanie textov s výnimkou reklamných.

(540)

(731) GRAND PRINC SLOVAKIA, s. r. o., Michalská 5,
811 01 Bratislava, SK;
(740) Havel, Kuchař a partneri - advokátska kancelária,
s. r. o., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1508-2006
17.8.2006
9, 35, 36, 38, 41, 42
9 - Počítačové softvéry; počítačové softvéry na
ochranu dát a zabezpečovanie prístupu do databáz; počítačový softvér, najmä na vyhľadávanie,
spracovanie a indexovanie informácií, miest a ďalších zdrojov dosiahnuteľných v počítačových
sieťach; nahraný softvér na CD a DVD diskoch
a magnetických médiách; softvér nahrateľný zo
vzdialených počítačov; prázdne nosiče dát; hardvér na spracovanie a indexovanie dát a informácií; sieťové počítače.
35 - Automatizované spracovanie dát; vytváranie
databáz; hromadné spracovanie a spravovanie dát;
uskladnenie a archivácia dokumentov a informácií; správa registratúry; reklamná činnosť; obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; analýzy nákladov;
hospodárske, ekonomické predpovede; obchodné, organizačné, ekonomické alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov);
marketingové štúdie; poradenstvo v obchodnej
činnosti; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; oceňovanie obchodných podnikov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
zbieranie údajov do počítačových databáz; poradenstvo pri vedení podnikov; prieskum trhu;
prieskum verejnej mienky; reklama; reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie

reklamných alebo inzertných oznamov; revízia
účtov; poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia; štatistické informácie; spracovanie textov; účtovníctvo; poradenstvo v oblasti účtovníctva; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; maloobchodná činnosť s uvedenými tovarmi a službami; sprostredkovanie uvedených služieb.
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania
vrátane služieb faktoring a forfajting; služby v oblasti systému riadenia (manažmentu) pohľadávok;
služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti nehnuteľností; finančné analýzy; bankové služby priamo zákazníkom (homebanking); klíring (zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné riadenie;
finančné záruky; služby v oblasti finančníctva;
finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; kapitálové investície; investovanie kapitálu; kancelárie
zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; správa
a vymáhanie pohľadávok; finančné konzultačné
služby; sprostredkovanie nehnuteľností; prenájom a správa nehnuteľností; platenie na splátky;
daňové odhady a oceňovanie; financovanie pôžičky; platobné prevody vykonávané elektronicky; finančné riadenie; správa nehnuteľností
a ostatných majetkových práv; sprostredkovanie
uvedených služieb.
38 - Telekomunikačné služby; počítačová komunikácia; elektronická pošta; on-line prístup ku databázam; on-line prístup k správam, novinám, finančným a hospodárskym; poskytovanie služieb
na komunikáciu medzi užívateľmi v reálnom čase (chatting); komunikácia prostredníctvom optických káblov; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; telegrafická
komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie
telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete (internet); poskytovanie užívateľského prístupu do sieťovej počítačovej siete (internet); prenájom a správa modemov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom a správa zariadení
na prenos informácií; prenos signálu pomocou
satelitu; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; komunikácia pomocou telefónov, internetu; on-line prístup do databáz.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; elektronická publikačná činnosť, týkajúca
sa vyhľadávania, indexovania a poskytovanie
informácií prostredníctvom lokálnych a globálnych počítačových sietí, vzdelávacie služby pomocou výpočtovej techniky; on-line poskytovanie informácií prístupných pomocou počítačovej
siete; poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania.
42 - Návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; právne služby; právne poradenstvo a ochrana
majetkových práv; návrh, výroba a vývoj počítačových softvérov, najmä počítačových softvérov
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na ochranu dát a zabezpečovanie prístupu do databáz; úpravy a aktualizovanie počítačových softvérov, najmä počítačových softvérov na ochranu
dát a zabezpečovanie prístupu do databáz; poskytovanie počítačových softvérov; poradenské,
konzultačné a expertízne služby v oblasti počítačových softvérov; poskytovanie informácií v oblasti
počítačových softvérov; inštalácia a aktualizovanie počítačových programov; návrh počítačových
systémov; obnovovanie počítačových databáz;
počítačové programovanie; poradenstvo v oblasti

stvo v oblasti účtovníctva; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; maloobchodná činnosť s uvedenými tovarmi a službami; sprostredkovanie uvedených služieb.
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania
vrátane služieb faktoring a forfajting; služby v oblasti systému riadenia (manažmentu) pohľadávok;

počítačového hardvéru; prenájom počítačového
softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); servis počítačových programov; tvorba softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov.

služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti nehnuteľností; finančné analýzy; bankové služby priamo zákazníkom (homebanking); klíring (zúčtovanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné riadenie;
finančné záruky; služby v oblasti finančníctva;
finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; kapitálové investície; investovanie kapitálu; kancelárie
zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; správa
a vymáhanie pohľadávok; finančné konzultačné
služby; sprostredkovanie nehnuteľností; prenájom a správa nehnuteľností; platenie na splátky;
daňové odhady a oceňovanie; financovanie pôžičky; platobné prevody vykonávané elektronicky; finančné riadenie; správa nehnuteľ-ností a
ostatných majetkových práv; sprostredkovanie
uvedených služieb.
38 - Telekomunikačné služby; počítačová komunikácia; elektronická pošta; on-line prístup ku databázam; on-line prístup k správam, novinám, finančným a hospodárskym; poskytovanie služieb
na komunikáciu medzi užívateľmi v reálnom čase (chatting); komunikácia prostredníctvom optických káblov; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; telegrafická komunikácia; komunikácia pomocou počítačových terminálov; posielanie správ; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete (internet); poskytovanie užívateľského prístupu do sieťovej počítačovej siete (internet); prenájom a správa modemov; prenájom prístrojov na
prenos správ; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom a správa zariadení na prenos
informácií; prenos signálu pomocou satelitu;
služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; komunikácia pomocou telefónov, internetu; on-line prístup do databáz.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; elektronická publikačná činnosť, týkajúca
sa vyhľadávania, indexovania a poskytovanie
informácií prostredníctvom lokálnych a globálnych počítačových sietí, vzdelávacie služby pomocou výpočtovej techniky; on-line poskytovanie informácií prístupných pomocou počítačovej
siete; poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania.
42 - Návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; právne služby; právne poradenstvo a ochrana
majetkových práv; návrh, výroba a vývoj počítačových softvérov, najmä počítačových softvérov
na ochranu dát a zabezpečovanie prístupu do databáz; úpravy a aktualizovanie počítačových softvérov, najmä počítačových softvérov na ochranu

(540)

(591) modrá, béžová
(731) Apollis, a. s., Dunajská 4, 812 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1509-2006
17.8.2006
9, 35, 36, 38, 41, 42
9 - Počítačové softvéry; počítačové softvéry na
ochranu dát a zabezpečovanie prístupu do databáz; počítačový softvér, najmä na vyhľadávanie,
spracovanie a indexovanie informácií, miest a ďalších zdrojov dosiahnuteľných v počítačových
sieťach; nahraný softvér na CD a DVD diskoch
a magnetických médiách; softvér nahrateľný zo
vzdialených počítačov; prázdne nosiče dát; hardvér na spracovanie a indexovanie dát a informácií; sieťové počítače.
35 - Automatizované spracovanie dát; vytváranie
databáz; hromadné spracovanie a spravovanie dát;
uskladnenie a archivácia dokumentov a informácií; správa registratúry; reklamná činnosť; obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; analýzy nákladov;
hospodárske, ekonomické predpovede; obchodné, organizačné, ekonomické alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov);
marketingové štúdie; poradenstvo v obchodnej
činnosti; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; oceňovanie obchodných podnikov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
zbieranie údajov do počítačových databáz; poradenstvo pri vedení podnikov; prieskum trhu;
prieskum verejnej mienky; reklama; reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; revízia
účtov; poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia; štatistické informácie; spracovanie textov; účtovníctvo; poraden-
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dát a zabezpečovanie prístupu do databáz; poskytovanie počítačových softvérov; poradenské,
konzultačné a expertízne služby v oblasti počítačových softvérov; poskytovanie informácií v oblasti počítačových softvérov; inštalácia a aktualizovanie počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; poradenstvo
v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej kon-

rejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; maloobchodná činnosť s uvedenými tovarmi a službami; sprostredkovanie uvedených služieb.
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania
vrátane služieb faktoring a forfajting; služby v oblasti systému riadenia (manažmentu) pohľadávok;
služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti nehnuteľností; finančné analýzy; bankové služby priamo zákazníkom (homebanking); klíring (zúčto-

verzie); servis počítačových programov; tvorba
softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok (webových stránok) pre zákazníkov.

vanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie); elektronický prevod kapitálu; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo; finančné riadenie;
finančné záruky; služby v oblasti finančníctva;
finančný lízing; garancie, záruky, kaucie; kapitálové investície; investovanie kapitálu; kancelárie
zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok; správa a
vymáhanie pohľadávok; finančné konzultačné
služby; sprostredkovanie nehnuteľností; prenájom a správa nehnuteľností; platenie na splátky;
daňové odhady a oceňovanie; financovanie pôžičky; platobné prevody vykonávané elektronicky; finančné riadenie; správa nehnuteľností
a ostatných majetkových práv; sprostredkovanie
uvedených služieb.
38 - Telekomunikačné služby; počítačová komunikácia; elektronická pošta; on-line prístup ku databázam; on-line prístup k správam, novinám, finančným a hospodárskym; poskytovanie služieb
na komunikáciu medzi užívateľmi v reálnom čase
(chatting); komunikácia prostredníctvom optických káblov; prenos správ a obrazových
informácií pomocou počítača; telegrafická komunikácia; komunikácia pomocou počítačových
terminálov; posielanie správ; poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete (internet); poskytovanie užívateľského
prístupu do sieťovej počítačovej siete (internet);
prenájom a správa modemov; prenájom prístrojov na prenos správ; prenájom telekomunikačných prístrojov; prenájom a správa zariadení na
prenos informácií; prenos signálu pomocou satelitu; služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí; komunikácia pomocou telefónov,
internetu; on-line prístup do databáz.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť; elektronická publikačná činnosť, týkajúca
sa vyhľadávania, indexovania a poskytovanie
informácií prostredníctvom lokálnych a globálnych počítačových sietí, vzdelávacie služby pomocou výpočtovej techniky; on-line poskytovanie informácií prístupných pomocou počítačovej
siete; poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania.
42 - Návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; právne služby; právne poradenstvo a ochrana
majetkových práv; návrh, výroba a vývoj počítačových softvérov, najmä počítačových softvérov
na ochranu dát a zabezpečovanie prístupu do databáz; úpravy a aktualizovanie počítačových softvérov, najmä počítačových softvérov na ochra-nu
dát a zabezpečovanie prístupu do databáz; poskytovanie počítačových softvérov; poradenské,
konzultačné a expertízne služby v oblasti počíta-

(540)

(591) modrá
(731) Apollis, a. s., Dunajská 4, 812 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

1510-2006
17.8.2006
9, 35, 36, 38, 41, 42
9 - Počítačové softvéry; počítačové softvéry na
ochranu dát a zabezpečovanie prístupu do databáz; počítačový softvér, najmä na vyhľadávanie,
spracovanie a indexovanie informácií, miest a ďalších zdrojov dosiahnuteľných v počítačových
sieťach; nahraný softvér na CD a DVD diskoch
a magnetických médiách; softvér nahrateľný zo
vzdialených počítačov; prázdne nosiče dát; hardvér na spracovanie a indexovanie dát a informácií; sieťové počítače.
35 - Automatizované spracovanie dát; vytváranie
databáz; hromadné spracovanie a spravovanie dát;
uskladnenie a archivácia dokumentov a informácií; správa registratúry; reklamná činnosť; obchodný manažment; obchodná správa; obchodná administratíva; kancelárske práce; analýzy nákladov;
hospodárske, ekonomické predpovede; obchodné, organizačné, ekonomické alebo podnikateľské informácie; poskytovanie obchodných alebo
podnikateľských informácií; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov);
marketingové štúdie; poradenstvo v obchodnej
činnosti; pomoc pri riadení obchodnej činnosti;
obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; oceňovanie obchodných podnikov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov;
zbieranie údajov do počítačových databáz; poradenstvo pri vedení podnikov; prieskum trhu;
prieskum verejnej mienky; reklama; reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; revízia
účtov; poradenské služby v oblasti obchodného
alebo podnikateľského riadenia; štatistické informácie; spracovanie textov; účtovníctvo; poradenstvo v oblasti účtovníctva; vedenie kartoték v počítači; vedenie účtovných kníh; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s ve-
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čových softvérov; poskytovanie informácií v oblasti počítačových softvérov; inštalácia a aktualizovanie počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových
databáz; počítačové programovanie; poradenstvo
v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); servis počítačových programov; tvorba
softvéru; vytváranie a udržiavanie počítačových
stránok (webových stránok) pre zákazníkov.
(540) Apollis
(731) Apollis, a. s., Dunajská 4, 812 04 Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

1512-2006
18.8.2006
436630
18.4.2006
CZ
25, 28, 41
25 - Telocvičné odevy; odevy s pokrývkou hlavy
(šatky, čiapky); športová obuv; bielizeň pohlcujúca pot; spodná bielizeň; tričká; športové bundy.
28 - Stroje, prístroje, náčinie a náradie na telesné
cvičenia; boxerské rukavice.
41 - Prevádzkovanie športových zariadení; organizovanie športových súťaží; organizovanie a vedenie seminárov; výchova a vzdelávanie v oblasti
zdravého životného štýlu; telesná výchova; športová skupinová aktivita.

(540)
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22 - Textilné vlákna (surové).
24 - Textílie; tkaniny, látky na textilné využitie.
40 - Farbenie textilu a textílií; ohňovzdorná úprava textilu; apretácia textilu; úprava a spracovanie
textilu; úprava textilu proti moľom.
42 - Skúšanie textilu.

(540)

(591) modrá
(731) MERINA a.s., M.R. Štefánika 379/19, 911 60
Trenčín, SK;
(740) Buraj Marián, JUDr., Trenčín, SK;

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

1515-2006
18.8.2006
33, 35, 42
33 - Vína všetkých druhov.
35 - Pomoc pri riadení obchodnej činnosti a sprostredkovanie obchodnej činnosti v uvedenom odbore patriace do tejto triedy vrátane propagácie.
42 - Odborné poradenstvo a konzultačné služby
v odbore potravinárstva, výskum a vývoj v danom odbore.

(540)

(591) šedá, červená
(731) BEVITEC, s. r. o., Kollárova 731, 397 01 Písek, CZ;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1513-2006
18.8.2006
1, 22, 24, 40, 42
1 - Chemické prípravky na vodovzdornú úpravu
textilu.
22 - Textilné vlákna (surové).
24 - Textílie; tkaniny, látky na textilné využitie.
40 - Farbenie textilu a textílií; ohňovzdorná úprava textilu; apretácia textilu; úprava a spracovanie
textilu; úprava textilu proti moľom.
42 - Skúšanie textilu.

(540)

(591) modrá
(731) MERINA a.s., M.R. Štefánika 379/19, 911 60
Trenčín, SK;
(740) Buraj Marián, JUDr., Trenčín, SK;

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

1514-2006
18.8.2006
1, 22, 24, 40, 42
1 - Chemické prípravky na vodovzdornú úpravu
textilu.

(591) čierna, žltá
(731) VÍNO Mikulov, spol. s r. o., Průmyslová oblast 1220,
692 01 Mikulov, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

1517-2006
18.8.2006
437527
19.5.2006
CZ
18, 25, 26
18 - Aktovky, batohy, kabely, torby, cestovné kufre, dáždniky, diplomatky (aktovky), palice patriace do tejto triedy, chlebníky, kabelky, kožená
galantéria, kožušiny, kufríky, nákupné tašky, náprsné tašky, puzdrá, obojky, peňaženky, kožené
poťahy, plecniaky, remienky, sedlárske výrobky,
slnečníky, kožené šnúry, tašky na kolieskach,
vôdzky.
25 - Krpce, baretky, topánky, bundy, čiapky, čapice, detské textilné plienky, galoše, čižmy, kabáty, plienkové nohavičky, nohavičky, gamaše,
kapucne, klobúky, kombinézy, konfekcia, korzety, kostýmy, košele, kúpacie plášte, kožušiny,
kravaty, legíny, goliere, lyžiarska obuv, obleče-
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nie, obuv, športová obuv, odevy, nepremokavé
odevy, športové odevy, opasky, plavky, papuče,
pletený tovar, podprsenky, podväzky, ponožky,
spodná bielizeň, pulóvre, pančuchy, pyžamá, rukavice, saká, sandále, spodky, črievice, sukne,
svetre, šály, šatky, traky, tielka, uniformy, vesty,
výbavičky pre novorodencov, zástery, župany.

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

táky, prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných textov; vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklamné agentúry; prieskum trhu;
prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných
priestorov; prenájom reklamných plôch; podpora
predaja (pre tretie osoby); reklama (on-line) na
počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách;
poradenstvo v oblasti reklamy a propagácie,
spracovanie textov; reklamná a inzertná činnosť,
marketingové služby pre tretích, pomoc pri riadení obchodnej činnosti.
40 - Tlač, tlačenie.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov; plánovanie a organizovanie večierkov; výroba videofilmov; zverejňovanie textov okrem reklamných.
42 - Návrhy a grafické služby každého druhu,
grafický dizajn; spravovanie autorských práv;
navrhovanie obalov, obalový dizajn; výroba grafických návrhov a inzerátov spracovaných pomocou počítača; poradenstvo v oblasti grafického dizajnu; umelecký dizajn; vytváranie počítačových stránok pre zákazníkov.

26 - Brmbolce, štítky na bielizeň, dracúny, flitre,
textilná galantéria, gumy do bielizne, látacie hríbiky, ihelníky, ihlice na pletenie a háčkovanie,
ihly, galún, kanýr, gombíky, škatule na šijacie
potreby, čipky, umelé kvety, lacetky, lemovky,
natáčky do vlasov, nažehľovacie záplaty, umelé
ovocie, ozdobné ihlice, ozdoby, parochne, patentky, prámikársky tovar, pracky, sieťky na vlasy,
spony, stuhy, šnúrky do topánok, šnúry, šnúrky,
viazačky, výšivky, zipsy.
(540) JEANS & MORE
(731) Černý Miroslav, Ing., Gerská 16, 323 00 Plzeň, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1518-2006
18.8.2006
35, 40, 41, 42
35 - Obchodný manažment a podnikové poradenstvo, reklama, organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; rozširovanie reklamných alebo
inzertných 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; vzťahy s verejnosťou, televízna reklama; reklamné agentúry; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch;
podpora predaja (pre tretie osoby); reklama (on-line) na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; poradenstvo v oblasti reklamy
a propagácie, spracovanie textov; reklamná a inzertná činnosť, marketingové služby pre tretích, pomoc pri riadení obchodnej činnosti.
40 - Tlač, tlačenie.
41 - Organizovanie a vedenie seminárov; plánovanie a organizovanie večierkov; výroba videofilmov; zverejňovanie textov okrem reklamných.
42 - Návrhy a grafické služby každého druhu,
grafický dizajn; spravovanie autorských práv;
navrhovanie obalov, obalový dizajn; výroba grafických návrhov a inzerátov spracovaných pomocou počítača; poradenstvo v oblasti grafického dizajnu; umelecký dizajn; vytváranie počítačových stránok pre zákazníkov.

(540)

(591) modrá
(731) DLM Slovakia, s. r. o., Ružová dolina 6, 821 08
Bratislava, SK;

1519-2006
18.8.2006
35, 40, 41, 42
35 - Obchodný manažment a podnikové poradenstvo, reklama, organizovanie výstav na reklamné
a obchodné účely; rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (le-

(540) DLM Slovakia
(731) DLM Slovakia, s. r. o., Ružová dolina 6, 821 08
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1540-2006
22.8.2006
33, 35, 39
33 - Vína všetkých druhov.
35 - Sprostredkovanie maloobchodu s tovarom;
sprostredkovanie veľkoobchodu s tovarom; sprostredkovanie obchodu s tovarom.
39 - Preprava, skladovanie a balenie tovaru.

(540)

(591) zelená, oranžová, žltá
(731) VÍNO MRVA & STANKO, s. r. o., Orešianska 7/A, 917 00 Trnava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1541-2006
22.8.2006
33, 35, 39
33 - Vína všetkých druhov.
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35 - Sprostredkovanie maloobchodu s tovarom;
sprostredkovanie veľkoobchodu s tovarom; sprostredkovanie obchodu s tovarom.
39 - Preprava, skladovanie a balenie tovaru.
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(511) 16 - Papier, tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
knihy, prospekty, plagáty, fotografie, listový papier, kalendáre; propagačné materiály a predmety
z papiera, najmä brožúry a letáky, záznamové
nosiče papierové, fotografie.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
vydávanie a aktualizácia reklamných materiálov,
reklama na počítačovej komunikačnej sieti, grafická a typografická tvorba, propagačný dizajn,
tvorba corporate identity, firemného imidžu, firemného štýlu, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie reklamných oznamov, sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
41 - Vydavateľská činnosť, sprostredkovanie
v oblasti vydavateľskej činnosti s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových materiálov, fotografovanie.

(540)

(540)

(591) zelená, oranžová, bordová, žltá
(731) VÍNO MRVA & STANKO, s. r. o., Orešianska 7/A, 917 00 Trnava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

1548-2006
24.8.2006
M 06 00670
27.2.2006
HU
2, 19
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá.
19 - Nekovové stavebné materiály.

(731) Zelená Diana, REFLEKTOR, Grösslingova 43,
811 09 Bratislava, SK;
(740) Záhorský Martin, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) PRAKTICOLOR
(731) POLI-FARBE Vegyipari Kft., III. kerület 2, H-6235
Bócsa, HU;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1556-2006
24.8.2006
9, 35, 42
9 - Prístroje signalizačné a kontrolné, dohľadové
systémy, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu a kontrolu elektrického prúdu - konvertory, elektronické napájacie zdroje, invertory, zdroje záložného
napájania, elektrické akumulátory a solárne fotovoltaické systémy.
35 - Reklamná činnosť, obchodná správa.
42 - Služby vedecké a technologické, výskum
v oblasti vedy a priemyslu, návrh elektrotechnických zariadení.

1584-2006
25.8.2006
16, 35, 41
16 - Papier, tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny,
knihy, prospekty, plagáty, fotografie, listový papier, kalendáre; propagačné materiály a predmety
z papiera, najmä brožúry a letáky, záznamové
nosiče papierové, fotografie.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť,
vydávanie a aktualizácia reklamných materiálov,
reklama na počítačovej komunikačnej sieti, grafická a typografická tvorba, propagačný dizajn,
tvorba corporate identity, firemného imidžu, firemného štýlu, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie reklamných oznamov, sprostredkovanie v uvedených činnostiach.
41 - Vydavateľská činnosť, sprostredkovanie
v oblasti vydavateľskej činnosti s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových materiálov, fotografovanie.

(540) REFLEKTOR
(731) Zelená Diana, REFLEKTOR, Grösslingova 43,
811 09 Bratislava, SK;
(740) Záhorský Martin, JUDr., Bratislava, SK;

(540)

(731) IMCO POWER, s. r. o., Polianky 18/A, 841 01
Bratislava, SK;
(210) 1583-2006
(220) 25.8.2006
8 (511) 16, 35, 41

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

1586-2006
28.8.2006
16, 35, 40
16 - Blahoprajné pohľadnice, vizitky, prospekty,
pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule
z papiera, kartónu alebo lepenky, reprodukcie
grafické, tlačené reklamné materiály, brožované
knihy, brožúry, brožúrky, baliaci papier, etikety
s výnimkou textilných, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), časopisy, fotografie, grafické zobrazenie, grafiky, kalendáre,
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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, pečiatkovacie podušky, pečiatky, pečiatky s adresami, dátumové
pečiatky, stojany na pečiatky, obaly na pečiatky,
predmety z kartónu, plastové fólie na balenie,
vrecia z papiera alebo plastických materiálov,
vrecká z papiera alebo plastických materiálov,
obaly z papiera a kartónu, obaly z iných materiálov patriace do tejto triedy, plagáty, brožúry, papierové čiapky, papierové zástavy a zástavky, iné
propagačné a spomienkové predmety z papiera,
kartónu alebo lepenky, tlačivá, záložky do kníh,
zošity.
35 - Maloobchodná, veľkoobchodná a sprostredkovateľská činnosť v odbore papiernických výrobkov a kancelárskych potrieb, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reprografia dokumentov, spracovanie textov, sprostredkovanie
obchodu s tovarom, inzertné a propagačné služby, spracovanie a zaistenie reklamných a náborových textov a ich rozširovanie, prieskum a analýza trhu, marketing, informačný servis v odbore
obchodu a reklamy, systematizácia informácií do
počítačových databáz, správa obchodných záujmov tretích osôb vrátane obchodného zastúpenia
tuzemských a zahraničných firiem, poskytovanie
pomoci pri prevádzke obchodu, organizácia a zabezpečenie propagačných a komerčných výstav,
propagačných a komerčných akcií a prehliadok
tovaru, distribúcia vzoriek tovaru na reklamné
účely, kopírovacie služby, odborné obchodné
a podnikateľské poradenstvo a konzultačná činnosť v odbore obchodu, reklamy, podnikania a propagácie, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov a zvukovo-obrazových záznamov
a periodických a neperiodických publikácií, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, organizovanie
výstav na komerčné alebo reklamné účely, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, poradenstvo
v obchodnej činnosti, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, sprostredkovanie uvedených služieb.
40 - Fototlač, tlačenie vzorov, zinkografia, výroba štočkov, výroba pečiatok a vizitiek, litografická tlač, ofsetové tlačenie, ofsetová tlač, sérigrafia, sieťotlač, tlačenie, digitálna tlač, tlačiarenské
a polygrafické služby všetkých druhov, úprava
papiera a papiernických výrobkov, informácie
a poradenské služby o spracovaní a úprave papiernických materiálov, sprostredkovanie uvedených služieb.

(540)

(731) Regina Pavol, Ing., 1. mája 44, 900 01 Modra, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

1596-2006
30.8.2006
21
21 - Ručné čistiace nástroje, handry určené na
upratovanie a čistenie, špongie určené na upratovanie a čistenie, hubky na kozmetické účely,
hubky určené na upratovanie a čistenie, náradie
a nástroje ručné určené na upratovanie a čistenie.

(540) LUXON
(731) TATRACHEMA VD TRNAVA, Bulharská 40,
917 02 Trnava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1602-2006
30.8.2006
9, 16, 35, 39, 41
9 - Nahraté audio- a/alebo videonosiče, programové vybavenie počítačov, softvér a počítačové hry.
16 - Tlačoviny, brožúry, časopisy, knihy, fotografie, komiksy, kalendáre, papierové propagačné
materiály.
35 - Reklama; televízna reklama; rozhlasová reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; reklama prostredníctvom mobilných
telefónov; reklamné agentúry; podpora predaja
(pre tretie osoby); produkcia reklamných spotov;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; prenájom reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; rozširovanie reklamných oznamov; prenájom reklamných plôch; uverejňovanie reklamných textov;
sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti reklamy; sprostredkovanie nákupu a predaja
filmov, reklám, zábavných a audiovizuálnych
programov; sprostredkovanie nákupu a predaja
audiovizuálnej techniky; maloobchodné služby
v oblasti audiovizuálnej techniky; maloobchodné
služby v oblasti filmov, zábavných a audiovizuálnych programov; maloobchodná činnosť s nahratými audio- a/alebo videonosičmi; maloobchodná činnosť s počítačovými hrami; maloobchodná
činnosť so softvérom.
39 - Distribúcia televíznych programov, hraných
filmov, audio- a/alebo videonosičov.
41 - Produkcia televíznych programov, produkcia
rozhlasových programov, filmová tvorba, produkcia dokumentárnych filmov; fotografická reportáž, tvorba videofilmov, nahrávanie videopások, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach; produkcia zábavných a audiovizuálnych programov, výroba publicistických, spravodajských a vzdelávacích programov, služby filmových a nahrávacích štúdií; divadelné predstavenia, výroba divadelných alebo iných predstavení; služby agentúr sprostredkovávajúcich divadelných, koncertných a varietných umelcov;
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí; organizovanie zábavných, kultúrnych, spoločenských
a športových podujatí; organizovanie športových
súťaží, organizovanie športových akcií a hier; organizovanie kultúrno-spoločenských akcií a hier;
organizovanie audiotextových a sms-kových hier;
organizovanie živých vystúpení; vedomostné
alebo zábavné súťaže organizované prostredníc-
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tvom internetu alebo telefónov a mobilných telefónov; zábavné parky; rozhlasová zábava; televízna zábava; zábava, pobavenie; plánovanie
a organizovanie večierkov; výchovno-zábavné
klubové služby; služby fanklubov; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy; služby technického zabezpečenia
kultúrnych, spoločenských a športových podujatí; ozvučenie filmových a audiovizuálnych

riérové žalúzie, rakvy, vitríny, drevené debny,
drevené nádoby, drevené schránky, drevené hrany a kostry na nábytok, drevené obaly na fľaše,
drevené prepravky na fľaše, drevené sudy na stáčanie vína, drevené trámy.
35 - Maloobchodné služby v strojárskej oblasti,
stavebnej oblasti, elektrotechnickej oblasti, s motorovými vozidlami a ich príslušenstvom, so za-

programov; sprostredkovanie a poradenská činnosť v uvedených oblastiach; požičiavanie filmov, požičiavanie videopások; prenájom audionahrávok; prenájom audiovizuálnej techniky; poradenstvo v oblasti audiovizuálnej techniky; prenájom dekorácií; vydávanie kníh, časopisov, novín a iných periodických a neperiodických publikácií; on-line poskytovanie počítačových hier
(z počítačových sietí); hranie o peniaze; organizovanie lotérií; organizovanie finančných hier.

riadeniami na pohyb po zemi, vode alebo vo
vzduchu, s priemyselnými olejmi a tukmi, s mazacími olejmi, s pohonnými hmotami, v oblasti
spotrebnej elektroniky, s výpočtovou technikou,
s obuvou, s textilom a textilnými výrobkami,
s odevmi, s kožou a koženými výrobkami, koženkou a koženkovými výrobkami, železným
materiálom a železnými výrobkami, hutníckym
materiálom a hutníckymi výrobkami, keramikou,
sklom, krištáľom, bižutériou, drogériovými výrobkami, parfumériou, kozmetickými výrobkami,
drevom, drevenými výrobkami, stavebným materiálom, naftou, naftovými derivátmi, naftovými
výrobkami, chemickými výrobkami, priemyselným tovarom, nealkoholickými nápojmi, alkoholickými nápojmi, poľnohospodárskymi produktmi a obilninami, s potravinami rastlinného aj živočíšneho pôvodu, s čerstvým ovocím a zeleninou, so živými zvieratami, so semenami, rastlinami a kvetmi, s potravou pre zvieratá, s nealkoholickými aj alkoholickými nápojmi, s tabakom,
tabakovými výrobkami, drahými kameňmi, zlatom a zlatými výrobkami, striebrom a striebornými výrobkami, platinou a platinovými výrobkami, papierom a papierovými výrobkami, so strojmi a zariadeniami, s farmaceutickými výrobkami,
s nábytkom a bytovými doplnkami, svietidlami,
lampami na svietenie, lustrami, osvetľovacími
prístrojmi a zariadeniami, kancelárskym nábytkom, kreslami, posteľami, taburetkami, rozkladacími ležadlami, pohovkami, kolískami, stolmi, stoličkami, lavicami, pultmi, stolárskymi výrobkami,
stolíkmi, zrkadlami; inzertné činnosti, obchodné
prieskumy, reklama, reklamné agentúry, rozširovanie vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, prenájom kancelárskych strojov
a zariadení, aranžovanie výkladov.
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností, realitné kancelárie, prenájom izieb, prenájom bytov, prenájom kancelárskych priestorov, prenájom nehnuteľností.
37 - Montáž a údržba kovového kúpeľňového nábytku a zariadenia, montáž a údržba kovového kuchynského nábytku a zariadenia, montáž a údržba kancelárskeho nábytku, montáž a údržba nábytku; čalúnenie, čalúnnické práce, čalúnnické
opravy, údržba nábytku, reštaurovanie nábytku.
39 - Automobilová a kamiónová preprava, osobná doprava, balenie tovaru, sťahovanie nábytku,
preprava nábytku, doručovanie tovaru, kuriérske
služby, skladovanie, sprostredkovanie prepravy.

(540) DE FACTO
(731) Daniel Krajcer, Jaseňova 10, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Chmelíková Jana, RNDr., Bratislava, SK;

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

1603-2006
31.8.2006
1
1 - Chladiace a nemrznúce zmesi.

(540) REVKOGEL
(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)

1605-2006
31.8.2006
16, 35, 41
16 - Tlačoviny.
35 - Reklama.
41 - Organizovanie športových súťaží.

(540) Jozef Chovančík
(731) Chovančíková Alena, Dedovec 1333/156, 017 01
Považská Bystrica, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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1606-2006
31.8.2006
16, 20, 35, 36, 37, 39
16 - Firemné listiny, papiernický tovar, papierové
propagačné materiály, informačné brožúry, fotografie, katalógy, kalendáre, mapy, knihy, noviny,
časopisy, tlačivá a kancelárske potreby uvedené
v triede 16, kancelárska technika uvedená v triede 16, náhradné diely a príslušenstvo kancelárskej techniky uvedené v triede 16.
20 - Kovový kúpeľňový nábytok, kovový kuchynský nábytok, kovový záhradný nábytok, nábytkové a kúpeľňové zrkadlá, toaletné zrkadlá;
nábytok, kancelársky nábytok, chaise longue (čalúnené kreslo), kreslá, postele, taburetky, rozkladacie ležadlá, pohovky, kolísky, koše s výnimkou kovových, stoly, stoličky, lavice, pulty, stolárske výrobky, stolíky, zrkadlá, rámy, regály,
matrace, podušky, police, sedadlá, vešiaky, inte-

(540)
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(731) TEMPO KONDELA, s. r. o., Medvedzie 165/48-13,
027 44 Tvrdošín, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

(731) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

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

1607-2006
31.8.2006
5, 30
5 - Výrobky dietetické s liečebnými účinkami,
výrobky dietetické pre deti s liečebnými účinkami, farmaceutické prípravky, chemické výrobky
na lekárske účely, dietetické prísady do jedla
s liečebnými účinkami, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny s liečebnými účinkami, energeticko-výživné požívatiny na liečebné účely, farmaceutické a dietetické výrobky, doplnky stra-vy na
liečebné účely, výrobky a doplnky stravy na liečebné účely obsahujúce probiotické baktérie, potravinové doplnky s liečebnými účinkami na
denné doplnenie stravy.
30 - Potraviny a potravinové doplnky vyrobené
s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, doplnky zdravej výživy, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky obsahujúce probiotické
baktérie vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu
konzumenta, energeticko-výživné požívatiny a prísady do jedla vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť
zdravie konzumenta, všetko patriace do tejto triedy.

1610-2006
1.9.2006
35, 40, 42
35 - Obchodné a podnikateľské poradenstvo,
obchodný manažment a podnikové poradenstvo,
marketingová činnosť, podpora predaja (pre tretie osoby), poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií, zbieranie a zoraďovanie
údajov v počítačových databázach, vyhľadávanie
informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), reklamná a propagačná činnosť, vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, poradenstvo, konzultácie a sprostredkovateľské služby v uvedených oblastiach, sprostredkovanie obchodu s tovarom (maloobchod, veľkoobchod) v oblasti spotrebného materiálu, strojov, prístrojov a zariadení
pre služby, priemysel a výskum, technických
a strojovotechnologických zariadení, mechanizmov a kontajnerov v odvetví odpadového hospodárstva a nakladania s odpadmi, druhotných surovín a odpadov, polotovarov a výrobkov z recyklovaných materiálov rôzneho druhu.
40 - Činnosť v oblasti nakladania s odpadmi vrátane triedenia odpadu a recyklovateľného materiálu, spracovania, recyklácie a likvidácie odpadu, poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
nakladania s odpadmi, sprostredkovateľská činnosť a služby v uvedenej oblasti.
42 - Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti
životného prostredia a sprostredkovateľské služby v tejto oblasti.

(540) Delpharmea Terrapin Probio
(731) RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(540)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

1608-2006
31.8.2006
5, 30
5 - Výrobky dietetické s liečebnými účinkami, výrobky dietetické pre deti s liečebnými účinkami,
farmaceutické prípravky, chemické výrobky na
lekárske účely, dietetické prísady do jedla s liečebnými účinkami, posilňujúce a povzbudzujúce
potraviny s liečebnými účinkami, energeticko-výživné požívatiny na liečebné účely, farmaceutické a dietetické výrobky, doplnky stravy na liečebné účely, výrobky a doplnky stravy na liečebné účely obsahujúce probiotické baktérie, potravinové doplnky s liečebnými účinkami na denné
doplnenie stravy.
30 - Potraviny a potravinové doplnky vyrobené
s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, doplnky zdravej výživy, posilňujúce a povzbudzujúce potraviny, výrobky obsahujúce probiotické
baktérie vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu
konzumenta, energeticko-výživné požívatiny a prísady do jedla vyrobené s cieľom doplniť bežnú stravu konzumenta, ktoré môžu priaznivo ovplyvniť
zdravie konzumenta, všetko patriace do tejto triedy.

Terrapin Probio

(591) zelená, sivá
(731) SEWA, a. s., Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava III, SK;
(740) Harvan Ladislav, Ing. Bc., Bratislava, SK;

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

1611-2006
4.9.2006
9, 35, 42
9 - Počítačový softvér; monitorovacie počítačové
programy; nahrané počítačové programy; počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete); nahrané programy obsluhujúce počítač; rozhrania (počítačov); snímače (zariadenia na spracovanie údajov), skenery; textové procesory (zariadenia na úpravu a spracovanie textu); periférne
zariadenia počítačov.
35 - Zbieranie údajov do počítačových databáz;
vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); zoraďovanie údajov v počítačových databázach; spracovanie textov; vedenie kartoték v počítači.
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42 - Tvorba softvéru; počítačové programovanie;
návrh počítačových systémov; prenájom počítačového softvéru; inštalácia počítačových programov; aktualizovanie počítačových programov;
obnovovanie počítačových databáz; zhotovovanie kópií počítačových programov; prieskum
v oblasti využitia počítačov; servis počítačových
programov; vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webových) pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových
stránkach); prevod a konverzia počítačových
programov a údajov (okrem fyzickej konverzie);
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(731) Pilsberg, s. r. o., Murgašova 1, 058 80 Poprad, SK;

prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru.
(540) DATACQUIRE
(731) Rášo Mário, Lietavská 15, 851 06 Bratislava, SK;

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

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

1613-2006
4.9.2006
4
4 - Bionafta.

„Biodiesel JURKI“
(skrátene Biodiesel)

1618-2006
4.9.2006
32, 33, 39
32 - 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) JURKI - HAYTON, spol. s r. o., Prístavná 2, 821 09
Bratislava, SK;

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

1615-2006
4.9.2006
35, 41
35 - Reklama; televízna reklama; uverejňovanie
reklamných textov; reklama na počítačovej komunikačnej sieti; rozhlasová reklama.
41 - Organizovanie športových súťaží.

(540) Gurmán Golf Cup
(731) GURMÁM - club, s. r. o., Šalviová 19, 900 27
Bernolákovo, SK;

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

(731) Pilsberg, s. r. o., Murgašova 1, 058 80 Poprad, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1616-2006
4.9.2006
25
25 - Obuv.

1621-2006
4.9.2006
35, 41, 44
35 - Maloobchodné služby s vlasovými a kozmetickými výrobkami pôvodom z Paríža.
41 - Organizovanie a vedenie školení a sympózií;
vzdelávanie a vyučovanie; umelecké módne agentúry organizovanie súťaží krásy; organizovanie
živých vystúpení.
44 - Kadernícke a kozmetické salóny; manikúra;
masážne salóny krásy zaškolené školiteľmi z Paríža.

(540)

(731) OBUTEX, spol. s r. o., Zlatovská 22, 911 01
Trenčín, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

1617-2006
4.9.2006
32, 33, 39
32 - Nealkoholické nápoje a limonády.
33 - Alkoholické nápoje, víno.
39 - Skladovanie alkoholických nápojov, vín, tabaku a tabakových výrobkov, preprava a doprava, balenie a skladovanie.

(591) bordová, strieborná
(731) Q. C., s. r. o., Mládežnícka 13, 974 04 Banská
Bystrica, SK;

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

1626-2006
4.9.2006
1, 3, 5, 16, 22, 29, 30, 31, 32
1 - Chemikálie určené pre priemysel, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, aerosóly, etylalkohol; chemické látky na konzervovanie potravín; drevný lieh (metylalkohol); chemické činidlá
s výnimkou na lekárske alebo zverolekárske úče-
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ly; prípravky proti tvorbe kotolného a vodného
kameňa; destilovaná voda; chladiace prípravky
(zmesi); chladivá, akrylové, surové; umelé živice
v surovom stave; biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske
účely.
3 - Kozmetika, parfuméria, kúry, oleje, emulzie,
vody a gély určené na ošetrenie, čistenie, pestovanie a krášlenie pleti, tela, vlasov a nechtov, soli, oleje, peny a emulzie sprchové a kúpeľové,
prípravky určené na hygienu celého tela, prostriedky určené na starostlivosť o nohy, ústne
vody, zubné pasty, zubné gély, pestovacie a čistiace prípravky na chrup i umelý, prípravky na
ústnu

hygienu patriace do tejto triedy, hygienické prostriedky a dezodoranty na osobnú potrebu, osviežovače dychu, ústne vody, masážne prípravky,
namáčacie prostriedky, potpourri (zmesi voňavých látok), vonné tyčinky, vonné oleje, dezodoranty na osobnú potrebu.
5 - Nápoje diabetické a dietetické, farmaceutické
a veterinárne výrobky, hygienické výrobky na
liečebné účely, diabetické prípravky na liečebné
účely, dietetické látky prispôsobené na lekárske
účely, liečivá ľudí a zvierat, liečivá na hojenie
rán a jaziev, prípravky na uvoľňovanie svalov
a kŕčov, prípravky na zlepšenie prekrvenia tela,
masážne prípravky na liečebné účely, dezinfekčné prípravky, antibakteriálne a dezinfekčné prípravky, prípravky na čistenie vzduchu, prípravky
na osvieženie a prevoňanie vzduchu, dezodoranty
iné ako na osobné účely, dezinfekčné prípravky
na hygienické účely, prípravky slúžiace na obmedzenie pachov v miestnostiach, WC dezodoranty,
WC gély a osviežovače, repelentné prípravky,
chemické prípravky proti plesniam.
16 - Papier, lepenka a výrobky z nich, tlačiarenské výrobky, papiernický tovar; tlačiarske typy
a štočky, periodické a neperiodické publikácie,
diáre, kalendáre, reklamné predmety z papiera
a lepenky, mapy, hroty pier, atramenty, kalamáre,
kalendáre, obrazy, grafiky, pečate, plagáty, pohľadnice, papierové tašky, obaly a obalové materiály patriace do tejto triedy.
22 - Stany, markízy, plátenné strechy, baldachýny, nepremokavé plachty, vozové plachty; celtoviny, vrecia a vaky; markízy, textilné vrecká,
vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov.
29 - Jedlé oleje, najmä kukuričný a sezamový
olej; jedlý mätový olej; jedlý olivový olej; jedlý
slnečnicový olej; jedlé oleje s vitamínmi; konzervované záhradné bylinky.
30 - Cukríky, cukrovinky, čokoláda, zákusky, koláče, čokoládové nápoje.
31 - Potrava pre zvieratá; výlisky pre rožný statok; potrava pre dobytok; semená rastlín; čerstvé
záhradné bylinky; rastliny; jedlé korene.
32 - Nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené vrátane nápojov minerálnych, sódových, šumivých
a energetických, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, nízkoalkoholické miešané nápoje
sirupy a ďalšie polotovary na výrobu nápojov.
(540)

(731) Belaggio International s. r. o., Cukrová 14, 813 39
Bratislava, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1627-2006
4.9.2006
1, 3, 5, 16, 22, 29, 30, 31, 32
1 - Chemikálie určené pre priemysel, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, aerosóly, etylalkohol; chemické látky na konzervovanie potravín; drevný lieh (metylalkohol); chemické činidlá
s výnimkou na lekárske alebo zverolekárske účely; prípravky proti tvorbe kotolného a vodného
kameňa; destilovaná voda; chladiace prípravky
(zmesi); chladivá akrylové, surové; umelé živice
v surovom stave; biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske
účely.
3 - Kozmetika, parfuméria, kúry, oleje, emulzie,
vody a gély určené na ošetrenie, čistenie, pestovanie a krášlenie pleti, tela, vlasov a nechtov, soli, oleje, peny a emulzie sprchové a kúpeľové,
prípravky určené na hygienu celého tela, prostriedky určené na starostlivosť o nohy, ústne
vody, zubné pasty, zubné gély, pestovacie a čistiace prípravky na chrup i umelý, prípravky na
ústnu hygienu patriace do tejto triedy, hygienické
pros-triedky a dezodoranty na osobnú potrebu,
osviežovače dychu, ústne vody, masážne prípravky, namáčacie prostriedky, potpourri (zmesi
voňavých látok), vonné tyčinky, vonné oleje, dezodoranty na osobnú potrebu.
5 - Nápoje diabetické a dietetické, farmaceutické
a veterinárne výrobky, hygienické výrobky na
liečebné účely, diabetické prípravky na liečebné
účely, dietetické látky prispôsobené na lekárske
účely, liečivá ľudí a zvierat, liečivá na hojenie
rán a jaziev, prípravky na uvoľňovanie svalov
a kŕčov, prípravky na zlepšenie prekrvenia tela,
masážne prípravky na liečebné účely, dezinfekčné prípravky, antibakteriálne a dezinfekčné prípravky, prípravky na čistenie vzduchu, prípravky
na osvieženie a prevoňanie vzduchu, dezodoranty
iné ako na osobné účely, dezinfekčné prípravky
na hygienické účely, prípravky slúžiace na obmedzenie pachov v miestnostiach, WC dezodoranty,
WC gély a osviežovače, repelentné prípravky,
chemické prípravky proti plesniam.
16 - Papier, lepenka a výrobky z nich, tlačiarenské výrobky, papiernický tovar; tlačiarske typy
a štočky, periodické a neperiodické publikácie,
diáre, kalendáre, reklamné predmety z papiera
a lepenky, mapy, hroty pier, atramenty, kalamáre,
kalendáre, obrazy, grafiky, pečate, plagáty, pohľadnice, papierové tašky, obaly a obalové materiály patriace do tejto triedy.
22 - Stany, markízy, plátenné strechy, baldachýny, nepremokavé plachty, vozové plachty; celtoviny, vrecia a vaky; markízy, textilné vrecká,
vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov.
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29 - Jedlé oleje, najmä kukuričný a sezamový
olej; jedlý mätový olej; jedlý olivový olej; jedlý
slnečnicový olej; jedlé oleje s vitamínmi; konzervované záhradné bylinky.
30 - Cukríky, cukrovinky, čokoláda, zákusky, koláče, čokoládové nápoje.
31 - Potrava pre zvieratá; výlisky pre rožný statok; potrava pre dobytok; semená rastlín; čerstvé
záhradné bylinky; rastliny; jedlé korene.
32 - Nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené vrátane nápojov minerálnych, sódových, šumivých
a energetických, sirupy a iné prípravky na prípravu nápojov, nízkoalkoholické miešané nápoje
sirupy a ďalšie polotovary na výrobu nápojov.

WC gély a osviežovače, repelentné prípravky,
chemické prípravky proti plesniam.
16 - Papier, lepenka a výrobky z nich, tlačiarenské výrobky, papiernický tovar; tlačiarske typy
a štočky, periodické a neperiodické publikácie,
diáre, kalendáre, reklamné predmety z papiera
a lepenky, mapy, hroty pier, atramenty, kalamáre,
kalendáre, obrazy, grafiky, pečate, plagáty, pohľadnice, papierové tašky, obaly a obalové materiály patriace do tejto triedy.
22 - Stany, markízy, plátenné strechy, baldachýny, nepremokavé plachty, vozové plachty; celtoviny, vrecia a vaky; markízy, textilné vrecká,
vrecká na prepravu a uchovávanie tovarov.
29 - Jedlé oleje, najmä kukuričný a sezamový
olej; jedlý mätový olej; jedlý olivový olej; jedlý
slnečnicový olej; jedlé oleje s vitamínmi; konzervované záhradné bylinky.
30 - Cukríky, cukrovinky, čokoláda, zákusky, koláče, čokoládové nápoje.
31 - Potrava pre zvieratá; výlisky pre rožný statok; potrava pre dobytok; semená rastlín; čerstvé
záhradné bylinky; rastliny; jedlé korene.
32 - Nealkoholické nápoje sýtené a nesýtené vrátane nápojov minerálnych, sódových, šumivých a
energetických, sirupy a iné prípravky na prípravu
nápojov, nízkoalkoholické miešané nápoje, sirupy a ďalšie polotovary na výrobu nápojov.

(540)

(591) biela, čierna, modrá, zelená
(731) Belaggio International s. r. o., Cukrová 14, 813 39
Bratislava, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;

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

1628-2006
4.9.2006
1, 3, 5, 16, 22, 29, 30, 31, 32
1 - Chemikálie určené pre priemysel, poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo, aerosóly, etylalkohol; chemické látky na konzervovanie potravín; drevný lieh (metylalkohol); chemické činidlá
s výnimkou na lekárske alebo zverolekárske účely; prípravky proti tvorbe kotolného a vodného
kameňa; destilovaná voda; chladiace prípravky
(zmesi); chladivá akrylové, surové; umelé živice
v surovom stave; biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske
účely.
3 - Kozmetika, parfuméria, kúry, oleje, emulzie,
vody a gély určené na ošetrenie, čistenie, pestovanie a krášlenie pleti, tela, vlasov a nechtov, soli, oleje, peny a emulzie sprchové a kúpeľové,
prípravky určené na hygienu celého tela, prostriedky určené na starostlivosť o nohy, ústne
vody, zubné pasty, zubné gély, pestovacie a čistiace prípravky na chrup i umelý, prípravky na
ústnu hygienu patriace do tejto triedy, hygienické
prostriedky a dezodoranty na osobnú potrebu, osviežovače dychu, ústne vody, masážne prípravky,
namáčacie prostriedky, potpourri (zmesi voňavých látok), vonné tyčinky, vonné oleje, dezodoranty na osobnú potrebu.
5 - Nápoje diabetické a dietetické, farmaceutické
a veterinárne výrobky, hygienické výrobky na
liečebné účely, diabetické prípravky na liečebné
účely, dietetické látky prispôsobené na lekárske
účely, liečivá ľudí a zvierat, liečivá na hojenie
rán a jaziev, prípravky na uvoľňovanie svalov
a kŕčov, prípravky na zlepšenie prekrvenia tela,
masážne prípravky na liečebné účely, dezinfekčné prípravky, antibakteriálne a dezinfekčné prípravky, prípravky na čistenie vzduchu, prípravky
na osvieženie a prevoňanie vzduchu, dezodoranty
iné ako na osobné účely, dezinfekčné prípravky
na hygienické účely, prípravky slúžiace na obmedzenie pachov v miestnostiach, WC dezodoranty,
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(540) B.O.N. Best of Nature
(731) Belaggio International s. r. o., Cukrová 14, 813 39
Bratislava, SK;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1629-2006
4.9.2006
16, 35, 39, 41
16 - Periodické a neperiodické tlačoviny všetkých druhov, 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)

1636-2006
5.9.2006
33
33 - Vína.

(540) ANAKENA
(731) Agricola y Forestal Arco Iris S.A., Alonso de Cordova 5151, office 1103, Las Condes, Santiago, CL;
(740) Jurková Michaela, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
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(220)
8 (511)
(511)
(540)
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1638-2006
5.9.2006
33
33 - Likéry.

(591) modrá, zlatá, čierna
(731) Zwack Unicum Liköripari és Kereskedelmi Nyrt.,
Soroksári út 26, Budapešť HU 1095, HU;
(740) Kubínyiová Denisa, JUDr., Trenčín, SK;

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

1701-2006
18.9.2006
29, 32
29 - Rôsoly, jogurty, kompóty, kandizované ovocie, marmelády, mliečne výrobky, mliečne výrobky s ovocím, nápoje na báze mlieka s ovocnými šťavami, smotana, šľahačka, mrazené ovocie, ovocné šaláty, zeleninové šaláty, nápoje na
báze mlieka, syry, mrazená zelenina, mrazené
ovocno-zeleninové zmesi, varená zelenina, nakladaná zelenina, marinovaná zelenina, sušená zelenina, varené ovocie, sušené ovocie, nakladané
ovocie, ovocné pyré, zeleninové pyré, maslo,
maslové krémy, ovocné lupienky, ovocné drene,
kefír, srvátka.
32 - Nápoje na báze mrkvy, prírodné husté nápoje na báze mrkvy, nealkoholické nápoje, džúsy,
šťavy, nápoje najmä ovocné šťavy, zeleninové
šťavy, husté ovocné šťavy, husté zeleninové šťavy, multiovocné šťavy, multizeleninové šťavy,
ovocno-zeleninové šťavy, 100% ovocné šťavy,
100% multiovocné šťavy, paradajkové šťavy,
mrkvové šťavy, ochutené ovocné nápoje, sýtené
vody, minerálne vody, ovocné nápoje, zeleninové
nápoje, ovocné nektáre, ovocno-zeleninové nápoje, sirupy, nektáre, izotonické nápoje, vitamínové
nápoje, nápoje s minerálmi, nápoje v prášku,
prášky na prípravu nealkoholických nápojov,
pastilky na výrobu nápojov, sirupy na nápoje,
stolové vody, šerbety (nápoje), výťažky na prípravu nápojov, mušty, ovocné extrakty, zeleninové extrakty.

8 (511) 1, 3, 5
(511) 1 - Bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné účely; brzdové kvapaliny; chemické avivážne prípravky na priemyselné účely; chemické
prípravky na odmasťovanie; chemické prípravky
na odstraňovanie vosku; chemické prípravky na
čistenie komínov; chemické čističe oleja; priemyselné chemikálie; chemikálie pre lesníctvo
okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov; chladiace prípravky (zmesi); dehydratačné prípravky na priemyselné účely; hasiace zmesi; lepidlá na priemyselné účely; chemické látky pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, insekticídov a prípravkov proti
parazitom; chemické čistiace prostriedky na
odstránenie mastnoty; chemické prípravky proti
matneniu okien; namáčacie prípravky (bielenie);
namáčacie prípravky pre textilný priemysel; namáčacie prípravky (na farbenie); nemrznúca zmes.
3 - Antistatické prípravky na použitie v domácnosti; avivážne prípravky; bieliace krémy na pokožku; bieliace prípravky (na čistenie bielizne
a šatstva); dezodoranty na osobnú potrebu; holiace prípravky, kolínske vody; kozmetické prípravky; leštiace a hladiace prípravky; prípravky na líčenie; prípravky na odstraňovanie líčidiel; mandľové mlieko na kozmetické účely; mandľový
olej; mydielka; mydlá; namáčacie prípravky, predpieracie prípravky; odfarbovače; odlakovače; odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom procese; odstraňovače podlahových parketových voskov (čistiaci prípravok); čistiace prípravky na automobilové okná;
oleje na kozmetické účely; oleje na toaletné účely; pracie prípravky; prípravky na odstraňovanie
vodného kameňa pre domácnosť; toaletné prípravky; vlasové vody; voňavky; šampóny; čistiace prípravky.
5 - Chemické dezinfekčné prostriedky na WC;
dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobnú
potrebu; soli do minerálnych kúpeľov; masti proti popáleninám; prípravky na umývanie zvierat;
repelenty proti hmyzu; rozpúšťadlá na odstraňovanie náplasti; vonné soli; prípravky na osvieženie vzduchu; prípravky na čistenie vzduchu.
(540)

(540)
(731) DeLUX - SM, s. r. o., 1. mája 939, 952 01 Vráble, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(591) modrá, zelená, biela, červená, oranžová
(731) TYMBARK S.A., Tymbark 156, 34-650 Tymbark, PL;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 1702-2006
(220) 18.9.2006

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

1703-2006
18.9.2006
30, 31, 35
30 - Trvanlivé pečivo; jemné pečivo; sušienky;
sucháre; keksy; biskvity; vafle; tyčinky; piškóty;
cukrovinky; cukríky; karamelky; pralinky; oblátky; perníky; medovníky; zákusky; koláče; čokoládové a nečokoládové polevy; kakaové, čokoládové, kávové a ovocné príchuti; náplne a krémy;
zmrzliny; prísady do zmrzliny.
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31 - Arašidové výlisky pre zvieratá; jadrové krmivo pre zvieratá; jedlé predmety na žuvanie pre
zvieratá; krmivo pre zvieratá; kŕmne zmesi pre
zvieratá; mleté arašidy pre zvieratá; nápoje pre
zvieratá; posilňujúce prípravky pre zvieratá; potrava pre zvieratá; potrava pre zvieratá chované
v domácnosti; prípravky na výkrm zvierat; prísady do krmív, nie na lekárske účely; ryžová múka
ako krmivo; slama ako krmivo; suché krmivo;
vápno ako krmivo pre zvieratá; šrot pre zvieratá.
35 - Akvizičná, marketingová, inzertná činnosť pre
uvedené tovary; reklama; reklamné informácie
spojené s uvedenými tovarmi.
(540) BOBIK
(731) Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41
Veľké Uherce, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

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

(540)

(731) NESSA GROUP Slovensko, s. r. o., Poľnohospodárska 51, 821 07 Bratislava, SK;
(740) Pelzl Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1704-2006
18.9.2006
30, 31, 35
30 - Trvanlivé pečivo; jemné pečivo; sušienky;
sucháre; keksy; biskvity; vafle; tyčinky; piškóty;
cukrovinky; cukríky; karamelky; pralinky; oblátky; perníky; medovníky; zákusky; koláče; čokoládové a nečokoládové polevy; kakaové, čokoládové, kávové a ovocné príchuti; náplne a krémy;
zmrzliny; prísady do zmrzliny.
31 - Arašidové výlisky pre zvieratá; jadrové krmivo pre zvieratá; jedlé predmety na žuvanie pre
zvieratá; krmivo pre zvieratá; kŕmne zmesi pre
zvieratá; mleté arašidy pre zvieratá; nápoje pre
zvieratá; posilňujúce prípravky pre zvieratá; potrava pre zvieratá; potrava pre zvieratá chované
v domácnosti; prípravky na výkrm zvierat; prísady do krmív, nie na lekárske účely; ryžová múka
ako krmivo; slama ako krmivo; suché krmivo;
vápno ako krmivo pre zvieratá; šrot pre zvieratá.
35 - Akvizičná, marketingová, inzertná činnosť pre
uvedené tovary; reklama; reklamné informácie
spojené s uvedenými tovarmi.

(540) RAMBO
(731) Anton Toma TOMA, Veľké Uherce 630, 958 41
Veľké Uherce, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
1708-2006
18.9.2006
11, 19, 35, 37, 42
11 - Osvetľovacie, vykurovacie, varné prístroje
a zariadenia na výrobu pary, chladenie, sušenie,
ventiláciu, zásobovanie vodou a na sanitné účely.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové neohybné rúry pre stavebníctvo; asfalt, smola a bitúmen; prenosné nekovové konštrukcie, nekovové pomníky.
35 - Reklama, obchodný manažment; obchodná
správa; sekretárske služby.
37 - Stavebníctvo; opravy; inštalačné a montážne
služby.
42 - Vedecké a technologické služby, výskum
a navrhovanie, ktoré s tým súvisia; priemyselné
analýzy a výskumné služby; navrhovanie a vývoj
počítačového hardvéru a softvéru; právnické služby.
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1709-2006
18.9.2006
6, 7, 40, 42
6 - Kovové konštrukcie, kovové stavebné dielce,
kovové laná, kovové obruče, kovové potrubia,
kovové prefabrikáty, kovové schodiská, kovové
stropy, kovové stavebné konštrukcie, kovové
kostry budov, kovové prenosné stavby, kovové
koše, kovové konzoly, kovové stožiare, kovové
podpery, kovové vystužovacie materiály na potrubia, kovové rúry, kovové debny, kovové kontajnery, kovové prípojky a odbočky potrubia, kovové nádrže, kovové nádoby, kovové koľajnice,
koľajnicové spojky; drobné zámočnícke výrobky.
7 - Jednoúčelové stroje a strojové zariadenia uvedené v tejto triede, dopravníky ako stroje, drevoobrábacie stroje, formovacie stroje, kovovo-obrábacie stroje, manipulátory ako stroje, nástroje
ako časti strojov.
40 - Spracovanie dreva, impregnácia dreva, hobľovanie, informácie o úprave a spracovaní materiálov, laminovanie, likvidácia odpadu, spaľovanie odpadu, spracovanie odpadu, pílenie, tónovanie skla, úprava a spracovanie kovových materiálov, cínovanie, kadmiovanie, elektrolytické pokovovanie, pokovovanie kovových materiálov,
galvanizácia, pozinkovanie, pozlacovanie, chrómovanie, kalenie kovov, kováčstvo, obrusovanie,
frézovanie, platovanie, popúšťanie kovov, poniklovanie, platovanie niklom, rytie, gravírovanie,
spájkovanie, zváranie, kovoobrábanie.
42 - Inžinierska činnosť v strojárskej oblasti, projektová činnosť v strojárskej oblasti, štúdie technických projektov, strojársky a technický prieskum, výskum a vývoj nových výrobkov v strojárskej oblasti.

(540)

(731) PL PROFY spol. s r. o., Letná 30, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1710-2006
19.9.2006
16, 35, 36, 41, 43
16 - Časopisy (periodiká).
35 - Analýzy nákladov; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; personálne poradenstvo; zoraďovanie údajov
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v počítačových databázach; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; hospodárske alebo
ekonomické predpovede; obchodný prieskum;
prieskum trhu; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; štatistické informácie; zbieranie údajov do počítačových databáz.
36 - Finančné analýzy; kapitálové investície;
prenájom nehnuteľností; prenájom kancelárskych
priestorov; správa nehnuteľností.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav;
organizovanie športových súťaží; zverejňovanie
textov okrem reklamných; on-line vydávanie
kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; vzdelávanie; vydávanie časopisov.
43 - Prenájom prednáškových sál.

(540)

1711-2006
19.9.2006
16, 35, 36, 41, 43
16 - Časopisy (periodiká).
35 - Analýzy nákladov; obchodné alebo podnikateľské informácie; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; organizovanie komerčných
alebo reklamných výstav a veľtrhov; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely;
personálne poradenstvo; zoraďovanie údajov
v počítačových databázach; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; hospodárske alebo
ekonomické predpovede; obchodný prieskum;
prieskum trhu; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; štatistické informácie; zbieranie údajov do počítačových databáz.
36 - Finančné analýzy; kapitálové investície;
prenájom nehnuteľností; prenájom kancelárskych
priestorov; správa nehnuteľností.
41 - Informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie
a vedenie kongresov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií;
organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; zverejňovanie textov okrem reklamných; on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh; vzdelávanie; vydávanie časopisov.
43 - Prenájom prednáškových sál.

(540) COOP PRODUKT SLOVENSKO
(731) Slovenský zväz výrobných družstiev, Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

1712-2006
19.9.2006
35
35 - Ekonomické poradenstvo, účtovníctvo, daňové poradenstvo, audit, vedenie mzdovej agendy.

(540)

(731) Equilibrium, spol. s r. o., Kopčianska 16, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

(591) biela, modrá, červená
(731) Slovenský zväz výrobných družstiev, Mliekárenská 10, 824 92 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

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

1762-2006
28.9.2006
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, 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 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 reklam-ných;
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 klu-
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bov; poskytovanie počítačových hier (on-line);
informácie o výchove, vzdelávaní; informácie
o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach zábavy, rekreácie; prekladateľské služby;
prenájom dekorácií; poskytovanie služieb na
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) Hviezda z ľudu
(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)

1763-2006
29.9.2006
25, 34, 35, 39, 43
25 - Odevy patriace do triedy 25.
34 - Potreby pre fajčiarov patriace do triedy 34,
zápalky.
35 - Sprostredkovanie obchodu s tovarmi prostredníctvom internetu; sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
39 - Turisti (preprava); turisti (sprevádzanie).
43 - Služby reštaurácií, ubytovacie služby.

(540)

(591) červená, žltá, biela
(731) Kašper Milan, Športovcov 4, 054 01 Levoča, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

1780-2006
2.10.2006
29, 31, 36, 41, 43, 44
29 - Konzervované ryby; neživé mušle jedlé; neživé mäkkýše; potravinárske výrobky z rýb patriace do triedy 29; rybia múčka ako požívatina;
rybie plátky (filé), ryby v slanom náleve; ryby
(s výnimkou živých).
31 - Ikry; krmivo pre ryby; živé raky; živé ryby;
živé rybárske návnady, živé mušle jedlé, živé
mäkkýše.
36 - Sprostredkovanie nehnuteľností.
41 - Služby na oddych a rekreáciu patriace do
triedy 41.
43 - Barové služby; hotelierske služby; kaviarne;
motelové služby; penzióny; poskytovanie prechodného ubytovania; prevádzkovanie hotelového ubytovania; reštauračné služby.
44 - Chov rýb.
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(731) SÁBA, s. r. o., Penzión Rybársky dvor, Bratislavská cesta 151, 921 01 Piešťany, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

1864-2006
16.10.2006
5
5 - Liečivá, farmaceutické humánne prípravky.

(591) modrá, žlto-oranžová
(731) Zentiva, a. s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, SK;
(740) Kertész Jozef, Ing., Hlohovec, SK;

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

1879-2006
19.10.2006
10
10 - Masážne zariadenia a prístroje, rehabilitačné
zariadenia a prístroje.

(540) ROLLEN
(731) ŽIARA, s.r.o., Slovenská 30, 080 01 Prešov, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

2026-2006
6.11.2006
9, 38, 42
9 - Počítačový softvér; elektronické databázy; monitorovacie počítačové programy; nahrané počítačové programy; programy na počítačové hry;
nahrané programy obsluhujúce počítač; programové vybavenie informačných technológií a komunikácií; informácie a záznamy v elektronickej
podobe; dáta, databázy, informačné produkty na
nosičoch aj v elektronických, dátových informačných a komunikačných sieťach; elektronické
časopisy; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe; elektronické publikácie.
38 - Elektronická pošta; počítačová komunikácia;
výmena, získavanie a šírenie informácií a správ
prostredníctvom telekomunikačnej siete alebo
dátovej siete, alebo siete výpočtovej, informačnej, komunikačnej alebo elektronickej techniky;
služby dátovej siete; služby prístupu a pripojenia
k dátovým a informačným sieťam a k internetu;
prenos a poskytovanie telekomunikačných informácií prostredníctvom internetu, vonkajších a vnútorných sietí a ďalších elektronických prostriedkov; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenájom času na prístup do počítačových databáz.
42 - Počítačové programovanie; tvorba a prenájom softvéru; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia a spúšťanie počítačových programov; návrh počítačových systémov; vývoj
a vyhotovovanie počítačových programov na zákazku; prenájom, servis a údržba softvéru; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; tvorba, správa
a obnovovanie počítačových databáz; tvorba
informačných databáz, elektronických časopisov,
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periodík, kníh v elektronickej forme; poskytovanie prístupu na on-line informačné služby a databázy v oblasti počítačového hardvéru a softvéru;
prenos a poskytovanie informácií v oblasti počítačového hardvéru a softvéru prostredníctvom internetu, vonkajších a vnútorných sietí a ďalších
elektronických prostriedkov; zhotovovanie kópií
počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá;
tvorba webových stránok, interaktívnych a grafických programov; tvorba multimediálnych aplikácií; tvorba programových projektov.

(540)

konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá;
tvorba webových stránok, interaktívnych a grafických programov; tvorba multimediálnych aplikácií; tvorba programových projektov.
(540)

(731) TTSM, s.r.o., Beňadická 28, 851 06 Bratislava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
9 (511)
(511)

(731) TTSM, s.r.o., Beňadická 28, 851 06 Bratislava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

(210)
(220)
9 (511)
(511)

2027-2006
6.11.2006
9, 38, 42
9 - Počítačový softvér; elektronické databázy; monitorovacie počítačové programy; nahrané počítačové programy; programy na počítačové hry;
nahrané programy obsluhujúce počítač; programové vybavenie informačných technológií a komunikácií; informácie a záznamy v elektronickej
podobe; dáta, databázy, informačné produkty na
nosičoch aj v elektronických, dátových informačných a komunikačných sieťach; elektronické
časopisy; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe; elektronické publikácie.
38 - Elektronická pošta; počítačová komunikácia;
výmena, získavanie a šírenie informácií a správ
prostredníctvom telekomunikačnej siete alebo dátovej siete, alebo siete výpočtovej, informačnej,
komunikačnej alebo elektronickej techniky; služby dátovej siete; služby prístupu a pripojenia
k dátovým a informačným sieťam a k internetu;
prenos a poskytovanie telekomunikačných informácií prostredníctvom internetu, vonkajších a vnútorných sietí a ďalších elektronických prostriedkov; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenájom času na prístup do počítačových databáz.
42 - Počítačové programovanie; tvorba a prenájom softvéru; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia a spúšťanie počítačových programov; návrh počítačových systémov; vývoj a vyhotovovanie počítačových programov na zákazku; prenájom, servis a údržba softvéru; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; tvorba, správa a obnovovanie počítačových databáz; tvorba informačných databáz, elektronických časopisov, periodík, kníh v elektronickej forme; poskytovanie
prístupu na on-line informačné služby a databázy
v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; prenos a poskytovanie informácií v oblasti počítačového hardvéru a softvéru prostredníctvom internetu, vonkajších a vnútorných sietí a ďalších
elektronických prostriedkov; zhotovovanie kópií
počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej

2028-2006
6.11.2006
9, 38, 42
9 - Počítačový softvér; elektronické databázy; monitorovacie počítačové programy; nahrané počítačové programy; programy na počítačové hry;
nahrané programy obsluhujúce počítač; programové vybavenie informačných technológií a ko
munikácií; informácie a záznamy v elektronickej
podobe; dáta, databázy, informačné produkty na
nosičoch aj v elektronických, dátových informačných a komunikačných sieťach; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe; elektronické publikácie.
38 - Elektronická pošta; počítačová komunikácia;
výmena, získavanie a šírenie informácií a správ
prostredníctvom telekomunikačnej siete alebo
dátovej siete, alebo siete výpočtovej, informačnej, komunikačnej alebo elektronickej techniky;
služby dátovej siete; služby prístupu a pripojenia
k dátovým a informačným sieťam a k internetu;
prenos a poskytovanie telekomunikačných informácií prostredníctvom internetu, vonkajších a vnútorných sietí a ďalších elektronických prostriedkov; prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača; prenájom času na prístup do počítačových databáz.
42 - Počítačové programovanie; tvorba a prenájom softvéru; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia a spúšťanie počítačových programov; návrh počítačových systémov; vývoj a vyhotovovanie počítačových programov na zákazku; prenájom, servis a údržba softvéru; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; tvorba, správa a obnovovanie počítačových databáz; tvorba informačných databáz, elektronických časopisov, periodík, kníh v elektronickej forme; poskytovanie
prístupu na on-line informačné služby a databázy
v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; prenos a poskytovanie informácií v oblasti počítačového hardvéru a softvéru prostredníctvom internetu, vonkajších a vnútorných sietí a ďalších
elektronických prostriedkov; zhotovovanie kópií
počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej
konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá;
tvorba webových stránok, interaktívnych a grafických programov; tvorba multimediálnych aplikácií; tvorba programových projektov.

(540)
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42 - Počítačové programovanie; tvorba a poskytovanie softvéru; aktualizovanie počítačových
programov; inštalácia počítačových programov;
návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; vývoj a vyhotovovanie počítačových programov na zákazku; prenájom, servis
a údržba softvéru; konzultačná a poradenská činnosť
v
oblasti
počítačového
hardvéru
a softvéru; tvorba, správa a obnovovanie počítačových databáz; tvorba informačných databáz,
elektronických časopisov, periodík, kníh v elektronickej forme; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá.

(731) TTSM, s.r.o., Beňadická 28, 851 06 Bratislava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2236-2006
5.12.2006
9, 10, 11
9 - Lampy do fotokomôr; optické lampy; svetelné bóje, majáky; tienidlá; elektrické tlmiče svetla; lampy do tmavých komôr (fotografia); blikavé
svetlá.
10 - Lampy na lekárske účely; UV - lampy na lekárske účely.
11 - Acetylénové kahany; plynové kahany; žeraviace kahany; laboratórne lampy; lampáše; lampióny; lampové horáky; lampy na osvetľovanie
akvárií; lampy na svietenie; elektrické lampy;
plynové lampy; lustre; oblúkové lampy; ohrievadlá; olejové horáky; olejové lampy; osvetľovacie prístroje a zariadenia; stropné svetlá; svetlá
na dopravné prostriedky; elektrické svetlá na
vianočné stromčeky; tienidlá na lampy; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; žiariče;
svietiace domové čísla; svetlomety, reflektory;
osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky;
osvetľovacie zariadenia na vzdušné dopravné
prostriedky; banské lampy; držiaky na lampy
a svietidlá; bezpečnostné lampy; pouličné lampy;
bicyklové svietidlá; reflektory (svetlá); laboratórne kahance; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); svetlá na automobily; vyhrievacie telesá; výhrevné platne; potápačské svetlomety; objímky na tienidlá.

(540)

(591) sivá, čierna, modrá, biela
(731) Jarošinec Andrej, Ing., Tupolevova 16, 851 01
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

2263-2006
8.12.2006
9, 35, 42
9 - Počítačový softvér; elektronické databázy; monitorovacie počítačové programy; nahrané počítačové programy; programy počítačových hier;
nahrané programy obsluhujúce počítač; programové vybavenie informačných technológií a komunikácií; informácie a záznamy v elektronickej
podobe; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe; elektronické publikácie.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); automatizované spracovanie dát.
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(540)

(731) SFÉRA, a. s., Vlastenecké nám. 10, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5105-2006
23.1.2006
7, 8, 9, 16, 17, 35, 37, 40
7 - Stroje a obrábacie stroje zahrnuté do triedy 7
vrátane gravírovacích strojov všetkých druhov
a strojov na označovanie mikroúderov, motory
(s výnimkou motorov do pozemných vozidiel),
časti motorov (všetkých druhov) s výnimkou častí motorov do pozemných vozidiel, čistiace elektrické stroje a prístroje, súkolesia a hnacie remene ako časti strojov nie do pozemných vozidiel,
poľnohospodárske stroje, okrem strojov poháňaných ručne, liahne na vajcia, maznice ako časti
strojov, kuchynské elektromechanické prístroje
pre domácnosť (drviče, mixéry, mlynčeky), strojové rezné nástroje, práčky na bielizeň, umývačky riadu, vysávače, dopravníky pásové a pneumatické, elektrické zváracie stroje.
8 - Náradie a nástroje s ručným pohonom, nožiarske výrobky vrátane nožiarskych výrobkov
z drahých kovov, jedálenské príbory, britvy, kovové náčinie a nástroje na manikúru a pedikúru,
elektrické holiace strojčeky, elektrické strojčeky
na strihanie vlasov a srsti, sečné a bodné zbrane,
zváracie kliešte.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, námorné, geodetické, fotografické, filmové, optické, prístroje na
vedenie, prepínanie, premenu, akumuláciu, reguláciu alebo riadenie elektrického prúdu, prístroje
na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu (inšpekciu), záchranu a prístroje na vyučovanie, puzdrá
na tieto nástroje a prístroje patriace do triedy 9,
prístroje na záznam, prevod, reprodukciu zvuku
alebo obrazu, magnetické nosiče zvukových záznamov, gramofónové platne, automatické distribútory a mechanizmy prístrojov na mince, zapisovacie pokladnice, počítacie stroje, prístroje na
spracovanie informácií, počítače, hasiace prístroje, ručné elektrické zváračky, elektrické žehličky,
elektrické zapaľovače v automobiloch, špe-ciálne
záchranné odevy, ochranné odevy proti
úrazom, športové dýchacie prístroje, elektronické
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hry používané výhradne s TV-prijímačom, slnečné okuliare, okuliare, monokle, zväčšovacie sklá
a šošovky, divadelné ďalekohľady, magnetofónové pásky a kazety, CD, CD-ROM, videopásky,
zvukové filmy, fotokopírovacie stroje, odevy vyhrievané elektricky, softvér.
16 - Papier a výrobky z papiera patriace do tejto
triedy, lepenka a kartónové výrobky patriace do
tejto triedy, tlačoviny, časopisy, periodiká, knihy,
prospekty, návody, knihárske výrobky, kalendáre, pohľadnice, fotografie, písacie potreby, lepidlá kancelárske a pre domácnosť, ceruzky, pastely,
uhly, štetce, písacie stroje, kancelárske potreby
okrem nábytku, školské zošity, skicáre, farbičky,
tuhy, guma na gumovanie, strúhadlá, strúhadlá strojčeky, peračníky, papierové servítky, vreckovky a plienky, vrecia a vrecká z plastických
hmôt na obalovú techniku, papierové obaly, obrazy, maľovanky, obtlačky, karty, pečiatky
a razidlá, písmená pre tlačiarne, tlačiarenské štočky, kopírovacie zariadenia (cyklostyly).
17 - Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, sľuda a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté
do iných tried, polotovary z plastických hmôt
(fólie, dosky, tyče), materiály na utesňovanie,
upchávanie a izoláciu, izolačné nátery, ohybné
rúrky nekovové, nekovové hadice, guma na protektorovanie pneumatík, materiály na výrobu pečiatok, bariéry voľne ložené proti znečisteniu
patriace do tejto triedy.
35 - Inzertné, reklamné a propagačné služby, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodná
administratíva, kancelárske práce, marketingové
služby, sprostredkovanie obchodných záležitostí
(zákaznícky servis, t. j. zaisťovanie odbytu, zastupovanie pri obchodných rokovaniach, dohadovanie obchodných podmienok), rozmnožovanie a tlač reklamných a propagačných dokumentov, automatické spracovanie dát, aranžérstvo, teleshopping, výstavy na reklamné a obchodné
účely.
37 - Služby stavebné a opravárske, služby maliarske, klampiarske, inštalatérske, kúrenárske,
pokrývačské, inšpekcia stavebných návrhov, prenájom stavebných strojov, náradia a konštrukčných materiálov, servisné služby, údržbárske
služby, realizácia poplašných systémov a súvisiacich stavebných úprav, služby čerpacích staníc, banícka činnosť, stolárske a tesárske stavebné práce.
40 - Spracovanie a úprava materiálu (rezanie, pokovovanie), šitie odevov na zákazku, spracovanie
odpadkov a druhotných surovín, činnosť tlačiarne, polygrafické služby všetkých druhov, tlač
vzorov, tlač ofsetová, tlače litografické, typografické práce, stolárske a tesárske práce - úprava
drevených materiálov.

(540)

(731) Gravo Tech s. r. o., Platanová 665, 294 71 Benátky nad Jizerou, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

5183-2006
13.2.2006
6, 19, 20
6 - Kovové diely použiteľné na zhotovovanie plastových lamelových závesov, plastových kývacích
dverí a plastových brán vrátane rýchlobrán.
19 - Plastové výrobky oddeľujúce priestory, a to
kývacie dvere, brány vrátane rýchlobrán.
20 - Plastové výrobky oddeľujúce priestory, a to
prechodné lamelové závesy a diely na zhotovenie
uvedených tovarov.

(540)

(731) Stenger Jozef, Šustekova 1, 851 04 Bratislava, SK;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5184-2006
13.2.2006
6, 19, 20
6 - Kovové diely použiteľné na zhotovovanie plastových lamelových závesov, plastových kývacích
dverí a plastových brán vrátane rýchlobrán.
19 - Plastové výrobky oddeľujúce priestory, a to
kývacie dvere, brány vrátane rýchlobrán.
20 - Plastové výrobky oddeľujúce priestory, a to
prechodné lamelové závesy a diely na zhotovenie
uvedených tovarov.

(540)

(731) Stenger Jozef, Šustekova 1, 851 04 Bratislava, SK;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

5253-2006
1.3.2006
431943
30.11.2005
CZ
3, 10, 25
3 - Kozmetické prípravky, kozmetické lubrikačné prípravky na intímne použitie.
10 - Kondómy, prezervatívy, antikoncepčné prostriedky s výnimkou chemických, lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií, emulzií, gélov na intímne použitie.
25 - Odevy, obuv, klobučníky tovar, ako tričká,
čiapky, šiltovky, klobúky, potné vložky, čelenky,
šatky, plavky, obuv, ponožky, športové oblečenie
a jeho doplnky patriace do triedy 25, detské
a dojčenské oblečenie, kusový textil patriaci do
triedy 25, ako nohavice, džínsy, krátke nohavice,
mikiny, dresy, šaty, sukne, tielka vrátane pleteného a úpletového tovaru a spodnej bielizne, turistické oblečenie a vybavenie, napr. vetrovky, bundy, teplákové súpravy, kúpacie a plážové odevy,
obuv v rámci tejto triedy z kože, náhradiek kože,
textilných materiálov a gumy vrátane obuvi športovej a pracovnej, pánske a dámske odevy, topánky, čižmy, papuče, sandále, nízke čižmy, pol-
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topánky, turistické topánky, domáca obuv, športová obuv, gumové čižmy, ponožky, pančuchy,
pančuchové nohavice, vložky do topánok, obuvnícke podrážky, obuvnícke podpätky, vložky do
topánok na spôsob ponožiek.
(540) TY & JÁ
(731) VULKAN Intim Brands, a. s., U Gumovky 379,
Hrádek nad Nisou, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

5254-2006
1.3.2006
431942
30.11.2005
CZ
3, 10, 25
3 - Kozmetické prípravky, kozmetické lubrikačné prípravky na intímne použitie.
10 - Kondómy, prezervatívy, antikoncepčné prostriedky s výnimkou chemických, lubrikačné prípravky vo forme tekutých disperzií, emulzií, gélov na intímne použitie.

25 - Odevy, obuv, klobučníky tovar ako tričká,
čiapky, šiltovky, klobúky, potné vložky, čelenky,
šatky, plavky, obuv, ponožky, športové oblečenie
a jeho doplnky patriace do triedy 25, detské
a dojčenské oblečenie, kusový textil patriaci do
triedy 25, ako nohavice, džínsy, krátke nohavice,
mikiny, dresy, šaty, sukne, tielka vrátane pleteného a úpletového tovaru a spodnej bielizne, turistické oblečenie a vybavenie, napr. vetrovky, bundy, teplákové súpravy, kúpacie a plážové odevy,
obuv v rámci tejto triedy z kože, náhradiek kože,
textilných materiálov a gumy vrátane obuvi športovej a pracovnej, pánske a dámske odevy, topánky, čižmy, papuče, sandále, nízke čižmy, poltopánky, turistické topánky, domáca obuv, športová obuv, gumové čižmy, ponožky, pančuchy,
pančuchové nohavice, vložky do topánok, obuvnícke podrážky, obuvnícke podpätky, vložky do
topánok na spôsob ponožiek.

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

5256-2006
1.3.2006
16, 35, 39, 41
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, kalendáre.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné agentúry, reklamné
služby.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
a kníh.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
a kníh s výnimkou reklamných.

(540) Deň
(731) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava 5, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;

5257-2006
1.3.2006
16, 35, 39, 41
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, kalendáre.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné agentúry, reklamné
služby.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
a kníh.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
a kníh s výnimkou reklamných.

(540) Plus
(731) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5258-2006
1.3.2006
16, 35, 39, 41
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, kalendáre.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné agentúry, reklamné
služby.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
a kníh.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
a kníh s výnimkou reklamných.

(540) Jeden deň
(731) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava 5, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) TY A JÁ
(731) VULKAN Intim Brands, a. s., U Gumovky 379,
Hrádek nad Nisou, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)
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5259-2006
1.3.2006
16, 35, 39, 41
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, kalendáre.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné agentúry, reklamné
služby.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
a kníh.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
a kníh s výnimkou reklamných.

(540) Sedem
(731) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava 5, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5261-2006
1.3.2006
16, 35, 39, 41
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, kalendáre.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné agentúry, reklamné
služby.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
a kníh.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
a kníh s výnimkou reklamných.
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reklamná a propagačná činnosť, obchodné poradenstvo, obchodná sprostredkovateľská činnosť.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti poistenia, nehnuteľností a finančníctva.
37 - Servisné služby v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej techniky.

(540) Sedem dní
(731) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava 5, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5262-2006
1.3.2006
16, 35, 39, 41
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, kalendáre.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné agentúry, reklamné
služby.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
a kníh.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
a kníh s výnimkou reklamných.

(540) CHLADICE.SK
(731) KENDI COMP spol. s r. o., Ostrý Grúň 187, 966 77
Ostrý Grúň, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) 7 dní
(731) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava 5, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5263-2006
1.3.2006
16, 35, 39, 41
16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká, publikácie, katalógy, kalendáre.
35 - Reklama, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, reklamné agentúry, reklamné
služby.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače
a kníh.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
a kníh s výnimkou reklamných.

(540) 1 deň
(731) SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s. r. o., Panónska cesta 9,
852 32 Bratislava 5, SK;
(740) Ruščák Róbert, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5266-2006
1.3.2006
35, 36, 37
35 - Nákup výpočtovej techniky, počítačových programov, elektroniky, telekomunikačnej techniky
a ich častí a príslušenstva s cieľom jeho predaja,
reklamná a propagačná činnosť, obchodné poradenstvo, obchodná sprostredkovateľská činnosť.
36 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti poistenia, nehnuteľností a finančníctva.
37 - Servisné služby v oblasti výpočtovej a telekomunikačnej techniky.

(540) KENDI COMP
(731) KENDI COMP spol. s r. o., Ostrý Grúň 187, 966 77
Ostrý Grúň, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5267-2006
1.3.2006
35, 36, 37
35 - Nákup výpočtovej techniky, počítačových programov, elektroniky, telekomunikačnej techniky
a ich častí a príslušenstva s cieľom jeho predaja,

5270-2006
2.3.2006
41
41 - Vzdelávacie skúšanie, akadémie (vzdelávanie),
výučba, vyučovanie, vzdelávacie služby, výučbové služby, informácie o vzdelávaní, usporadúvanie a vedenie kolokvií, organizovanie výstav na
kultúrne alebo vzdelávacie účely, vydávanie kníh,
vydávanie elektronických kníh a časopisov on-line, vydávanie videopások, výroba rozhlasových
a televíznych programov.

(540)

(731) DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING
CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF
THE MINISTRY OF EDUCATION P. R. C., 17 th
Floor, Fangyuan Mansion B56 Zhongguancun
South St., Beijing 100044, CN;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

5271-2006
2.3.2006
41
41 - Vzdelávacie skúšanie, akadémie (vzdelávanie),
výučba, vyučovanie, vzdelávacie služby, výučbové služby, informácie o vzdelávaní, usporadúvanie a vedenie kolokvií, organizovanie výstav na
kultúrne alebo vzdelávacie účely, vydávanie kníh,
vydávanie elektronických kníh a časopisov on-line, vydávanie videopások, výroba rozhlasových
a televíznych programov.

(540)

(731) DEVELOPMENT CENTER FOR TEACHING
CHINESE AS A FOREIGN LANGUAGE OF
THE MINISTRY OF EDUCATION P. R. C., 17 th
Floor, Fangyuan Mansion B56 Zhongguancun
South St., Beijing 100044, CN;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210) 5276-2006
(220) 3.3.2006
8 (511) 1, 3
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(511) 1 - Hydraulické, brzdové, chladiace a nemrznúce
kvapaliny do automobilov.
3 - Autokozmetika.
(540) GLYKOSOL
(731) Lybar, akciová společnost, Velvěty 33, 417 62
Rtyně nad Bílinou, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5277-2006
3.3.2006
9, 16, 35
9 - Nosiče záznamov všetkých druhov patriace do
tejto triedy, nahrané (audio-, video-) aj nenahrané.
16 - Papiernický tovar, papierové nosiče informácií, tlačoviny všetkých druhov, publikácie periodické aj neperiodické, katalógy, brožúry, propagačné materiály na papierových nosičoch, najmä prospekty, plagáty, letáky, fotografie, písacie
potreby, tašky ako obalový materiál.
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na
obchodné a reklamné účely, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, rozširo-

(511) 35 - Poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania; vyhľadávanie informácií v počítačových bankových súboroch pre zákazníkov.
36 - Bankovníctvo vrátane elektronického bankovníctva; home banking; bankové služby vrátane služieb prostredníctvom elektronických komunikačných sietí a telekomunikačných sietí; vedenie účtov; klíring; finančné odhady a oceňovanie v oblasti bankovníctva; poskytovanie úverov;
poskytovanie pôžičiek; investovanie do cenných
papierov na vlastný účet; kapitálové investície;
platobný styk a zúčtovanie; elektronický prevod
kapitálu; platobné prevody vykonávané elektronicky; vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov;
overovanie šekov; poskytovanie záruk; garancie,
kaucie; ručenie; otváranie akreditívov; obstarávanie inkasa; uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt; poskytovanie bankových
informácií; finančné analýzy a informácie; prenájom bezpečnostných schránok; prijímanie vkladov; finančný prenájom (finančný lízing); účasť

vanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, reklamná činnosť, propagačná
činnosť, inzertná činnosť, prieskum trhu, sprostredkovanie v oblasti komerčných výstav a v oblasti reklamy.

na vydávaní cenných papierov a poskytovanie
súvisiacich služieb; finančné poradenstvo; výkon
funkcie depozitára; zmenárenská činnosť; obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
s devízovými hodnotami, v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane
kurzových a úrokových obchodov, s prevoditeľnými cennými papiermi, so zlatými a striebornými mincami, pamätnými mincami, hárkami bankoviek a so súbormi obehových mincí; vykonávanie hypotekárnych obchodov; obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane
poradenstva (portfólio manažment); sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo
stavebným sporením.
38 - Elektronická pošta; služby poskytované elektronickými tabuľami - telekomunikačné služby;
komunikácia a posielanie správ prostredníctvom
telefónu a e-mailu; telekomunikačné spojenie cez
svetovú počítačovú sieť.

(540)

(591) červená, biela, čierna
(731) LB International, spol. s r. o., Šalviová 24, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

5278-2006
6.3.2006
25, 35
25 - Odevy, bielizeň, pokrývky hlavy.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, prieskum trhu,
podpora predaja pre tretie osoby, sprostredkovanie obchodu s odevmi, bielizňou a pokrývkami
hlavy, s priemyselným tovarom pre malopredajcov (maloobchod), sprostredkovanie obchodu
s odevmi a priemyselným tovarom pre veľkopredajcov (veľkoobchod).

(540)

(731) ZHU Yuanhua, Súmračná 2, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(210) 5282-2006
(220) 6.3.2006
8 (511) 35, 36, 38
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(540)

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

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

5285-2006
6.3.2006
16, 35, 41
16 - Periodické a neperiodické publikácie, reklamné tlačoviny, letáky, lósy, tikety, plagáty, kalendáre.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
on-line reklama na počítačovej komunikačnej
sieti; vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov, zasielanie a rozširovanie reklamných
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materiálov (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) zákazníkom; organizovanie a prevádzkovanie spotrebiteľských lotérií.
41 - Organizovanie a prevádzkovanie lotérií a stávkových hier; organizovanie lotérií a stávkových
hier prostredníctvom internetu; organizovanie kurzových stávok; organizovanie kurzových stávok
prostredníctvom internetu; organizovanie a prevádzkovanie doplnkových televíznych hier k lotériám; tvorba televíznych programov; organizovanie zábavných súťaží.

(540) SRDCOVÉ ESO
(731) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanova 1, 830 07 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5287-2006
6.3.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky.

liečivé nápoje; posilňujúce prípravky; vitamínové
prípravky; žuvačky na lekárske účely.
30 - Bonbóny; čaj, bylinkové čaje a ovocné čaje
vrátane ich zmesí; kakao; káva; kávové náhradky;
nápoje kávové, kakaové a čokoládové; želé; žuvačky; prírodné sladidlá; potravinárske doplnky
obsahujúce vitamíny, minerály a stopové prvky.
32 - Nealkoholické nápoje; minerálne vody; energetické a iónové nápoje.
39 - Balenie, skladovanie, expedícia a preprava
čajov, sušených bylín, ovocia a zeleniny, vitamínových prípravkov, nealkoholických nápojov
a potravinárskych výrobkov.
(540) REGULACTIVE
(731) Premium Foods SA, Taneczna 7, 02-829 Warszawa, PL;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540)

(554) trojrozmerná známka
(731) SANOFI - AVENTIS, 174, Avenue de France,
75013 Paris, FR;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5288-2006
7.3.2006
4, 35
4 - Priemyselné oleje a tuky, mazadlá, prísady do
motorových a prevodových olejov.
35 - Služby v oblasti sprostredkovania a realizácie obchodnej činnosti s tovarmi v oblasti petrochémie - priemysené oleje, tuky a mazadlá, pohonné hmoty do spaľovacích motorov; služby v oblasti reklamy.

(540)

(731) T. P. B. D, a. s., Devínska cesta 120, 841 02 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5290-2006
7.3.2006
5, 30, 32, 39
5 - Bylinné čaje na lekárske účely; liečivé byliny;
astmatický čaj; liečivé čaje; odtučňovacie čaje na
lekárske účely; dietetické potraviny a nápoje na
lekárske účely; liečivé korene; liečivé rastliny;

5295-2006
8.3.2006
35, 41, 43
35 - Služby reklamnej agentúry, reklama vo všetkých druhoch médií; vydávanie reklamných textov; návrhy mediálnych kampaní a predvádzacích
akcií, návrhy marketingových kampaní; podpora
predaja pre tretie osoby, organizovanie spotrebiteľských súťaží.
41 - Organizovanie zábavy, vzdelávanie, organizovanie školení, seminárov.
43 - Rezervácia prechodného ubytovania, prenájom spotrebného tovaru spojený s prípravou
a podávaním jedál, príprava a dodávka jedla do
domu, usporiadanie párty, recepcií s občerstvením, usporiadanie ochutnávok a prezentácií potravín a jedál, sprostredkovanie reštauračných
a stravovacích služieb.

(540) NÁKUPNÉ ŠIALENSTVO
(731) PROMO ACTIVITY, s. r. o., Ševčenkova 16,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5296-2006
8.3.2006
35, 41, 43
35 - Služby reklamnej agentúry, reklama vo všetkých druhoch médií; vydávanie reklamných textov; návrhy mediálnych kampaní a predvádzacích
akcií, návrhy marketingových kampaní; podpora
predaja pre tretie osoby, organizovanie spotrebiteľských súťaží.
41 - Organizovanie zábavy, vzdelávanie, organizovanie školení, seminárov.
43 - Rezervácia prechodného ubytovania, prenájom spotrebného tovaru spojený s prípravou
a podávaním jedál, príprava a dodávka jedla do
domu, usporiadanie párty, recepcií s občerstvením, usporiadanie ochutnávok a prezentácií potravín a jedál, sprostredkovanie reštauračných
a stravovacích služieb.

(540) SHOPPINGMANIA
(731) PROMO ACTIVITY, s. r. o., Ševčenkova 16,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

rové škatule, pečiatky, písacie potreby, papiernický tovar, nálepky, netextilné etikety, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelársky
papier, papier do tlačiarní, baliaci papier, albumy, atlasy, plastové fólie na balenie, formuláre,
predmety z kartónu, lepidlá a lepiace pásky na
kancelárske účely a použitie v domácnosti, spisové obaly, vrecia a vrecká z papiera alebo plastických materiálov, litografické dosky.
35 - Reklama, reklamné činnosti, prenájom reklamných plôch, on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti, vydávanie a aktualizovanie
reklamných alebo náborových materiálov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely,
vzťahy s verejnosťou, komerčné informačné kancelárie, podpora predaja pre tretie osoby, obchodné alebo podnikateľské informácie, maloobchodné služby v oblasti predaja časopisov, novín
a kníh, sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie obchodu s tovarom.
41 - Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače,
časopisov, novín, kníh, vydávanie on-line kníh
a časopisov v elektronickej podobe, vydávanie

5426-2006
13.4.2006
5, 35, 44
5 - Farmaceutické prípravky na ľudskú spotrebu
a pre zvieratá.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment,
obchodná správa; obchodná administratíva.
44 - Farmaceutické služby, farmaceutické poradenstvo, poradenstvo v oblasti zdravotných pomôcok; poradenstvo v oblasti zdravia a zdravej
výživy; sprostredkovanie lekárskych služieb a fyzioterapie; optici; starostlivosť o hygienu a krásu
ľudí a zvierat.

(540) RODINNÁ LEKÁREŇ
(731) EUROLEKÁREŇ SLOVAKIA, s. r. o., Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5455-2006
21.4.2006
16, 35, 41, 42
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; periodické a neperiodické publikácie; katalógy; reklamné tlačoviny; brožúry; letáky; plagáty; kalendáre; fotografie; prospekty; papiernický tovar a písacie potreby.
35 - Reklamná, inzertná a propagačná činnosť;
činnosť reklamných agentúr; rozhlasová a televízna reklama; on-line reklama na počítačovej
komunikačnej sieti; vydávanie, aktualizovanie,
zasielanie a rozširovanie reklamných materiálov
(letáky, prospekty, tlačivá, vzorky); rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; sprostredkovanie reklamy a inzercie; prieskum v oblasti
reklamy; prenájom reklamných materiálov; prenájom reklamných plôch; konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu s tovarmi uvedenými v triede 16, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 35.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41.
42 - Grafický dizajn, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti grafického dizajnu.

(540)

a zverejňovanie textov s výnimkou reklamných
alebo náborových, organizovanie zoznamovacích
spoločenských podujatí a stretnutí, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, fotografovanie, organizovanie a vedenie konferencií,
kongresov, seminárov, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie plesov, športových
súťaží, súťaží krásy, živých vystúpení, služby
v oblasti estrád, zábavy a kultúrnych podujatí,
služby verejnej prezentácie umeleckých a literárnych diel s cieľom spoločenským, kultúrnym alebo vzdelávacím, informácie o výchove, vzdelávaní a možnostiach zábavy, zábava, pobavenie,
obveselenie, zábavné parky, nočné kluby, umelecké módne agentúry, sprostredkovanie uvedených služieb.
(540)

(591) červená, biela
(731) Hudáková Mária, Komenského 1214/5, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(731) DESIGNLAND, spol. s r. o., Údernícka 3, 851 01
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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5460-2006
21.4.2006
16, 35, 41
16 - Periodiká, časopisy, zoznamovacie časopisy,
noviny, knihy, brožúry, tlačivá, plagáty, katalógy, kalendáre, príručky, prospekty, publikácie,
papierové vlajky, papierové zástavky, pútače
z papiera alebo lepenky, lepenkové alebo papie-

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

5472-2006
25.4.2006
35, 41, 43
35 - Organizovanie propagačných, agentúrnych
a náborových činností, ako je nábor zamestnancov, podpora predaja pre tretie osoby, vydávanie
reklamných a náborových textov.
41 - Organizovanie hudobných festivalov, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, zábavné parky, diskotéky, organizovanie a vedenie
konferencií a kongresov, športové súťaže, vydavateľská činnosť, najmä vydávanie gramofónových platní, audiokaziet, videokaziet, CD, kniž-
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ných a podobných publikácií a notových materiálov; hudobná produkcia; sprevádzajúce aktivity
pri hudobných festivaloch, ako sú zábavné súťaže, obveselenie, zábava, pobavenie, estrády, koncertné siene a sály, prenájom dekorácií.
43 - Pohostinská činnosť, poskytovanie jedál
a nápojov; barové služby, reštauračné služby, kaviarenské služby.

(540) FAJNFEST
(731) Samuel Benovič - L.S.B., Baltská 7, 821 07 Bratislava - Podunajské Biskupice, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

5497-2006
3.5.2006
78/757, 569
18.11.2005
US
35
35 - Spotrebiteľské poradenstvo poskytovaním
informácií o spotrebiteľskom trhu týkajúcich sa
výberov nápojov spotrebiteľmi, zdravia, welness,
fitnes, ako aj o oblastí životného štýlu prostredníctvom internetu.

(540)

(731) THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US;
(740) Csekes Erika, JUDr.,Bratislava, SK;
(210) 5501-2006
(220) 3.5.2006
8 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; pôdne hnojivá; chemické látky na konzervovanie potravín; rašelina a substráty na pestovanie kvetín,
drevín a zeleniny; lepidlá a spojivá používané v
priemysle.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;
kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; potravinárske
farbivá.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky,
éterické oleje, kozmetické prípravky, toaletné
prípravky, dezodoranty na osobnú potrebu; šampóny, kúpeľové peny, vlasové vodičky; farby na
vlasy, prípravky na čistenie zubov a ošetrenie
ústnej dutiny; dezinfekčné mydlá; čistiace prípravky.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu, tuhé palivá; sviečky, knôty.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; čaje s liečivými účinkami, vitamínové a minerálne prípravky,
náplasti, obväzový materiál; dezinfekčné príprav-

ky; prípravky na ničenie hmyzu a iných škodcov;
fungicídy, herbicídy, sanitárne prípravky na liečebné účely; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dezodoranty s výnimkou dezodorantov
na osobnú potrebu.
6 - Stavebný materiál z kovu; kovové ploty, dvere, kľučky, okná, brány, balkóny, žalúzie; kovové
lišty, kovový stavbársky materiál, káble a drôty
s výnimkou elektrických, z obyčajných kovov;
drobný železiarsky tovar, bezpečnostné schránky; kovové schránky, kovové tabuľky na poznávacie značky, iné výrobky z kovov, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach.
7 - Ručne ovládané prenosné elektrické nástroje
a náradie s výnimkou záhradných nástrojov a náradia; pumpy patriace do tejto triedy, elektrické
a elektromechanické prístroje pre domácnosť
a nástroje poháňané elektrickými motormi, umývačky riadu, prášky, sušičky, vysávače, elektrické prístroje na sekanie, mletie, lisovanie, krájanie, elektrické nožnice; elektrické leštiče parkiet.

8 - Ručné nástroje a ručné náradia na ručný pohon, nožiarsky tovar a príbory; britvy; žiletky;
holiace strojčeky; štípacie kliešte ako ručné nástroje; ručné kovové nástroje a na manikúru
a pedikúru, nožnice.
9 - Optické, meracie, vážiace, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie prístroje, 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; zariadenia na
zábavu prispôsobené na použitie s televíznym
prijímačom; tlačiarne, fotokopírovacie prístroje,
skenery, fotoaparáty, kamery, hasiace prístroje;
elektrické spájkovačky, tienidlá; elektrické žehličky.
10 - Ortopedické pomôcky, vystužené obväzy a bandáže, tlakomery, teplomery na lekárske účely.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie;
parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov;
zariadenia a prístroje na varenie, pečenie, chladenie a sušenie; vetracie, vodárenské a sanitárne
zariadenia; klimatizačné zariadenia; elektrické
a neelektrické zariadenia na vyhrievanie postelí,
termofory, ohrievacie rošty; elektrické ohrievacie
podušky a prikrývky s výnimkou podušiek a prikrývok na lekárske účely; elektrické svetlá na
vianočné stromčeky.
12 - Vozidlá; bicykle a ich súčasti, pumpy patriace do tejto triedy, vozíky, autosedačky, autopoťahy, pneumatiky.
13 - Pyrotechnické prostriedky s výnimkou zábavnej pyrotechniky.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a iné
chronometre; šperky a bižutéria; nádoby z drahých kovov alebo potiahnutých drahými kovmi.
15 - Hudobné nástroje a prístroje.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných trie-
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dach; tlačoviny; knihárske výrobky, fotografie,
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na
papier a na použitie v domácnosti; potreby pre
umelcov patriace do triedy 16; písacie stroje
a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; školské
potreby okrem prístrojov, plastikové fólie, obaly,
vrecúška a tašky ako obalové materiály alebo na
uloženie tovaru; papierové vrecká do vysávačov,
papierové obrúsky, obrusy, utierky, toaletný papier.
17 - Baliace, tesniace a izolačné materiály; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových; čalúnnické materiály a materiály na vypchávanie z gumy alebo z plastov; kaučuk, guma, gutaperča,
azbest a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie
sú zaradené v iných triedach.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; kufre a cestovné
tašky; kabelky, nákupné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.

19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové dvere, okná, brány, balkóny, nekovové žalúzie, drevo ako polotovar, trámy, fošne a dosky; dyhy;
stavebné sklo; dlaždice a kachličky stavebné nekovové; parkety.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; kovový
a záhradný nábytok; matrace, podušky, paplóny;
papierové žalúzie; vešiaky a nekovové vešiačiky
a háčiky, výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia,
rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích kostíc, mušlí, panciera korytnačky, jantáru, perleti,
sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a výrobkov z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tabuľky na poznávacie značky s výnimkou
kovových; poštové schránky s výnimkou murovaných a kovových.
21 - Domáce a kuchynské drobné ručné nástroje
a náradie nezahrnuté v iných triedach, nádoby
používané v domácnosti okrem nádob z drahých
kovov alebo potiahnutých drahými kovmi; hrebene, špongie a handry; stojany na riad a nádoby,
kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; výrobky zo skla;
porcelán a kameninové výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; dentálne nite, zubné kefky, toaletné pomôcky.
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, baldachýny, nepremokavé plachty, celtoviny, vrecia
a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
materiál na čalúnenie a vypchávanie okrem gumy
a plastov; surové textilné vlákna; markízy, motúzy a povrázky z prírodných alebo umelých textilných vlákien, papiera alebo plastov.
23 - Nite a priadze na textilné účely.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky, posteľná bielizeň, textilné obrúsky a obrúsky; uteráky a utierky, kusový textil na používanie v domácnosti, textilné tapety; pleteniny ako látky.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, ponožky
a pančuchy; pleteniny ako oblečenie.
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26 - Čipky a výšivky; stuhy; stužky; gombíky, háčiky a očká; zipsy; špendlíky a ihly; umelé kvety
a rastliny.
27 - Koberce; predložky; rohože; rohožky; linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných; papierové tapety.
28 - Hry a hračky; hracie karty; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek; rybárske náčinie; biliardové a gulečníkové gule; vzpieracie
činky; golfové palice; golfové vaky s kolieskami
alebo bez koliesok; harpúny ako športové náradie; zariadenia na elektrické hry s výnimkou hier
využívajúcich televízne prijímače; chrániče na
lakte, kolená ako športové potreby; kolky, korčule; korčule kolieskové; lopty na hranie; lyže; obaly na lyže; lyže na surfovanie; lyžiarske viazanie;
karnevalové masky; plutvy na plávanie; petardy zábavná pyrotechnika; rakety - športové náradie;
skejtbordy; rozbušky - pyrotechnika ako hračky;
sánky; surfovacie dosky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, obilniny určené
na ľudskú spotrebu, chlieb, pekárske a cukrárske
výrobky, cukrovinky, zmrzliny; med, kvasnice,
prášky do pečiva; soľ; horčica; kečup, ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; zmesi korenín
a byliniek, kávové, kakaové a čokoládové nápoje.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; čerstvé ovocie a zelenina; semená rastlín, živé rastliny a kvety; potrava pre zvieratá,
slad na výrobu piva a liehovín.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak; cigarety, cigary, potreby pre fajčiarov;
zápalky; zapaľovače.
35 - Obchodný manažment, obchodné poradenské služby, sprostredkovanie nákupu a predaja
tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; vzťahy s verejnosťou; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných automatov; podpora predaja
(pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka,
sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom
katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní; podnikateľské informácie; overovanie obchodných transakcií; vykonávanie uskutočnenia obchodných tran-
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sakcií; reklamná, inzertná a propagačná činnosť
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej
siete; komerčné informačné kancelárie; obchodné
informácie; predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja; štatistické
informácie; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; maloobchodné služby s uvedenými tovarmi.
36 - Realitné kancelárie; prenájom kancelárskych
a iných nehnuteľných priestorov a nehnuteľností;
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; správa nehnuteľností; obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností, ako
vyberanie nájomného, poistného a za služby spojené s nájmom od nájomcov; sprostredkovanie
finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lízing, predaj
na splátky; zmenárenské služby.
38 - Elektronická pošta; informačné kancelárie;
vysielanie káblovej televízie; počítačová komunikácia; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami; komunikácia pomocou telefónov; telefonické služby; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; rádiové vysielanie.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, distribúcia
videopások; sprostredkovanie prepravy; skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava.
40 - Služby fotoateliérov.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov a školení
(manažérske služby); zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií; tvorba, požičiavanie videopások; sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; sprostredkovanie premietania filmov; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných
klubov; organizačné zabezpečenie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; prenájom videopások;
rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových
a zvukovo-obrazových záznamov.
42 - Odborné poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, v oblasti tvorby softvéru, vytvárania a udržiavania počítačových
stránok (webových stránok) pre zákazníkov,
v oblasti grafického dizajnu, priemyselného dizajnu, vypracovania stavebných výkresov, štúdií
technických projektov, v oblasti projektovej činnosti a interiérovej výzdoby.
43 - Prenájom prednáškových sál; sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; reštauračné a kaviarenské služby.
44 - Aranžovanie kvetov; služby kozmetických
a kaderníckych salónov.

(540)

(591) modrá, zelená, sivá

(731) TriGranit Centrum, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5502-2006
(220) 3.5.2006
8 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; pôdne hnojivá; chemické látky na konzervovanie potravín; rašelina a substráty na pestovanie kvetín,
drevín a zeleniny; lepidlá a spojivá používané v
priemysle.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;
kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; potravinárske
farbivá.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky,
éterické oleje, kozmetické prípravky, toaletné
prípravky, dezodoranty na osobnú potrebu; šam-

póny, kúpeľové peny, vlasové vodičky; farby na
vlasy, prípravky na čistenie zubov a ošetrenie
ústnej dutiny; dezinfekčné mydlá; čistiace prípravky.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu, tuhé palivá; sviečky, knôty.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; čaje s liečivými účinkami, vitamínové a minerálne prípravky,
náplasti, obväzový materiál; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie hmyzu a iných škodcov;
fungicídy, herbicídy, sanitárne prípravky na liečebné účely; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dezodoranty s výnimkou dezodorantov
na osobnú potrebu.
6 - Stavebný materiál z kovu; kovové ploty, dvere, kľučky, okná, brány, balkóny, žalúzie; kovové
lišty, kovový stavbársky materiál, káble a drôty
s výnimkou elektrických, z obyčajných kovov;
drobný železiarsky tovar, bezpečnostné schránky; kovové schránky, kovové tabuľky na poznávacie značky, iné výrobky z kovov, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach.
7 - Ručne ovládané prenosné elektrické nástroje
a náradie s výnimkou záhradných nástrojov a náradia; pumpy patriace do tejto triedy, elektrické
a elektromechanické prístroje pre domácnosť
a nástroje poháňané elektrickými motormi, umývačky riadu, prášky, sušičky, vysávače, elektrické prístroje na sekanie, mletie, lisovanie, krájanie, elektrické nožnice; elektrické leštiče parkiet.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia na ručný pohon, nožiarsky tovar a príbory; britvy; žiletky;
holiace strojčeky; štípacie kliešte ako ručné nástroje; ručné kovové nástroje a na manikúru
a pedikúru, nožnice.
9 - Optické, meracie, vážiace, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie prístroje, prístroje
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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; zariadenia na
zábavu prispôsobené na použitie s televíznym
prijímačom; tlačiarne, fotokopírovacie prístroje,
skenery, fotoaparáty, kamery, hasiace prístroje;
elektrické spájkovačky, tienidlá; elektrické žehličky.
10 - Ortopedické pomôcky, vystužené obväzy a bandáže, tlakomery, teplomery na lekárske účely.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie; parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov; zariadenia a prístroje na varenie, pečenie, chladenie
a sušenie; vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia; klimatizačné zariadenia; elektrické a neelektrické zariadenia na vyhrievanie postelí, termofory, ohrievacie rošty; elektrické ohrievacie
podušky a prikrývky s výnimkou podušiek a prikrývok na lekárske účely; elektrické svetlá na
vianočné stromčeky.
12 - Vozidlá; bicykle a ich súčasti, pumpy patriace do tejto triedy, vozíky, autosedačky, autopoťahy, pneumatiky.

13 - Pyrotechnické prostriedky s výnimkou zábavnej pyrotechniky.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a iné
chronometre; šperky a bižutéria; nádoby z drahých kovov alebo potiahnutých drahými kovmi.
15 - Hudobné nástroje a prístroje.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky, fotografie,
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na
papier a na použitie v domácnosti; potreby pre
umelcov patriace do triedy 16; písacie stroje a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie
a učebné potreby okrem prístrojov; školské potreby okrem prístrojov, plastikové fólie, obaly,
vrecúška a tašky ako obalové materiály alebo na uloženie tovaru; papierové vrecká do vysávačov, papierové obrúsky, obrusy, utierky, toaletný papier.
17 - Baliace, tesniace a izolačné materiály; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových; čalúnnické materiály a materiály na vypchávanie z gumy
alebo z plastov; kaučuk, guma, gutaperča, azbest
a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; kufre a cestovné
tašky; kabelky, nákupné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové dvere, okná, brány, balkóny, nekovové žalúzie, drevo ako polotovar, trámy, fošne a dosky; dyhy;
stavebné sklo; dlaždice a kachličky stavebné nekovové; parkety.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; kovový
a záhradný nábytok; matrace, podušky, paplóny;
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papierové žalúzie; vešiaky a nekovové vešiačiky
a háčiky, výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia,
rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích
kostíc, mušlí, panciera korytnačky, jantáru, perleti, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a výrobkov z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; tabuľky na poznávacie značky s výnimkou kovových; poštové schránky s výnimkou
murovaných a kovových.
21 - Domáce a kuchynské drobné ručné nástroje
a náradie nezahrnuté v iných triedach, nádoby
používané v domácnosti okrem nádob z drahých
kovov alebo potiahnutých drahými kovmi; hrebene, špongie a handry; stojany na riad a nádoby,
kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; výrobky zo skla;
porcelán a kameninové výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; dentálne nite, zubné kefky, toaletné pomôcky.
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, baldachýny, nepremokavé plachty, celtoviny, vrecia
a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
materiál na čalúnenie a vypchávanie okrem gumy
a plastov; surové textilné vlákna; markízy, motúzy a povrázky z prírodných alebo umelých textilných vlákien, papiera alebo plastov.
23 - Nite a priadze na textilné účely.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky, posteľná bielizeň, textilné obrúsky a obrúsky; uteráky a utierky, kusový textil na používanie v domácnosti, textilné tapety; pleteniny ako látky.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, ponožky
a pančuchy; pleteniny ako oblečenie.
26 - Čipky a výšivky; stuhy; stužky; gombíky, háčiky a očká; zipsy; špendlíky a ihly; umelé kvety
a rastliny.
27 - Koberce; predložky; rohože; rohožky; linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných; papierové tapety.
28 - Hry a hračky; hracie karty; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek; rybárske náčinie; biliardové a gulečníkové gule; vzpieracie
činky; golfové palice; golfové vaky s kolieskami
alebo bez koliesok; harpúny ako športové náradie; zariadenia na elektrické hry s výnimkou hier
využívajúcich televízne prijímače; chrániče na
lakte, kolená ako športové potreby; kolky, korčule; korčule kolieskové; lopty na hranie; lyže; obaly na lyže; lyže na surfovanie; lyžiarske viazanie;
karnevalové masky; plutvy na plávanie; petardy zábavná pyrotechnika; rakety - športové náradie;
skejtbordy; rozbušky - pyrotechnika ako hračky;
sánky; surfovacie dosky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, obilniny určené
na ľudskú spotrebu, chlieb, pekárske a cukrárske
výrobky, cukrovinky, zmrzliny; med, kvasnice,
prášky do pečiva; soľ; horčica; kečup, ocot, omáč-
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ky ako chuťové prísady; korenie; zmesi korenín
a byliniek, kávové, kakaové a čokoládové nápoje.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; čerstvé ovocie a zelenina; semená rastlín, živé rastliny a kvety; potrava pre zvieratá,
slad na výrobu piva a liehovín.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak; cigarety, cigary, potreby pre fajčiarov; zápalky; zapaľovače.
35 - Obchodný manažment, obchodné poradenské služby, sprostredkovanie nákupu a predaja
tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; vzťahy s verejnosťou; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných automatov; podpora predaja
(pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka,
sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom
katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní; podnikateľské informácie; overovanie obchodných transakcií; vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií; reklamná, inzertná a propagačná činnosť
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej
siete; komerčné informačné kancelárie; obchodné
informácie; predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja; štatistické
informácie; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; maloobchodné služby s uvedenými tovarmi.
36 - Realitné kancelárie; prenájom kancelárskych
a iných nehnuteľných priestorov a nehnuteľností;
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; správa nehnuteľností; obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností, ako
vyberanie nájomného, poistného a za služby spojené s nájmom od nájomcov; sprostredkovanie finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lízing, predaj na
splátky; zmenárenské služby.
38 - Elektronická pošta; informačné kancelárie;
vysielanie káblovej televízie; počítačová komunikácia; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami; komunikácia pomocou telefónov; telefonické služby; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; rádiové vysielanie.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, distribúcia
videopások; sprostredkovanie prepravy; skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava.
40 - Služby fotoateliérov.

41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov a školení
(manažérske služby); zverejňovanie textov okrem
reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií;
tvorba, požičiavanie videopások; sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; sprostredkovanie premietania filmov; prevádzkovanie
kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; organizačné zabezpečenie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; prenájom videopások; rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.
42 - Odborné poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, v oblasti tvorby softvéru, vytvárania a udržiavania počítačových stránok
(webových stránok) pre zákazníkov, v oblasti grafického dizajnu, priemyselného dizajnu, vypracovania stavebných výkresov, štúdií technických
projektov, v oblasti projektovej činnosti a interiérovej výzdoby.
43 - Prenájom prednáškových sál; sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; reštauračné a kaviarenské služby.
44 - Aranžovanie kvetov; služby kozmetických
a kaderníckych salónov.

(540)

(591) modrá, zelená, sivá
(731) TriGranit Centrum, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

(210) 5503-2006
(220) 3.5.2006
8 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; pôdne hnojivá; chemické látky na konzervovanie potravín; rašelina a substráty na pestovanie kvetín,
drevín a zeleniny; lepidlá a spojivá používané v
priemysle.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;
kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; potravinárske farbivá.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky,
éterické oleje, kozmetické prípravky, toaletné
prípravky, dezodoranty na osobnú potrebu; šampóny, kúpeľové peny, vlasové vodičky; farby na
vlasy, prípravky na čistenie zubov a ošetrenie
ústnej dutiny; dezinfekčné mydlá; čistiace prípravky.
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4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu, tuhé palivá; sviečky, knôty.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; čaje s liečivými účinkami, vitamínové a minerálne prípravky,
náplasti, obväzový materiál; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie hmyzu a iných škodcov;
fungicídy, herbicídy, sanitárne prípravky na liečebné účely; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dezodoranty s výnimkou dezodorantov
na osobnú potrebu.
6 - Stavebný materiál z kovu; kovové ploty, dvere, kľučky, okná, brány, balkóny, žalúzie; kovové
lišty, kovový stavbársky materiál, káble a drôty
s výnimkou elektrických, z obyčajných kovov;
drobný železiarsky tovar, bezpečnostné schránky; kovové schránky, kovové tabuľky na poznávacie značky, iné výrobky z kovov, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach.
7 - Ručne ovládané prenosné elektrické nástroje
a náradie s výnimkou záhradných nástrojov a náradia; pumpy patriace do tejto triedy, elektrické
a elektromechanické prístroje pre domácnosť
a nástroje poháňané elektrickými motormi, umývačky riadu, prášky, sušičky, vysávače, elektrické prístroje na sekanie, mletie, lisovanie, krájanie, elektrické nožnice; elektrické leštiče parkiet.

8 - Ručné nástroje a ručné náradia na ručný pohon, nožiarsky tovar a príbory; britvy; žiletky;
holiace strojčeky; štípacie kliešte ako ručné nástroje; ručné kovové nástroje a na manikúru
a pedikúru, nožnice.
9 - Optické, meracie, vážiace, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie prístroje, 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; zariadenia na
zábavu prispôsobené na použitie s televíznym
prijímačom; tlačiarne, fotokopírovacie prístroje,
skenery, fotoaparáty, kamery, hasiace prístroje;
elektrické spájkovačky, tienidlá; elektrické žehličky.
10 - Ortopedické pomôcky, vystužené obväzy a bandáže, tlakomery, teplomery na lekárske účely.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie; parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov; zariadenia a prístroje na varenie, pečenie, chladenie
a sušenie; vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia; klimatizačné zariadenia; elektrické a neelektrické zariadenia na vyhrievanie postelí, termofory, ohrievacie rošty; elektrické ohrievacie
podušky a prikrývky s výnimkou podušiek a prikrývok na lekárske účely; elektrické svetlá na
vianočné stromčeky.
12 - Vozidlá; bicykle a ich súčasti, pumpy patriace do tejto triedy, vozíky, autosedačky, autopoťahy, pneumatiky.
13 - Pyrotechnické prostriedky s výnimkou zábavnej pyrotechniky.
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14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých
kovov alebo výrobky pokovované drahými kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a iné chronometre; šperky a bižutéria; nádoby z drahých
kovov alebo potiahnutých drahými kovmi.
15 - Hudobné nástroje a prístroje.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky, fotografie,
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na
papier a na použitie v domácnosti; potreby pre
umelcov patriace do triedy 16; písacie stroje
a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; školské
potreby okrem prístrojov, plastikové fólie, obaly,
vrecúška a tašky ako obalové materiály alebo na
uloženie tovaru; papierové vrecká do vysávačov,
papierové obrúsky, obrusy, utierky, toaletný papier.
17 - Baliace, tesniace a izolačné materiály; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových; čalúnnické materiály a materiály na vypchávanie z gumy
alebo z plastov; kaučuk, guma, gutaperča, azbest
a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; kufre a cestovné
tašky; kabelky, nákupné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.

19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové dvere, okná, brány, balkóny, nekovové žalúzie, drevo ako polotovar, trámy, fošne a dosky; dyhy;
stavebné sklo; dlaždice a kachličky stavebné nekovové; parkety.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; kovový
a záhradný nábytok; matrace, podušky, paplóny;
papierové žalúzie; vešiaky a nekovové vešiačiky
a háčiky, výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia,
rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích
kostíc, mušlí, panciera korytnačky, jantáru, perleti, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a výrobkov z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; tabuľky na poznávacie značky s výnimkou kovových; poštové schránky s výnimkou
murovaných a kovových.
21 - Domáce a kuchynské drobné ručné nástroje
a náradie nezahrnuté v iných triedach, nádoby
používané v domácnosti okrem nádob z drahých
kovov alebo potiahnutých drahými kovmi; hrebene, špongie a handry; stojany na riad a nádoby,
kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; výrobky zo skla;
porcelán a kameninové výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; dentálne nite, zubné kefky, toaletné pomôcky.
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, baldachýny, nepremokavé plachty, celtoviny, vrecia
a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
materiál na čalúnenie a vypchávanie okrem gumy
a plastov; surové textilné vlákna; markízy, motúzy a povrázky z prírodných alebo umelých textilných vlákien, papiera alebo plastov.
23 - Nite a priadze na textilné účely.
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24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky, posteľná bielizeň, textilné obrúsky a obrúsky;
uteráky a utierky, kusový textil na používanie
v domácnosti, textilné tapety; pleteniny ako látky.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, ponožky
a pančuchy; pleteniny ako oblečenie.
26 - Čipky a výšivky; stuhy; stužky; gombíky,
háčiky a očká; zipsy; špendlíky a ihly; umelé
kvety a rastliny.
27 - Koberce; predložky; rohože; rohožky; linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných; papierové tapety.
28 - Hry a hračky; hracie karty; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek; rybárske náčinie; biliardové a gulečníkové gule; vzpieracie
činky; golfové palice; golfové vaky s kolieskami
alebo bez koliesok; harpúny ako športové náradie; zariadenia na elektrické hry s výnimkou hier
využívajúcich televízne prijímače; chrániče na
lakte, kolená ako športové potreby; kolky, korčule; korčule kolieskové; lopty na hranie; lyže; obaly na lyže; lyže na surfovanie; lyžiarske viazanie;
karnevalové masky; plutvy na plávanie; petardy zábavná pyrotechnika; rakety - športové náradie;
skejtbordy; rozbušky - pyrotechnika ako hračky;
sánky; surfovacie dosky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, obilniny určené
na ľudskú spotrebu, chlieb, pekárske a cukrárske
výrobky, cukrovinky, zmrzliny; med, kvasnice,
prášky do pečiva; soľ; horčica; kečup, ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; zmesi korenín
a byliniek, kávové, kakaové a čokoládové nápoje.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; čerstvé ovocie a zelenina; semená rastlín, živé rastliny a kvety; potrava pre zvieratá,
slad na výrobu piva a liehovín.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak; cigarety, cigary, potreby pre fajčiarov;
zápalky; zapaľovače.
35 - Obchodný manažment, obchodné poradenské služby, sprostredkovanie nákupu a predaja
tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; vzťahy s verejnosťou; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum

trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných automatov; podpora predaja
(pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka,
sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom
katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri podnikaní; podnikateľské informácie; overovanie obchodných transakcií; vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií; reklamná, inzertná a propagačná činnosť
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej
siete; komerčné informačné kancelárie; obchodné
informácie; predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja; štatistické
informácie; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; maloobchodné služby s uvedenými tovarmi.
36 - Realitné kancelárie; prenájom kancelárskych
a iných nehnuteľných priestorov a nehnuteľností;
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; správa nehnuteľností; obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností, ako
vyberanie nájomného, poistného a za služby spojené s nájmom od nájomcov; sprostredkovanie finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lízing, predaj na
splátky; zmenárenské služby.
38 - Elektronická pošta; informačné kancelárie;
vysielanie káblovej televízie; počítačová komunikácia; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami; komunikácia pomocou telefónov; telefonické služby; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; rádiové vysielanie.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, distribúcia videopások; sprostredkovanie prepravy; skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava.
40 - Služby fotoateliérov.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov
a školení (manažérske služby); zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií; tvorba, požičiavanie videopások;
sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; sprostredkovanie premietania filmov; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných
klubov; organizačné zabezpečenie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; prenájom videopások;
rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových
a zvukovo-obrazových záznamov.
42 - Odborné poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, v oblasti tvorby softvéru, vytvárania a udržiavania počítačových
stránok (webových stránok) pre zákazníkov,
v oblasti grafického dizajnu, priemyselného dizajnu, vypracovania stavebných výkresov, štúdií
technických projektov, v oblasti projektovej činnosti a interiérovej výzdoby.
43 - Prenájom prednáškových sál; sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; reštauračné a kaviarenské služby.
44 - Aranžovanie kvetov; služby kozmetických
a kaderníckych salónov.
(540)
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(591) modrá, zelená, sivá
(731) TriGranit Centrum, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5504-2006
(220) 3.5.2006
8 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; pôdne hnojivá; chemické látky na konzervovanie potravín; rašelina a substráty na pestovanie kvetín,
drevín a zeleniny; lepidlá a spojivá používané v
priemysle.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;
kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; potravinárske
farbivá.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky,
éterické oleje, kozmetické prípravky, toaletné
prípravky, dezodoranty na osobnú potrebu; šampóny, kúpeľové peny, vlasové vodičky; farby na
vlasy, prípravky na čistenie zubov a ošetrenie
ústnej dutiny; dezinfekčné mydlá; čistiace prípravky.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu, tuhé palivá; sviečky, knôty.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; čaje s liečivými účinkami, vitamínové a minerálne prípravky,
náplasti, obväzový materiál; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie hmyzu a iných
škodcov; fungicídy, herbicídy, sanitárne prípravky na liečebné účely; dezinfekčné prípravky na
hygienické účely; dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobnú potrebu.
6 - Stavebný materiál z kovu; kovové ploty, dvere, kľučky, okná, brány, balkóny, žalúzie; kovové
lišty, kovový stavbársky materiál, káble a drôty
s výnimkou elektrických, z obyčajných kovov;
drobný železiarsky tovar, bezpečnostné schránky; kovové schránky, kovové tabuľky na poznávacie značky, iné výrobky z kovov, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach.
7 - Ručne ovládané prenosné elektrické nástroje
a náradie s výnimkou záhradných nástrojov a náradia; pumpy patriace do tejto triedy, elektrické
a elektromechanické prístroje pre domácnosť
a nástroje poháňané elektrickými motormi, umývačky riadu, prášky, sušičky, vysávače, elektrické prístroje na sekanie, mletie, lisovanie, krájanie, elektrické nožnice; elektrické leštiče parkiet.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia na ručný pohon, nožiarsky tovar a príbory; britvy; žiletky;
holiace strojčeky; štípacie kliešte ako ručné nástroje; ručné kovové nástroje a na manikúru
a pedikúru, nožnice.
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9 - Optické, meracie, vážiace, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie prístroje, 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; zariadenia na
zábavu prispôsobené na použitie s televíznym
prijímačom; tlačiarne, fotokopírovacie prístroje,
skenery, fotoaparáty, kamery, hasiace prístroje;
elektrické spájkovačky, tienidlá; elektrické žehličky.
10 - Ortopedické pomôcky, vystužené obväzy a bandáže, tlakomery, teplomery na lekárske účely.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie; parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov; zariadenia a prístroje na varenie, pečenie, chladenie
a sušenie; vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia; klimatizačné zariadenia; elektrické a neelektrické zariadenia na vyhrievanie postelí, termofory, ohrievacie rošty; elektrické ohrievacie
podušky a prikrývky s výnimkou podušiek a prikrývok na lekárske účely; elektrické svetlá na
vianočné stromčeky.
12 - Vozidlá; bicykle a ich súčasti, pumpy patriace do tejto triedy, vozíky, autosedačky, autopoťahy, pneumatiky.
13 - Pyrotechnické prostriedky s výnimkou zábavnej pyrotechniky.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a iné
chronometre; šperky a bižutéria; nádoby z drahých kovov alebo potiahnutých drahými kovmi.
15 - Hudobné nástroje a prístroje.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky, fotografie,
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na
papier a na použitie v domácnosti; potreby pre
umelcov patriace do triedy 16; písacie stroje
a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; školské
potreby okrem prístrojov, plastikové fólie, obaly,
vrecúška a tašky ako obalové materiály alebo na
uloženie tovaru; papierové vrecká do vysávačov,
papierové obrúsky, obrusy, utierky, toaletný papier.
17 - Baliace, tesniace a izolačné materiály; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových; čalúnnické materiály a materiály na vypchávanie z gumy
alebo z plastov; kaučuk, guma, gutaperča, azbest
a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zaradené v iných triedach.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; kufre a cestovné
tašky; kabelky, nákupné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové dvere, okná, brány, balkóny, nekovové žalúzie, drevo ako polotovar, trámy, fošne a dosky; dyhy;
stavebné sklo; dlaždice a kachličky stavebné nekovové; parkety.
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20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; kovový
a záhradný nábytok; matrace, podušky, paplóny;
papierové žalúzie; vešiaky a nekovové vešiačiky
a háčiky, výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia,
rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích
kostíc, mušlí, panciera korytnačky, jantáru, perleti, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a výrobkov z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; tabuľky na poznávacie značky s výnimkou kovových; poštové schránky s výnimkou
murovaných a kovových.
21 - Domáce a kuchynské drobné ručné nástroje
a náradie nezahrnuté v iných triedach, nádoby
používané v domácnosti okrem nádob z drahých
kovov alebo potiahnutých drahými kovmi; hrebene, špongie a handry; stojany na riad a nádoby,
kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; výrobky zo skla;
porcelán a kameninové výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; dentálne nite, zubné kefky, toaletné pomôcky.
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, baldachýny, nepremokavé plachty, celtoviny, vrecia
a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
materiál na čalúnenie a vypchávanie okrem gumy
a plastov; surové textilné vlákna; markízy, motúzy a povrázky z prírodných alebo umelých textilných vlákien, papiera alebo plastov.
23 - Nite a priadze na textilné účely.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky, posteľná bielizeň, textilné obrúsky a obrúsky;
uteráky a utierky, kusový textil na používanie
v domácnosti, textilné tapety; pleteniny ako látky.
25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, ponožky
a pančuchy; pleteniny ako oblečenie.
26 - Čipky a výšivky; stuhy; stužky; gombíky, háčiky a očká; zipsy; špendlíky a ihly; umelé kvety
a rastliny.
27 - Koberce; predložky; rohože; rohožky; linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných; papierové tapety.
28 - Hry a hračky; hracie karty; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek; rybárske náčinie; biliardové a gulečníkové gule; vzpieracie
činky; golfové palice; golfové vaky s kolieskami
alebo bez koliesok; harpúny ako športové náradie; zariadenia na elektrické hry s výnimkou hier
využívajúcich televízne prijímače; chrániče na
lakte, kolená ako športové potreby; kolky, korčule; korčule kolieskové; lopty na hranie; lyže; obaly na lyže; lyže na surfovanie; lyžiarske viazanie;
karnevalové masky; plutvy na plávanie; petardy zábavná pyrotechnika; rakety - športové náradie;
skejtbordy; rozbušky - pyrotechnika ako hračky;
sánky; surfovacie dosky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, obilniny určené
na ľudskú spotrebu, chlieb, pekárske a cukrárske
výrobky, cukrovinky, zmrzliny; med, kvasnice,
prášky do pečiva; soľ; horčica; kečup, ocot, omáč-

ky ako chuťové prísady; korenie; zmesi korenín
a byliniek, kávové, kakaové a čokoládové nápoje.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; čerstvé ovocie a zelenina; semená rastlín, živé rastliny a kvety; potrava pre zvieratá,
slad na výrobu piva a liehovín.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak; cigarety, cigary, potreby pre fajčiarov; zápalky; zapaľovače.
35 - Obchodný manažment, obchodné poradenské služby, sprostredkovanie nákupu a predaja
tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia
vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; vzťahy s verejnosťou; televízna reklama; reklamné agentúry;
organizovanie reklamných hier na propagáciu
predaja; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom
reklamných plôch; prenájom reklamných automatov; podpora predaja (pre tretie osoby); spra-

covanie textov; ponuka, sprostredkovanie a výber
tovaru prostredníctvom katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagácia, marketing, pomoc pri
podnikaní; podnikateľské informácie; overovanie
obchodných transakcií; vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií; reklamná, inzertná
a propagačná činnosť prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej siete; komerčné informačné kancelárie; obchodné informácie; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; štatistické informácie; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch; maloobchodné
služby s uvedenými tovarmi.
36 - Realitné kancelárie; prenájom kancelárskych
a iných nehnuteľných priestorov a nehnuteľností;
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; správa nehnuteľností; obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností, ako
vyberanie nájomného, poistného a za služby spojené s nájmom od nájomcov; sprostredkovanie
finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lízing, predaj
na splátky; zmenárenské služby.
38 - Elektronická pošta; informačné kancelárie;
vysielanie káblovej televízie; počítačová komunikácia; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami; komunikácia pomocou telefónov; telefonické služby; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; rádiové vysielanie.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, distribúcia
videopások; sprostredkovanie prepravy; skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, prená-
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jom automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava.
40 - Služby fotoateliérov.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov a školení
(manažérske služby); zverejňovanie textov okrem
reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií; tvorba, požičiavanie videopások; sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; sprostredkovanie premietania filmov; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov; organizačné zabezpečenie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; prenájom videopások;
rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových
a zvukovo-obrazových záznamov.
42 - Odborné poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, v oblasti tvorby softvéru, vytvárania a udržiavania počítačových stránok (webových stránok) pre zákazníkov,
v oblasti grafického dizajnu, priemyselného dizajnu, vypracovania stavebných výkresov, štúdií
technických projektov, v oblasti projektovej činnosti a interiérovej výzdoby.
43 - Prenájom prednáškových sál; sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; reštauračné a kaviarenské služby.
44 - Aranžovanie kvetov; služby kozmetických
a kaderníckych salónov.

(540)

(591) modrá, zelená, sivá
(731) TriGranit Centrum, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5505-2006
(220) 3.5.2006
8 (511) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
(511) 1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo; pôdne hnojivá; chemické látky na konzervovanie potravín; rašelina a substráty na pestovanie kvetín,
drevín a zeleniny; lepidlá a spojivá používané v
priemysle.
2 - Farby, fermeže, laky; ochranné prostriedky
proti hrdzi a poškodeniu dreva; farbivá; moridlá;
kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; potravinárske
farbivá.
3 - Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie
bielizne; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; voňavkárske výrobky,
éterické oleje, kozmetické prípravky, toaletné
prípravky, dezodoranty na osobnú potrebu; šampóny, kúpeľové peny, vlasové vodičky; farby na
vlasy, prípravky na čistenie zubov a ošetrenie
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ústnej dutiny; dezinfekčné mydlá; čistiace prípravky.
4 - Priemyselné oleje a tuky; mazacie oleje; prostriedky na pohlcovanie, zvlhčovanie a viazanie
prachu, tuhé palivá; sviečky, knôty.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; čaje s liečivými účinkami, vitamínové a minerálne prípravky,
náplasti, obväzový materiál; dezinfekčné prípravky; prípravky na ničenie hmyzu a iných škodcov;
fungicídy, herbicídy, sanitárne prípravky na liečebné účely; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dezodoranty s výnimkou dezodorantov
na osobnú potrebu.
6 - Stavebný materiál z kovu; kovové ploty, dvere, kľučky, okná, brány, balkóny, žalúzie; kovové
lišty, kovový stavbársky materiál, káble a drôty
s výnimkou elektrických, z obyčajných kovov;
drobný železiarsky tovar, bezpečnostné schránky; kovové schránky, kovové tabuľky na poznávacie značky, iné výrobky z kovov, ktoré nie sú
zahrnuté v iných triedach.
7 - Ručne ovládané prenosné elektrické nástroje
a náradie s výnimkou záhradných nástrojov a náradia; pumpy patriace do tejto triedy, elektrické
a elektromechanické prístroje pre domácnosť
a nástroje poháňané elektrickými motormi, umývačky riadu, prášky, sušičky, vysávače, elektrické prístroje na sekanie, mletie, lisovanie, krájanie, elektrické nožnice; elektrické leštiče parkiet.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia na ručný pohon, nožiarsky tovar a príbory; britvy; žiletky;
holiace strojčeky; štípacie kliešte ako ručné nástroje; ručné kovové nástroje a na manikúru a pedikúru, nožnice.
9 - Optické, meracie, vážiace, signalizačné, kontrolné, záchranné, vzdelávacie prístroje, 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; zariadenia na
zábavu prispôsobené na použitie s televíznym
prijímačom; tlačiarne, fotokopírovacie prístroje,
skenery, fotoaparáty, kamery, hasiace prístroje;
elektrické spájkovačky, tienidlá; elektrické žehličky.
10 - Ortopedické pomôcky, vystužené obväzy a bandáže, tlakomery, teplomery na lekárske účely.
11 - Zariadenia na osvetľovanie, vykurovanie; parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov; zariadenia a prístroje na varenie, pečenie, chladenie
a sušenie; vetracie, vodárenské a sanitárne zariadenia; klimatizačné zariadenia; elektrické a neelektrické zariadenia na vyhrievanie postelí, termofory, ohrievacie rošty; elektrické ohrievacie
podušky a prikrývky s výnimkou podušiek a prikrývok na lekárske účely; elektrické svetlá na
vianočné stromčeky.
12 - Vozidlá; bicykle a ich súčasti, pumpy patriace do tejto triedy, vozíky, autosedačky, autopoťahy, pneumatiky.
13 - Pyrotechnické prostriedky s výnimkou zábavnej pyrotechniky.
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov alebo výrobky pokovované drahými
kovmi, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
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šperky, drahokamy; hodinárske výrobky a iné
chronometre; šperky a bižutéria; nádoby z drahých kovov alebo potiahnutých drahými kovmi.
15 - Hudobné nástroje a prístroje.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske výrobky, fotografie,
papiernický tovar a písacie potreby; lepidlá na
papier a na použitie v domácnosti; potreby pre
umelcov patriace do triedy 16; písacie stroje
a kancelárske potreby okrem nábytku; vzdelávacie a učebné potreby okrem prístrojov; školské
potreby okrem prístrojov, plastikové fólie, obaly,
vrecúška a tašky ako obalové materiály alebo na
uloženie tovaru; papierové vrecká do vysávačov,
papierové obrúsky, obrusy, utierky, toaletný papier.
17 - Baliace, tesniace a izolačné materiály; ohybné rúry a hadice s výnimkou kovových; čalúnnické materiály a materiály na vypchávanie
z gumy alebo z plastov; kaučuk, guma, gutaperča, azbest a výrobky z týchto materiálov, ktoré
nie sú zaradené v iných triedach.
18 - Usne, koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach; kufre a cestovné
tašky; kabelky, nákupné tašky, dáždniky, slnečníky a vychádzkové palice; biče, postroje a sedlárske výrobky.
19 - Nekovové stavebné materiály; nekovové
dvere, okná, brány, balkóny, nekovové žalúzie,
drevo ako polotovar, trámy, fošne a dosky; dyhy;
stavebné sklo; dlaždice a kachličky stavebné nekovové; parkety.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; kovový
a záhradný nábytok; matrace, podušky, paplóny;
papierové žalúzie; vešiaky a nekovové vešiačiky
a háčiky, výrobky z dreva, korku, trstiny, prútia,
rohoviny, kostí, slonovinovej kosti, veľrybích
kostíc, mušlí, panciera korytnačky, jantáru, perleti, sépiolitu a náhradiek týchto materiálov a výrobkov z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; tabuľky na poznávacie značky s výnimkou kovových; poštové schránky s výnimkou
murovaných a kovových.
21 - Domáce a kuchynské drobné ručné nástroje
a náradie nezahrnuté v iných triedach, nádoby
používané v domácnosti okrem nádob z drahých
kovov alebo potiahnutých drahými kovmi; hrebene, špongie a handry; stojany na riad a nádoby,
kefy, štetky a štetce okrem maliarskych; materiály na výrobu kief; prostriedky a pomôcky na čistenie; oceľová vlna a drôtenky; výrobky zo skla;
porcelán a kameninové výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; dentálne nite, zubné kefky, toaletné pomôcky.
22 - Povrazy, motúzy, siete, stany, markízy, baldachýny, nepremokavé plachty, celtoviny, vrecia
a vaky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach;
materiál na čalúnenie a vypchávanie okrem gumy
a plastov; surové textilné vlákna; markízy, motúzy a povrázky z prírodných alebo umelých textilných vlákien, papiera alebo plastov.
23 - Nite a priadze na textilné účely.
24 - Textílie a textilné výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; posteľné prikrývky, posteľná bielizeň, textilné obrúsky a obrúsky;
uteráky a utierky, kusový textil na používanie
v domácnosti, textilné tapety; pleteniny ako látky.

25 - Oblečenie, obuv a pokrývky hlavy, ponožky
a pančuchy; pleteniny ako oblečenie.
26 - Čipky a výšivky; stuhy; stužky; gombíky, háčiky a očká; zipsy; špendlíky a ihly; umelé kvety
a rastliny.
27 - Koberce; predložky; rohože; rohožky; linoleum a iné podlahové krytiny; tapety okrem textilných; papierové tapety.
28 - Hry a hračky; hracie karty; telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček s výnimkou
osvetľovacích telies a cukroviniek; rybárske náčinie; biliardové a gulečníkové gule; vzpieracie
činky; golfové palice; golfové vaky s kolieskami
alebo bez koliesok; harpúny ako športové náradie; zariadenia na elektrické hry s výnimkou hier
využívajúcich televízne prijímače; chrániče na
lakte, kolená ako športové potreby; kolky, korčule; korčule kolieskové; lopty na hranie; lyže; obaly na lyže; lyže na surfovanie; lyžiarske viazanie;
karnevalové masky; plutvy na plávanie; petardy zábavná pyrotechnika; rakety - športové náradie;
skejtbordy; rozbušky - pyrotechnika ako hračky;
sánky; surfovacie dosky.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky, mliečne nápoje; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, obilniny určené
na ľudskú spotrebu, chlieb, pekárske a cukrárske
výrobky, cukrovinky, zmrzliny; med, kvasnice,
prášky do pečiva; soľ; horčica; kečup, ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie; zmesi korenín
a byliniek, kávové, kakaové a čokoládové nápoje.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; čerstvé ovocie a zelenina; semená rastlín, živé rastliny a kvety; potrava pre zvieratá,
slad na výrobu piva a liehovín.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva.
34 - Tabak; cigarety, cigary, potreby pre fajčiarov; zápalky; zapaľovače.
35 - Obchodný manažment, obchodné poradenské služby, sprostredkovanie nákupu a predaja
tovarov, reklama, organizovanie výstav na reklamné a obchodné účely; rozširovanie reklamných oznamov; predvádzanie tovaru; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky,
prospekty, tlačivá, vzorky); zasielanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; distribúcia vzoriek; obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prenájom reklamných materiálov; uverejňovanie
reklamných textov; vydávanie reklamných alebo
náborových textov; vzťahy s verejnosťou; televízna reklama; reklamné agentúry; organizovanie
reklamných hier na propagáciu predaja; prieskum
trhu; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných priestorov; prenájom reklamných plôch; prenájom reklamných automatov; podpora predaja
(pre tretie osoby); spracovanie textov; ponuka,
sprostredkovanie a výber tovaru prostredníctvom
katalógu, reklamná a inzertná činnosť, propagá-
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cia, marketing, pomoc pri podnikaní; podnikateľské informácie; overovanie obchodných transakcií; vykonávanie uskutočnenia obchodných transakcií; reklamná, inzertná a propagačná činnosť
prostredníctvom akéhokoľvek média, prostredníctvom telefónnej, dátovej alebo informačnej
siete; komerčné informačné kancelárie; obchodné
informácie; predvádzanie (služby modeliek) na
reklamné účely a podporu predaja; štatistické informácie; sprostredkovanie v obchodných vzťahoch;
maloobchodné služby s uvedenými tovarmi.
36 - Realitné kancelárie; prenájom kancelárskych
a iných nehnuteľných priestorov a nehnuteľností;
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností; správa nehnuteľností; obstarávanie
služieb spojených so správou nehnuteľností, ako
vyberanie nájomného, poistného a za služby spojené s nájmom od nájomcov; sprostredkovanie
finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lízing, predaj
na splátky; zmenárenské služby.
38 - Elektronická pošta; informačné kancelárie;
vysielanie káblovej televízie; počítačová komunikácia; rozhlasové vysielanie; služby poskytované elektronickými tabuľami; komunikácia pomocou telefónov; telefonické služby; telekonferenčné služby; televízne vysielanie; rádiové vysielanie.
39 - Distribúcia tovaru na dobierku, distribúcia videopások; sprostredkovanie prepravy; skladovanie, prenájom skladov, prenájom garáží, prenájom automobilov, balenie tovaru, dovoz, doprava.
40 - Služby fotoateliérov.
41 - Organizovanie vedomostných alebo zábavných
súťaží, organizovanie kurzov, výcvikov a školení
(manažérske služby); zverejňovanie textov okrem
reklamných; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vydávanie časopisov, katalógov, novín a iných periodických publikácií;
tvorba, požičiavanie videopások; sprostredkovanie kultúrnych a spoločenských podujatí; sprostredkovanie premietania filmov; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie zábavných klubov;
organizačné zabezpečenie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; prenájom videopások; rozmnožovanie nahraných nosičov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov.
42 - Odborné poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, v oblasti tvorby softvéru, vytvárania a udržiavania počítačových
stránok (webových stránok) pre zákazníkov,
v oblasti grafického dizajnu, priemyselného dizajnu, vypracovania stavebných výkresov, štúdií
technických projektov, v oblasti projektovej činnosti a interiérovej výzdoby.
43 - Prenájom prednáškových sál; sprostredkovanie reštauračných a kaviarenských služieb; reštauračné a kaviarenské služby.
44 - Aranžovanie kvetov; služby kozmetických
a kaderníckych salónov.
(540)

(591) zelená, modrá
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(731) TriGranit Centrum, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5551-2006
18.5.2006
4, 35, 36, 37, 39, 43
4 - Technické oleje a tuky; mazadlá; palivá (vrátane motorových pohonných hmôt).
35 - Propagačná činnosť; riadenie obchodnej činnosti; správa podnikov.
36 - Vydávanie platobných a kreditných kariet
a s tým súvisiace finančné služby; vydávanie
vernostných kariet; vydávanie kariet na samoobslužné tankovanie pri benzínových čerpadlách.
37 - Údržba a odstraňovanie chýb motorových vozidiel v servisoch; servisné a opravárske služby
motorových vozidiel; umývanie a čistenie motorových vozidiel; servis pneumatík a havarijné
služby; zabudovanie príslušenstiev do motorových vozidiel; tankovanie motorových vozidiel.
39 - Skladovanie tovaru; dodávka, transport
a skladovanie palív (vrátane motorových pohonných hmôt) a mazadiel.
43 - Stravovanie cestujúcich, najmä v kaviarňach, reštauráciách, automatoch a moteloch.

(540)

(731) OMV Refining & Marketing GmbH, Lassallestrasse 3, A-1020 Wien, AT;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

5579-2006
24.5.2006
35, 36, 42
35 - Analýzy nákladov, príprava a vyhotovenie
daňových priznaní, mzdy a výplatné listiny, poradenstvo pri zakladaní, reštrukturalizácii, revitalizácii, zlučovaní, rozdeľovaní, predaji alebo likvidácii podnikov a spoločností, príprava podnikových správ, príprava a vypracovávanie podnikových informačných memoránd, on-line vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre
zákazníkov, on-line sprostredkovanie obchodu
pre zákazníkov prostredníctvom počítačov, vyhľadávanie a sprostredkovanie obchodných partnerov pre podniky a spoločnosti, zakladanie
obchodných alebo priemyselných podnikov a spoločností pre tretie osoby, dražby, hospodárske
a ekonomické predpovede, obchodné alebo podnikateľské informácie, odborné obchodné poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, pomoc
pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, vypracovanie posudkov o podniku, oceňovanie obchodných podnikov, oceňovanie a odhady
v oblasti podnikania, prieskum trhu, poradenské
služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, účtovníctvo, vedenie účtovných
kníh, revízia účtov, audítorské služby týkajúce sa
účtovníctva, obchodné plánovanie, ekonomické
expertízy a štúdie, reklama, on-line reklama na

158

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
počítačovej komunikačnej sieti, reklamné oznamy, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, kopírovanie a rozmnožovanie dokumentov, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov, vedenie kartoték v počítači, sekretárske služby, nábor zamestnancov, personálne poradenstvo, organizovanie
komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov,
podpora predaja pre tretie osoby, odhady alebo
oceňovanie nezoťatého dreva v lese, odhady lesného dreva, prenájom predajných automatov, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, prenájom reklamných
materiálov, prenájom reklamných plôch, prieskum verejnej mienky, rozhlasová reklama, výber
osôb pomocou psychologických testov, vzťahy
s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím),
určovanie polohy prepravných vozňov pomocou
počítačov, vylepovanie plagátov, prenájom reklamného času v komunikačných médiách, písanie na stroji, spracovanie textov, televízne reklamy, príprava inzertných stĺpcov, prenájom kopírovacích strojov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, distribúcia vzoriek,
služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, zabezpečovanie predplácania
novín a časopisov, zaobstarávanie predplatného
pre tretie osoby, služby poskytované v súvislosti
so sťahovaním podnikov, prepisovanie, odkazovacie služby pre neprítomných predplatiteľov,
stenografia, štatistické informácie, zostavovanie
výpisov z účtov, robenie výpisov z účtov, zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov
a služieb pre iné podniky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, poskytovanie a sprostredkovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
36 - Daňové odhady (služby), konzultačné a poradenské služby v oblasti financií, daňové poradenstvo, likvidácia podnikov (finančné služby),
služby v oblasti finančníctva, finančné informácie, finančné riadenie, finančné konzultačné služby, finančné poradenstvo, finančné analýzy, finančné odhady a oceňovanie, garancie, záruky, kaucie, kapitálové investície, finančný lízing, úverové ústavy a banky, bankovníctvo, služby v oblasti
kapitálového financovania, vyhľadávanie finančných zdrojov, kancelárie zaoberajúce sa inkasovaním pohľadávok, konzultačné služby v oblasti
poisťovníctva, informácie o poistení, uzatváranie
poistiek, sprostredkovanie poistenia, realitné kancelárie, prenájom a správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, oceňovanie a odhady
nehnuteľností, prenájom izieb, sprostredkovanie
uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí a internetu.
42 - Poskytovanie právnych služieb, právne poradenstvo, služby advokátov, služby komerčných
právnikov, právny výskum, právne služby v oblas-

ti obchodných sporov, spravovanie autorských
práv, spravovanie práv duševného vlastníctva, licencie práv duševného vlastníctva, konzultačné
služby a poradenstvo v oblasti práv duševného
vlastníctva, sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva, služby arbitráže, právne služby
v oblasti obchodných sporov, právne služby pri
zakladaní, riadení, revitalizácii, fúzii, rozdeľovaní, akvizícii, predaji alebo likvidácii podniku, poradenstvo v oblasti ľudských práv, spoločenské,
politické alebo politologické analýzy a predpovede, inštalácia a aktualizovanie počítačových
programov, obnovovanie počítačových databáz,
prevod a konverzia dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, prenájom počítačového softvéru, hosťovanie na počítačových webových stránkach, štúdie technických projektov,
projektová činnosť, architektúra, architektonické
služby, projektovanie stavieb, vypracovanie stavebných výkresov, sprostredkovanie uvedených
služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
(540)

(591) modrá, biela
(731) Contract Administration UK Limited, Ringwould
House, Ringwould, Kent CT14 8FD, GB;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5580-2006
24.5.2006
35, 36, 42
35 - Analýzy nákladov, príprava a vyhotovenie daňových priznaní, mzdy a výplatné listiny, poradenstvo pri zakladaní, reštrukturalizácii, revitalizácii, zlučovaní, rozdeľovaní, predaji alebo likvidácii podnikov a spoločností, príprava podnikových správ, príprava a vypracovávanie podnikových informačných memoránd, on-line vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre
zákazníkov, on-line sprostredkovanie obchodu pre
zákazníkov prostredníctvom počítačov, vyhľadávanie a sprostredkovanie obchodných partnerov
pre podniky a spoločnosti, zakladanie obchodných
alebo priemyselných podnikov a spoločností pre
tretie osoby, dražby, hospodárske a ekonomické
predpovede, obchodné alebo podnikateľské informácie, odborné obchodné poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, marketingové štúdie, poradenstvo v obchodnej činnosti,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, vypracovanie posudkov o podniku, oceňovanie obchodných podnikov, oceňovanie a odhady v oblasti
podnikania, prieskum trhu, poradenské služby
v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, účtovníctvo, vedenie účtovných kníh, revízia účtov, audítorské služby týkajúce sa účtovníctva, obchodné plánovanie, ekonomické expertízy a štúdie, reklama, on-line reklama na počíta-
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čovej komunikačnej sieti, reklamné oznamy, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
zasielanie reklamných materiálov zákazníkom,
kopírovanie a rozmnožovanie dokumentov, zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vyhľadávanie informácií v počítačových
súboroch pre zákazníkov, vedenie kartoték v počítači, sekretárske služby, nábor zamestnancov,
personálne poradenstvo, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, podpora predaja pre tretie osoby, odhady alebo oceňovanie nezoťatého dreva v lese, odhady lesného
dreva, prenájom predajných automatov, komerčné informačné kancelárie, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, aranžovanie výkladov,
predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely
a podporu predaja, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných plôch, prieskum verejnej mienky, rozhlasová reklama, výber osôb
pomocou psychologických testov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi,
inštitúciami a spoločenským prostredím), určovanie polohy prepravných vozňov pomocou počítačov, vylepovanie plagátov, prenájom reklamného času v komunikačných médiách, písanie na
stroji, spracovanie textov, televízne reklamy, príprava inzertných stĺpcov, prenájom kopírovacích
strojov, organizovanie výstav na komerčné alebo
reklamné účely, distribúcia vzoriek, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, zaobstarávanie predplatného pre tretie
osoby, služby poskytované v súvislosti so sťahovaním podnikov, prepisovanie, odkazovacie služby pre neprítomných predplatiteľov, stenografia, štatistické informácie, zostavovanie výpisov
z účtov, robenie výpisov z účtov, zásobovacie
služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb
pre iné podniky), sprostredkovanie obchodu s tovarom, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
36 - Daňové odhady (služby), konzultačné a poradenské služby v oblasti financií, daňové poradenstvo, likvidácia podnikov (finančné služby),
služby v oblasti finančníctva, finančné informácie, finančné riadenie, finančné konzultačné služby, finančné poradenstvo, finančné analýzy, finančné odhady a oceňovanie, garancie, záruky,
kaucie, kapitálové investície, finančný lízing,
úverové ústavy a banky, bankovníctvo, služby
v oblasti kapitálového financovania, vyhľadávanie finančných zdrojov, kancelárie zaoberajúce
sa inkasovaním pohľadávok, konzultačné služby
v oblasti poisťovníctva, informácie o poistení,
uzatváranie poistiek, sprostredkovanie poistenia,
realitné kancelárie, prenájom a správa nehnuteľností, sprostredkovanie nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností, prenájom izieb,
sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Poskytovanie právnych služieb, právne poradenstvo, služby advokátov, služby komerčných
právnikov, právny výskum, právne služby v oblasti obchodných sporov, spravovanie autorských
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práv, spravovanie práv duševného vlastníctva, licencie práv duševného vlastníctva, konzultačné
služby a poradenstvo v oblasti práv duševného
vlastníctva, sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva, služby arbitráže, právne služby
v oblasti obchodných sporov, právne služby pri
zakladaní, riadení, revitalizácii, fúzii, rozdeľovaní, akvizícii, predaji alebo likvidácii podniku, poradenstvo v oblasti ľudských práv, spoločenské,
politické alebo politologické analýzy a predpovede, inštalácia a aktualizovanie počítačových
programov, obnovovanie počítačových databáz,
prevod a konverzia dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, prenájom počítačového softvéru, hosťovanie na počítačových webových stránkach, štúdie technických projektov,
projektová činnosť, architektúra, architektonické
služby, projektovanie stavieb, vypracovanie stavebných výkresov, sprostredkovanie uvedených
služieb, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
(540)

(591) modrá, biela
(731) Contract Administration UK Limited, Ringwould
House, Ringwould, Kent CT14 8FD, GB;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5582-2006
24.5.2006
17, 19, 27
17 - Kaučuk, guma, gutaperča a výrobky z týchto
hmôt, fólie z plastických materiálov, dosky a tyče z plastických hmôt všetkých druhov, určené
najmä na obklady transportných ciest, na obloženie plôch kolesových nakladačov, na obloženie
vibračných stolíc, na vyloženie závitovkových
dopravníkov, na obloženie stolov v mäsopriemysle, na transport mláta a odpadu v pivovaroch,
vysekávacie dosky z plastických hmôt, hmoty
tesniace, vypchávacie a izolačné, azbest, sľuda
a výrobky z nich, hadice s výnimkou kovových.
19 - Nekovové stavebné materiály, a to plastické
hmoty pre stavebníctvo, predovšetkým obkladové dlaždice a dosky, plastické dekorácie, plastické fólie na obkladanie múrov a stien.
27 - Koberce, rohože, rohožky a podlahové krytiny.

(540) NUCLAMID
(731) Energetické opravovne, spol. s r. o., Švermova 11,
071 01 Michalovce, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(210) 5583-2006
(220) 24.5.2006
8 (511) 17, 19, 27
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nahrané; komunikačné systémy, nástroje a prístroje; bezdrôtové systémy ako mikrofóny, prijímače, vysielače, slúchadlá, konektory a redukcie,
káble, mixážne pulty, reproduktory, signálové
procesory, štúdiové monitory.
15 - Stojany pre hudobníkov.
35 - Reklama a propagácia; prieskum trhu; podpora predaja (pre tretie osoby); maloobchodná
činnosť s tovarmi v triede 9 a 15, sprostredkovanie obchodu s audiovizuálnou technikou, služby
elektronického obchodovania, elektronické obchodovanie s tovarmi prostredníctvom celosvetovej
komunikačnej siete.
37 - Poradenské a konzultačné služby týkajúce sa
konštrukcie, opráv, inštalácií, servisu a údržby
audiotechniky, poradenské a konzultačné služby
týkajúce sa inštalácie elektrických a elektronických prístrojov, nástrojov a komponentov, inštalácie nástrojov, systémov a častí uvedených tovarov; montáž, údržba a meranie analógových a digitálnych prenosných systémov; montáž a servis
analógových a rádioreléových zariadení; zriaďovanie, meranie a servis vysielacích a prijímacích
rádiových zariadení - základňových staníc a prenosnej technológie; údržbárske práce, ako je údržba audiotechniky vrátane centrálnych základných
jednotiek (elektrické obvody alebo magnetické
disky prenášajúce naprogramované údaje), iných
obvodových zariadení, konštruktérskeho vybavenia, hudobných nástrojov, servis komunikačnej
techniky na celom území SR, technické zabezpečenie ozvučenia priestorov, realizácia hardvéru,
lokálnych sietí a ich komunikačných prepojení;
služby v oblasti realizácie stavebných dodávok,

(511) 17 - Kaučuk, guma, gutaperča a výrobky z týchto
hmôt, fólie z plastických materiálov, dosky a tyče z plastických hmôt všetkých druhov, určené
najmä na obklady transportných ciest, na obloženie plôch kolesových nakladačov, na obloženie
vibračných stolíc, na vyloženie závitovkových
dopravníkov, na obloženie stolov v mäsopriemysle, na transport mláta a odpadu v pivovaroch,
vysekávacie dosky z plastických hmôt, hmoty
tesniace, vypchávacie a izolačné, azbest, sľuda
a výrobky z nich, hadice s výnimkou kovových.
19 - Nekovové stavebné materiály, a to plastické
hmoty pre stavebníctvo, predovšetkým obkladové dlaždice a dosky, plastické dekorácie, plastické fólie na obkladanie múrov a stien.
27 - Koberce, rohože, rohožky a podlahové krytiny.
(540) KATCHEMID N
(731) Energetické opravovne, spol. s r. o., Švermova 11,
071 01 Michalovce, SK;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

5591-2006
25.5.2006
6, 16, 37, 39, 40
6 - Alobal.
16 - Papier; kartón (predmety z kartónu); kartón,
lepenka; tuby z kartónu; reklamné tabule z papiera, kartónu a lepenky; obaly (papiernický tovar);
lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar).
37 - Montáž výrobkov na objednávku.
39 - Skladovanie tovaru.
40 - Spracovanie papiera; úprava papiera.

inštalácií a servisu ozvučenia priestorov ,,na kľúč“,
pre komplexné celky divadiel, konferenčné sály,
rádiové stanice, kostoly, nahrá-vacie, produkčné
a postprodukčné štúdiá, hypermarkety, zábavné
podniky.
42 - Elektronická projektová činnosť, návrhy
a štúdie technických projektov; projektovanie
analógových, digitálnych prenosných systémov
a digitálnych rádioreléových zariadení; projektovanie vysielacích a prijímacích rádiových zariadení - základňových staníc a prenosnej technológie; projektovanie a realizácia softvéru lokálnych
sietí a ich komunikačných prepojení; inžiniersko-technická činnosť v oblasti tvorby a poskytovania softvéru; poradenské a konzultačné služby
a servis v oblasti hardvéru a softvéru; služby
v oblasti projektovania ozvučenia priestorov ,,na
kľúč“, pre komplexné celky divadiel, konferenčné sály, rádiové stanice, kostoly, nahrávacie, produkčné a postprodukčné štúdiá, hypermarkety,
zábavné podniky, projektové štúdie týkajúce sa
inštalácie elektrických a elektronických prístrojov a nástrojov a komponentov.

(540)

(591) modrá, biela
(731) REAL BB, s. r. o., Hlavná 114/74, 919 26 Zavar,
okr. Trnava, SK;

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

(540)

5628-2006
31.5.2006
41
41 - Zábavné služby, najmä uvádzanie prehliadok a súťaží.

MISS UNIVERSE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

(731) MISS UNIVERSE L.P., LLLP, 1370 Avenue of
the Americas, New York, New York 10019, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(540)
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5632-2006
1.6.2006
9, 15, 35, 37, 42
9 - Zariadenia na audiovizuálnu komunikáciu, prístroje a zariadenia na nahrávanie, záznam, prevod, prenos a reprodukciu zvuku alebo dát, informácií a ich súčastí; nosiče údajov a na záznam
zvuku a záznamové médiá elektronické, magnetické, optické, magneticko-optické, nahrané aj ne-

(591) zelená, sivá
(731) MediaTech spol. s r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, SK;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

5672-2006
8.6.2006
9, 16, 35, 40, 41, 42
9 - Počítačové programy, nahrané nosiče záznamov všetkých druhov, nahrané magnetické disky,
pásky, CD ROM, CD ROM karty, laserové disky
a optické disky, kopírovateľné knihy, brožúry,
učebnice, príručky vrátane aktualizácií, učebné
texty, časopisy, katalógy a iné publikácie poskytované on-line z počítačových báz dát alebo
z internetu s využitím systémov na prenos signálu, programové vybavenie umožňujúce obchodný
styk prostredníctvom počítačov.
16 - Knihy, knihárske výrobky, príručky vrátane
aktualizácií, brožúry, učebnice, učebné texty, periodické publikácie a tlačoviny, neperiodické publikácie a tlačoviny, vzdelávacie a učebné potreby,
katalógy, časopisy, papier a výrobky z neho, databázové produkty v papierovej forme, obaly
a vrecúška, tašky ako obalové materiály, plagáty,
letáky, príručky, fotografie, kalendáre, pohľadnice, gratulácie, listové papiere, obálky, umelecké
alebo ozdobné predmety z papiera.
35 - Marketing, reklamná činnosť, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, inzertná činnosť, spracovanie textov, rozširovanie reklamných materiálov, reklamná a inzertná činnosť
prostredníctvom akéhokoľvek média alebo telefónnej siete, alebo dátovej siete, alebo informačnej siete, alebo komunikačnej siete, alebo počítačovej siete, poskytovanie informácií a iných produktov komerčného alebo reklamného charakteru, obchodovanie s využitím internetu, obchodný
alebo podnikateľský prieskum, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav.
40 - Knihárstvo, kníhviazačstvo.
41 - Vydavateľská činnosť, nakladateľská činnosť, vydávanie kníh, časopisov, periodík, neperiodických publikácií, príručiek, vydávanie kníh
a časopisov v elektronickej forme, vzdelávanie
a školiaca činnosť, organizovanie seminárov,
publikovanie na internete, výstavná činnosť.
42 - Zásobovanie, počítačové programovanie, automatizované spracovanie dát, počítačové databázy
vrátane aktualizácie, počítačové programy vrátane aktualizácie, sprostredkovanie prístupu do počítačových databáz, poskytovanie informácií
a poradenské služby on-line z počítačových databáz.

(540)

(731) Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s. r. o., Železničiarska 13, 811 04 Bratislava, SK;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5695-2006
13.6.2006
7, 8, 37
7 - Brúsky (ako časti strojov), drevoobrábacie stroje a ich časti, nástroje a náradie (ručné) mechanické s elektrickým pohonom, pílové listy (ako
časti strojov), píly (stroje), stolové kotúčové píly
(ako časti strojov), vŕtacie hlavy ako časti strojov,
vŕtacie korunky ako časti strojov, elektrické ručné vŕtačky, vrtákové skľučovadlá ako časti strojov, vrtáky do kovu a muriva, priemyselné vysá-
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vače prachu a podobných nečistôt, nožnice elektrické na plech.
8 - Brúsne kotúče (ručné náradie), frézovacie tŕne, frézy, hoblíky, kladivá (ručné nástroje), kliešte, nástrojové brúsky, ostričky ako nástroje, nitovačky, ručné nástroje, nože, listy píly (ručné nástroje a náradie), pilníky, nástroje, pílové listy
(ako časti ručných nástrojov), rámy na ručné píly, rašple, ručné nástroje, rezače závitov, rezné
nože hoblíkov, ručné vŕtačky, ručné nástroje, sekáče, skrutkovače, stolárske vrtáky, vŕtačky, vratidlá na závitníky, ručné nástroje, nebožiece, výstružníky, uholníky (ručné nástroje), závitníky
(ručné nástroje), zveráky, zveráky pre stolárov
a debnárov, nožnice na plech.
37 - Montáž, údržba a opravy elektrického a ručného náradia.
(540)

(731) Eliáš Vladimír, Ing., Záhradnícka 66, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5704-2006
15.6.2006
3, 5, 29, 30
3 - Parfumérie, voňavky, vonné oleje, kozmetika,
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
opaľovacie mlieka, oleje, olejové kúpele, sprchovacie gély, vody po holení, kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie rúk a vlasov,
vlasové vody, šampóny, kondicionéry, tužidlá na
vlasy, pomády na vlasy, peny na vlasy, vlasové
gély, vlasové oleje, vlasové emulzie, vlasové koloidné roztoky, vlasové tekuté suspenzie, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne
a regeneračné krémy, masážne a regeneračné
emulzie, masážne a regeneračné gély, prípravky
ústnej hygieny, ústne vody, zubné pasty, zubné
gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Prípravky a prostriedky liečebnej a profylaktickej kozmetiky na ošetrovanie pokožky a vlasov, najmä vo forme tabliet, dražé, kapsúl, mastí,
krémov, gélov, olejov, pien, tekutých suspenzií,
emulzií alebo koloidných roztokov, vodičiek, zásypov a práškových zmesí, roztokov, medicinálnych čajových zmesí, vitamínových prípravkov
a pod., farmaceutické a veterinárske výrobky, potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnok výživy, bylinné doplnky, diétne
doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky stravy,
všetko na liečené účely, vitamínové doplnky, minerálne doplnky, vitamínové a minerálne doplnky, hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá a batoľatá, diabetické prípravky
na liečebné účely, diétne potraviny upravené na
lekárske účely, výživové doplnky na lekárske
účely.
29 - Výživové doplnky (nie na lekárske účely),
doplnky stravy, diétne doplnky, diétne doplnky
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stravy, potraviny živočíšneho pôvodu, mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, ovocie
a zelenina konzervovaná, sušená a zaváraná, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy, výživové doplnky a potraviny na zvláštnu výživu
obsahujúce látky rastlinného pôvodu.

(540) Clavin - nemravne účinný
(731) Simply You, a. s., Skřivánčí pole 918, 749 01
Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

5705-2006
15.6.2006
3, 5, 29, 30
3 - Parfumérie, voňavky, vonné oleje, kozmetika,
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
opaľovacie mlieka, oleje, olejové kúpele, sprchovacie gély, vody po holení, kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie rúk a vlasov,
vlasové vody, šampóny, kondicionéry, tužidlá na
vlasy, pomády na vlasy, peny na vlasy, vlasové
gély, vlasové oleje, vlasové emulzie, vlasové koloidné roztoky, vlasové tekuté suspenzie, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne
a regeneračné krémy, masážne a regeneračné
emulzie, masážne a regeneračné gély, prípravky
ústnej hygieny, ústne vody, zubné pasty, zubné
gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Prípravky a prostriedky liečebnej a profylaktickej kozmetiky na ošetrovanie pokožky a vlasov, najmä vo forme tabliet, dražé, kapsúl, mastí,
krémov, gélov, olejov, pien, tekutých suspenzií,
emulzií alebo koloidných roztokov, vodičiek, zásypov a práškových zmesí, roztokov, medicinálnych čajových zmesí, vitamínových prípravkov
a pod., farmaceutické a veterinárske výrobky, potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnok výživy, bylinné doplnky, diétne
doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky stravy,
všetko na liečené účely, vitamínové doplnky, minerálne doplnky, vitamínové a minerálne doplnky, hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá a batoľatá, diabetické prípravky
na liečebné účely, diétne potraviny upravené na
lekárske účely, výživové doplnky na lekárske
účely.
29 - Výživové doplnky (nie na lekárske účely),
doplnky stravy, diétne doplnky, diétne doplnky
stravy, potraviny živočíšneho pôvodu, mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, ovocie
a zelenina konzervovaná, sušená a zaváraná, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy, výživové doplnky a potraviny na zvláštnu výživu
obsahujúce látky rastlinného pôvodu.

(540)

(731) Simply You, a. s., Skřivánčí pole 918, 749 01
Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;

ArginMax - Váš spokojnejší
sexuálny život

5706-2006
15.6.2006
3, 5, 29, 30
3 - Parfumérie, voňavky, vonné oleje, kozmetika,
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
opaľovacie mlieka, oleje, olejové kúpele, sprchovacie gély, vody po holení, kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie rúk a vlasov,
vlasové vody, šampóny, kondicionéry, tužidlá na
vlasy, pomády na vlasy, peny na vlasy, vlasové
gély, vlasové oleje, vlasové emulzie, vlasové koloidné roztoky, vlasové tekuté suspenzie, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne
a regeneračné krémy, masážne a regeneračné
emulzie, masážne a regeneračné gély, prípravky
ústnej hygieny, ústne vody, zubné pasty, zubné
gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Prípravky a prostriedky liečebnej a profylaktickej kozmetiky na ošetrovanie pokožky a vlasov, najmä vo forme tabliet, dražé, kapsúl, mastí,
krémov, gélov, olejov, pien, tekutých suspenzií,
emulzií alebo koloidných roztokov, vodičiek, zásypov a práškových zmesí, roztokov, medicinálnych čajových zmesí, vitamínových prípravkov
a pod., farmaceutické a veterinárske výrobky,
potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely,
liečivá, doplnok výživy, bylinné doplnky, diétne
doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky stravy,
všetko na liečené účely, vitamínové doplnky, minerálne doplnky, vitamínové a minerálne doplnky, hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá a batoľatá, diabetické prípravky
na liečebné účely, diétne potraviny upravené na
lekárske účely, výživové doplnky na lekárske
účely.
29 - Výživové doplnky (nie na lekárske účely),
doplnky stravy, diétne doplnky, diétne doplnky
stravy, potraviny živočíšneho pôvodu, mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, ovocie
a zelenina konzervovaná, sušená a zaváraná, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy, výživové doplnky a potraviny na zvláštnu výživu
obsahujúce látky rastlinného pôvodu.

(540)

(731) Simply You, a. s., Skřivánčí pole 918, 749 01
Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;
(210) 5707-2006
(220) 15.6.2006
8 (511) 3, 5, 29, 30
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(511) 3 - Parfumérie, voňavky, vonné oleje, kozmetika,
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
opaľovacie mlieka, oleje, olejové kúpele, sprchovacie gély, vody po holení, kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie rúk a vlasov,
vlasové vody, šampóny, kondicionéry, tužidlá na
vlasy, pomády na vlasy, peny na vlasy, vlasové
gély, vlasové oleje, vlasové emulzie, vlasové koloidné roztoky, vlasové tekuté suspenzie, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne
a regeneračné krémy, masážne a regeneračné
emulzie, masážne a regeneračné gély, prípravky
ústnej hygieny, ústne vody, zubné pasty, zubné
gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Prípravky a prostriedky liečebnej a profylaktickej kozmetiky na ošetrovanie pokožky a vlasov, najmä vo forme tabliet, dražé, kapsúl, mastí,
krémov, gélov, olejov, pien, tekutých suspenzií,
emulzií alebo koloidných roztokov, vodičiek, zásypov a práškových zmesí, roztokov, medicinálnych čajových zmesí, vitamínových prípravkov
a pod., farmaceutické a veterinárske výrobky, potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnok výživy, bylinné doplnky, diétne
doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky stravy,
všetko na liečené účely, vitamínové doplnky, minerálne doplnky, vitamínové a minerálne doplnky, hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá a batoľatá, diabetické prípravky
na liečebné účely, diétne potraviny upravené na
lekárske účely, výživové doplnky na lekárske
účely.
29 - Výživové doplnky (nie na lekárske účely),
doplnky stravy, diétne doplnky, diétne doplnky
stravy, potraviny živočíšneho pôvodu, mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, ovocie
a zelenina konzervovaná, sušená a zaváraná, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy, výživové doplnky a potraviny na zvláštnu výživu
obsahujúce látky rastlinného pôvodu.
(540)

(731) Simply You, a. s., Skřivánčí pole 918, 749 01
Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5708-2006
15.6.2006
3, 5, 29, 30
3 - Parfumérie, voňavky, vonné oleje, kozmetika,
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
opaľovacie mlieka, oleje, olejové kúpele, sprchovacie gély, vody po holení, kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie rúk a vlasov,
vlasové vody, šampóny, kondicionéry, tužidlá na
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vlasy, pomády na vlasy, peny na vlasy, vlasové
gély, vlasové oleje, vlasové emulzie, vlasové koloidné roztoky, vlasové tekuté suspenzie, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne
a regeneračné krémy, masážne a regeneračné
emulzie, masážne a regeneračné gély, prípravky
ústnej hygieny, ústne vody, zubné pasty, zubné
gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Prípravky a prostriedky liečebnej a profylaktickej kozmetiky na ošetrovanie pokožky a vlasov, najmä vo forme tabliet, dražé, kapsúl, mastí,
krémov, gélov, olejov, pien, tekutých suspenzií,
emulzií alebo koloidných roztokov, vodičiek, zásypov a práškových zmesí, roztokov, medicinálnych čajových zmesí, vitamínových prípravkov
a pod., farmaceutické a veterinárske výrobky, potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnok výživy, bylinné doplnky, diétne
doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky stravy,
všetko na liečené účely, vitamínové doplnky, minerálne doplnky, vitamínové a minerálne doplnky, hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá a batoľatá, diabetické prípravky
na liečebné účely, diétne potraviny upravené na
lekárske účely, výživové doplnky na lekárske
účely.
29 - Výživové doplnky (nie na lekárske účely),
doplnky stravy, diétne doplnky, diétne doplnky
stravy, potraviny živočíšneho pôvodu, mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, ovocie
a zelenina konzervovaná, sušená a zaváraná, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy, výživové doplnky a potraviny na zvláštnu výživu
obsahujúce látky rastlinného pôvodu.
(540)

(731) Simply You, a. s., Skřivánčí pole 918, 749 01
Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5709-2006
15.6.2006
3, 5, 29, 30
3 - Parfumérie, voňavky, vonné oleje, kozmetika,
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
opaľovacie mlieka, oleje, olejové kúpele, sprchovacie gély, vody po holení, kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie rúk a vlasov,
vlasové vody, šampóny, kondicionéry, tužidlá na
vlasy, pomády na vlasy, peny na vlasy, vlasové
gély, vlasové oleje, vlasové emulzie, vlasové koloidné roztoky, vlasové tekuté suspenzie, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne
a regeneračné krémy, masážne a regeneračné
emulzie, masážne a regeneračné gély, prípravky
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ústnej hygieny, ústne vody, zubné pasty, zubné
gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Prípravky a prostriedky liečebnej a profylaktickej kozmetiky na ošetrovanie pokožky a vlasov, najmä vo forme tabliet, dražé, kapsúl, mastí,
krémov, gélov, olejov, pien, tekutých suspenzií,
emulzií alebo koloidných roztokov, vodičiek, zásypov a práškových zmesí, roztokov, medicinálnych čajových zmesí, vitamínových prípravkov
a pod., farmaceutické a veterinárske výrobky, potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnok výživy, bylinné doplnky, diétne
doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky stravy,
všetko na liečené účely, vitamínové doplnky, minerálne doplnky, vitamínové a minerálne doplnky, hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá a batoľatá, diabetické prípravky
na liečebné účely, diétne potraviny upravené na
lekárske účely, výživové doplnky na lekárske
účely.
29 - Výživové doplnky (nie na lekárske účely),
doplnky stravy, diétne doplnky, diétne doplnky
stravy, potraviny živočíšneho pôvodu, mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, ovocie
a zelenina konzervovaná, sušená a zaváraná, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy, výživové doplnky a potraviny na zvláštnu výživu
obsahujúce látky rastlinného pôvodu.

(540) Clavin - mužom ihneď
(731) Simply You, a. s., Skřivánčí pole 918, 749 01
Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5710-2006
15.6.2006
3, 5, 29, 30
3 - Parfumérie, voňavky, vonné oleje, kozmetika,
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
opaľovacie mlieka, oleje, olejové kúpele, sprchovacie gély, vody po holení, kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie rúk a vlasov,
vlasové vody, šampóny, kondicionéry, tužidlá na
vlasy, pomády na vlasy, peny na vlasy, vlasové
gély, vlasové oleje, vlasové emulzie, vlasové koloidné roztoky, vlasové tekuté suspenzie, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne
a regeneračné krémy, masážne a regeneračné
emulzie, masážne a regeneračné gély, prípravky
ústnej hygieny, ústne vody, zubné pasty, zubné
gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Prípravky a prostriedky liečebnej a profylaktickej kozmetiky na ošetrovanie pokožky a vlasov, najmä vo forme tabliet, dražé, kapsúl, mastí,
krémov, gélov, olejov, pien, tekutých suspenzií,
emulzií alebo koloidných roztokov, vodičiek, zásypov a práškových zmesí, roztokov, medicinálnych čajových zmesí, vitamínových prípravkov
a pod., farmaceutické a veterinárske výrobky, potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnok výživy, bylinné doplnky, diétne
doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky stravy,
všetko na liečené účely, vitamínové doplnky, mi-

nerálne doplnky, vitamínové a minerálne doplnky, hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá a batoľatá, diabetické prípravky
na liečebné účely, diétne potraviny upravené na
lekárske účely, výživové doplnky na lekárske
účely.
29 - Výživové doplnky (nie na lekárske účely),
doplnky stravy, diétne doplnky, diétne doplnky
stravy, potraviny živočíšneho pôvodu, mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, ovocie
a zelenina konzervovaná, sušená a zaváraná, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy, výživové doplnky a potraviny na zvláštnu výživu
obsahujúce látky rastlinného pôvodu.
(540)

(731) Simply You, a. s., Skřivánčí pole 918, 749 01
Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5711-2006
15.6.2006
3, 5, 29, 30
3 - Parfumérie, voňavky, vonné oleje, kozmetika,
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
opaľovacie mlieka, oleje, olejové kúpele, sprchovacie gély, vody po holení, kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie rúk a vlasov,
vlasové vody, šampóny, kondicionéry, tužidlá na
vlasy, pomády na vlasy, peny na vlasy, vlasové
gély, vlasové oleje, vlasové emulzie, vlasové koloidné roztoky, vlasové tekuté suspenzie, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne
a regeneračné krémy, masážne a regeneračné
emulzie, masážne a regeneračné gély, prípravky
ústnej hygieny, ústne vody, zubné pasty, zubné
gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Prípravky a prostriedky liečebnej a profylaktickej kozmetiky na ošetrovanie pokožky a vlasov, najmä vo forme tabliet, dražé, kapsúl, mastí,
krémov, gélov, olejov, pien, tekutých suspenzií,
emulzií alebo koloidných roztokov, vodičiek, zásypov a práškových zmesí, roztokov, medicinálnych čajových zmesí, vitamínových prípravkov
a pod., farmaceutické a veterinárske výrobky, potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnok výživy, bylinné doplnky, diétne
doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky stravy,
všetko na liečené účely, vitamínové doplnky, minerálne doplnky, vitamínové a minerálne doplnky, hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá a batoľatá, diabetické prípravky
na liečebné účely, diétne potraviny upravené na
lekárske účely, výživové doplnky na lekárske
účely.
29 - Výživové doplnky (nie na lekárske účely),
doplnky stravy, diétne doplnky, diétne doplnky
stravy, potraviny živočíšneho pôvodu, mäso, ry-

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
by, hydina a zverina, mäsové výťažky, ovocie
a zelenina konzervovaná, sušená a zaváraná, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy, výživové doplnky a potraviny na zvláštnu výživu
obsahujúce látky rastlinného pôvodu.
(540)

(540) Elastrin
(731) Simply You, s. r. o., Skřivánčí pole 918, 749 01
Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(731) Simply You, s. r. o., Skřivánčí pole 918, 749 01
Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;

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

5712-2006
15.6.2006
3, 5, 29, 30
3 - Parfumérie, voňavky, vonné oleje, kozmetika,
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
opaľovacie mlieka, oleje, olejové kúpele, sprchovacie gély, vody po holení, kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie rúk a vlasov,
vlasové vody, šampóny, kondicionéry, tužidlá na
vlasy, pomády na vlasy, peny na vlasy, vlasové
gély, vlasové oleje, vlasové emulzie, vlasové koloidné roztoky, vlasové tekuté suspenzie, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne
a regeneračné krémy, masážne a regeneračné
emulzie, masážne a regeneračné gély, prípravky
ústnej hygieny, ústne vody, zubné pasty, zubné
gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Prípravky a prostriedky liečebnej a profylaktickej kozmetiky na ošetrovanie pokožky a vlasov, najmä vo forme tabliet, dražé, kapsúl, mastí,
krémov, gélov, olejov, pien, tekutých suspenzií,
emulzií alebo koloidných roztokov, vodičiek, zásypov a práškových zmesí, roztokov, medicinálnych čajových zmesí, vitamínových prípravkov
a pod., farmaceutické a veterinárske výrobky, potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnok výživy, bylinné doplnky, diétne
doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky stravy,
všetko na liečené účely, vitamínové doplnky, minerálne doplnky, vitamínové a minerálne doplnky, hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá a batoľatá, diabetické prípravky
na liečebné účely, diétne potraviny upravené na
lekárske účely, výživové doplnky na lekárske
účely.
29 - Výživové doplnky (nie na lekárske účely),
doplnky stravy, diétne doplnky, diétne doplnky
stravy, potraviny živočíšneho pôvodu, mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, ovocie
a zelenina konzervovaná, sušená a zaváraná, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy, výživové doplnky a potraviny na zvláštnu výživu
obsahujúce látky rastlinného pôvodu.
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5713-2006
15.6.2006
3, 5, 29, 30
3 - Parfumérie, voňavky, vonné oleje, kozmetika,
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlieka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
opaľovacie mlieka, oleje, olejové kúpele, sprchovacie gély, vody po holení, kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie rúk a vlasov,
vlasové vody, šampóny, kondicionéry, tužidlá na
vlasy, pomády na vlasy, peny na vlasy, vlasové
gély, vlasové oleje, vlasové emulzie, vlasové koloidné roztoky, vlasové tekuté suspenzie, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne a
regeneračné krémy, masážne a regeneračné
emulzie, masážne a regeneračné gély, prípravky
ústnej hygieny, ústne vody, zubné pasty, zubné
gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Prípravky a prostriedky liečebnej a profylaktickej kozmetiky na ošetrovanie pokožky a vlasov, najmä vo forme tabliet, dražé, kapsúl, mastí,
krémov, gélov, olejov, pien, tekutých suspenzií,
emulzií alebo koloidných roztokov, vodičiek, zásypov a práškových zmesí, roztokov, medicinálnych čajových zmesí, vitamínových prípravkov
a pod., farmaceutické a veterinárske výrobky, potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnok výživy, bylinné doplnky, diétne
doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky stravy,
všetko na liečené účely, vitamínové doplnky, minerálne doplnky, vitamínové a minerálne doplnky, hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá a batoľatá, diabetické prípravky
na liečebné účely, diétne potraviny upravené na
lekárske účely, výživové doplnky na lekárske
účely.
29 - Výživové doplnky (nie na lekárske účely),
doplnky stravy, diétne doplnky, diétne doplnky
stravy, potraviny živočíšneho pôvodu, mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, ovocie
a zelenina konzervovaná, sušená a zaváraná, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy, výživové doplnky a potraviny na zvláštnu výživu
obsahujúce látky rastlinného pôvodu.

(540) Elasti -Q Plus
(731) Simply You, s. r. o., Skřivánčí pole 918, 749 01
Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;

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

5714-2006
15.6.2006
3, 5, 29, 30
3 - Parfumérie, voňavky, vonné oleje, kozmetika,
prípravky na ošetrovanie pokožky, krémy, mlie-
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ka, gély, emulzie, vody a dezodoranty na osobnú
potrebu, toaletné prípravky, opaľovacie krémy,
opaľovacie mlieka, oleje, olejové kúpele, sprchovacie gély, vody po holení, kozmetické prípravky, telové šampóny, prípravky na ošetrovanie a regeneráciu vlasov a vlasovej pokožky, prípravky na umývanie a ošetrovanie rúk a vlasov,
vlasové vody, šampóny, kondicionéry, tužidlá na
vlasy, pomády na vlasy, peny na vlasy, vlasové
gély, vlasové oleje, vlasové emulzie, vlasové koloidné roztoky, vlasové tekuté suspenzie, masážne prípravky, regeneračné prípravky, masážne
a regeneračné krémy, masážne a regeneračné
emulzie, masážne a regeneračné gély, prípravky
ústnej hygieny, ústne vody, zubné pasty, zubné
gély, mydlá, hygienické toaletné prípravky.
5 - Prípravky a prostriedky liečebnej a profylaktickej kozmetiky na ošetrovanie pokožky a vlasov, najmä vo forme tabliet, dražé, kapsúl, mastí,
krémov, gélov, olejov, pien, tekutých suspenzií,
emulzií alebo koloidných roztokov, vodičiek, zásypov a práškových zmesí, roztokov, medicinálnych čajových zmesí, vitamínových prípravkov
a pod., farmaceutické a veterinárske výrobky, potraviny na zvláštnu výživu na lekárske účely, liečivá, doplnok výživy, bylinné doplnky, diétne
doplnky, diétne doplnky stravy, doplnky stravy,
všetko na liečené účely, vitamínové doplnky, minerálne doplnky, vitamínové a minerálne doplnky, hygienické výrobky na liečebné účely, potraviny pre dojčatá a batoľatá, diabetické prípravky
na liečebné účely, diétne potraviny upravené na
lekárske účely, výživové doplnky na lekárske
účely.

počítačové programy, počítačový softvér, disky,
pásky a drôty, pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, čisté a už nahrané magnetické karty,
počítačový softvér z internetu, elektronické publikácie (ktoré možno načítať) poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu, počítačový softvér a telekomunikačné zariadenia (vrátane modemov) umožňujúce pripojenie na databázy a internet, počítačový softvér umožňujúci
vyhľadávanie údajov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať) poskytovanej z počítačovej databázy
alebo internetu, digitálna hudba (ktorú možno
načítať) poskytovaná z internetových webových
stránok vo formáte MP3, zariadenia na prehrávanie hudby z internetu, MP3 prehrávače, satelitné
vysielače a prijímače, elektrické drôty a káble,
odporové káble, elektródy, pagingové prístroje,
rádiové pagingové prístroje a rádiotelefónne zariadenia a nástroje, telefóny, mobilné telefóny
a telefónne príručné zariadenia, príslušenstvo k telefónom a príručným telefónnym zariadeniam,
adaptéry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjačky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi,
stolové alebo do auta zabudovateľné jednotky
obsahujúce reproduktory umožňujúce používanie
príručných telefónnych zariadení bez použitia
rúk, držiaky príručných telefónov zabudovateľné
do auta, tašky a kufríky špeciálne upravené na
držanie alebo prenášanie prenosných telefónov
a telefónneho vybavenia a príslušenstva, osobné
výpočtové organizéry, antény, batérie, mikroprocesory, klávesnice, modemy, globálne elektronické systémy určujúce polohu, elektronické navigačné a polohu určujúce zariadenia a nástroje,

29 - Výživové doplnky (nie na lekárske účely),
doplnky stravy, diétne doplnky, diétne doplnky
stravy, potraviny živočíšneho pôvodu, mäso, ryby, hydina a zverina, mäsové výťažky, ovocie
a zelenina konzervovaná, sušená a zaváraná, želé, džemy, vajcia, mlieko a mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky.
30 - Potravinové doplnky a doplnky stravy, výživové doplnky a potraviny na zvláštnu výživu
obsahujúce látky rastlinného pôvodu.

zariadenia a nástroje na monitoring (iný ako monitoring typu in vivo), rádiozariadenia a nástroje,
elektrické ovládanie, testovacie (iné ako testovanie typu in vivo), signalizačné, kontrolné (dohliadacie) a učebné zariadenia a nástroje, optické
a elektro-optické zariadenia a nástroje, videofilmy, elektrické a elektronické zariadenia a periférne vybavenie určené alebo prispôsobené na
používanie s počítačmi, audiovizuálne zariadenia, vybavenie a nástroje na elektronické hry,
časti a súčasti na všetky spomenuté tovary.
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené
z týchto materiálov neobsiahnuté v iných triedach, tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky na obrazy, knihy, časopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie potreby, kancelársky tovar, kancelárske položky, kancelárske náčinie,
kancelárske položky na uchovávanie neobsiahnuté v iných triedach, škatule na stôl, materiály na
kreslenie a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre a knihy na osobné záznamy, záložky,
kalendáre, plagáty, plánovače, materiál na modelovanie neobsiahnutý v iných triedach, materiály
na vzdelávanie a vyučovanie, prenosné tašky z
papiera,
kartónu
a
plastu
obsiahnuté
v triede 16.
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný
manažment, obchodná administrácia, organizácia
a manažment obchodných motivácií a schém lojálnosti, obchodné informačné služby, spracovanie administratívy a organizovanie poštových objednávacích služieb, zabezpečovanie obchodných
uvádzaní,
služby
obchodného
výskumu

(540)

(731) Simply You, s. r. o., Skřivánčí pole 918, 749 01
Vítkov, CZ;
(740) Michalková Marta, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5719-2006
15.6.2006
9, 16, 35, 37, 38, 42
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektrické a elektronické zariadenia a nástroje na
spracovanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos,
vyberanie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, televízne zariadenia a nástroje, hologramy,
počítače, periférne vybavenie počítačov, programované elektronické obvody na prenos údajov,
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a prieskumu, služby obchodných prognóz, poskytovanie obchodných, úradníckych a sekretárskych služieb, výstrižkové a informačné služby
týkajúce sa správ a aktuálnych záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie a vedenie výstav
na obchodné účely, maloobchodný predaj telekomunikačných a komunikačných prístrojov, nástrojov a systémov, elektrických prístrojov a nástrojov, počítačového hardvéru a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, aukcie cez internet,
obchodné administratívne služby na spracovanie
odbytu na internete, reklamné služby na podporu
elektronického obchodu, poskytovanie informácií
a poradenstva pri dodávaní a propagovaní komodít a výber a zobrazovanie tovarov, poskytovanie
informácií a poradenstva perspektívnym kupujúcim komodít a tovarov, zhromažďovanie rozličných tovarov v prospech iných (okrem ich prepravy), umožňovanie pohodlného prehliadania zákazníkom a nákup týchto tovarov, všetko uvedené poskytované on-line z počítačovej databázy
alebo cez internet, alebo poskytované inými prostriedkami, kompilácia a prepis údajov, kompilácia a reklama na použitie vo forme webových
stránok na internete, kompilácia adresárov na
publikovanie na internete, poskytovanie priestoru
na webových stránkach na reklamu tovarov
a služieb, služby databáz a spracúvania údajov,
služby telefonického odpovedania a spracúvania
odkazov, služby manažmentu údajov a elektronickej inventarizácie.
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných
telefónov a telefónnych príručných zariadení, zariadení na paging, zariadení na rádiopaging, rádiotelefónnych zariadení, počítačových a osobných organizérov, počítačového hardvéru, satelitných vysielačov a prijímačov, informačné, poradenské a konzultačné služby súvisiace so všetkým uvedeným poskytované on-line z počítačovej databázy alebo internetu, alebo poskytované
inými prostriedkami, informačné a poradenské
služby súvisiace s domovou výstavbou, údržbou
a opravami, všetky poskytované prostredníctvom
telefónneho spojenia, informačné a poradenské
služby súvisiace s údržbou automobilov a opravami, všetko poskytované prostredníctvom telekomunikačného spojenia, informačné služby súvisiace s opravami a inštaláciami poskytované
on-line z počítačovej databázy alebo internetu.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické,
faxové a telefaxové služby, služby zberu a prenosu správ, rádiové pagingové služby a služby elektronickej pošty, prenos a príjem údajov
a informácií, služby doručovania elektronických
správ, on-line informačné služby súvisiace s telekomunikáciami, služby výmeny údajov, prenos
údajov telekomunikáciami, služby satelitnej komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádiových
a televíznych programov, služby videotextu, teletextu a prehliadania údajov, služby videospráv,
služby videokonferencií, služby videotelefónu,
telekomunikácia informácie (vrátane webových
stránok), počítačové programy a iné údaje, poskytovanie užívateľského prístupu na internet,
poskytovanie telekomunikačného spojenia na internet a databázy, elektronické konferencie, diskus-
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né skupiny a diskusné miestnosti, poskytovanie
prístupu na webové stránky s digitálnou hudbou
na internete, poskytovanie prístupu na MP3 webové stránky na internete, doručovanie digitálnej
hudby telekomunikáciami, prevádzka vyhľadávacích strojov, služby telekomunikačného prístupu, prenos správ a obrazov pomocou výpočtovej
techniky, komunikácia cez počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos správ a informácií
o súčasnom dianí, prenájom, lízing a podnájom
zariadení, nástrojov, prostriedkov alebo komponentov na použitie pri poskytovaní spomenutých
služieb, poradenské, informačné a konzultačné
služby súvisiace s uvedeným.
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a návrh
počítačového softvéru a programov, služby programovania pre výpočtovú techniku, príprava
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítačmi a zariadeniami počítačových sietí, on-line počítačové služby, programovanie on-line, poskytovanie prístupu na elektronické on-line siete na
získavanie informácií, prenájom výpočtovej techniky, návrh, nákres a sprostredkovateľské písanie, všetko na kompiláciu webových stránok na
internete, tvorba a údržba webových stránok,
hosťovanie na webových stránkach iných, inštalácia a údržba počítačového softvéru, prenájom
prístupu na počítačovú databázu, kompilácia,
tvorenie a údržba registra doménových názvov,
poskytovanie informácií a poradenských služieb
on-line z počítačovej databázy alebo cez internet,
predpoveď počasia, služby návrhu interiérov,
informačné a poradenské služby súvisiace so
všetkými uvedenými službami.
(540) SmartCall 33
(731) T-Mobile Slovensko, a. s., Vajnorská 100/A, 831 03
Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5720-2006
15.6.2006
9, 16, 35, 37, 38, 42
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektrické a elektronické zariadenia a nástroje na spracovanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos, vyberanie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje
na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu
zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, televízne zariadenia a nástroje, hologramy, počítače,
periférne vybavenie počítačov, programované
elektronické obvody na prenos údajov, počítačové programy, počítačový softvér, disky, pásky
a drôty, pričom všetky sú magnetické nosiče
údajov, čisté a už nahrané magnetické karty, počítačový softvér z internetu, elektronické publikácie (ktoré možno načítať) poskytované on-line
z počítačových databáz alebo internetu, počítačový softvér a telekomunikačné zariadenia (vrátane modemov) umožňujúce pripojenie na databázy a internet, počítačový softvér umožňujúci
vyhľadávanie údajov, digitálnej hudby (ktorú
možno načítať) poskytovanej z počítačovej databázy alebo internetu, digitálna hudba (ktorú mož-
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no načítať) poskytovaná z internetových webových stránok vo formáte MP3, zariadenia na prehrávanie hudby z internetu, MP3 prehrávače, satelitné vysielače a prijímače, elektrické drôty
a káble, odporové káble, elektródy, pagingové
prístroje, rádiové pagingové prístroje a rádiotelefónne zariadenia a nástroje, telefóny, mobilné telefóny a telefónne príručné zariadenia, príslušenstvo k telefónom a príručným telefónnym zariadeniam, adaptéry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjačky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi, stolové alebo do auta zabudovateľné
jednotky obsahujúce reproduktory umožňujúce
používanie príručných telefónnych zariadení bez
použitia rúk, držiaky príručných telefónov zabudovateľné do auta, tašky a kufríky špeciálne upravené na držanie alebo prenášanie prenosných telefónov a telefónneho vybavenia a príslušenstva,
osobné výpočtové organizéry, antény, batérie,
mikroprocesory, klávesnice, modemy, globálne
elektronické systémy určujúce polohu, elektronické navigačné a polohu určujúce zariadenia
a nástroje, zariadenia a nástroje na monitoring
(iný ako monitoring typu in vivo), rádiozariadenia a nástroje, elektrické ovládanie, testovacie
(iné ako testovanie typu in vivo), signalizačné,
kontrolné (dohliadacie) a učebné zariadenia a nástroje, optické a elektro-optické zariadenia a nástroje, videofilmy, elektrické a elektronické zariadenia a periférne vybavenie určené alebo prispôsobené na používanie s počítačmi, audiovizuálne zariadenia, vybavenie a nástroje na elektronické hry, časti a súčasti na všetky spomenuté
tovary.
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené
z týchto materiálov neobsiahnuté v iných triedach, tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky na obrazy, knihy, časopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie potreby, kancelársky tovar,
kancelárske položky, kancelárske náčinie, kancelárske položky na uchovávanie neobsiahnuté
v iných triedach, škatule na stôl, materiály na
kreslenie a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre a knihy na osobné záznamy, záložky,
kalendáre, plagáty, plánovače, materiál na modelovanie neobsiahnutý v iných triedach, materiály
na vzdelávanie a vyučovanie, prenosné tašky z
papiera, kartónu a plastu obsiahnuté v triede 16.
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný
manažment, obchodná administrácia, organizácia
a manažment obchodných motivácií a schém lojálnosti, obchodné informačné služby, spracovanie administratívy a organizovanie poštových objednávacích služieb, zabezpečovanie obchodných
uvádzaní,
služby
obchodného
výskumu
a prieskumu, služby obchodných prognóz, poskytovanie obchodných, úradníckych a sekretárskych služieb, výstrižkové a informačné služby
týkajúce sa správ a aktuálnych záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie a vedenie výstav
na obchodné účely, maloobchodný predaj telekomunikačných a komunikačných prístrojov, nástrojov a systémov, elektrických prístrojov a nástrojov, počítačového hardvéru a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, aukcie cez internet,
obchodné administratívne služby na spracovanie
odbytu na internete, reklamné služby na podporu
elektronického obchodu, poskytovanie informácií
a poradenstva pri dodávaní a propagovaní komo-

dít a výber a zobrazovanie tovarov, poskytovanie
informácií a poradenstva perspektívnym kupujúcim komodít a tovarov, zhromažďovanie rozličných tovarov v prospech iných (okrem ich prepravy), umožňovanie pohodlného prehliadania
zákazníkom a nákup týchto tovarov, všetko uvedené poskytované on-line z počítačovej databázy
alebo cez internet, alebo poskytované inými prostriedkami, kompilácia a prepis údajov, kompilácia a reklama na použitie vo forme webových
stránok na internete, kompilácia adresárov na
publikovanie na internete, poskytovanie priestoru
na webových stránkach na reklamu tovarov
a služieb, služby databáz a spracúvania údajov,
služby telefonického odpovedania a spracúvania
odkazov, služby manažmentu údajov a elektronickej inventarizácie.
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných
telefónov a telefónnych príručných zariadení, zariadení na paging, zariadení na rádiopaging, rádiotelefónnych zariadení, počítačových a osobných organizérov, počítačového hardvéru, satelitných vysielačov a prijímačov, informačné, poradenské a konzultačné služby súvisiace so všetkým uvedeným poskytované on-line z počítačovej databázy alebo internetu, alebo poskytované
inými prostriedkami, informačné a poradenské
služby súvisiace s domovou výstavbou, údržbou
a opravami, všetky poskytované prostredníctvom
telefónneho spojenia, informačné a poradenské

služby súvisiace s údržbou automobilov a opravami, všetko poskytované prostredníctvom telekomunikačného spojenia, informačné služby súvisiace s opravami a inštaláciami poskytované
on-line z počítačovej databázy alebo internetu.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické, faxové a telefaxové služby, služby zberu
a prenosu správ, rádiové pagingové služby
a služby elektronickej pošty, prenos a príjem
údajov a informácií, služby doručovania elektronických správ, on-line informačné služby súvisiace s telekomunikáciami, služby výmeny údajov, prenos údajov telekomunikáciami, služby satelitnej komunikácie, spravodajstvo alebo prenos
rádiových a televíznych programov, služby videotextu, teletextu a prehliadania údajov, služby
videospráv, služby videokonferencií, služby videotelefónu, telekomunikácia informácie (vrátane webových stránok), počítačové programy
a iné údaje, poskytovanie užívateľského prístupu
na internet, poskytovanie telekomunikačného
spojenia na internet a databázy, elektronické konferencie, diskusné skupiny a diskusné miestnosti,
poskytovanie prístupu na webové stránky s digitálnou hudbou na internete, poskytovanie prístupu na MP3 webové stránky na internete, doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami, prevádzka vyhľadávacích strojov, služby telekomunikačného prístupu, prenos správ a obrazov pomocou výpočtovej techniky, komunikácia cez
počítač, služby spravodajskej agentúry, prenos
správ a informácií o súčasnom dianí, prenájom,
lízing a podnájom zariadení, nástrojov, prostriedkov alebo komponentov na použitie pri poskytovaní spomenutých služieb, poradenské, infor-
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mačné a konzultačné služby súvisiace s uvedeným.
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a návrh
počítačového softvéru a programov, služby programovania pre výpočtovú techniku, príprava
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítačmi a zariadeniami počítačových sietí, on-line počítačové služby, programovanie on-line, poskytovanie prístupu na elektronické on-line siete na
získavanie informácií, prenájom výpočtovej techniky, návrh, nákres a sprostredkovateľské písanie, všetko na kompiláciu webových stránok na
internete, tvorba a údržba webových stránok,
hosťovanie na webových stránkach iných, inštalácia a údržba počítačového softvéru, prenájom
prístupu na počítačovú databázu, kompilácia,
tvorenie a údržba registra doménových názvov,
poskytovanie informácií a poradenských služieb
on-line z počítačovej databázy alebo cez internet,
predpoveď počasia, služby návrhu interiérov,
informačné a poradenské služby súvisiace so
všetkými uvedenými službami.
(540) WorldCall 33
(731) T-Mobile Slovensko, a. s., Vajnorská 100/A, 831 03
Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5721-2006
15.6.2006
9, 16, 35, 37, 38, 42
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné zariadenia a nástroje, komunikačné
a telekomunikačné zariadenia a nástroje, elektrické a elektronické zariadenia a nástroje na
spracovanie, prihlasovanie, uchovávanie, prenos,
vyberanie alebo príjem údajov, zariadenia a nástroje na zaznamenávanie, prenos alebo reprodukciu zvuku, obrazov alebo kódovaných údajov, televízne zariadenia a nástroje, hologramy,
počítače, periférne vybavenie počítačov, programované elektronické obvody na prenos údajov,
počítačové programy, počítačový softvér, disky,
pásky a drôty, pričom všetky sú magnetické nosiče údajov, čisté a už nahrané magnetické karty,
počítačový softvér z internetu, elektronické publikácie (ktoré možno načítať) poskytované on-line z počítačových databáz alebo internetu, počítačový softvér a telekomunikačné zariadenia (vrátane modemov) umožňujúce pripojenie na databázy a internet, počítačový softvér umožňujúci
vyhľadávanie údajov, digitálnej hudby (ktorú možno načítať) poskytovanej z počítačovej databázy
alebo internetu, digitálna hudba (ktorú možno
načítať) poskytovaná z internetových webových
stránok vo formáte MP3, zariadenia na prehrávanie hudby z internetu, MP3 prehrávače, satelitné
vysielače a prijímače, elektrické drôty a káble,
odporové káble, elektródy, pagingové prístroje,
rádiové pagingové prístroje a rádiotelefónne zariadenia a nástroje, telefóny, mobilné telefóny
a telefónne príručné zariadenia, príslušenstvo k telefónom a príručným telefónnym zariadeniam,
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adaptéry, ktoré možno používať s telefónmi, nabíjačky batérií, ktoré sa používajú s telefónmi,
stolové alebo do auta zabudovateľné jednotky
obsahujúce reproduktory umožňujúce používanie
príručných telefónnych zariadení bez použitia
rúk, držiaky príručných telefónov zabudovateľné
do auta, tašky a kufríky špeciálne upravené na
držanie alebo prenášanie prenosných telefónov
a telefónneho vybavenia a príslušenstva, osobné
výpočtové organizéry, antény, batérie, mikroprocesory, klávesnice, modemy, globálne elektronické systémy určujúce polohu, elektronické navigačné a polohu určujúce zariadenia a nástroje,
zariadenia a nástroje na monitoring (iný ako monitoring typu in vivo), rádiozariadenia a nástroje,
elektrické ovládanie, testovacie (iné ako testovanie typu in vivo), signalizačné, kontrolné (dohliadacie) a učebné zariadenia a nástroje, optické
a elektro-optické zariadenia a nástroje, videofilmy, elektrické a elektronické zariadenia a periférne vybavenie určené alebo prispôsobené na
používanie s počítačmi, audiovizuálne zariadenia, vybavenie a nástroje na elektronické hry,
časti a súčasti na všetky spomenuté tovary.
16 - Papier, kartón, lepenka a tovary vyrobené
z týchto materiálov neobsiahnuté v iných triedach, tlačené materiály, fotografie, obrázky, rámčeky na obrazy, knihy, časopisy, periodiká, tlačené publikácie, písacie potreby, kancelársky tovar,
kancelárske položky, kancelárske náčinie, kancelárske položky na uchovávanie neobsiahnuté
v iných triedach, škatule na stôl, materiály na
kreslenie a maľovanie, poznámkové bloky, adresáre, diáre a knihy na osobné záznamy, záložky,
kalendáre, plagáty, plánovače, materiál na modelovanie neobsiahnutý v iných triedach, materiály
na vzdelávanie a vyučovanie, prenosné tašky
z papiera, kartónu a plastu obsiahnuté v triede 16.
35 - Reklama, obchodná propagácia, obchodný manažment, obchodná administrácia, organizácia
a manažment obchodných motivácií a schém lojálnosti, obchodné informačné služby, spracovanie administratívy a organizovanie poštových objednávacích služieb, zabezpečovanie obchodných
uvádzaní,
služby
obchodného
výskumu
a prieskumu, služby obchodných prognóz, poskytovanie obchodných, úradníckych a sekretárskych služieb, výstrižkové a informačné služby
týkajúce sa správ a aktuálnych záležitostí a informačné služby, zabezpečovanie a vedenie výstav
na obchodné účely, maloobchodný predaj telekomunikačných a komunikačných prístrojov, nástrojov a systémov, elektrických prístrojov a nástrojov, počítačového hardvéru a softvéru a príslušenstva k týmto veciam, aukcie cez internet,
obchodné administratívne služby na spracovanie
odbytu na internete, reklamné služby na podporu
elektronického obchodu, poskytovanie informácií
a poradenstva pri dodávaní a propagovaní komodít a výber a zobrazovanie tovarov, poskytovanie
informácií a poradenstva perspektívnym kupujúcim komodít a tovarov, zhromažďovanie rozličných tovarov v prospech iných (okrem ich prepravy), umožňovanie pohodlného prehliadania
zákazníkom a nákup týchto tovarov, všetko uvedené poskytované on-line z počítačovej databázy
alebo cez internet, alebo poskytované inými prostriedkami, kompilácia a prepis údajov, kompilá-
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cia a reklama na použitie vo forme webových
stránok na internete, kompilácia adresárov na
publikovanie na internete, poskytovanie priestoru
na webových stránkach na reklamu tovarov
a služieb, služby databáz a spracúvania údajov,
služby telefonického odpovedania a spracúvania
odkazov, služby manažmentu údajov a elektronickej inventarizácie.
37 - Inštalácia, údržba a oprava telekomunikačných zariadení a systémov, telefónov, mobilných
telefónov a telefónnych príručných zariadení, zariadení na paging, zariadení na rádiopaging, rádiotelefónnych zariadení, počítačových a osobných organizérov, počítačového hardvéru, satelitných vysielačov a prijímačov, informačné, poradenské a konzultačné služby súvisiace so všetkým uvedeným poskytované on-line z počítačovej databázy alebo internetu, alebo poskytované
inými prostriedkami, informačné a poradenské
služby súvisiace s domovou výstavbou, údržbou
a opravami, všetky poskytované prostredníctvom
telefónneho spojenia, informačné a poradenské
služby súvisiace s údržbou automobilov a opravami, všetko poskytované prostredníctvom telekomunikačného spojenia, informačné služby súvisiace s opravami a inštaláciami poskytované
on-line z počítačovej databázy alebo internetu.
38 - Telekomunikačné, komunikačné, telefonické,
faxové a telefaxové služby, služby zberu a prenosu správ, rádiové pagingové služby a služby elektronickej pošty, prenos a príjem údajov a informácií, služby doručovania elektronických správ,
on-line informačné služby súvisiace s telekomunikáciami, služby výmeny údajov, prenos údajov
telekomunikáciami, služby satelitnej komunikácie, spravodajstvo alebo prenos rádiových a televíznych programov, služby videotextu, teletextu
a prehliadania údajov, služby videospráv, služby
videokonferencií, služby videotelefónu, telekomunikácia informácie (vrátane webových stránok),
počítačové programy a iné údaje, poskytovanie
užívateľského prístupu na internet, poskytovanie
telekomunikačného spojenia na internet a databázy, elektronické konferencie, diskusné skupiny
a diskusné miestnosti, poskytovanie prístupu na
webové stránky s digitálnou hudbou na internete,
poskytovanie prístupu na MP3 webové stránky
na internete, doručovanie digitálnej hudby telekomunikáciami, prevádzka vyhľadávacích strojov, služby telekomunikačného prístupu, prenos
správ a obrazov pomocou výpočtovej techniky,
komunikácia cez počítač, služby spravodajskej
agentúry, prenos správ a informácií o súčasnom
dianí, prenájom, lízing a podnájom zariadení, nástrojov, prostriedkov alebo komponentov na použitie pri poskytovaní spomenutých služieb, poradenské, informačné a konzultačné služby súvisiace s uvedeným.
42 - Počítačové služby, údržba, aktualizácia a návrh
počítačového softvéru a programov, služby programovania pre výpočtovú techniku, príprava
a poskytovanie informácií v súvislosti s počítačmi a zariadeniami počítačových sietí, on-line počítačové služby, programovanie on-line, poskytovanie prístupu na elektronické on-line siete na
získavanie informácií, prenájom výpočtovej techniky, návrh, nákres a sprostredkovateľské písanie, všetko na kompiláciu webových stránok na

internete, tvorba a údržba webových stránok, hosťovanie na webových stránkach iných, inštalácia
a údržba počítačového softvéru, prenájom prístupu na počítačovú databázu, kompilácia, tvorenie
a údržba registra doménových názvov, poskytovanie informácií a poradenských služieb on-line
z počítačovej databázy alebo cez internet, predpoveď počasia, služby návrhu interiérov, informačné a poradenské služby súvisiace so všetkými uvedenými službami.
(540) Svetové hovory 33
(731) T-Mobile Slovensko, a. s., Vajnorská 100/A, 831 03
Bratislava, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5727-2006
16.6.2006
35
35 - Maloobchodná a veľkoobchodná činnosť s tovarom prostredníctvom počítačovej komunikačnej siete (internetový obchodný dom), reklamná
a propagačná činnosť, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a reklamy.

(540)

(731) 4MA.MEDIA, s. r. o., Sládkovičova 4, 811 06
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5747-2006
21.6.2006
16, 35, 36, 41
16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy,
prospekty, brožúry, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, katalógy, príručky, ročenky, knihárske výrobky, propagačné materiály patriace
do tejto triedy; predmety z papiera a plastových
hmôt patriace do tejto triedy.
35 - Organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, workshopov, kempov,
dobročinných večierkov, aukčných večerov; propagácia humanitárnych, ekologických, sociálnych,
kultúrnych a športových činností; marketingové
štúdie; obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodný alebo podnikateľský prieskum;
prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; reklamná činnosť; rozširovanie reklamných materiálov;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov; uverejňovanie reklamných textov; vzťahy s verejnosťou, prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím.
36 - Zhromažďovanie finančných prostriedkov
a finančné zabezpečovanie aktivít zameraných na
vzdelávanie, dobročinné, humanitárne, ekologické a sociálne účely, na podporu kultúry, detí,
mládeže a športu, organizovanie verejných zbierok; organizovanie dobročinných zbierok.
41 - Organizovanie benefičných podujatí a koncertov; organizovanie dobročinných večerov, organizovanie osvetových podujatí a kampaní; organizovanie a vedenie konferencií, kongresov, seminárov, sympózií; organizovanie kultúrnych ale-
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bo vzdelávacích výstav; organizovanie lotérií;
organizovanie plesov; organizovanie predstavení;
organizovanie súťaží; organizovanie a plánovanie večierkov.

nápojové a jedálne lístky, svadobné a promočné
oznámenia; reklamné tlačoviny; nesvetelné reklamné tabule z papiera, kartónu a lepenky; nesvetelné označenia z papiera, kartónu a lepenky.
35 - Reklamná a propagačná činnosť; inzertná činnosť; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie reklamy a inzercie; zber a poskytovanie informácií v oblasti reklamy a propagácie;
vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov; komerčné a reklamné poradenstvo; komerčný prieskum; prieskum v oblasti reklamy; organizovanie súťaží na účely komerčné a propagačné; organizovanie výstav na komerčné a propagačné účely; zbieranie a zoraďovanie údajov do
počítačových databáz; vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch pre zákazníkov.
40 - Služby fotoateliérov; vyvolávanie fotografických filmov; fototlač; tlač, tlačenie, tlačenie
vzorov; sérigrafia, sieťotlač; ofsetová tlač; litografická tlač; laminovanie.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania; vydávanie on-line kníh a časopisov v elektronickej forme; služby v oblasti zábavy a kultúry; poskytovanie informácií o možnostiach rozptýlenia a zábavy; organizovanie a vedenie súťaží, výstav, spoločenských a športových podujatí
na zábavné a kultúrne účely; tvorba videofilmov;

(540) KLUB FIREMNÝCH DARCOV
(731) Fórum donorov, Baštová 5, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5761-2006
23.6.2006
16, 35, 41
16 - Tlačoviny, ako knihy, časopisy, noviny, zborníky, konferenčné materiály, reklamné tlačoviny,
letáky, reklamné a propagačné predmety, ako fotografie, plagáty, kalendáre, samolepky, obtlačky, papierové tašky, plastové tašky, umelecké
alebo ozdobné predmety z papiera alebo plastických hmôt patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
všetkých druhov, výstavy komerčné a reklamné.
41 - Nakladateľská činnosť pri vydávaní periodických a neperiodických tlačovín obsiahnutých
v triede 16, usporadúvanie školiacich a vzdelávacích programov, usporadúvanie koncertov, kongresov, konferencií a sympózií, usporadúvanie výstav kultúrnych, umeleckých na vzdelávacie účely.

(540)

(731) Kontová Helena, Korunní 127, 130 00 Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

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

strihanie videopások; nahrávanie na videopásky;
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb uvedených v triede 41, fotografovanie.
42 - Grafický dizajn; navrhovanie obalov, obalový dizajn; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; počítačové programovanie; tvorba a výroba počítačových softvérov; poskytovanie softvérov; inštalácia, aktualizovanie a zhotovovanie kópií počítačových programov; servis počítačových programov; prevod
a konverzia počítačových programov a údajov;
prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá; vytváranie
a udržiavanie počítačových stránok (webových
stránok) pre zákazníkov; hosťovanie na počítačových stránkach (webových stránkach); poradenské a konzultačné služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; prieskum v oblasti využitia počítačov; prenájom počítačov a počítačového softvéru.

5762-2006
23.6.2006
16, 35, 41
16 - Tlačoviny, ako knihy, časopisy, noviny, zborníky, konferenčné materiály, reklamné tlačoviny,
letáky, reklamné a propagačné predmety, ako fotografie, plagáty, kalendáre, samolepky, obtlačky, papierové tašky, plastové tašky, umelecké
alebo ozdobné predmety z papiera alebo plastických hmôt patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
všetkých druhov, výstavy komerčné a reklamné.
41 - Nakladateľská činnosť pri vydávaní periodických a neperiodických tlačovín obsiahnutých
v triede 16, usporadúvanie školiacich a vzdelávacích programov, usporadúvanie koncertov, kongresov, konferencií a sympózií, usporadúvanie výstav kultúrnych, umeleckých na vzdelávacie účely.

(540) FLASH ART
(731) Kontová Helena, Korunní 127, 130 00 Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

5764-2006
26.6.2006
9, 16, 35, 40, 41, 42
9 - Svetelné reklamy; neónové reklamy; svetelné
označenia; elektronické informačné a reklamné
tabule.
16 - Tlačoviny; periodické a neperiodické publikácie vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní;
časopisy; noviny; magazíny; katalógy; knihy; fotografie; kalendáre; plagáty; prospekty; zoznamy;
vizitky; letáky; etikety s výnimkou textilných;
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(540) BITTER
(731) BITTER, spol. s r. o., Svodín 620, 943 54 Svodín, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5806-2006
12.7.2006
14, 18, 25, 35, 42
14 - Drahé kovy a ich zliatiny, výrobky z drahých kovov; ozdoby, šperky a bižutéria; ozdobné
ihlice, ihlice do kravaty, spony na kravaty, manžetové gombíky, brošne, medailóny, prívesky,
náhrdelníky, retiazky, retiazky na hodinky, ná-
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ramky, náušnice, prstene; hodinárske výrobky,
náramkové hodinky.
18 - Koža, koženka a výrobky z kože a koženky
obsiahnuté v triede 18; batohy, plecniaky, kabelky, plážové tašky, peňaženky, mešteky na peniaze, kufríky s toaletnými potrebami, kufre, cestovné tašky, kľúčenky (kožená galantéria), kožené remene; dáždniky.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy; bielizeň, pyžamá, župany, pančuchy, ponožky, plavky, zvrchníky, bundy, kabáty, plášte, kabátiky, saká, konfekcia (odevy), kostýmy, obleky, košele, kravaty,
nohavice, pulóvre, svetre, sukne, tričká, vesty,
korzety, šály, rukavice, ozdobné vreckovky, šatky, čelenky, náprsenky, opasky, opasky na doklady a peniaze; papuče, topánky, dreváky, plážová obuv, sandále; čiapky, klobúky.
35 - Maloobchodná činnosť s tovarmi uvedenými
v triedach 14, 18 a 25; reklamná a propagačná
činnosť; aranžovanie výkladov; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky).
42 - Módny dizajn.

38 - Televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie, satelitné vysielanie, spravodajské služby,
tlačové kancelárie, informačné kancelárie.
41 - Tvorba a výroba televíznych programov,
organizovanie zábavných súťaží, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, zábava, televízna zábava, informácie o možnostiach
zábavy, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, reportérske služby, elektronická
edičná činnosť (DPT služby), služby nahrávacích
štúdií.
(540) Mojito
(731) MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) MARBO GROUP
(731) MARBO GROUP, s. r. o., Ľ. Podjavorinskej 2542/9,
917 00 Trnava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5810-2006
13.7.2006
5, 10
5 - Farmaceutické prípravky a substancie na liečbu astmatických chorôb.
10 - Zariadenie a vybavenie na inhaláciu farmaceutických prípravkov a substancií; zariadenie a vybavenie na inhaláciu farmaceutických prípravkov
a substancií na liečbu astmatických chorôb.

(540) PULMAX
(731) IVAX International B.V., Industrieweg 23, NL-3641 RK Mijdrecht, NL;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5821-2006
19.7.2006
9, 16, 35, 38, 41
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, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskmi, s programovým
vybavením počítačov, so softvérom, vydávanie
a aktualizovanie reklamných materiálov, reklama, zásielkové reklamné služby, spracovanie textov, uverejňovanie reklamných textov, vydávanie
reklamných alebo náborových textov.

5822-2006
19.7.2006
9, 16, 35, 38, 41
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, s nosičmi zvukových záznamov,
s nosičmi zvukovo-obrazových záznamov, s audiovizuálnymi záznamovými diskmi, s programovým
vybavením počítačov, 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.
41 - Tvorba a výroba televíznych programov,
organizovanie zábavných súťaží, výroba audiovizuálnych programov, výroba videofilmov, zábava, televízna zábava, informácie o možnostiach
zábavy, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, reportérske služby, elektronická
edičná činnosť (DPT služby), služby nahrávacích
štúdií.

(540) Hviezdy na ľade
(731) MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;

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

5826-2006
19.7.2006
9, 16, 35, 38, 42
9 - Počítačový softvér, softvér na vyhľadávanie
v databázach a v internetovom prostredí, rešeršný
softvér, nahrané počítačové programy, kompaktné disky, optické alebo magnetické nosiče údajov, záznamové diskety do počítačov, pevné disky (hard disky) počítačov, CD disky, DVD disky,
počítače, notebooky, počítačový hardvér, procesory, pamäte počítačov, elektronické riadiace obvody, pamäťové, mikroprocesorové alebo grafické
karty do počítačov, základné počítačové dosky,
elektrické zdroje počítačov, elektrické záložné
zdroje, periférne zariadenia k počítačom, zariadenia a prístroje na čítanie alebo zapisovanie CD
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alebo DVD diskov, modemy, monitory, počítačové myši, podložky pod myš, podpera zápästia pri
práci s počítačom, počítačové klávesnice, optické
čítače, skenery, tlačiarne k počítačom, sieťové
komponenty počítačov, koaxiálne káble, elektrické akumulátory, elektrické batérie do počítačov
a prenosných počítačov, integrované obvody, čítače čiarového kódu, diaľkové ovládače, antény,
magnetické identifikačné karty, poistky, elektrické drôty a káble, elektrické káblové spojky a svorky, elektrické konektory, káble s optickými vláknami, zariadenia na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát, optické zariadenia a prístroje, vysielacie zariadenia,
meracie prístroje, elektronické publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete, prístroje a nástroje
na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického prúdu.
16 - Periodická a neperiodická tlač a publikácie,
knihy, brožúry, časopisy, periodiká, noviny, 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,
pečiatky, písacie potreby, nálepky, kancelárske
potreby s výnimkou nábytku, papiernický tovar,
albumy, atlasy, formuláre, predmety z kartónu,
lepiace štítky, vrecia a vrecká z papiera alebo
plastických materiálov.

35 - Vyhľadávanie informácií pre zákazníkov v počítačových súboroch, zbieranie, zoraďovanie, uchovávanie údajov a informácií do počítačových databáz, analýza a dopytovanie údajov a informácií
v počítačových databázach, vedenie kartoték
v počítači, maloobchodné služby v oblasti počítačového softvéru, hardvéru a periférnych zariadení počítačov, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s počítačovým softvérom,
hardvérom a periférnymi zariadeniami počítačov,
reklamné agentúry, reklama, reklama (on-line) na
počítačovej komunikačnej sieti, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách,
rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných materiálov, vydávanie a aktualizovanie
reklamných materiálov, rozširovanie reklamných
materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), rozširovanie reklamných alebo
inzertných oznamov, elektronické rozširovanie
informačných materiálov, zostavovanie indexov
pre informácie, pre webové stránky a pre iné
zdroje informácií, uverejňovanie reklamných textov, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov z časopisov, podnikateľské alebo obchodné informácie, hospodárske, ekonomické predpovede, analýzy nákladov, obchodný prieskum,
prieskum trhu, marketingové štúdie, prieskum
verejnej mienky, sekretárske služby, prepisovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, dokladov, tlačív, letákov a prospektov, spracovanie textov, organizovanie komerčných alebo
reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, predvádzanie
tovaru, podpora predaja pre tretie osoby, zaobsta-
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rávanie predplatného pre tretie osoby, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb
prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí
a internetu.
38 - Prevádzkovanie internetového servera, prevádzkovanie internetového portálu, telekomunikačné a komunikačné služby, elektronická pošta
a posielanie správ, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových terminálov,
poskytovanie telekomunikačného pripojenia do
svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete,
prenájom modemov, prenájom zariadení na prenos informácií, prenos signálu pomocou satelitu,
prenos správ a obrazových informácií pomocou
počítača, prenos a rozširovanie informácií a údajov cez počítačové siete a internet, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí
k internetu a extranetu, elektronické komunikačné siete na organizáciu komerčných transakcií,
služby internetových providerov, informácie vo
vzťahu k uvedeným službám, príprava e-mailových a pracovných skupín ako komunikačné
služby, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných
médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových webstránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových webových stránkach, prevádzkovanie internetového vyhľadávača, vyhľadávač webových
stránok vyhľadávač, služby internetových providerov, návrh a vývoj počítačového hardvéru
a softvéru, služby informatikov, grafický dizajn,
návrh počítačových systémov, počítačové programovanie, rešerše, tvorba, dizajn a aktualizovanie softvéru, inštalácia a aktualizovanie počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, obnovovanie počítačových databáz, servis počítačových programov, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru a databánk, prevod a konverzia počítačových programov a údajov okrem fyzickej
konverzie, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá,
prieskum v oblasti využitia počítačov, služby
v oblasti registrácie webových domén, správa registračných databáz, poradenstvo v možnostiach
vyhľadávania, dopytovania, indexovania, spájania a organizovania údajov na internete, elektronických komunikačných sieťach a v elektronických databankách, počítačové služby ako poradenstvo, dizajn, testovanie, rešerše, analýzy, časové zdieľanie, technická podpora a iné technické a poradenské služby vo vzťahu k počítačom
a k vývoju počítačových programov na rozširovanie údajov, príprava softvérového rozhrania
cez sieť s umožnením špecifického zákazníckeho
prístupu na globálnu, celosvetovú počítačovo-informačnú sieť na prenos a rozširovanie informácií z oblasti spravodajstva, vedy, zdravia, rodiny, domova, spoločnosti, zábavy, športu, vzdelania, cestovania, obchodu a financií vo forme
textu, elektronických dokumentov, databánk, grafiky a audiovizuálnych informácií, poskytovanie
a sprostredkovanie uvedených služieb prostred-
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níctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

(540)

(540)

(591) červená, modrá, čierna, zelená, žltá, okrová, fialová a ich odtiene
(731) Malán Erich, Na Hlinách 39, 917 01 Trnava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

5827-2006
20.7.2006
O-434353
13.2.2006
CZ
29, 30
29 - Mlieko, syry a mliečne výrobky.
30 - Kakao, čokoláda, mliečne dezerty, zmrzliny
smotanové a mliečne.

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

(540)

5837-2006
24.7.2006
29, 30
29 - Konzervované záhradné bylinky, koncentrované vývary, zeleninové konzervy, ovocné kôry,
nakladaná a sušená zelenina, zeleninové zmesi,
kandizované ovocie, kompóty, ovocie naložené
v alkohole, prípravky v bujóne, vývary.
30 - Aromatické prípravky do potravín, chuťové
prísady, korenie, soľ na konzervovanie potravín,
zjemňujúce látky na mäso pre domácnosť, extrakty na dochucovanie potravín.

(540)

(591) žltá, biela, červená, modrá, zelená
(731) BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

5828-2006
20.7.2006
O-434350
13.2.2006
CZ
29, 30
29 - Mlieko, syry a mliečne výrobky.
30 - Kakao, čokoláda, mliečne dezerty, zmrzliny
smotanové a mliečne.

(591) biela, červená, žltá a jej odtiene
(731) Pěkný - Unimex s. r. o., Trojanova 16, 120 00 Praha, CZ;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

(540)

(591) oranžová, žltá, modrá, biela, červená, zelená
(731) BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
8 (511)
(511)

5829-2006
20.7.2006
O-434352
13.2.2006
CZ
29, 30
29 - Mlieko, syry a mliečne výrobky.
30 - Kakao, čokoláda, mliečne dezerty, zmrzliny
smotanové a mliečne.

5838-2006
25.7.2006
9, 16, 35, 38, 41
9 - Elektronické publikácie šírené pomocou počítačových a obdobných sietí, najmä elektronické
časopisy.
16 - Tlačoviny, periodické časopisy, periodické
a neperiodické publikácie vrátane príloh a mimoriadnych vydaní.
35 - Distribúcia vzoriek, zásielkové reklamné
služby, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, zabezpečovanie predplácania novín a časopisov, vydávanie a aktualizovanie reklamných
materiálov a náborových textov.
38 - Šírenie tlačovín pomocou počítačových a obdobných sietí.
41 - Vydavateľská a nakladateľská činnosť okrem
vydávania a aktualizovania reklamných materiálov a náborových textov.

(540)

(591) červená, čierna, biela
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(731) Horák Boris, PhDr., Ševčenkova 27, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

5863-2006
31.7.2006
6, 7, 11, 12, 19, 20, 28, 31, 35, 37
6 - Kovové bazény.
7 - Elektrické rotačné sekačky, akumulátorové
sekačky, benzínové bubnové sekačky, elektrické
záhradné vysávače, elektrické samohybné sekačky, elektrické kultivátory, reťazové píly, strunové
sekačky, motorové kosy, elektrické plotové nožnice, drviče záhradného odpadu, elektrické čerpadlá, elektrické tlakové umývačky, chrbtové
postrekovače ako stroje, motorové vrtáky ako
stroje, zváracie súpravy ako stroje, kompresory,
snehové frézy, pracovné poľnohospodárske nástroje na traktor (pluh, obrábač sena, kypriče,
radlice, plečky a pod.), generátory elektriny.
11 - Záhradné grily, záhradné postrekovacie zariadenia, zariadenia na zásobovanie vodou.
12 - Záhradné traktory, prídavné vozíky za traktory.
19 - Nekovové bazény.
20 - Záhradný nábytok, kompostery.
28 - Prenosné bazény (tovar na hranie).
31 - Trávové a ďatelinotrávnaté zmesi semien.
35 - Podpora predaja formou poskytovania zliav;
podnikateľské poradenstvo v oblasti predaja iným
prevádzkovateľom živností a konečným spotrebiteľom; maloobchodné služby v oblasti poľnohospodárskych strojov, záhradnej a lesnej techniky, reklama; sprostredkovanie obchodu s tovarom.
37 - Servis, opravy a údržba poľnohospodárskych
strojov, záhradnej a lesnej techniky.

(540)

(591) zelená, hnedá, sivá, modrá, žltá
(731) MOUNTFIELD SK, s. r. o., Červenej armády 1,
036 01 Martin, SK;
(740) Trusina Anton, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5864-2006
31.7.2006
32
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy; sirupy
a iné prípravky na výrobu nápojov.

(540)

(731) Maaza International Co. L.L.C., P. O. Box 6081,
Dubai, AE;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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5865-2006
31.7.2006
9, 35, 37, 41, 42
9 - Počítačový softvér, nahrané počítačové programy, kompaktné disky, optické alebo magnetické nosiče údajov, záznamové diskety do počítačov, pevné disky (harddisky) do počítačov, pružné disky, mechaniky pružných diskov, CD disky,
DVD disky, počítače, notebooky, počítačový hardvér, procesory, mikroprocesory, pamäte počítačov, pamäte do počítačových tlačiarní, elektronické riadiace obvody, pamäťové, mikroprocesorové alebo grafické karty do počítačov, zvukové
karty do počítačov, počítacie dosky, počítacie
stroje, základné počítačové dosky, matičné počítačové dosky, rozhrania počítačov, elektrické
zdroje počítačov, elektrické záložné zdroje, periférne zariadenia počítačov, zariadenia a prístroje
na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov, modemy, monitory, LCD monitory, počítačové myši, podložky pod myš, podpera zápästia pri práci s počítačom, počítačové klávesnice,
optické čítače, skenery, tlačiarne k počítačom,
textové procesory, zariadenia na úpravu a spracovanie textu, sieťové komponenty počítačov,
koaxiálne káble, vreckové kalkulačky, elektrické
akumulátory, akumulátory do batérií, elektrické
batérie do počítačov a prenosných počítačov, integrované obvody, čítače čiarového kódu, diaľkové ovládače, antény, registračné pokladnice, elektronický prekladový slovník, magnetické identifikačné karty, poistky, elektrické drôty, elektrické
káble, elektrické káblové spojky a svorky, elektrické konektory, káble s optickými vláknami, zariadenia na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát, MP3 prehrávače, premietacie prístroje, projektory, optické zariadenia a prístroje, fotoaparáty, faxové prístroje,
telefónne prístroje, snímače teploty, prenosné telefóny, vysielacie zariadenia, vysielače elektronických signálov, meracie prístroje, zosilňovače,
mikrofóny, reproduktory, elektronické publikácie
stiahnuté z telekomunikačnej siete, prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu elektrického
prúdu.
35 - Odborné obchodné poradenstvo predovšetkým pri predaji počítačového softvéru, počítačov,
počítačových komponentov, elektroniky a multimédií, maloobchodné služby s uvedenými tovarmi, maloobchodné služby s elektronikou a multimédiami, zbieranie a zoraďovanie údajov do
počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, reklama, reklamné činnosti, on-line reklama
na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie
a aktualizovanie reklamných alebo náborových
materiálov, prieskum trhu, prieskum vzťahov
s verejnosťou, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, prenájom kancelárskych strojov, zariadení, kopírovacích strojov, predajných
automatov, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely, podpora predaja pre tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných
aktivít, obchodné alebo podnikateľské informácie, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom, poskytovanie
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a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu.
37 - Montáž, údržba, servis, čistenie a opravy počítačov, počítačových komponentov, počítačových sietí, periférnych zariadení počítačov, elektroniky a multimédií, informácie o údržbe a opravách, montáž, údržba a opravy kancelárskych
strojov a zariadení, stavebné činnosti, predovšetkým stavebné činnosti súvisiace s inštaláciou počítačových a komunikačných systémov a sietí,
vŕtanie a sekanie otvorov a drážok do múrov
podláh, stavebný dozor, kladenie a inštalácia
elektrických a optických káblov a vedení, stavebné úpravy budov predovšetkým súvisiace s inštaláciou počítačových a komunikačných systémov
a sietí, výstavba serverových miestností, opravy
a inštalovanie elektrických spotrebičov, klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu, oprava a údržba
premietacích zariadení, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí alebo internetu.
41 - Vzdelávanie, školenia, výcvik, predovšetkým
vzdelávanie, školenia a výcvik v oblasti počítačového softvéru, počítačov, vydávanie príručiek,
kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on-line
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí alebo internetu.
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na
počítačových webových stránkach; dizajn, testovanie, rešerše, analýzy, časové zdieľanie, technická podpora a iné technické a poradenské služby vo vzťahu k softvéru, počítačom a k vývoju
počítačových programov, príprava softvérového
rozhrania cez sieť s umožnením špecifického zákazníckeho prístupu na globálnu, celosvetovú
počítačovo-informačnú sieť na prenos a rozširovanie informácií, spracovanie autorských práv,
poskytovanie a distribúcia licencií na práva duševného vlastníctva, predovšetkým na počítačové
programy so súhlasom autora, počítačové programovanie, návrh softvéru, návrh počítačových
systémov, poradenstvo v oblasti počítačového
hardvéru a softvéru, odborné poradenstvo a diagnostika v oblasti počítačových zostáv, serverov,
sieťových systémov, tlačiarní, kopírovacích strojov, elektroniky a multimédií, výskum a vývoj
v oblasti softvéru, počítačov a počítačových
komponentov, servis a aktualizovanie počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, inštalácia počítačových programov, analýza softvéru, diagnostikovanie a testovanie softvéru, prenájom počítačov a počítačového softvéru, prenájom počítačových periférnych zariadení, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových
stránkach, grafický a priemyselný dizajn, navrhovanie obalov, poskytovanie a sprostredkovanie

uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu.
(540)

(591) červená, biela
(731) Seges s. r. o., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5866-2006
31.7.2006
9, 35, 37, 41, 42
9 - Počítačový softvér, nahrané počítačové programy, kompaktné disky, optické alebo magnetické nosiče údajov, záznamové diskety do počítačov, pevné disky (harddisky) do počítačov, pružné disky, mechaniky pružných diskov, CD disky,
DVD disky, počítače, notebooky, počítačový hardvér, procesory, mikroprocesory, pamäte počítačov, pamäte do počítačových tlačiarní, elektronické riadiace obvody, pamäťové, mikroprocesorové alebo grafické karty do počítačov, zvukové
karty do počítačov, počítacie dosky, počítacie
stroje, základné počítačové dosky, matičné počítačové dosky, rozhrania počítačov, elektrické
zdroje počítačov, elektrické záložné zdroje, periférne zariadenia počítačov, zariadenia a prístroje
na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov, modemy, monitory, LCD monitory, počítačové myši, podložky pod myš, podpera zápästia
pri práci s počítačom, počítačové klávesnice,
optické čítače, skenery, tlačiarne k počítačom,
textové procesory, zariadenia na úpravu a spracovanie textu, sieťové komponenty počítačov,
koaxiálne káble, vreckové kalkulačky, elektrické
akumulátory, akumulátory do batérií, elektrické
batérie do počítačov a prenosných počítačov,
integrované obvody, čítače čiarového kódu, diaľkové ovládače, antény, registračné pokladnice,
elektronický prekladový slovník, magnetické identifikačné karty, poistky, elektrické drôty, elektrické káble, elektrické káblové spojky a svorky,
elektrické konektory, káble s optickými vláknami, zariadenia na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát, MP3
prehrávače, premietacie prístroje, projektory, optické zariadenia a prístroje, fotoaparáty, faxové prístroje, telefónne prístroje, snímače teploty, prenosné telefóny, vysielacie zariadenia, vysielače
elektronických signálov, meracie prístroje, zosilňovače, mikrofóny, reproduktory, elektronické
publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete,
prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu
elektrického prúdu.
35 - Odborné obchodné poradenstvo predovšetkým
pri predaji počítačového softvéru, počítačov, počítačových komponentov, elektroniky a multimédií, maloobchodné služby s uvedenými tovarmi, maloobchodné služby s elektronikou a multimédiami, zbieranie a zoraďovanie údajov do
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počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, reklama, reklamné činnosti, on-line reklama
na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie
a aktualizovanie reklamných alebo náborových
materiálov, prieskum trhu, prieskum vzťahov
s verejnosťou, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, prenájom kancelárskych strojov, zariadení, kopírovacích strojov, predajných
automatov, kopírovanie alebo rozmnožovanie
dokumentov, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely, podpora predaja pre tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných
aktivít, obchodné alebo podnikateľské informácie, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom, poskytovanie
a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu.
37 - Montáž, údržba, servis, čistenie a opravy počítačov, počítačových komponentov, počítačových sietí, periférnych zariadení počítačov,
elektroniky a multimédií, informácie o údržbe
a opravách, montáž, údržba a opravy kancelárskych strojov a zariadení, stavebné činnosti, predovšetkým stavebné činnosti súvisiace s inštaláciou počítačových a komunikačných systémov
a sietí, vŕtanie a sekanie otvorov a drážok do múrov podláh, stavebný dozor, kladenie a inštalácia
elektrických a optických káblov a vedení, stavebné úpravy budov predovšetkým súvisiace
s inštaláciou počítačových a komunikačných systémov a sietí, výstavba serverových miestností,
opravy a inštalovanie elektrických spotrebičov,
klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu, oprava
a údržba premietacích zariadení, poskytovanie
a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu.
41 - Vzdelávanie, školenia, výcvik, predovšetkým
vzdelávanie, školenia a výcvik v oblasti počítačového softvéru, počítačov, vydávanie príručiek,
kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on-line
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí alebo internetu.
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na
počítačových webových stránkach; dizajn, testovanie, rešerše, analýzy, časové zdieľanie, technická podpora a iné technické a poradenské služby vo vzťahu k softvéru, počítačom a k vývoju
počítačových programov, príprava softvérového
rozhrania cez sieť s umožnením špecifického zákazníckeho prístupu na globálnu, celosvetovú počítačovo-informačnú sieť na prenos a rozširovanie informácií, spracovanie autorských práv, poskytovanie a distribúcia licencií na práva duševného vlastníctva, predovšetkým na počítačové
programy so súhlasom autora, počítačové programovanie, návrh softvéru, návrh počítačových
systémov, poradenstvo v oblasti počítačového
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hardvéru a softvéru, odborné poradenstvo a diagnostika v oblasti počítačových zostáv, serverov,
sieťových systémov, tlačiarní, kopírovacích strojov, elektroniky a multimédií, výskum a vývoj
v oblasti softvéru, počítačov a počítačových
komponentov, servis a aktualizovanie počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových
programov, inštalácia počítačových programov,
analýza softvéru, diagnostikovanie a testovanie
softvéru, prenájom počítačov a počítačového softvéru, prenájom počítačových periférnych zariadení, prevod a konverzia údajov a dokumentov
z fyzických médií na elektronické médiá, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach,
grafický a priemyselný dizajn, navrhovanie obalov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených
služieb prostredníctvom komunikačných médií,
elektronickej pošty, SMS správ, počítačových
sietí alebo internetu.
(540)

(591) červená, čierna
(731) Seges s. r. o., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5867-2006
31.7.2006
9, 35, 37, 41, 42
9 - Počítačový softvér, nahrané počítačové programy, kompaktné disky, optické alebo magnetické nosiče údajov, záznamové diskety do počítačov, pevné disky (harddisky) do počítačov, pružné disky, mechaniky pružných diskov, CD disky,
DVD disky, počítače, notebooky, počítačový
hardvér, procesory, mikroprocesory, pamäte počítačov, pamäte do počítačových tlačiarní, elektronické riadiace obvody, pamäťové, mikroprocesorové alebo grafické karty do počítačov, zvukové karty do počítačov, počítacie dosky, počítacie stroje, základné počítačové dosky, matičné
počítačové dosky, rozhrania počítačov, elektrické
zdroje počítačov, elektrické záložné zdroje, periférne zariadenia počítačov, zariadenia a prístroje
na čítanie alebo zapisovanie CD alebo DVD diskov, modemy, monitory, LCD monitory, počítačové myši, podložky pod myš, podpera zápästia pri práci s počítačom, počítačové klávesnice,
optické čítače, skenery, tlačiarne k počítačom,
textové procesory, zariadenia na úpravu a spracovanie textu, sieťové komponenty počítačov,
koaxiálne káble, vreckové kalkulačky, elektrické
akumulátory, akumulátory do batérií, elektrické
batérie do počítačov a prenosných počítačov,
integrované obvody, čítače čiarového kódu, diaľkové ovládače, antény, registračné pokladnice,
elektronický prekladový slovník, magnetické identifikačné karty, poistky, elektrické drôty, elektrické káble, elektrické káblové spojky a svorky,
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elektrické konektory, káble s optickými vláknami, zariadenia na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát, MP3
prehrávače, premietacie prístroje, projektory, optické zariadenia a prístroje, fotoaparáty, faxové prístroje, telefónne prístroje, snímače teploty, prenosné telefóny, vysielacie zariadenia, vysielače
elektronických signálov, meracie prístroje, zosilňovače, mikrofóny, reproduktory, elektronické
publikácie stiahnuté z telekomunikačnej siete,
prístroje a nástroje na vedenie, distribúciu, transformáciu, akumuláciu, reguláciu alebo kontrolu
elektrického prúdu.
35 - Odborné obchodné poradenstvo predovšetkým pri predaji počítačového softvéru, počítačov,
počítačových komponentov, elektroniky a multimédií, maloobchodné služby s uvedenými tovarmi, maloobchodné služby s elektronikou a multimédiami, zbieranie a zoraďovanie údajov do
počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, reklama, reklamné činnosti, on-line reklama
na počítačovej komunikačnej sieti, vydávanie
a aktualizovanie reklamných alebo náborových
materiálov, prieskum trhu, prieskum vzťahov
s verejnosťou, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, prenájom kancelárskych strojov, zariadení, kopírovacích strojov, predajných
automatov, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely, podpora predaja pre tretie osoby, poradenstvo a pomoc pri riadení obchodných

me, informácie o vzdelávaní a možnostiach zábavy, organizovanie a vedenie kongresov, konferencií, seminárov, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ,
počítačových sietí alebo internetu.
42 - Vytváranie a udržiavanie počítačových webových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na
počítačových webových stránkach; dizajn, testovanie, rešerše, analýzy, časové zdieľanie, technická podpora a iné technické a poradenské služby vo vzťahu k softvéru, počítačom a k vývoju
počítačových programov, príprava softvérového
rozhrania cez sieť s umožnením špecifického zákazníckeho prístupu na globálnu, celosvetovú
počítačovo-informačnú sieť na prenos a rozširovanie informácií, spracovanie autorských práv,
poskytovanie a distribúcia licencií na práva duševného vlastníctva, predovšetkým na počítačové
programy so súhlasom autora, počítačové programovanie, návrh softvéru, návrh počítačových
systémov, poradenstvo v oblasti počítačového
hardvéru a softvéru, odborné poradenstvo a diagnostika v oblasti počítačových zostáv, serverov,
sieťových systémov, tlačiarní, kopírovacích strojov, elektroniky a multimédií, výskum a vývoj
v oblasti softvéru, počítačov a počítačových
komponentov, servis a aktualizovanie počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, inštalácia počítačových programov, analýza softvéru, diagnostikovanie a testovanie softvéru, prenájom počítačov a počítačového softvéru, prenájom počítačových periférnych zariadení, prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické mé-

aktivít, obchodné alebo podnikateľské informácie, sprostredkovanie obchodu s tovarom, predovšetkým s uvedeným tovarom, poskytovanie
a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu.
37 - Montáž, údržba, servis, čistenie a opravy
počítačov, počítačových komponentov, počítačových sietí, periférnych zariadení počítačov, elektroniky a multimédií, informácie o údržbe a opravách, montáž, údržba a opravy kancelárskych
strojov a zariadení, stavebné činnosti, predovšetkým stavebné činnosti súvisiace s inštaláciou počítačových a komunikačných systémov a sietí,
vŕtanie a sekanie otvorov a drážok do múrov podláh, stavebný dozor, kladenie a inštalácia elektrických a optických káblov a vedení, stavebné
úpravy budov predovšetkým súvisiace s inštaláciou počítačových a komunikačných systémov
a sietí, výstavba serverových miestností, opravy
a inštalovanie elektrických spotrebičov, klimatizačných zariadení, inštalácia a opravy poplašných systémov proti vlámaniu, oprava a údržba
premietacích zariadení, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom
komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí alebo internetu.
41 - Vzdelávanie, školenia, výcvik, predovšetkým
vzdelávanie, školenia a výcvik v oblasti počítačového softvéru, počítačov, vydávanie príručiek,
kníh, časopisov, periodík, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, on-line
vydávanie kníh a časopisov v elektronickej for-

diá, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových
stránkach, grafický a priemyselný dizajn, navrhovanie obalov, poskytovanie a sprostredkovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí alebo internetu.
(540) SEGES
(731) Seges s. r. o., Gunduličova 3, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

5883-2006
2.8.2006
35, 36
35 - Analýzy nákladov; príprava a vyhotovenie
daňových priznaní; poradenstvo v obchodnej
činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; profesionálne obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; oceňovanie obchodných podnikov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov; personálne poradenstvo; oceňovanie
a odhady v oblasti podnikania; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; hospodárske alebo ekonomické predpovede; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; obchodný prieskum; prieskum trhu; rekla-
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ma; reklamné agentúry; revízia účtov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov;
rozhlasová reklama; televízna reklama; televízne
reklamy; účtovníctvo; vedenie účtovných kníh.
36 - Finančné analýzy; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo;
finančné riadenie; služby v oblasti finančníctva;
kapitálové investície; investovanie kapitálu; konateľstvo, zastupiteľstvo; likvidácia podnikov (finančné služby); sprostredkovanie nehnuteľností;
oceňovanie a odhady nehnuteľností; oceňovanie
nehnuteľností; daňové odhady a oceňovanie; odhady daňové (služby).

(591) čierna, oranžová
(731) THE EDISON CONSULTING GROUP, spol. s r. o.,
Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava, SK;

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

(540)

(591) čierna, oranžová
(731) THE EDISON CONSULTING GROUP, spol. s r. o.,
Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5884-2006
2.8.2006
35, 36
35 - Analýzy nákladov; príprava a vyhotovenie
daňových priznaní; poradenstvo v obchodnej
činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; profesionálne obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; oceňovanie obchodných podnikov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov; personálne poradenstvo; oceňovanie
a odhady v oblasti podnikania; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; hospodárske alebo ekonomické predpovede; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; obchodný prieskum; prieskum trhu; reklama; reklamné agentúry; revízia účtov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poskytovanie pomoci pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozhlasová reklama; televízna reklama; televízne reklamy; účtovníctvo; vedenie účtovných
kníh.
36 - Finančné analýzy; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo;
finančné riadenie; služby v oblasti finančníctva;
kapitálové investície; investovanie kapitálu; konateľstvo, zastupiteľstvo; likvidácia podnikov (finančné služby); sprostredkovanie nehnuteľností;
oceňovanie a odhady nehnuteľností; oceňovanie
nehnuteľností; daňové odhady a oceňovanie; odhady daňové (služby).

(540)
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5885-2006
2.8.2006
35, 36
35 - Analýzy nákladov; príprava a vyhotovenie
daňových priznaní; poradenstvo v obchodnej
činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie; profesionálne obchodné alebo podnikateľské
poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; oceňovanie obchodných podnikov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov; personálne poradenstvo; oceňovanie
a odhady v oblasti podnikania; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; hospodárske alebo ekonomické predpovede; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; obchodný prieskum; prieskum trhu; reklama; reklamné agentúry; revízia účtov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poskytovanie pomoci pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozhlasová reklama; televízna reklama; televízne reklamy; účtovníctvo; vedenie účtovných
kníh.
36 - Finančné analýzy; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo;
finančné riadenie; služby v oblasti finančníctva;
kapitálové investície; investovanie kapitálu; konateľstvo, zastupiteľstvo; likvidácia podnikov (finančné služby); sprostredkovanie nehnuteľností;
oceňovanie a odhady nehnuteľností; oceňovanie
nehnuteľností; daňové odhady a oceňovanie; odhady daňové (služby).

(540)

(731) THE EDISON CONSULTING GROUP, spol. s r. o.,
Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5886-2006
2.8.2006
35, 36
35 - Analýzy nákladov; príprava a vyhotovenie
daňových priznaní; poradenstvo v obchodnej činnosti; obchodné alebo podnikateľské informácie;
profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; oceňovanie obchodných podnikov; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov; personálne poradenstvo; oceňovanie
a odhady v oblasti podnikania; pomoc pri riadení
obchodnej činnosti; odborné obchodné poradenstvo; poradenstvo pri vedení podnikov; poradenstvo v obchodnej činnosti; posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce; hospodár-
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ske alebo ekonomické predpovede; prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách; obchodný prieskum; prieskum trhu; reklama; reklamné agentúry; revízia účtov; poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia; poskytovanie pomoci pri
riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; rozhlasová reklama; televízna reklama; televízne reklamy; účtovníctvo; vedenie účtovných
kníh.
36 - Finančné analýzy; finančné informácie; finančné odhady a oceňovanie (poisťovníctvo, bankovníctvo, nehnuteľnosti); finančné poradenstvo;
finančné riadenie; služby v oblasti finančníctva;
kapitálové investície; investovanie kapitálu; konateľstvo, zastupiteľstvo; likvidácia podnikov (finančné služby); sprostredkovanie nehnuteľností;
oceňovanie a odhady nehnuteľností; oceňovanie
nehnuteľností; daňové odhady a oceňovanie; odhady daňové (služby).

(540)

(731) THE EDISON CONSULTING GROUP, spol. s r. o.,
Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

plácania novín a časopisov; organizovanie výstav
a súťaží na účely komerčné a propagačné.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných textov; vydávanie on-line kníh
a časopisov v elektronickej forme; služby v oblasti
zábavy, kultúry a vzdelávania; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie a vedenie súťaží na zábavné, kultúrne a vzdelávacie účely;
organizovanie spoločenských podujatí na účely
zábavné, kultúrne a vzdelávacie; organizovanie
športových podujatí a súťaží; organizovanie plesov; fotografická reportáž; informácie o možnostiach zábavy a rekreácie.
(540)

(591) červená, čierna
(731) NEWS.sk, s. r. o., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5887-2006
2.8.2006
25, 28
25 - Športové oblečenie, športová obuv, pokrývky hlavy.
28 - Športové výrobky - kiteboardové dosky, kiteboardové plutvičky, surfové dosky, surfové
plutvičky.

28 - Stojanové jednotky na hranie počítačových
hier iných než hier používajúcich spojenie s televíznym prijímačom alebo s počítačom; stolové
jednotky na hranie elektronických hier iných než
používajúcich spojenie s televíznym prijímačom
alebo s počítačom; počítačová hra na batériu
s displejom, ktorý zobrazuje animáciu a vydáva
zvukové efekty.
41 - Služby v oblasti zábavy, najmä poskytovanie
on-line počítačových hier; poskytovanie počítačových hier, ku ktorým majú užívatelia siete prístup v celej sieti.

(540)

(731) Stopiak Peter, Ing., Šustekova 45, 851 04 Bratislava, SK;

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

5888-2006
2.8.2006
16, 35, 41
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto
materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny, reklamné tlačoviny; periodické
a neperiodické publikácie vrátane ich príloh a mimoriadnych vydaní; časopisy; noviny; magazíny;
katalógy; knihy; fotografie; kalendáre; brožúry,
knihárske výrobky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; rozhlasová
a televízna reklama, on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamných
plôch; sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie reklamy a inzercie; zber a poskytovanie obchodných a podnikateľských informácií;
zber a poskytovanie informácií v oblasti reklamy
a inzercie; vydávanie, aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov; uverejňovanie reklamných textov, komerčné a reklamné poradenstvo, komerčný prieskum, prieskum v oblasti reklamy; poskytovanie obchodných informácií a služieb pomocou internetu; zabezpečovanie pred-

5899-2006
8.8.2006
9, 28, 41
9 - Výrobky na počítačové hry, najmä zásobníky,
kazety, disky, vybavenie obsahujúce pamäťové
zariadenia, pákové ovládače, programy, softvér,
pásky, programy na vopred nahrané hry, interaktívne multimediálne počítačové herné programy a interaktívnu a virtuálnu realitu používajúce
videohry obsiahnuté v počítačovom hardvéri
a softvéri.

(540) SHUFFLE PIX
(731) Amiga, Inc., 167 Madison Avenue, Suite 301,
New York, NY 10016, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5900-2006
8.8.2006
9
9 - Počítačový softvér používaný na uľahčenie
vývoja softvérových aplikácií, ktoré môžu bežať
na viacerých platformách a ostatných elektronických zariadeniach; softvér operačného systému
do osobných počítačov a ostatné elektronických
zariadení; elektronické časopisy v oblasti počítačov a počítačovej techniky; počítače, počítačové
periférne zariadenia vrátane vybavenia na telekomunikáciu, počítačovú telekomunikáciu a počítačové operačné systémy; diskové mechaniky
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lepenky; ročenky; obežníky; papiernické výrobky; knihárske výrobky; fotografie; samolepky;
obalový materiál z papiera a plastických hmôt
patriaci do tejto triedy; papierové maľovanky
a vystrihovačky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; komerčné informačné kancelárie; informačné služby v oblasti
reklamy, inzercie a marketingu; obchodné a podnikateľské informácie; usporadúvanie reklamných a obchodných výstav, kopírovanie alebo
rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov;
reklama; organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely; distribúcia tovarov na reklamné
účely; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky prospekty, tlačivá,
vzorky); vydávanie a aktualizovanie reklamných
ma-teriálov; rozširovanie reklamných oznamov;
zásielkové reklamné služby; spracovanie textov;
prieskum verejnej mienky; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); sprostredkovanie v uvedených odboroch; sprostredkovanie
obchodovania s tovarmi; polygrafické rozmnožovacie služby.
40 - Tlač, tlačenie; polygrafické služby všetkých
druhov zahrnuté v tejto triede, najmä polygrafické tlačiarske služby; odborné a sprostredkovateľské služby v danom odbore zahrnuté v tejto triede.
41 - Nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správa informácií;
vydávanie publikácií; publikačná činnosť s výnimkou vydávania reklamných publikácií; obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tomto

počítačov; karty rozširujúce RAM a vonkajšie
pamäťové zariadenia; aplikačný a operačný softvér a systémy a vývojárske súpravy nástrojov na
použitie v drôtových i bezdrôtových zariadeniach
pre široký okruh audiovizuálnych a multimediálnych technológií vrátane bunkových a mobilných
telekomunikácií, inteligentných telefónov, osobných digitálnych asistentov PDA, internetových
serverov, televíznej zábavy, zábavných hier a hracích konzol, práce na osobných počítačoch, spracovania textu, internetových aplikácií vrátane
webových vyhľadávačov, kalkulátorov a súvisiacich zariadení a technológií.
(540) AMIGA ANYWHERE
(731) Amiga, Inc., 167 Madison Avenue, Suite 301,
New York, NY 10016, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

5901-2006
8.8.2006
9
9 - Počítačový softvér používaný na uľahčenie
vývoja softvérových aplikácií, ktoré môžu bežať
na viacerých platformách a ostatných elektronických zariadeniach; softvér operačného systému
do osobných počítačov a ostatných elektronických zariadení; elektronické časopisy v oblasti
počítačov a počítačovej techniky; počítače, počítačové periférne zariadenia vrátane vybavenia na
telekomunikáciu, počítačovú telekomunikáciu a
počítačové operačné systémy; diskové mechaniky počítačov; karty rozširujúce RAM a vonkaj-

odbore; elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); zverejňovanie textov okrem reklamných;
on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh, periodických a neperiodických publikácií; vydávanie publikácií na
CD a DVD nosičoch, magnetických kazetách
a videokazetách; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov; akadémie (vzdelávanie); informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie konferencií, kolokvií, kongresov, seminárov a sympózií; organizovanie kultúrnych
alebo vzdelávacích výstav; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení;
plánovanie a organizovanie večierkov; služby na
oddych a rekreáciu; rezervácia vstupeniek; školenie; výroba videofilmov; výroba divadelných
alebo iných predstavení; výroba dokumentárnych
filmov a expozícií; výroba rozhlasových a televíznych programov; zábava, pobavenie; živé
predstavenie; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, fotografická reportáž; fotografovanie; reportérske služby; informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.

šie pamäťové zariadenia; aplikačný a operačný
softvér a systémy a vývojárske súpravy nástrojov
na použitie v drôtových i bezdrôtových zariadeniach pre široký okruh audiovizuálnych a multimediálnych technológií vrátane bunkových a mobilných telekomunikácií, inteligentných telefónov, osobných digitálnych asistentov PDA, internetových serverov, televíznej zábavy, zábavných
hier a hracích konzol, práce na osobných počítačoch, spracovania textu, internetových aplikácií
vrátane webových vyhľadávačov, kalkulátorov
a súvisiacich zariadení a technológií.
(540) AMIGA ENABLED
(731) Amiga, Inc., 167 Madison Avenue, Suite 301,
New York, NY 10016, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5902-2006
8.8.2006
16, 35, 40, 41
16 - Publikácie periodické, neperiodické; periodické a neperiodické tlačoviny; knihy; knihársky
materiál; knižné záložky; časopisy; tlačoviny;
brožúry; letáky; informačné a propagačné materiály v papierovej forme; plagáty; pohľadnice;
korešpondenčné lístky, listový papier, kalendáre;
príručky; prospekty; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do tejto triedy, najmä brožúry, letáky, obtlačky; publikácie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
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(540)
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(731) Hrubá Henrieta, PhDr., Maďarská 62, 851 10
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

5903-2006
8.8.2006
16, 35, 40, 41
16 - Publikácie periodické, neperiodické; periodické a neperiodické tlačoviny; knihy; knihársky
materiál; knižné záložky; časopisy; tlačoviny;
brožúry; letáky; informačné a propagačné materiály v papierovej forme; plagáty; pohľadnice;
korešpondenčné lístky, listový papier, kalendáre;
príručky; prospekty; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do tejto triedy, najmä brožúry, letáky, obtlačky; publikácie; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo
lepenky; ročenky; obežníky; papiernické výrobky; knihárske výrobky; fotografie; samolepky;
obalový materiál z papiera a plastických hmôt
patriaci do tejto triedy; papierové maľovanky
a vystrihovačky.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; komerčné informačné kancelárie; informačné služby v oblasti
reklamy, inzercie a marketingu; obchodné a podnikateľské informácie; usporadúvanie reklamných
a obchodných výstav, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; lepenie plagátov; reklama;
organizovanie výstav na obchodné a reklamné
účely; distribúcia tovarov na reklamné účely; reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky prospekty, tlačivá, vzorky); vydávanie, aktualizovanie reklamných materiálov;
rozširovanie reklamných oznamov; zásielkové reklamné služby; spracovanie textov; prieskum verejnej mienky; rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, vzťahy s verejnosťou (prieskum
vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím); sprostredkovanie v uvedených odboroch; sprostredkovanie obchodovania
s tovarmi; polygrafické rozmnožovacie služby.
40 - Tlač, tlačenie; polygrafické služby všetkých
druhov zahrnuté v tejto triede, najmä polygrafické tlačiarske služby; odborné a sprostredkovateľské služby v danom odbore zahrnuté v tejto triede.
41 - Nakladateľská, vydavateľská činnosť v odbore zábavných, odborných, spravodajských a vzdelávacích tlačovín, publikácií, správa informácií;
vydávanie publikácií; publikačná činnosť s výnimkou vydávania reklamných publikácií; obstarávateľská a sprostredkovateľská činnosť v tomto
odbore; elektronická edičná činnosť v malom (DTP
služby); zverejňovanie textov okrem reklamných;
on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie kníh, periodických a neperiodických publikácií; vydávanie publikácií na
CD a DVD nosičoch, magnetických kazetách
a videokazetách; vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných alebo náborových textov; akadémie (vzdelávanie); informácie o možnostiach rozptýlenia; informácie o možnostiach
zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; výchovno-zábavné klubové služby; organizovanie
a vedenie konferencií, kolokvií, kongresov, seminárov a sympózií; organizovanie kultúrnych alebo
vzdelávacích výstav; organizovanie športových

súťaží; organizovanie živých vystúpení; plánovanie a organizovanie večierkov; služby na oddych
a rekreáciu; rezervácia vstupeniek; školenie; výroba videofilmov; výroba divadelných alebo iných
predstavení; výroba dokumentárnych filmov a expozícií; výroba rozhlasových a televíznych programov; zábava, pobavenie; živé predstavenie; digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, fotografická reportáž; fotografovanie; reportérske služby; informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie
kultúrnych alebo vzdelávacích výstav.
(540) TWIN CITY JOURNAL
(731) Hrubá Henrieta, PhDr., Maďarská 62, 851 10
Bratislava, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

5904-2006
8.8.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky na ľudské použitie.

(540) MEGACE
(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)

5905-2006
8.8.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky na ľudské použitie.

(540) LITALIR
(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)

5906-2006
8.8.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky na ľudské použitie.

(540) BICNU
(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)

5907-2006
8.8.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky na ľudské užívanie.

(540) QUESTRAN
(731) Mead Johnson & Company, A Delaware Corporation, 2400 West Lloyd Expressway, Evansville,
Indiana 47721, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

5908-2006
9.8.2006
35, 36, 37
35 - Pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, pomoc pri riadení obchodnej
činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, prenájom kancelárskych strojov a zariadenia,
poradenské služby v oblasti obchodného alebo
podnikateľského riadenia, poskytovanie pomoci
pri riadení obchodných alebo priemyselných
podnikov.
36 - Inkasovanie nájomného, prenájom nehnuteľností, správa nehnuteľností, prenájom kancelárskych priestorov.
37 - Výstavba a opravy skladov, stavebný dozor.

(540)

(591) červená
(731) AF REALITY II, a. s., Mlynské nivy 45, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Fehérvariová Michaela, Bc., Šurany, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5916-2006
11.8.2006
9, 35, 36
9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné prístroje a nástroje; prístroje a nástroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu
zvuku, obrazov a kódovaných dát; televízne prístroje a nástroje; MP3 prehrávače; satelitné vysielače a prijímače; pagingovacie, rádiové pagingovacie a rádiové telefónne prístroje a nástroje;
telefóny, mobilné telefóny a telefónne slúchadlá;
príslušenstvo telefónov a telefónnych slúchadiel;
adaptéry na použitie s telefónmi; nabíjačky batérií na použitie s telefónmi; jednotky na upevnenie
na stole alebo v aute so zabudovaným reproduktorom umožňujúce použitie telefónneho slúchadla bez držania rukami (hand-free); držiaky telefónnych prístrojov do auta.
35 - Reklama; on-line reklama (na internete); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov;
rozširovanie reklamných oznamov.
36 - Finančné sponzorstvo a sprostredkovanie sponzoringu; organizovanie dobročinných zbierok; zbieranie peňazí na dobročinné účely.

(540)

(591) oranžová, zelená
(731) Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;

(210) 5917-2006
(220) 11.8.2006
8 (511) 9, 35, 36
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(511) 9 - Elektrické a elektronické komunikačné a telekomunikačné prístroje a nástroje; prístroje a nástroje na nahrávanie, prenos alebo reprodukciu
zvuku, obrazov a kódovaných dát; televízne prístroje a nástroje; MP3 prehrávače; satelitné vysielače a prijímače; pagingovacie, rádiové pagingovacie a rádiové telefónne prístroje a nástroje;
telefóny, mobilné telefóny a telefónne slúchadlá;
príslušenstvo telefónov a telefónnych slúchadiel;
adaptéry na použitie s telefónmi; nabíjačky batérií na použitie s telefónmi; jednotky na upevnenie
na stole alebo v aute so zabudovaným reproduktorom umožňujúce použitie telefónneho slúchadla bez držania rukami (hand-free); držiaky telefónnych prístrojov do auta.
35 - Reklama; on-line reklama (na internete); rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom;
vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných oznamov.
36 - Finančné sponzorstvo a sprostredkovanie sponzoringu; organizovanie dobročinných zbierok;
zbieranie peňazí na dobročinné účely.
(540)

(731) Orange Slovensko, a. s., Prievozská 6/A, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Bianchi Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5921-2006
11.8.2006
30
30 - Čaj, ľadový čaj, nápoje na báze čaju, instantný čaj, pochádzajúci z Cejlónu.

(540)

(591) červená, čierna, biela, hnedá
(731) NOVA FERT, spol. s r. o., Galandova 3, 811 06
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5923-2006
11.8.2006
9, 16, 35, 39, 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.

184

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2007 - SK (zverejnené prihlášky OZ)
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače;
sprostredkovanie v uvedenej službe.
41 - Vydávanie novín, časopisov, tlačovín, periodík a neperiodických publikácií; vydávanie
a edícia elektronicky reprodukovateľných textov,
grafických, obrazových a zvukových informácií,
ktoré môžu byť opätovne spracovávané v sieti;
poskytovanie elektronických publikácií on-line;
sprostredkovanie v uvedených službách.

(540)

(591) červená, biela
(731) Petit Press, a. s., Námestie SNP 30, 811 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5924-2006
11.8.2006
9, 16, 35, 39, 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.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače;
sprostredkovanie v uvedenej službe.
41 - Vydávanie novín, časopisov, tlačovín, periodík a neperiodických publikácií; vydávanie
a edícia elektronicky reprodukovateľných textov,
grafických, obrazových a zvukových informácií,
ktoré môžu byť opätovne spracovávané v sieti;
poskytovanie elektronických publikácií on-line;
sprostredkovanie v uvedených službách.

(540)

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

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

5926-2006
14.8.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, zdravotnícke výrobky na liečebné účely.

(540) GLIMANTIN
(731) Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

5927-2006
14.8.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, zdravotnícke výrobky na liečebné účely.

(540) URO-TAM
(731) Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5928-2006
14.8.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, zdravotnícke výrobky na liečebné účely.

(540) ETOPERRA
(731) Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5929-2006
14.8.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, zdravotnícke výrobky na liečebné účely.

(540) FINANORM
(731) Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

5930-2006
14.8.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, zdravotnícke výrobky na liečebné účely.

(540) VALPERAL
(731) Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5931-2006
14.8.2006
5
5 - Farmaceutické prípravky humánne a veterinárne, zdravotnícke výrobky na liečebné účely.

(540) CLOPINORM
(731) Valeant Czech Pharma, s. r. o., Truhlářská 1104/13,
1103/15, 110 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5932-2006
14.8.2006
30, 32
30 - Čaj, čaj ľadový, nápoje na báze čaju; káva, kávové náhradky; kakao; čokoláda; cukor, prírodné
sladidlá; nápoje z kávy, kakaa alebo čokolády;
mliečne nápoje z kávy, kakaa a čokolády; korenia a koreniny; omáčky ako chuťové prísady; prí-
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chuti do nápojov a potravín s výnimkou esencií
a éterických olejov.
32 - Minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické
nápoje; ovocné nápoje, ovocné a zeleninové šťavy; sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
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chovno-zábavné klubové služby a ostatné spoločenské aktivity.
(540)

(540)

(591) čierna, hnedá, červená
(731) NOVA FERT, spol. s r. o., Galandova 3, 811 06
Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5933-2006
14.8.2006
33, 35, 41
33 - Vína všetkých druhov.
35 - Organizovanie akcií na komerčné a reklamné
účely, ako sú napr. spoločenské akcie, ochutnávky vín, súťaže; vydávanie reklamných tlačovín.
41 - Prevádzkovanie klubov, herní; organizovanie
a vedenie seminárov, výstav a súťaží; výchovnozábavné klubové služby a ostatné spoločenské
aktivity.

(540)

5934-2006
14.8.2006
33, 35, 41
33 - Vína všetkých druhov.
35 - Organizovanie akcií na komerčné a reklamné
účely, ako sú napr. spoločenské akcie, ochutnávky vín, súťaže; vydávanie reklamných tlačovín.
41 - Prevádzkovanie klubov, herní; organizovanie
a vedenie seminárov, výstav a súťaží; výchovno-zábavné klubové služby a ostatné spoločenské
aktivity.

(540) BELFIORE
(731) Českomoravská vinařská společnost, s. r. o.,
Velvarská 1626/45, 160 00 Praha, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

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

5936-2006
14.8.2006
33, 35, 41
33 - Vína všetkých druhov.
35 - Organizovanie akcií na komerčné a reklamné
účely, ako sú napr. spoločenské akcie, ochutnávky vín, súťaže; vydávanie reklamných tlačovín.
41 - Prevádzkovanie klubov, herní; organizovanie
a vedenie seminárov, výstav a súťaží; výchovnozábavné klubové služby a ostatné spoločenské
aktivity.

(540)

(731) HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r. o., Velké Bílovice 1284, 691 02 Velké Bílovice, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

(591) sivá, modrá, žltá, zelená, červená, čierna, hnedá
(731) VÍNO Mikulov, spol. s r. o., Průmyslová oblast 1220,
692 01 Mikulov, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

5935-2006
14.8.2006
33, 35, 41
33 - Vína všetkých druhov.
35 - Organizovanie akcií na komerčné a reklamné
účely, ako sú napr. spoločenské akcie, ochutnávky vín, súťaže; vydávanie reklamných tlačovín.
41 - Prevádzkovanie klubov, herní; organizovanie a vedenie seminárov, výstav a súťaží; vý-

(591) sivá, modrá, žltá, červená, čierna, hnedá
(731) VÍNO Mikulov, spol. s r. o., Průmyslová oblast 1220,
692 01 Mikulov, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5937-2006
14.8.2006
33, 35, 41
33 - Vína všetkých druhov.
35 - Organizovanie akcií na komerčné a reklamné
účely, ako sú napr. spoločenské akcie, ochutnávky vín, súťaže; vydávanie reklamných tlačovín.
41 - Prevádzkovanie klubov, herní; organizovanie
a vedenie seminárov, výstav a súťaží; výchovnozábavné klubové služby a ostatné spoločenské
aktivity.

(540)

(591) sivá, modrá, zelená, žltá, hnedá
(731) VÍNO Mikulov, spol. s r. o., Průmyslová oblast 1220,
692 01 Mikulov, CZ;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

186
(210)
(220)
8 (511)
(511)
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5946-2006
16.8.2006
30, 35, 41
30 - Sušienky, jemné pečivo, trvanlivé pečivo
sladké aj slané, cukrárske výrobky, cukrovinky,
výrobky z obilovín, cereálne výrobky, múka, kakao, čokoláda.
35 - Akvizičná, marketingová, propagačná, reklamná a inzertná činnosť, poskytovanie obchodných
informácií, distribúcia tovarov na reklamné účely, najmä v oblasti výrobkov trvanlivého pečiva.
41 - Výchovná a vzdelávacia činnosť, školenia, kultúrne a športové aktivity, usporadúvanie súťaží
pre verejnosť.

(540)

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

lády, čokoládových nápojov, horúcich a ľadových čajov, alkoholických a nealkoholických
koktailov, alkoholických a nealkoholických miešaných nápojov, nápojov obsahujúcich zmrzlinu
a iných osviežujúcich nápojov na báze kávy, kakaa a ovocia zmiešaných s vodou a mliekom.
(540)

(591) zlatá, červenohnedá
(731) BAM - EKO a. s., Hálkova 11, 832 89 Bratislava,
SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

5949-2006
17.8.2006
36
36 - Finančné poradenstvo; poskytovanie pôžičiek,
hypotéky; finančné konzultačné služby; sprostredkovanie - maklérstvo; finančné analýzy; finančné informácie.

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

5947-2006
16.8.2006
30, 35, 43
30 - Kakao, kakaové nápoje, mliečne kakaové nápoje; káva, kávové nápoje, mliečne kávové nápoje, kávové náhradky na báze rastlín; čaj, ľadový
čaj, nápoje na báze čaju; čokoláda, čokoládové
nápoje, mliečne čokoládové nápoje; ryža;
ovsené vločky; múka a výrobky z obilia, chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky, jemné pečivo;
cukríky; cukrovinky; keksy; sucháre; sušienky;
zákusky, koláče; müsli; zmrzliny, zmrzlinové
poháre; mrazené jogurty; ľad na osvieženie; žuvačky nie na lekárske použitie; aromatické prípravky do potravín; príchuti do potravín (s výnimkou esencií a éterických olejov); prísady do
nápojov iné ako esencie; korenie, koreniny; omáčky ako chuťové prísady; horčica; kečup; soľ;
ocot; med; cukor, prírodné sladidlá.
35 - Maloobchodná činnosť s uvedenými tovarmi
v triede 30, mliečnymi nápojmi, pivom, minerálnymi a sýtenými vodami a inými nealkoholickými nápojmi, sirupmi a inými prípravkami na výrobu nápojov, ovocnými nápojmi a ovocnými
šťavami, zeleninovými šťavami, alkoholickými nápojmi s výnimkou piva, vínom, liehovinami; sprostredkovanie obchodu s tovarmi uvedenými v triedach 30, mliečnymi nápojmi, pivom, minerálnymi a sýtenými vodami a inými nealkoholickými
nápojmi, sirupmi a inými prípravkami na výrobu
nápojov, ovocnými nápojmi a ovocnými šťavami, zeleninovými šťavami, alkoholickými nápojmi s výnimkou piva, vínom, liehovinami; reklamná a propagačná činnosť; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; odborné obchodné poradenstvo; predvádzanie (služby modeliek)
na reklamné účely a podporu predaja; vydávanie,
aktualizovanie a rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; distribúcia vzoriek; aranžovanie výkladov.
43 - Reštauračné, kaviarenské a jedálenské služby;
prevádzkovanie barov, kaviarní a bufetov; samoobslužné reštaurácie; podávanie rôznych druhov
zmrzliny, kávy, kakaa, čokolády, horúcej čoko-

(591) žltá, červená, zelená, tmavomodrá
(731) Svet Hypoték, s. r. o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Tencerová Miroslava, JUDr., Bratislava, SK;

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

5950-2006
17.8.2006
36
36 - Finančné poradenstvo; poskytovanie pôžičiek,
hypotéky; finančné konzultačné služby; sprostredkovanie - maklérstvo; finančné analýzy; finančné informácie.

(540)

(731) Svet Hypoték, s. r. o., Miletičova 1, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Tencerová Miroslava, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5951-2006
17.8.2006
36
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovanie - maklérstvo; finančné odhady a oceňovanie; prenájom
izieb; prenájom bytov; prenájom kancelárskych
priestorov; inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie
nehnuteľností.

(540)

(591) žltá, červená, zelená, tmavomodrá
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(731) SVET REALÍT, s. r. o., Miletičova 1, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Tencerová Miroslava, JUDr., Bratislava, SK;

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

5952-2006
17.8.2006
36
36 - Realitné kancelárie; sprostredkovanie - maklérstvo; finančné odhady a oceňovanie; prenájom
izieb; prenájom bytov; prenájom kancelárskych
priestorov; inkasovanie nájomného; vedenie nájomných domov; oceňovanie a odhady nehnuteľností; prenájom nehnuteľností; sprostredkovanie
nehnuteľností.

(540)

(731) SVET REALÍT, s. r. o., Miletičova 1, 821 08
Bratislava, SK;
(740) Tencerová Miroslava, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5953-2006
17.8.2006
9, 16, 35, 38, 41
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 diskmi; 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.
41 - Tvorba a výroba televíznych programov;
organizovanie zábavných súťaží; výroba audiovizuálnych programov; výroba videofilmov; zábava; televízna zábava; informácie o možnostiach zábavy; vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme; reportérske služby;
elektronická edičná činnosť (DTP služby); služby
nahrávacích štúdií.
(540) "Veľký hráč"
(731) MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;
(210) 5954-2006
(220) 17.8.2006
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8 (511) 9, 16, 35, 38, 41
(511) 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 diskmi; 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.
41 - Tvorba a výroba televíznych programov;
organizovanie zábavných súťaží; výroba audiovizuálnych programov; výroba videofilmov; zábava; televízna zábava; informácie o možnostiach zábavy; vydávanie (on-line) kníh a časopisov v elektronickej forme; reportérske služby;
elektronická edičná činnosť (DTP služby); služby
nahrávacích štúdií.
(540) "Rozmrazení"
(731) MAC TV, s. r. o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Ďurček Peter, Mgr., Bratislava, SK;

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

5955-2006
17.8.2006
9, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 40
9 - Tachometre na bicykle, prístroje na meranie,
záznam a sčítanie vzdialeností, počítače na 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 do vreckových
svietidiel, buzoly.
12 - Bicykle a ich časti a výrobky na bicykle, ako
aj ich súčasti, doplnky na bicykle v tejto triede,
príslušenstvo a náhradné diely bicyklov, bicykle
motorové, vodné bicykle, detské člny vrátane
člnov motorových, člny - klzáky 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 chrbát, 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 zá-
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hradu, 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 všetkých druhov 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, potné vložky,
výstroj odevný pre cyklistov, kombinézy k vodným lyžiam.
28 - Športové výrobky neobsiahnuté v iných triedach, lopty, puky a palice na hokej, lopty a gule
na hranie, lopty gumové, lopty hracie všeobecne,
tiež z gumy alebo potiahnuté plsťou, lopty kopacie, loptičky (lopty) na 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 na 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
na telesnú kultúru, telocvičné náradie, nástroje
alebo náčinie, prístroje na rozširovanie pŕs, kukly, rukavice a fleurety šermiarske, biliardové tága
a podložky, biliardové gule, stoly i kuželky, krieda na biliardové tága, biliardy, kožtičky na biliardové tága, korčule alebo kolieskové korčule,
korčule s topánkami (kombinácia), golfové bránky (ciele), golfové paličky, 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 na 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 na cyklistický tréning.
40 - Apretácia textílií, farbenie textílií, krajčírstvo,
úprava odevov, strihová služba, úprava a spracovanie textilu, vyšívanie.

(540)

(591) biela, čierna, hnedá
(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)

5956-2006
17.8.2006
9, 12, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 40
9 - Tachometre na bicykle, prístroje na meranie,
záznam a sčítanie vzdialeností, počítače na 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 do vreckových svietidiel, buzoly.
12 - Bicykle a ich časti a výrobky na bicykle, ako
aj ich súčasti, doplnky na bicykle v tejto triede,
príslušenstvo a náhradné diely bicyklov, bicykle
motorové, vodné bicykle, detské člny vrátane
člnov motorových, člny - klzáky, 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 chrbát, 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.
25 - Obuv všetkých druhov 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, potné vložky,
výstroj odevný pre cyklistov, kombinézy k vodným lyžiam.
28 - Športové výrobky neobsiahnuté v iných triedach, lopty, puky a palice na hokej, lopty a gule
na hranie, lopty gumové, lopty hracie všeobecne,
tiež z gumy alebo potiahnuté plsťou, lopty kopacie, loptičky (lopty) na 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 (značko-
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vacie stroje na tenis), tenisové výbavy, lopty, siete, súpravy, rakety a struny na výplet tenisových
rakiet, telocvičné náradie, prístroje a nástroje, telocvičné prístroje na rozvíjanie/rozširo-vanie
hrudníka,
činky,
gymnastické
prístroje
a prístroje na telesnú kultúru, telocvičné náradie,
nástroje alebo náčinie, prístroje na rozširovanie
pŕs, kukly, rukavice a fleurety šermiarske, biliardové tága a podložky, biliardové gule, stoly i kuželky, krieda na biliardové tága, biliardy, kožtičky na biliardové tága, korčule alebo kolieskové
korčule, korčule s topánkami (kombinácia), golfové bránky (ciele), golfové paličky, 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
na 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 na cyklistický tréning.
40 - Apretácia textílií, farbenie textílií, krajčírstvo, úprava odevov, strihová služba, úprava
a spracovanie textilu, vyšívanie.
(540)

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

(511) 25 - Oblečenie, odevy, športové oblečenie, športové odevy, športové tričká a dresy, pokrývky
hlavy, čiapky, športové čiapky, rukavice, opasky,
obuv, športová obuv.
(540)

(731) Petráš Michal, Trenčianska 37, 821 09 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5957-2006
17.8.2006
37, 39, 40
37 - Zemné a stavebné práce pri príprave ťažby
a spracovania surovín a nerastov, dobývanie surovín a nerastov.
39 - Nákladná doprava, preprava a skladovanie
materiálov a surovín, prenájom vozidiel.
40 - Spracovanie a úprava surovín a nerastov.

(540) TERRATON
(731) terraton, a. s., Hurbanova 11, 908 77 Borský Mikuláš, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(210) 5960-2006
(220) 17.8.2006
8 (511) 25

5962-2006
21.8.2006
30
30 - Pekárske a cukrárske výrobky; cukríky; cukrovinky; cukrovinky na zdobenie vianočných stromčekov; jemné pečivo; karamelky; keksy; koláče
s plnkou; perníky, medovníky, pralinky, sušienky, zákusky, koláče.

(540)

(591) červená, zlatá, biela
(731) Pannon Food Slovakia, s. r. o., Veľká Mača 960,
925 32 Veľká Mača, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

(731) TAMOGA, s. r. o., Velká 2984/23, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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5964-2006
21.8.2006
5
5 - Prípravky na ničenie burín a hubenie hmyzu;
insekticídy; prípravky proti moľom; repelenty
proti hmyzu; fungicídy; rodenticídy.

(540)

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

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

5965-2006
21.8.2006
5
5 - Prípravky na ničenie burín a hubenie hmyzu;
insekticídy; prípravky proti moľom; repelenty
proti hmyzu; fungicídy; rodenticídy.

(540)

(591) biela, červená, oranžová
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41 - Vzdelávanie; zabezpečenie výcvikov, kurzov
a školení.
44 - Veterinárne služby.

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

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

5966-2006
21.8.2006
5
5 - Prípravky na ničenie burín a hubenie hmyzu;
insekticídy; prípravky proti moľom; repelenty
proti hmyzu; fungicídy; rodenticídy.

(540) RAID 4 SEASONS
(731) S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street,
Racine, Wisconsin 53403-2236, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

5968-2006
22.8.2006
16, 31, 41, 44
16 - Tlačoviny; obalové materiály z plastických
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
31 - Kombinované a minerálne krmivá pre všetky druhy zvierat; koncentráty a komponenty do
krmiva.
41 - Vzdelávanie; zabezpečenie výcvikov, kurzov
a školení.
44 - Veterinárne služby.

(540)

5969-2006
22.8.2006
16, 31, 41, 44
16 - Tlačoviny; obalové materiály z plastických
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
31 - Kombinované a minerálne krmivá pre všetky druhy zvierat; koncentráty a komponenty do
krmiva.
41 - Vzdelávanie; zabezpečenie výcvikov, kurzov
a školení.
44 - Veterinárne služby.

(540)

(731) Sano - Moderná výživa zvierat, s. r. o., Dlhé Diely I. 23/a, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

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

5970-2006
22.8.2006
16, 31, 41, 44
16 - Tlačoviny; obalové materiály z plastických
hmôt, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach.
31 - Kombinované a minerálne krmivá pre všetky druhy zvierat; koncentráty a komponenty do
krmiva.

5982-2006
28.8.2006
1, 19
1 - Magnezitové, magnezitchrómové, chrómmagnezitové, magnezit-spinelitické, magnezituhlíkové, kaustické magnezity.
19 - Tehliarske slinky, oceliarske slinky, bázické
žiaruvzdorné stavivá, žiaruvzdorné materiály na
opravy výmuroviek pecí - zrnité.

(540)

(731) SLOVMAG, a. s. Lubeník, Lubeník 236, 049 18
Lubeník, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(731) Sano - Moderná výživa zvierat, s. r. o., Dlhé Diely I. 23/a, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) Výživa zvierat pre zdravie a zisk!
(731) Sano - Moderná výživa zvierat, s. r. o., Dlhé Diely I. 23/a, 841 04 Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

5983-2006
28.8.2006
5
5 - Farmaceutické kardiovaskulárne produkty.

(540) ARDENA
(731) BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5984-2006
28.8.2006
5
5 - Farmaceutické kardiovaskulárne produkty.

(540) CARDIOL-H
(731) BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5985-2006
28.8.2006
5
5 - Farmaceutické kardiovaskulárne produkty.

(540) CARDIOL
(731) BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5986-2006
28.8.2006
5
5 - Farmaceutické kardiovaskulárne produkty.

(540) RAMED
(731) BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(210)
(220)
8 (511)
(511)

5987-2006
28.8.2006
5
5 - Farmaceutické kardiovaskulárne produkty.

(540) RAMZID
(731) BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5988-2006
28.8.2006
5
5 - Farmaceutické produkty, lieky na centrálny
nervový systém.

lóvre, pyžamá, župany, kožušinové oblečenie,
pokrývky hlavy, športové čiapky, rukavice, kravaty, oblečenie z kože, opasky, plášte, plavky,
podprsenky, ponožky, šály, šatky, obuv, športová
obuv, papuče.
(540) HEBBA
(731) YE Zhu Min, Svätoplukova 2, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

(540) DONEZIL
(731) BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

5989-2006
28.8.2006
5
5 - Farmaceutické produkty, lieky na musculoskeletálny systém.

(540) ALEDOX
(731) BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5990-2006
28.8.2006
5
5 - Farmaceutické produkty, lieky na musculoskeletálny systém.

(540) BONNA
(731) BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

5991-2006
28.8.2006
5
5 - Farmaceutické produkty, gastrointestinálne
produkty.

(540) ZOLTEX
(731) BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

6040-2006
12.9.2006
25
25 - Odevy, oblečenie, športové oblečenie, športové odevy, športové tričká a dresy, bielizeň,
tričká, bundy, kabáty, konfekcia, kostýmy; sukne,
obleky, košele, saká, nohavice, vesty, svetre, pu-
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6041-2006
12.9.2006
25
25 - Odevy, oblečenie, športové oblečenie, športové odevy, športové tričká a dresy, bielizeň,
tričká, bundy, kabáty, konfekcia, kostýmy; sukne,
obleky, košele, saká, nohavice, vesty, svetre, pulóvre, pyžamá, župany, kožušinové oblečenie,
pokrývky hlavy, športové čiapky, rukavice, kravaty, oblečenie z kože, opasky, plášte, plavky,
podprsenky, ponožky, šály, šatky, obuv, športová
obuv, papuče.

(540) HELVS
(731) YE Zhu Min, Svätoplukova 2, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6115-2006
29.9.2006
16, 24, 25
16 - Baliaci papier, blahoprajné pohľadnice, brožované knihy, brožúry, časopisy (periodiká), ceruzky, držiaky na písacie potreby, etikety (s výnimkou textilných), gumy na gumovanie, kalendáre, kancelárske potreby s výnimkou nábytku,
katalógy, knihy, komiksy, noviny, obaly (papiernický tovar), pastelky, perá (kancelárske potreby), peračníky, puzdrá na perá, periodiká, písacie
potreby, plagáty, podložky pod pivové poháre,
pohľadnice, poznámkové zošity, príručky, prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely, listový papier, zošity.
24 - Behúne na stôl, obrusy (textilné) prestieranie, posteľná a stolová bielizeň, obliečky na podušky, obrusy s výnimkou papierových, podložky na stôl s výnimkou papierových, prikrývky,
samolepiaci textil nanášaný lepom, utierky, obrúsky (textilné), vlajky s výnimkou papierových,
vreckovky (textilné), zástavy s výnimkou papierových.
25 - Baretky, bielizeň, bundy, čelenky, čiapky, klobúky, košele, kravaty, maškarné kostýmy, nohavice, opasky, papuče, plavky, plážové oblečenie,
ponožky, šály, šatky, potné vložky, šilty, športová
obuv, športové tričká, dresy, tielka, tričká, vesty,
náprsenky, športové bundy, saká, oblečenie z papiera, pančuchy.

(540) SLOVAK STREET WEAR
(731) Zatovič Matej, Jašíkova 18, 821 03 Bratislava, SK;
(210) 6116-2006
(220) 29.9.2006
8 (511) 35, 37, 39
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(511) 35 - Analýzy nákladov, hospodárske a ekonomické predpovede, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie,
marketingové štúdie, poskytovanie obchodných
alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo,
obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, oceňovanie obchodných podnikov, odkazovacie telefónne služby (pre neprítomných predplatiteľov),
určovanie polohy prepravných vozňov pomocou
počítačov, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, odborné obchodné poradenstvo, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce,
hospodárske alebo ekonomické predpovede, predvádzanie tovaru, prenájom reklamného času vo
všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodný prieskum, príprava inzertných stĺpcov, reklama, on-line 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, reprografia dokumentov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského
riadenia, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, rozširovanie vzoriek, spracovanie textov, štatistické informácie,
televízna reklama, psychologické testovanie na
účely výberu, spracovanie textov, určovanie polohy nákladných vozňov počítačom, vedenie kartoték v počítači, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vyhľadávanie informácií
v počítačových súboroch (pre zákazníkov), vzťahy s verejnosťou, zbieranie údajov do počítačových databáz, zhromažďovanie výstrižkov časopisov, zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
37 - Mazanie automobilov, opravy automobilov,
čistenie automobilov, údržba automobilov, umývanie automobilov, leštenie automobilov.
39 - Autobusová doprava, automobilová preprava, automobily, distribúcia energie, nákladná doprava, doprava ropovodom, informácie o doprave, rezervácia dopravy, ťahanie alebo vlečenie
dopravných prostriedkov pri poruchách, doručovacie služby, kuriérske služby, distribúcia energie, informácie o preprave, informácie o uskladnení, uchovávanie informácií, kuriérske služby
(dokumenty alebo tovar), nákladná doprava (kamiónová), organizovanie ciest, osobná doprava,
služby parkovania automobilov, poskytovanie pomoci (pri doprave), prenájom automobilov, prenájom dopravných prostriedkov, prenájom pretekárskych vozidiel, prenájom vozidiel, preprava
ropovodom, prepravné služby, rezervácia miesteniek na cestovanie, rezervácia (v doprave), skladovanie údajov a dokumentov elektronicky uložených, služby v doprave a preprave, sprostredkovanie prepravy, taxi služby, preprava turistov.

(540) natankuj
(731) Novotný Tomáš, Smetanov háj 292/32, 929 01
Dunajská Streda, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6128-2006
4.10.2006
25
25 - Bielizeň, body (bielizeň), bundy, detské nohavičky, košele, krátke jazdecké alebo spodné
nohavice, spodná bielizeň všetkých druhov, plavky, pletené svetre, podprsenky, ponožky, pulóvre, pyžamá, svetre, sukne, šatky, šály, tielka, tričká, župany.

(540)

(731) Koczotowski Marcin, Tomášikova 13, 821 01
Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6145-2006
6.10.2006
9, 28, 41, 42
9 - Predajné automaty a mechanizmy prístrojov
uvádzaných do činnosti vhodením mince alebo
bankovky, hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, zábavné zariadenia
prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi, hracie skrinky uvádzané do
chodu vhodením mince alebo bankovky, hudobné
automaty uvádzané do činnosti vhodením mince
alebo bankovky, počítačové hry, videohry, videotelefóny, videopásky, videokamery, pozorovacie
prístroje, počítačový hardvér, počítače a periférne zariadenia počítačov, počítačový softvér, počítačové programy a softvér všetkých druhov na
akomkoľvek type nosičov, nahrané programy
obsluhujúce počítač, monitorovacie počítačové
programy, počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete, programy na počítačové hry
a hracie zariadenia, počítačové programy na hazardné hry.
28 - Hry, hracie automaty s výnimkou automatov
fungujúcich po pripojení na televízne prijímače,
zariadenia na elektronické hry s výnimkou hier
využívajúcich televízne prijímače, hracie automaty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo bankovky, hracie kocky, pohár na hracie kocky, hracie karty, karty na bingo, hracie žetóny,
stolové spoločenské hry, ruletové kolo, stoly na
salónny futbal, biliardové a gulečníkové stoly, biliardové a gulečníkové stoly uvádzané do činnosti vhodením mince alebo bankovky, šípky ako
elektronická hra, výbava na rôzne druhy hier,
hračky, hazardné, výherné alebo zábavné automaty uvádzané do činnosti vhodením mince alebo bankovky.
41 - Prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, prevádzkovanie kasín, nočné kluby, prevádzkovanie stávkových hier v kasínach, prevádzkovanie stávkových hier pomocou výherných prístrojov a elektronicko-mechanických ruliet, organizovanie lotérií, hier, hranie o peniaze,
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prenájom hier Ruleta, Black Jack, Poker, Craps
a ďalších vrátane potrebného zariadenia a krupierov na firemných akciách, predvádzanie a výučba
pravidiel hier na pobavenie, on-line, vydávanie
kníh a časopisov v elektronickej forme, poskytovanie elektronických publikácií on-line bez možnosti kopírovania, vydávanie textov s výnimkou
reklamných alebo náborových, poskytovanie počítačových hier on-line z počítačových sietí, zábava a pobavenie, informácie o možnostiach zábavy, výchovno-zábavné klubové služby, služby
so zameraním na pobavenie, rozptýlenie alebo
rekreáciu osôb, organizovanie seminárov, plesov,
večierkov, recepcií a prezentácií, informácie o možnostiach vzdelávania, školení, výcvikov a kurzov
v oblasti krupierstva, zabezpečovanie výcvikov,
kurzov a školení v oblasti krupierstva, vydávanie
príručiek, kníh, časopisov a periodík so zameraním na krupierstvo, lotérie, hry, počítačové hry
a hracie automaty, poskytovanie a sprostredkovanie uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS
správ, počítačových sietí alebo internetu.
42 - Počítačové programovanie, tvorba softvéru,
vývoj a tvorba počítačových hier, návrh a analýzy počítačových systémov, zhotovovanie kópií
počítačových programov, servis a aktualizovanie
počítačových programov, obnovovanie počítačových programov, výskum a vývoj v oblasti softvéru a hardvéru, prenájom počítačov a počítačového softvéru, prenájom počítačových hier, spravovanie autorských práv, poskytovanie a distribúcia licencií na práva duševného vlastníctva,
predovšetkým na počítačové programy so súhlasom autora, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok pre zákazníkov, hosťovanie na počítačových stránkach, poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru a softvéru, inštalácia počíta-

katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe, počítačový softvér, nahraný softvér na CD a DVD diskoch a magnetických médiách, elektronický vyhľadávač.
35 - Inzertná, reklamná a propagačná činnosť,
sprostredkovanie obsahu SMS a WAP v triede
35, zhromažďovanie a poskytovanie obchodných
informácií všetkých druhov v triede 35, on-line
služby elektronického obchodovania.
37 - Inštalácia a údržba dátových a komunikačných sietí.
38 - Poskytovanie užívateľského prístupu ku globálnej počítačovej sieti, prenos dát a ďalších
informácií prostredníctvom verejných a neverejných pevných a mobilných vysielacích sietí.
41 - Vydávanie textov a informácií prostredníctvom internetu, vydávanie nosičov informácií,
publikácií, produkčná činnosť, najmä filmov, televíznych programov a verejných vystúpení, zábava, organizovanie a usporadúvanie vzdelávacích, zábavných, hodnotiacich súťaží a programov, výchovná a zábavná činnosť, nahrávanie
nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových,
šírenie audiovizuálnych diel, publikačná činnosť
vrátane nahrávania nosičov zvukových alebo obrazovo-zvukových, výroba, tvorba a šírenie audiovizuálnych diel, informácie o možnostiach zá-bavy
a rozptýlenia, organizovanie súťaží (vzdelávacích, športových alebo zábavných).
42 - Tvorba softvéru, programovanie internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, interaktívnych a grafických programov, tvorba multimediálnych dokumentov, prezentácií, aplikácií, katalógov, konštrukcie WWW prezentácií
a riešenie WWW serverov, tvorba počítačových
animácií
a
vizualizácií,
programové

čových programov, prevod a konverzia údajov
a dokumentov z fyzických médií na elektronické
médiá, technický prieskum, sprostredkovanie uvedených služieb, poskytovanie a sprostredkovanie
uvedených služieb prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu.

projekty, prevádzkovanie internetových stránok,
služby poskytované v súvislosti so zavádzaním
a používaním softvéru, prenájom, vývoj a implementácia programových produktov a programátorské služby výpočtovej techniky, inštalácia základného a aplikačného softvéru, inštalácia softvéru pre dátové a komunikačné siete.

(540) FUTURO GAME
(731) FUTURO Slovakia spol. s r. o., Kopčianska 16,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(210)
(220)
8 (511)
(511)
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6422-2006
6.12.2006
9, 35, 37, 38, 41, 42
9 - Programové vybavenie počítačov, nosiče záznamov nahrané i nenahrané, audiovizuálne programy, audioprogramy, audiovizuálne diela (nahrané), CD disky, informačné produkty v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach všetkých druhov a na nosičoch
dát všetkých druhov, súvisiaci hardvér a softvér,
elektronické siete, multimediálne aplikácie, dáta,
databázy a iné informačné produkty v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach všetkých druhov, súvisiaci softvér
a hardvér, nosiče dát všetkých druhov patriace do
triedy 9, 3D animácie, multimediálne informačné

(540)

(591) modrá
(731) Tom Horn Enterprise, a. s., Za kasárňou 1, 832 04
Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

6431-2006
7.12.2006
3, 16, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 43, 45
3 - Avivážne prípravky, čistiace prípravky, dezinfekčné mydlá, dezodoračné mydlá, dezodoranty na osobnú potrebu, éterické esencie, chemické
avivážne prípravky na použitie v domácnosti,
kozmetické prípravky - kozmetika, krém na obuv,
kúpeľové soli s výnimkou soli na liečebné účely,
mydielka, mydlá, namáčacie prípravky, predpieracie prípravky, pracie prípravky, škrob na bieli-
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zeň, vata na kozmetické účely, vatové tyčinky na
kozmetické účely.
16 - Baliaci papier, hárky papiera, kalendáre, predmety z kartónu, kartón, lepenka, knihy, komiksy,
neelektrická tlačiareň na kreditné karty, krieda na
písanie, krieda na značenie, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly
na fľaše, obálky - papiernický tovar, obaly - papiernický tovar, papierové obaly na mlieč-ne výrobky, pastelky, perá na tabule nie elektrické, papierové servítky, toaletný papier, trhacie kalendáre, papierové utierky, papierové utierky na tvár,
papierové vreckovky.
29 - Bravčová masť, jogurt, konzervy s ovocím,
konzervy so zeleninou, kyslá kapusta, maslo,
mliečne výrobky, mlieko, nakladaná zelenina, nakladané uhorky, konzervované ovocie, ovocie - kompóty, polievky, jedlý slnečnicový olej,
smotana, syry, tofu, vajcia, zeleninové polievky.
30 - Cestá na koláče, cestoviny, cukor, cukríky,
cukrovinky, čaj, ľadový čaj, nápoje na báze čaju,
čokoláda, čokoládové nápoje, horčica, chlieb, jemné pečivo, kakao, kakaové nápoje, karamelky - cukríky, káva, kávové nápoje, kečup, keksy,
krupica, kuchynská soľ, obilninové lupienky, vločky, med, mentolové cukríky, mliečne čokoládové
nápoje, mliečne kakaové nápoje, mliečne kávové
nápoje, potravinárska múka, výrobky z múky,
müsli, ocot, ovsené vločky, pečivo (rožky), perníky, medovníky, pizza, pralinky, puding, ryža,
slíže, sucháre, žuvačky nie na lekárske použitie.
32 - Citronády, jablkový džús - nealkoholický, nekvasený hroznový mušt, prípravky na výrobu minerálnych vôd, minerálne vody - nápoje, muš-ty,
nealkoholické nápoje, nápoje z nealkoholických
štiav, nealkoholické nápoje z ovocných štiav, paradajková šťava - nápoj, pivo, sirupy na výrobu
malinoviek, sóda, stolové vody, sýtené vody,
prípravky na výrobu sýtených vôd, ovocné šťavy,
prášky na výrobu šumivých nápojov, sódová voda, vody - nápoje, zeleninové šťavy.
35 - Prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, prípravy
inzertných stĺpcov, reklama, on-line reklama na
počítačovej komunikačnej sieti, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom - letáky, prospekty, tlačivá, vzorky, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamnej plochy, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov, rozhlasová reklama, rozširovanie
reklamných alebo inzertných oznamov, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav
a veľtrhov, organizovanie výstav na obchodné
a reklamné účely, zabezpečovanie predplácania
novín a časopisov, reklamné agentúry, marketingové štúdie, nábor zamestnancov, televízne reklamy, vylepovanie plagátov, robenie výpisov
z účtov, zabezpečovanie novinového predplatného pre predplatiteľov, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, služby zaoberajúce sa zhromažďovaním výstrižkov, zoraďovanie údajov
v počítačových databázach.
36 - Bankové služby priamo k zákazníkom (home banking), bankovníctvo, vydávanie cestov-

ných šekov, dôchodkové fondy, finančné poradenstvo, služby v oblasti finančníctva, hypotéky - poskytovanie pôžičiek, finančné konzultačné
služby, organizovanie dobročinných zbierok, organizovanie dobročinných finančných zbierok, organizovanie zbierok, platenie na splátky, životné
poistky, poradenstvo v oblasti poistenia, záručná
pôžička, pôžičky - financovanie, platobné prevody vykonávané elektronicky, sprostredkovanie - maklérstvo, sprostredkovanie poistenia, služby týkajúce sa debetných úverových kariet, služby týkajúce sa kreditných úverových kariet, úverové
ústavy, úverové banky, vydávanie cestovných
šekov, vydávanie kreditných kariet, prevádzkovanie záložní, zbieranie peňazí na dobročinné
účely, oceňovanie známok, zúčtovacie banky - vykonávajúce bezhotovostné operácie.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie, telefónna komunikácia, komunikácia z mobilných
telefónov, počítačová komunikácia, posielanie správ,
posielanie telegramov, prenájom telefónov, telefonické služby, telekomunikačné informácie, televízne vysielanie, telexové služby, tlačové kancelárie, služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, rádiové vysielanie, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, vysielanie káblovej
televízie, výzvy - rádiom, telefónom alebo inými
elektronickými komunikačnými prostriedkami.
43 - Charitatívne služby a služby sociálnej starostlivosti na podporu osôb v núdzi, ako je poskytovanie jedla a prechodného ubytovania.
45 - Osobné a sociálne služby poskytované tretími osobami na uspokojovanie potrieb jednotlivcov v oblasti humanitnej a rozvojovej pomoci;
charitatívne služby a služby sociálnej starostlivosti na podporu osôb v núdzi, ako je poskytovanie oblečenia.
(540) GOOD ANGEL
(731) DOBRÝ ANJEL, nezisková organizácia, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, 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)
1261-2006
1340-2006
1778-2006
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1261-2006
10.8.2004
29, 30, 32, 33, 43
29 - Mäso, ryby, hydina a divina; vnútornosti; konzervované, sušené, varené ovocie a zelenina; želé,
džemy, zaváraniny; vajcia, mlieko a mliečne produkty; jedlé oleje a tuky; jedlá z rýb; jedlá z mäsa
a/alebo zo zeleniny; polievky; zeleninové šaláty;
ovocné šaláty.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo,
náhrada kávy; múka a prípravky z obilnín, chlieb,
pečivo a cukrovinky, cukrové polevy; med, sirup;
droždie, prášok do pečiva; soľ, horčica; ocot,
omáčky (ochucovadlá); korenie; zmrzlina; sendviče, pizza, lievance, múčne potraviny; potraviny z ryže; potraviny z cesta; tortilly.
32 - Pivá; minerálne a perlivé vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné džúsy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
33 - Alkoholické nápoje (okrem pív).
43 - Reštauračné služby (stravovacie); barové
služby; kaviarne; kafetérie; samoobslužné reštaurácie, snack bary; stravovacie služby.

(540) NAKED
(641) 003968716, 10.8.2004
(731) Naked S.A. Luxembourg, 23, avenue Monterey,
L-2086 Luxembourg, LU;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(210)
(220)
8 (511)
(511)

1340-2006
26.6.2002
35, 42
35 - Reklama; manažment obchodnej činnosti; administratívne služby v obchodnej činnosti; služby týkajúce sa prevádzkovania administratívnych kancelárií; poradenstvo pri riadení obchodnej činnosti.
42 - Vedecké a technologické služby a výskum
a dizajn s tým súvisiaci; priemyselné analýzy a výskum; návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; právne služby.

(540) UPS ROUTENET
(641) 002751212, 26.6.2002
(731) United Parcel Service of America, Inc., 55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

1778-2006
20.1.2005
25, 35
25 - Obuv.
35 - Maloobchodný predaj obuvi.

(540)

(641) 004249181, 20.1.2005
(731) Payless ShoeSource Worldwide, Inc., Jayhawk Towers, 700 S.W. Jackson Street, Suite 202, Topeka, Kansas 66603, US;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky bez zmeny
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

1200-2002
1201-2002
159-2003
1082-2003
3080-2003
1909-2004
2588-2004
3409-2004
627-2005
629-2005
855-2005
1011-2005
1147-2005
1188-2005
1261-2005
1276-2005
1277-2005
1327-2005
1527-2005
1528-2005
1557-2005
1738-2005
1741-2005
1747-2005
1755-2005
1839-2005
1840-2005
1841-2005
1910-2005
1966-2005
1968-2005
2001-2005
2027-2005
2053-2005
2054-2005
2055-2005
2056-2005
2057-2005
2058-2005
2059-2005
2060-2005
2061-2005
2069-2005
2070-2005
2071-2005
2072-2005
2073-2005
2079-2005
2085-2005
2086-2005
2090-2005
2092-2005
2096-2005
2098-2005
2109-2005
2140-2005
2141-2005
2150-2005
2154-2005
2158-2005
2179-2005
2180-2005
2190-2005

216220
216221
216054
216055
215884
216056
216057
215885
216058
216059
216060
216061
216062
216063
216064
216065
216066
216067
216068
216069
215886
216070
216071
216072
215887
216073
216074
216075
216076
216077
216078
216079
216080
215888
215889
215890
215891
215892
216081
216082
216083
216084
216085
216086
216087
216088
216089
216090
216091
216092
216093
216094
216095
216096
215893
215894
215895
216097
216098
216099
216100
216101
216102

2217-2005
2220-2005
2226-2005
2227-2005
2229-2005
2234-2005
2235-2005
2236-2005
2239-2005
2240-2005
2241-2005
2242-2005
2243-2005
2244-2005
2245-2005
2247-2005
2251-2005
2254-2005
2255-2005
2273-2005
2275-2005
2276-2005
2277-2005
2279-2005
2281-2005
2282-2005
2287-2005
2288-2005
2289-2005
2290-2005
2291-2005
2292-2005
2294-2005
2295-2005
2296-2005
2300-2005
2304-2005
2306-2005
2308-2005
2311-2005
2313-2005
2314-2005
2316-2005
2319-2005
2323-2005
2324-2005
2325-2005
2330-2005
2331-2005
2332-2005
2333-2005
2334-2005
2335-2005
2337-2005
2338-2005
2339-2005
2346-2005
2348-2005
2349-2005
2350-2005
2424-2005
2425-2005
2453-2005

216103
216104
216105
216106
216107
216108
216109
216110
216111
216112
216113
216114
216115
216116
216117
216118
216119
216120
216121
216122
216123
215896
215897
215898
215899
215900
215901
215902
215903
215904
215905
215906
215907
215908
216124
216125
216126
216127
215909
215910
215911
215912
216128
216129
215913
215914
215915
215916
215917
215918
215919
215920
215921
215922
215923
215924
215925
215926
215927
215928
215929
215930
215931

2458-2005
2463-2005
2464-2005
5360-2005
5560-2005
5861-2005
5992-2005
5993-2005
6001-2005
6002-2005
6003-2005
6088-2005
6089-2005
6090-2005
6091-2005
6216-2005
6217-2005
6228-2005
6229-2005
6242-2005
6274-2005
6302-2005
6303-2005
6309-2005
6310-2005
6311-2005
6334-2005
6335-2005
6336-2005
6339-2005
6340-2005
6341-2005
6342-2005
6346-2005
6347-2005
6382-2005
6417-2005
2-2006
5-2006
12-2006
20-2006
21-2006
22-2006
24-2006
25-2006
26-2006
27-2006
28-2006
29-2006
30-2006
31-2006
32-2006
39-2006
40-2006
41-2006
43-2006
49-2006
50-2006
51-2006
53-2006
56-2006
59-2006
60-2006

215932
215933
215934
216230
215935
215936
215937
215938
215939
215940
215941
215943
215944
215945
215946
216130
215947
215948
215949
215950
215951
215952
215953
215954
215955
215956
215957
215958
215959
215960
215961
215962
215963
215964
215965
215966
215967
216131
216132
216133
216134
216135
216136
216137
216138
216139
216140
216141
216142
216143
216144
216145
216146
216147
216148
216149
216150
216151
216152
215968
216153
216154
215969

61-2006
62-2006
69-2006
74-2006
75-2006
79-2006
80-2006
82-2006
95-2006
96-2006
101-2006
102-2006
104-2006
105-2006
106-2006
107-2006
108-2006
113-2006
114-2006
115-2006
116-2006
117-2006
118-2006
119-2006
151-2006
166-2006
167-2006
169-2006
170-2006
171-2006
172-2006
173-2006
174-2006
175-2006
185-2006
188-2006
189-2006
190-2006
192-2006
198-2006
199-2006
256-2006
257-2006
258-2006
263-2006
266-2006
589-2006
590-2006
591-2006
593-2006
594-2006
595-2006
596-2006
598-2006
599-2006
611-2006
1025-2006
1037-2006
1163-2006
1164-2006
1165-2006
1184-2006
1263-2006

215970
215971
215972
216155
216156
216157
216158
216159
216160
216161
215973
215974
215975
215976
215977
215978
215979
216162
216163
216164
216165
216166
216167
216168
216169
215980
215981
215982
215983
215984
215985
215986
215987
215988
215989
215990
215991
215992
215993
216170
216171
215994
215995
215996
216172
215997
216173
216174
216175
216176
215998
215999
216000
216001
216002
215872
215873
215874
215875
215876
215877
215878
215879
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(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

5001-2006
5002-2006
5003-2006
5004-2006
5005-2006
5006-2006
5007-2006
5008-2006
5009-2006
5010-2006
5011-2006
5013-2006
5015-2006
5021-2006
5022-2006
5033-2006
5034-2006
5036-2006
5037-2006
5038-2006
5063-2006
5085-2006
5087-2006
5093-2006

216177
216178
216179
216003
216004
216005
216006
216007
216180
216181
216008
216009
216010
216011
216012
216013
216014
216015
216016
216017
216182
216183
216018
216184

5095-2006
5097-2006
5101-2006
5102-2006
5103-2006
5106-2006
5107-2006
5108-2006
5109-2006
5111-2006
5112-2006
5113-2006
5117-2006
5118-2006
5120-2006
5122-2006
5124-2006
5125-2006
5126-2006
5128-2006
5129-2006
5130-2006
5133-2006
5134-2006

216185
216019
216186
216187
216188
216189
216190
216191
216192
216193
216194
216195
216196
216197
216020
216198
216021
216022
216023
216024
216025
216026
216199
216200

5135-2006
5136-2006
5137-2006
5138-2006
5139-2006
5140-2006
5141-2006
5142-2006
5143-2006
5144-2006
5145-2006
5146-2006
5147-2006
5148-2006
5149-2006
5150-2006
5151-2006
5159-2006
5161-2006
5222-2006
5225-2006
5240-2006
5241-2006
5242-2006

216201
216202
216203
216204
216205
216206
216207
216208
216209
216027
216028
216029
216030
216031
216032
216033
216034
216035
216036
216037
216038
216210
216211
216212

5243-2006
5244-2006
5245-2006
5246-2006
5247-2006
5248-2006
5250-2006
5359-2006
5360-2006
5362-2006
5368-2006
5369-2006
5370-2006
5374-2006
5375-2006
5376-2006
5377-2006
5378-2006
5380-2006
5382-2006
5401-2006
5404-2006
5725-2006
5800-2006

216213
216214
216215
216216
216039
216040
216041
216042
216043
216044
216217
216218
216045
216046
216047
216048
216049
216050
216051
216052
215880
215881
215882
215883

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

215872
8.12.2006
29.3.2016
611-2006
29.3.2006
7.9.2006
SILICON, spoločnosť s ručením obmedzeným,
Jarková 341, 049 25 Dobšiná, SK;
(740) Mišľanová Mária, Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215873
8.12.2006
31.5.2016
1025-2006
31.5.2006
7.9.2006
Židek Vladimír, Hodžova 6, 010 01 Žilina, SK;
United BG, a. s, Bratislava, SK;

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

215874
8.12.2006
1.6.2016
1037-2006
1.6.2006
7.9.2006
EKOPOL, spol. s r. o., Jánošíkova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SK;
(740) United BG, a. s, Bratislava, SK;

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

215875
8.12.2006
21.6.2016
1163-2006
21.6.2006

(442) 7.9.2006
(732) REWASOL VFL, a. s., Májová 21, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215876
8.12.2006
21.6.2016
1164-2006
21.6.2006
7.9.2006
REWASOL VFL, a. s., Májová 21, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215877
8.12.2006
22.6.2016
1165-2006
22.6.2006
7.9.2006
Tvrdošínska mliekareň, s. r. o., Vojtaššákova 602,
027 44 Tvrdošín, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215878
8.12.2006
26.6.2016
1184-2006
26.6.2006
7.9.2006
PARTNERS, s. r. o., Častkovce 418, 916 27 Častkovce, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215879
8.12.2006
12.7.2016
1263-2006
12.7.2006
7.9.2006
Vita-Test spol. s r. o., Daxnerovo námestie 3,
821 08 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215880
8.12.2006
5.4.2016
5401-2006
5.4.2006
7.9.2006
ARDACO, a. s., Slovinec 41, 841 07 Bratislava, SK;
Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

215881
8.12.2006
6.4.2016
5404-2006
6.4.2006
7.9.2006
Koczotowski Marcin, Tomášikova 13, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

215882
8.12.2006
16.6.2016
5725-2006
16.6.2006
7.9.2006
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)
(740)

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

215883
8.12.2006
11.7.2016
5800-2006
11.7.2006
7.9.2006
Tento, a. s., Celulózka 3494, 010 01 Žilina, SK;
ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

215884
13.12.2006
22.10.2013
3080-2003
22.10.2003
3.1.2005
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)

215885
13.12.2006
30.11.2014
3409-2004
30.11.2004
7.9.2006
Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

215886
13.12.2006
24.8.2015
1557-2005
24.8.2005
FR No. 05 3343188
24.2.2005
FR
7.9.2006
PROJETCLUB, 4 boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, FR;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

215887
13.12.2006
23.9.2015
1755-2005
23.9.2005
7.9.2006
SENAPO, s. r. o., Priemyselná 280/39, 905 01
Senica, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

215888
13.12.2006
7.11.2015
2053-2005
7.11.2005
7.9.2006
Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21
Karlovy Vary, CZ;
(740) Slobodníková Alžbeta, JUDr., Banská Bystrica, SK;

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

215889
13.12.2006
7.11.2015
2054-2005
7.11.2005
7.9.2006
Karlovarské minerální vody, a. s., Horova 3, 360 21
Karlovy Vary, CZ;
(740) Slobodníková Alžbeta, JUDr., Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215890
13.12.2006
7.11.2015
2055-2005
7.11.2005
7.9.2006
HBSW, a. s., Byňov 117, 373 34 Byňov, CZ;
Slobodníková Alžbeta, JUDr., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215891
13.12.2006
7.11.2015
2056-2005
7.11.2005
7.9.2006
CEE produktion & sourcing, s. r. o., Hodruša - Hámre 1118, 966 61 Hodruša - Hámre, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215892
13.12.2006
3.11.2015
2057-2005
3.11.2005
7.9.2006
Involute, s. r. o., Metodova 7, 821 08 Bratislava, SK;

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

215893
13.12.2006
11.11.2015
2109-2005
11.11.2005
7.9.2006
Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, príspevková
organizácia, Výstavná 4, 949 01 Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215894
13.12.2006
16.11.2015
2140-2005
16.11.2005
7.9.2006
VUM, a. s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, SK;

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

215895
13.12.2006
16.11.2015
2141-2005
16.11.2005
7.9.2006
Herzáň František, Ing., CSc., Jána Milca 15, 010 01
Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215896
13.12.2006
9.12.2015
2276-2005
9.12.2005
7.9.2006
COIMEX, a. s., Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

215897
13.12.2006
9.12.2015
2277-2005
9.12.2005
7.9.2006
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(732) HYDROVRT a. s., Horný Dvor 6, 900 27 Bernolákovo, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

215898
13.12.2006
9.12.2015
2279-2005
9.12.2005
7.9.2006
Castrol Limited, Wakefield House, Pipers Way,
Swindon, Wiltshire SN3 1RE, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

215899
13.12.2006
12.12.2015
2281-2005
12.12.2005
7.9.2006
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)

215900
13.12.2006
12.12.2015
2282-2005
12.12.2005
7.9.2006
PREMATLAK, a. s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194,
916 01 Stará Turá, SK;

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

215901
13.12.2006
12.12.2015
2287-2005
12.12.2005
7.9.2006
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

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

215902
13.12.2006
12.12.2015
2288-2005
12.12.2005
7.9.2006
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;

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

215903
13.12.2006
12.12.2015
2289-2005
12.12.2005
7.9.2006
ST. NICOLAUS - trade, a. s., Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215904
13.12.2006
12.12.2015
2290-2005
12.12.2005
7.9.2006
ST. NICOLAUS - trade, a. s., Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

215905
13.12.2006
12.12.2015
2291-2005
12.12.2005
7.9.2006
ST. NICOLAUS - trade, a. s., Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

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

215906
13.12.2006
12.12.2015
2292-2005
12.12.2005
7.9.2006
ST. NICOLAUS - trade, a. s., Ružová dolina 6,
821 08 Bratislava, SK;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

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

215910
13.12.2006
14.12.2015
2311-2005
14.12.2005
7.9.2006
ESSOX s. r. o., Senovážné nám. 231/7, 370 01
České Budějovice, CZ;
(740) Lipka Juraj, Mgr., Martin - Priekopa, SK;

215911
13.12.2006
14.12.2015
2313-2005
14.12.2005
7.9.2006
Zelinová Iveta, Angyalova 410/13, 967 01 Kremnica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

215912
13.12.2006
14.12.2015
2314-2005
14.12.2005
7.9.2006
Bimeda International a Division of Cross Vetpharm Group Limited, Broomhill Road, Tallaght,
Dublin 24, IE;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

215907
13.12.2006
12.12.2015
2294-2005
12.12.2005
7.9.2006
KULTOBIN, spol. s r. o., Starozagorská 10, 040 23
Košice, SK;
(740) Gereg Marián, Košice, SK;

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

215913
13.12.2006
15.12.2015
2323-2005
15.12.2005
7.9.2006
KM LOGISTIC, s. r. o., Matúškovská cesta 1413,
924 01 Galanta, SK;

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

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

215914
13.12.2006
15.12.2015
2324-2005
15.12.2005
7.9.2006
KM LOGISTIC, s. r. o., Matúškovská cesta 1413,
924 01 Galanta, SK;

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

215915
13.12.2006
15.12.2015
2325-2005
15.12.2005
7.9.2006
KM LOGISTIC, s. r. o., Matúškovská cesta 1413,
924 01 Galanta, SK;

215908
13.12.2006
12.12.2015
2295-2005
12.12.2005
7.9.2006
JAMEX, s. r. o., Moyzesova 816/100, 017 01
Považská Bystrica, SK;
(740) Mrenica Jaroslav, Ing., Púchov, SK;

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

215909
13.12.2006
13.12.2015
2308-2005
13.12.2005
7.9.2006
Grega Samuel, dipl. tech., Mukačevská 10, 080 01
Prešov, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215916
13.12.2006
16.12.2015
2330-2005
16.12.2005
7.9.2006
GAS Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;

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

215917
13.12.2006
16.12.2015
2331-2005
16.12.2005
7.9.2006
GAS Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;

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

215918
13.12.2006
16.12.2015
2332-2005
16.12.2005
7.9.2006
GAS Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;

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

215919
13.12.2006
16.12.2015
2333-2005
16.12.2005
7.9.2006
GAS Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;

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

215920
13.12.2006
16.12.2015
2334-2005
16.12.2005
7.9.2006
GAS - Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;

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

215921
13.12.2006
16.12.2015
2335-2005
16.12.2005
7.9.2006
GAS Familia, s. r. o., Prešovská 8, 064 01 Stará
Ľubovňa, SK;

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

215922
13.12.2006
16.12.2015
2337-2005
16.12.2005
7.9.2006
IMBIZ s. r. o., Mlynská 39, 053 01 Spišská Nová
Ves, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215923
13.12.2006
19.12.2015
2338-2005
19.12.2005
7.9.2006
Nike International Ltd., One Bowerman Drive,
Beaverton, Oregon 97005, US;
(740) CVD s. r. o., Bratislava, SK;

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

215924
13.12.2006
19.12.2015
2339-2005
19.12.2005
7.9.2006
PICCOLO TRADE, s. r. o., Jesenského 2, 929 01
Dunajská Streda, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215925
13.12.2006
19.12.2015
2346-2005
19.12.2005
7.9.2006
Lajda Peter, Legionárska 17, 931 04 Bratislava, SK;
Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

215926
13.12.2006
19.12.2015
2348-2005
19.12.2005
7.9.2006
PR Querkus, s. r. o., Sládkovičova 94, 974 01
Banská Bystrica, SK;

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

215927
13.12.2006
19.12.2015
2349-2005
19.12.2005
7.9.2006
Občianske združenie Vidiecky parlament, Námestie SNP 7, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

215928
13.12.2006
19.12.2015
2350-2005
19.12.2005
7.9.2006
Občianske združenie Vidiecky parlament, Námestie SNP 7, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

215929
13.12.2006
23.12.2015
2424-2005
23.12.2005
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(442) 7.9.2006
(732) KM LOGISTIC, s. r. o., Matúškovská cesta 1413,
924 01 Galanta, SK;

(732) Staroň Marcel, Nám. Martina Benku 6, 811 07
Bratislava, SK;
(740) Rea Peter, Mgr., Bratislava, SK;

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

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

215930
13.12.2006
23.12.2015
2425-2005
23.12.2005
7.9.2006
AUTOTECHNIKA s. r. o., Galantská cesta 2,
929 01 Dunajská Streda, SK;
(740) Csonga Ernest, JUDr., Dunajská Streda, SK;

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

215931
13.12.2006
29.12.2015
2453-2005
29.12.2005
7.9.2006
Šebo Ján, Ing., Starhradská 18, 851 05 Bratislava, SK;

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

215932
13.12.2006
30.12.2015
2458-2005
30.12.2005
7.9.2006
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)

215933
13.12.2006
30.12.2015
2463-2005
30.12.2005
7.9.2006
VÍNO NITRA, spol. s r. o., Vinárska 1, 951 41
Lužianky, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

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

215934
13.12.2006
30.12.2015
2464-2005
30.12.2005
7.9.2006
Lovásová Katarína, Ing., Heydukova 4, 811 08
Bratislava, SK;

215935
13.12.2006
26.4.2015
5560-2005
26.4.2005
7.9.2006

215936
13.12.2006
8.7.2015
5861-2005
8.7.2005
7.9.2006
Komunistická strana Slovenska, Hattalova 12,
831 03 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215937
13.12.2006
2.9.2015
5992-2005
2.9.2005
7.9.2006
Doosan Infracore Co., Ltd., 7-11, Hwasu-Dong,
Dong-gu, Incheon, KR;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215938
13.12.2006
2.9.2015
5993-2005
2.9.2005
7.9.2006
Doosan Infracore Co., Ltd., 7-11, Hwasu-Dong,
Dong-gu, Incheon, KR;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215939
13.12.2006
6.9.2015
6001-2005
6.9.2005
7.9.2006
Agentúra ZACHAR, spol. s r. o., Súkennícka 24,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215940
13.12.2006
6.9.2015
6002-2005
6.9.2005
7.9.2006
Agentúra ZACHAR, spol. s r. o., Súkennícka 24,
821 09 Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215941
13.12.2006
6.9.2015
6003-2005
6.9.2005
7.9.2006
ROYAL DEFEND HOLDING, a. s., Ostrovského 3/253, Ženské domovy, 155 00 Praha, CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215943
13.12.2006
30.9.2015
6088-2005
30.9.2005
7.9.2006
MOVYS Com, s. r. o., Jamnického 19, 841 05
Bratislava, SK;

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

215944
13.12.2006
30.9.2015
6089-2005
30.9.2005
7.9.2006
MOVYS Com, s. r. o., Jamnického 19, 841 05
Bratislava, SK;

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

215945
13.12.2006
30.9.2015
6090-2005
30.9.2005
7.9.2006
MOVYS Com, s. r. o., Jamnického 19, 841 05
Bratislava, SK;

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

215946
13.12.2006
30.9.2015
6091-2005
30.9.2005
7.9.2006
MOVYS, a. s., Piesočná 7, 821 04 Bratislava, SK;

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

215947
13.12.2006
14.11.2015
6217-2005
14.11.2005
7.9.2006
IDD Bratislava, Inžiniersko dodávateľské družstvo, Myjavská 16, 811 03 Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

215948
13.12.2006
15.11.2015
6228-2005
15.11.2005
7.9.2006
VITTO TEA BOARD, s. r. o., U Habrovky 247/11,
140 00 Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

215949
13.12.2006
15.11.2015
6229-2005
15.11.2005
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(442) 7.9.2006
(732) VITTO TEA BOARD, s. r. o., U Habrovky 247/11,
140 00 Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215950
13.12.2006
18.11.2015
6242-2005
18.11.2005
7.9.2006
BONGRAIN S. A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

215951
13.12.2006
23.11.2015
6274-2005
23.11.2005
7.9.2006
Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, CH;
Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

215952
13.12.2006
30.11.2015
6302-2005
30.11.2005
7.9.2006
scanservice spol. s r o., V Olšinách 75/2300, 101 00
Praha, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215953
13.12.2006
30.11.2015
6303-2005
30.11.2005
7.9.2006
scanservice spol. s r o., V Olšinách 75/2300, 101 00
Praha, CZ;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215954
13.12.2006
1.12.2015
6309-2005
1.12.2005
7.9.2006
Société des Produits Nestlé S. A., 1800 Vevey, CH;
Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

215955
13.12.2006
2.12.2015
6310-2005
2.12.2005
7.9.2006
EMINENT LUGGAGE CORP., No. 40, Chung-Shan 9th Street, Kuei-Jen Hsiang, Tainan Hsien,
TW;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

204

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2007 - SK (zapísané ochranné známky)

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

215956
13.12.2006
2.12.2015
6311-2005
2.12.2005
7.9.2006
Aromatis, s. r. o., V Mokřinách 4/57, 147 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

215957
13.12.2006
9.12.2015
6334-2005
9.12.2005
7.9.2006
Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

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

215958
13.12.2006
9.12.2015
6335-2005
9.12.2005
7.9.2006
Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

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

215959
13.12.2006
9.12.2015
6336-2005
9.12.2005
7.9.2006
Slovenská sporiteľňa, a. s., Suché mýto 4, 817 06
Bratislava, SK;

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

215960
13.12.2006
12.12.2015
6339-2005
12.12.2005
7.9.2006
MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation incorporated under the laws of Taiwan,
R.O.C.), 1, R & D II Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu, Hsien, TW;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215961
13.12.2006
12.12.2015
6340-2005
12.12.2005
7.9.2006
MITAC INTERNATIONAL CORP. (a corporation incorporated under the laws of Taiwan,
R.O.C.), 1, R & D II Road, Hsinchu Science-Based Industrial Park, Hsinchu, Hsien, TW;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

215962
13.12.2006
13.12.2015
6341-2005
13.12.2005
429773
12.9.2005
CZ
7.9.2006
AVEX GmbH, Rudolphstrasse 1, 90489 Nuernberg, DE;
(740) Neuschl Vladimír, Mgr. Ing., Bratislava, SK;

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

215963
13.12.2006
13.12.2015
6342-2005
13.12.2005
7.9.2006
Slovenská autobusová doprava Bratislava, akciová spoločnosť (v skratke SAD Bratislava, a.s.),
Rožňavská 2, 820 04 Bratislava, SK;

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

215964
13.12.2006
14.12.2015
6346-2005
14.12.2005
7.9.2006
MARILYN AGENCY (French Société Anonyme), 4 rue de la Paix, F-75002 Paris, FR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

215965
13.12.2006
14.12.2015
6347-2005
14.12.2005
7.9.2006
MARILYN AGENCY (French Société Anonyme), 4 rue de la Paix, F-75002 Paris, FR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

215966
13.12.2006
21.12.2015
6382-2005
21.12.2005
7.9.2006
Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r. o.,
Púchovská 16, 835 05 Bratislava, SK;

215967
13.12.2006
29.12.2015
6417-2005
29.12.2005
7.9.2006
Bausch & Lomb Incorporated, One Bausch &
Lomb Place, Rochester, New York 14604, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215968
13.12.2006
9.1.2016
53-2006
9.1.2006
7.9.2006
Moneda, a. s., Robotnícka 819/38, 039 01 Turčianske Teplice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

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

215969
13.12.2006
11.1.2016
60-2006
11.1.2006
7.9.2006
WPB Capital, spořitelní družstvo, Ovocný trh 572/11,
110 00 Praha, CZ;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

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

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

215970
13.12.2006
11.1.2016
61-2006
11.1.2006
7.9.2006
Prague Credit Union, spořitelní družstvo, U Habrovky 247/11, 140 00 Praha, CZ;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

215971
13.12.2006
11.1.2016
62-2006
11.1.2006
7.9.2006
Šturák Pavol, Ing., Bacúrov 81, 962 61 Bacúrov,
SK;
(740) Šturák Peter, Ing., Vlkanová, SK;

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

215972
13.12.2006
12.1.2016
69-2006
12.1.2006
7.9.2006
Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;

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

215973
13.12.2006
19.1.2016
101-2006
19.1.2006
7.9.2006
BARTOŇ Milan, Matěje z Janova 85/19, 772 00
Olomouc - Bělidla, CZ;
(740) Labudík Miroslav, Ing., Kysucké Nové Mesto, SK;
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215974
13.12.2006
19.1.2016
102-2006
19.1.2006
7.9.2006
Mliekoservis Slovakia, a. s., T. G. Masaryka 8580,
960 01 Zvolen, SK;
(740) Záthurecký Eugen, JUDr., Banská Bystrica, SK;

215975
13.12.2006
19.1.2016
104-2006
19.1.2006
7.9.2006
MASPEX Sp. z o.o., Chopina 10, 34-100 Wadowice, PL;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

215976
13.12.2006
19.1.2016
105-2006
19.1.2006
7.9.2006
Rovňanová Gabriela - ebidas, Kremická 2547/7,
960 01 Zvolen, SK;

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

215977
13.12.2006
19.1.2016
106-2006
19.1.2006
7.9.2006
Štrichel Jozef, Remeselné služby, SNP 1428/8-9,
017 01 Považská Bystrica, SK;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

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

215978
13.12.2006
19.1.2016
107-2006
19.1.2006
7.9.2006
Štrichel Jozef, Remeselné služby, SNP 1428/8-9,
017 01 Považská Bystrica, SK;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;

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

215979
13.12.2006
19.1.2016
108-2006
19.1.2006
7.9.2006
Štrichel Jozef, Remeselné služby, SNP 1428/8-9,
017 01 Považská Bystrica, SK;
(740) Bačík Kvetoslav, Ing., Nová Dubnica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215980
13.12.2006
27.1.2016
166-2006
27.1.2006
7.9.2006
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)

215981
13.12.2006
27.1.2016
167-2006
27.1.2006
7.9.2006
Haas Peter, Ing., Laskomerského 4, 969 00 Banská Štiavnica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

215982
13.12.2006
30.1.2016
169-2006
30.1.2006
7.9.2006
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava, SK;

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

215983
13.12.2006
30.1.2016
170-2006
30.1.2006
7.9.2006
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, SK;

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

215984
13.12.2006
30.1.2016
171-2006
30.1.2006
7.9.2006
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, SK;

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

215985
13.12.2006
30.1.2016
172-2006
30.1.2006
7.9.2006
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, SK;

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

215986
13.12.2006
30.1.2016
173-2006
30.1.2006

(442) 7.9.2006
(732) Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava, SK;

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

215987
13.12.2006
30.1.2016
174-2006
30.1.2006
7.9.2006
SWN Slovakia, s. r. o., Hattalova 12/A, 831 03
Bratislava, SK;

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

215988
13.12.2006
30.1.2016
175-2006
30.1.2006
7.9.2006
THE COCA-COLA COMPANY, One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US;
(740) CVD s. r. o., Bratislava, SK;

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

215989
13.12.2006
1.2.2016
185-2006
1.2.2006
7.9.2006
DEKTRADE a. s., Tiskařská 10/257, 108 28 Praha, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Trenčín, SK;

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

215990
13.12.2006
1.2.2016
188-2006
1.2.2006
7.9.2006
GREEN PLUS, s. r. o., Astrova 2, 821 01 Bratislava, SK;

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

215991
13.12.2006
1.2.2016
189-2006
1.2.2006
7.9.2006
GREEN PLUS, s. r. o., Astrova 2, 821 01 Bratislava, SK;

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

215992
13.12.2006
1.2.2016
190-2006
1.2.2006
7.9.2006
Kováč Peter - ARTÚR, Hlavná 5, 946 20 Klížska
Nemá, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215993
13.12.2006
1.2.2016
192-2006
1.2.2006
7.9.2006
Kováč Peter - ARTÚR, Hlavná 5, 946 20 Klížska
Nemá, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

215994
13.12.2006
8.2.2016
256-2006
8.2.2006
7.9.2006
MRK CONTRACT, s. r. o., Československej
armády, 974 01 Banská Bystrica, SK;

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

215995
13.12.2006
9.2.2016
257-2006
9.2.2006
7.9.2006
MARINI, s. r. o., Bertotovce 34, 082 35 Bertotovce, SK;

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

215996
13.12.2006
9.2.2016
258-2006
9.2.2006
7.9.2006
FILTEX SK, spol. s r. o., Barčianska 66, 040 17
Košice, SK;

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

215997
13.12.2006
9.2.2016
266-2006
9.2.2006
7.9.2006
VYDAVATEĽSTVO M.R.K. agency, spol. s r. o.,
Rovniankova 4, 851 02 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

215998
13.12.2006
27.3.2016
594-2006
27.3.2006
7.9.2006
Henrich Ravas - AGROVEST, Rybky 111, 906 04
Rybky, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

215999
13.12.2006
27.3.2016
595-2006
27.3.2006

207

(442) 7.9.2006
(732) Henrich Ravas - AGROVEST, Rybky 111, 906 04
Rybky, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

216000
13.12.2006
27.3.2016
596-2006
27.3.2006
7.9.2006
ALEXANDER THE GREAT, spol. s r. o., Lúčky
1532/12, 908 51 Holič, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

216001
13.12.2006
27.3.2016
598-2006
27.3.2006
305 59 357 9/09
5.10.2005
DE
7.9.2006
Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, D-61476
Kronberg im Taunus, DE;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

216002
13.12.2006
27.3.2016
599-2006
27.3.2006
7.9.2006
Zajacová Miriam, Ing., Pivničná 43, 903 01 Senec, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

216003
13.12.2006
3.1.2016
5004-2006
3.1.2006
7.9.2006
BONGRAIN S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;

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

216004
13.12.2006
3.1.2016
5005-2006
3.1.2006
7.9.2006
BONGRAIN S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Stavrovský Peter, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216005
13.12.2006
3.1.2016
5006-2006
3.1.2006
7.9.2006
Vydavateľstvo Fragment, s. r. o., Kominárska 2,4,
831 04 Bratislava, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

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

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

216006
13.12.2006
3.1.2016
5007-2006
3.1.2006
7.9.2006
Vydavateľstvo Fragment, s. r. o., Kominárska 2,4,
831 04 Bratislava, SK;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

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

216007
13.12.2006
3.1.2016
5008-2006
3.1.2006
7.9.2006
Aromatis, s. r. o., V Mokřinách 4/57, 147 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

216008
13.12.2006
5.1.2016
5011-2006
5.1.2006
7.9.2006
SLOVAKIA INTERIER, s. r. o., Sabinovská 10,
821 01 Bratislava, SK;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

216009
13.12.2006
5.1.2016
5013-2006
5.1.2006
7.9.2006
MAYA, spol. s r. o., Čajakova 13, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

216010
13.12.2006
9.1.2016
5015-2006
9.1.2006
7.9.2006
LBG správa s. r. o., Račianska 42/A, 831 02 Bratislava, SK;

216011
13.12.2006
10.1.2016
5021-2006
10.1.2006
7.9.2006
Pavelka Milan, Ing., Cajlanská 126, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

216012
13.12.2006
10.1.2016
5022-2006
10.1.2006
7.9.2006
Great Wall Motor Company Limited, A corporation Organized and existing under the laws of
China, 115 South Gongnong Ave, Baoding, Hebei,
071000, CN;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

216013
13.12.2006
12.1.2016
5033-2006
12.1.2006
7.9.2006
ALFA LOGISTIC s. r. o., Štúrova 2, 955 01 Topoľčany, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

216014
13.12.2006
12.1.2016
5034-2006
12.1.2006
7.9.2006
ALFA LOGISTIC s. r. o., Štúrova 2, 955 01 Topoľčany, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

216015
13.12.2006
12.1.2016
5036-2006
12.1.2006
7.9.2006
ALFA LOGISTIC s. r. o., Štúrova 2, 955 01 Topoľčany, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

216016
13.12.2006
12.1.2016
5037-2006
12.1.2006
7.9.2006
ALFA LOGISTIC s. r. o., Štúrova 2, 955 01 Topoľčany, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216017
13.12.2006
12.1.2016
5038-2006
12.1.2006
7.9.2006
ALFA LOGISTIC, s. r. o., Štúrova 2, 955 01 Topoľčany, SK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

216018
13.12.2006
18.1.2016
5087-2006
18.1.2006
7.9.2006
Viliam Turan - TURANCAR, Železničiarska 13,
949 01 Nitra, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

216019
13.12.2006
19.1.2016
5097-2006
19.1.2006
7.9.2006
Saint-Gobain Weber Terranova spol. s r. o., Stará
Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

209

216023
13.12.2006
30.1.2016
5126-2006
30.1.2006
7.9.2006
TERNO a. s., Karpatská 23, 811 05 Bratislava, SK;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

216024
13.12.2006
31.1.2016
5128-2006
31.1.2006
7.9.2006
HUBERT J. E., s. r. o., Vinárska 137, 926 01 Sereď, SK;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

216025
13.12.2006
31.1.2016
5129-2006
31.1.2006
7.9.2006
PHARMA UNITED INC., 255 Keele St., Toronto, Ontario M6P2K1, CA;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

216020
13.12.2006
27.1.2016
5120-2006
27.1.2006
7.9.2006
BELUPO - Lijekovi i kozmetika d. d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

216026
13.12.2006
31.1.2016
5130-2006
31.1.2006
7.9.2006
UNITED BRANDS s. r. o., Květnové náměstí 14,
252 43 Průhonice, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

216021
13.12.2006
30.1.2016
5124-2006
30.1.2006
7.9.2006
Kořenek Peter, PhDr., Nerudova 12, 902 01 Pezinok, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

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

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

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

216022
13.12.2006
30.1.2016
5125-2006
30.1.2006
7.9.2006
PROFIPLAST spol. s r. o., Dopravná 7, 955 01
Topoľčany, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

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

216027
13.12.2006
1.2.2016
5144-2006
1.2.2006
7.9.2006
SOFISTIC, s. r. o., Maróthyho 6, 811 06 Bratislava, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

216028
13.12.2006
2.2.2016
5145-2006
2.2.2006
7.9.2006
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53113 Bonn, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216029
13.12.2006
2.2.2016
5146-2006
2.2.2006
7.9.2006
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53113 Bonn, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

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

216030
13.12.2006
2.2.2016
5147-2006
2.2.2006
7.9.2006
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53113 Bonn, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

216031
13.12.2006
2.2.2016
5148-2006
2.2.2006
7.9.2006
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53113 Bonn, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

216032
13.12.2006
2.2.2016
5149-2006
2.2.2006
7.9.2006
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53113 Bonn, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

216033
13.12.2006
2.2.2016
5150-2006
2.2.2006
7.9.2006
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53113 Bonn, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

216034
13.12.2006
2.2.2016
5151-2006
2.2.2006
7.9.2006
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140,
53113 Bonn, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

216035
13.12.2006
6.2.2016
5159-2006
6.2.2006
7.9.2006
Powerserve Dienstleistungen GmbH, Wipplingerstraße 11/4, Viedeň 1020, AT;
(740) Šiška Karol, JUDr., Bratislava, SK;

216036
13.12.2006
7.2.2016
5161-2006
7.2.2006
7.9.2006
Deutsche Amphibolin Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG, Roßdörfer Straße 50,
D-64327 Ober - Ramstadt, DE;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;

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

216037
13.12.2006
22.2.2016
5222-2006
22.2.2006
7.9.2006
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC, 20
Manchester Square, London W1U 3AN, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

216038
13.12.2006
23.2.2016
5225-2006
23.2.2006
7.9.2006
SK Corporation, 99, Seorin-dong, Jongro-ku, Seoul,
KR;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

216039
13.12.2006
28.2.2016
5247-2006
28.2.2006
7.9.2006
Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, Pittsburgh, Pennsylvania 15205, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

216040
13.12.2006
28.2.2016
5248-2006
28.2.2006
7.9.2006
EURODRIVE Services and Distribution N. V.,
World Trade Center, Stravinskylaan 1325, 1077
XX Amsterdam, NL;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216041
13.12.2006
28.2.2016
5250-2006
28.2.2006
7.9.2006
BB Consensus, s. r. o., Kollárovo nám. 9, 811 08
Bratislava, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216042
13.12.2006
23.3.2016
5359-2006
23.3.2006
7.9.2006
Wagner Boris, Páričkova 5, 821 08 Bratislava, SK;
Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216043
13.12.2006
23.3.2016
5360-2006
23.3.2006
7.9.2006
MAYA, s. r. o., Čajakova 13, 811 05 Bratislava, SK;
Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;

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

216044
13.12.2006
24.3.2016
5362-2006
24.3.2006
7.9.2006
KISWEL LTD, 721 - 3, Hakjang-dong, Sasang-gu,
Busan, KR;
(740) Juran Svetozár, JUDr., Bratislava, SK;

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

216045
13.12.2006
24.3.2016
5370-2006
24.3.2006
7.9.2006
MERCK & CO., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

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

216046
13.12.2006
24.3.2016
5374-2006
24.3.2006
7.9.2006
VILLA HOLDING, LLC, Delaware limited liability company, 25 Washington Street, Morristown, NJ 07960, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

211

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

216047
13.12.2006
24.3.2016
5375-2006
24.3.2006
7.9.2006
VILLA HOLDING, LLC, Delaware limited liability company, 25 Washington Street, Morristown, NJ 07960, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

216048
13.12.2006
24.3.2016
5376-2006
24.3.2006
7.9.2006
VILLA HOLDING, LLC, Delaware limited liability company, 25 Washington Street, Morristown, NJ 07960, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

216049
13.12.2006
24.3.2016
5377-2006
24.3.2006
7.9.2006
VILLA HOLDING, LLC, Delaware limited liability company, 25 Washington Street, Morristown, NJ 07960, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

216050
13.12.2006
27.3.2016
5378-2006
27.3.2006
7.9.2006
NeoBALZAM, s. r. o., Dunajská 33, 811 08 Bratislava, SK;

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

216051
13.12.2006
27.3.2016
5380-2006
27.3.2006
7.9.2006
Mladá fronta a. s., Mezi Vodami 1952/9, 143 00
Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

216052
13.12.2006
28.3.2016
5382-2006
28.3.2006
7.9.2006
MONARCH, akciová spoločnosť, Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216054
13.12.2006
27.1.2013
159-2003
27.1.2003
7.9.2006
THE COCA COLA COMPANY, One Coca-Cola
Plaza, 30313 Atlanta, Georgia, US;
(740) Csekes Erika, JUDr., Bratislava, SK;

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

216055
13.12.2006
25.4.2013
1082-2003
25.4.2003
7.9.2006
Sanoma Magazines Slovakia, s. r. o., Kopčianska 6,
851 01 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

216056
13.12.2006
8.6.2014
1909-2004
8.6.2004
7.9.2006
PORFIX - pórobetón, a. s., Ul. 4. apríla 384/79,
972 43 Zemianske Kostoľany, SK;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

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

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

216060
13.12.2006
4.5.2015
855-2005
4.5.2005
7.9.2006
Hitachi Maxell Kabushiki Kaisha (also trading as
Hitachi Maxell, Ltd.), 1-88, Ushitora 1-Chome,
Ibaraki-shi, Osaka, JP;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

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

216061
13.12.2006
27.5.2015
1011-2005
27.5.2005
7.9.2006
EFCON, s. r. o., Trnavská cesta 50/A, 821 02
Bratislava, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

216057
13.12.2006
19.8.2014
2588-2004
19.8.2004
7.9.2006
Ultra Premium Brands Limited, Seckloe House,
101 North Thirteenth Street, Milton Keynes, Buckinghamshire, MK9 3NX, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

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

216058
13.12.2006
4.4.2015
627-2005
4.4.2005
7.9.2006
Lomtec.com s. r. o., Martinská 49, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

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

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

216059
13.12.2006
4.4.2015
629-2005
4.4.2005
7.9.2006
Lomtec.com s. r. o., Martinská 49, 821 05 Bratislava, SK;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

216062
13.12.2006
17.6.2015
1147-2005
17.6.2005
7.9.2006
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko,
Nábrežie armády g. Ľ. Svobodu 3, 815 15 Bratislava, SK;

216063
13.12.2006
28.6.2015
1188-2005
28.6.2005
7.9.2006
Net Travel. cz, s. r. o., Milady Horákové 101/64,
160 00 Praha, CZ;
(740) Detvai Štefan, JUDr., Bratislava, SK;

216064
13.12.2006
11.7.2015
1261-2005
11.7.2005
7.9.2006
INTERFOOD OST spol. s r. o., Mládeže 17, 072 22
Strážske, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

216065
13.12.2006
14.7.2015
1276-2005
14.7.2005
7.9.2006
Mars, Incorporated, 6885 Elm Street, McLean,
Virginia 22101-3883, US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216066
13.12.2006
15.7.2015
1277-2005
15.7.2005
7.9.2006
Borko Miroslav, Clementisa 237/49, 971 01 Prievidza, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216067
13.12.2006
21.7.2015
1327-2005
21.7.2005
7.9.2006
ROSS s. r. o., Hollého 205/52, 015 01 Rajec, SK;
Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

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

216068
13.12.2006
19.8.2015
1527-2005
19.8.2005
7.9.2006
Matejka Dušan, Dr., MAT - obaly, s. r. o., Veterná 10, 971 01 Prievidza, SK;
(740) Jalůvka Miroslav, Ing., Prievidza, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216069
13.12.2006
19.8.2015
1528-2005
19.8.2005
7.9.2006
Matejka Dušan, Dr., MAT - obaly, s. r. o., Veterná 10, 971 01 Prievidza, SK;
(740) Jalůvka Miroslav, Ing., Prievidza, SK;

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

216070
13.12.2006
21.9.2015
1738-2005
21.9.2005
7.9.2006
Ostrolúcka a. s., Sokolská 459/85, 960 01 Zvolen, SK;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216071
13.12.2006
21.9.2015
1741-2005
21.9.2005
7.9.2006
LIPA, spol. s r. o., Riazanská 33, 831 03 Bratislava, SK;

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

216072
13.12.2006
21.9.2015
1747-2005
21.9.2005

213

(442) 7.9.2006
(732) Ostrolúcka a. s., Sokolská 459/85, 960 01 Zvolen, SK;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216073
13.12.2006
6.10.2015
1839-2005
6.10.2005
7.9.2006
RASCO, s. r. o., Račianska 71, 832 59 Bratislava, SK;
(740) Danko Andrej, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216074
13.12.2006
6.10.2015
1840-2005
6.10.2005
7.9.2006
RASCO, s. r. o., Račianska 71, 832 59 Bratislava, SK;
(740) Danko Andrej, JUDr., Bratislava, SK;

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

216075
13.12.2006
6.10.2015
1841-2005
6.10.2005
7.9.2006
RASCO, s. r. o., Račianska 71, 832 59 Bratislava, SK;
(740) Danko Andrej, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216076
13.12.2006
14.10.2015
1910-2005
14.10.2005
7.9.2006
Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva - Menorah, Revúcka 3, 821 08 Bratislava, SK;

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

216077
13.12.2006
24.10.2015
1966-2005
24.10.2005
7.9.2006
Alpha Pro Sport, s. r. o., Rovná 11, 926 01 Sereď, SK;

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

216078
13.12.2006
24.10.2015
1968-2005
24.10.2005
7.9.2006
GOLF CENTRUM, s. r. o., Rovná 11, 926 01
Sereď, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216079
13.12.2006
28.10.2015
2001-2005
28.10.2005
7.9.2006
K-Servis Praha, a.s., Vídeňská 1E, 142 00 Praha,
CZ;

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

216080
13.12.2006
31.10.2015
2027-2005
31.10.2005
7.9.2006
LAO HU, s. r. o., Sasinkova 1, 908 51 Holíč, SK;

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

216081
13.12.2006
7.11.2015
2058-2005
7.11.2005
7.9.2006
BLUE WINGS, s. r. o., Hradešínská 2402/55,
101 00 Praha, CZ;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

216082
13.12.2006
7.11.2015
2059-2005
7.11.2005
7.9.2006
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)

216083
13.12.2006
7.11.2015
2060-2005
7.11.2005
7.9.2006
Marek Rehák - graphicator.com, Stummerova 371/54,
955 01 Topoľčany, SK;

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

216084
13.12.2006
7.11.2015
2061-2005
7.11.2005
7.9.2006
Net Travel. cz, s. r. o., Milady Horákové 101/64,
160 00 Praha, CZ;
(740) Detvai Štefan, JUDr., Bratislava, SK;

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

216085
13.12.2006
7.11.2015
2069-2005
7.11.2005

(442) 7.9.2006
(732) Ing. Jozef Trenčiansky JOTY SLOVAKIA, Beniakova 2, 949 01 Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216086
13.12.2006
7.11.2015
2070-2005
7.11.2005
7.9.2006
Friesland Slovensko, a. s., Cabajská 10, 950 22
Nitra, SK;
(740) Máčajová Mária, Ing., Nitra, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216087
13.12.2006
8.11.2015
2071-2005
8.11.2005
7.9.2006
MINERÁLNE VODY, a. s., Slovenská 19, 081 86
Prešov, SK;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216088
13.12.2006
8.11.2015
2072-2005
8.11.2005
7.9.2006
BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216089
13.12.2006
8.11.2015
2073-2005
8.11.2005
7.9.2006
BELUPO-Lijekovi i kozmetika d.d., Danica 5,
48000 Koprivnica, HR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216090
13.12.2006
9.11.2015
2079-2005
9.11.2005
7.9.2006
SPIRIT - informačné systémy, a. s., Kubániho 14,
811 04 Bratislava, SK;

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

216091
13.12.2006
10.11.2015
2085-2005
10.11.2005
7.9.2006
SPIRIT - informačné systémy, a. s., Kubániho 14,
811 04 Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216092
13.12.2006
10.11.2015
2086-2005
10.11.2005
7.9.2006
De LUX-SM, s. r. o., 1. mája 939, 952 01 Vráble,
SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

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

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

216093
13.12.2006
10.11.2015
2090-2005
10.11.2005
7.9.2006
VEKOS, spol. s r. o., Bratislavská 466, 911 05
Trenčín, SK;

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

216094
13.12.2006
10.11.2015
2092-2005
10.11.2005
7.9.2006
ECONOMIA a. s., Dobrovského 25, 170 55 Praha, CZ;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

216095
13.12.2006
10.11.2015
2096-2005
10.11.2005
7.9.2006
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

216096
13.12.2006
10.11.2015
2098-2005
10.11.2005
7.9.2006
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

216097
13.12.2006
21.11.2015
2150-2005
21.11.2005
7.9.2006
AGGLU s. r. o., Nábrežná 4/1013, 039 01 Turčianske Teplice, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

215

216098
13.12.2006
21.11.2015
2154-2005
21.11.2005
7.9.2006
EKO-TERM SERVIS, s. r. o., Napájadlá 11/2743,
040 12 Košice, SK;
(740) Kučerová Nataša, JUDr., advokát, Košice, SK;

216099
13.12.2006
22.11.2015
2158-2005
22.11.2005
7.9.2006
Vasko Jaroslav, Ing., Štúrova 5, 053 01 Harichovce, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

216100
13.12.2006
23.11.2015
2179-2005
23.11.2005
7.9.2006
I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Cehláriková Andrea, JUDr., Trnava, SK;

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

216101
13.12.2006
23.11.2015
2180-2005
23.11.2005
7.9.2006
I. D. C. Holding, a. s., Drieňová 3, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Cehláriková Andrea, JUDr., Trnava, SK;

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

216102
13.12.2006
24.11.2015
2190-2005
24.11.2005
7.9.2006
ITOSS, s. r. o., Obrancov mieru 1, 026 01 Dolný
Kubín, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

216103
13.12.2006
30.11.2015
2217-2005
30.11.2005
7.9.2006
NION, s. r. o., Tr. A. Hlinku 41, 949 01 Nitra, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216104
13.12.2006
1.12.2015
2220-2005
1.12.2005
7.9.2006
JASTRABÍK MIROSLAV - ŽALÚZIE, Rybárska 1, 911 01 Trenčín, SK;

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

216105
13.12.2006
1.12.2015
2226-2005
1.12.2005
7.9.2006
JATKA HURBANOVO, s. r. o., Železničná 42,
947 01 Hurbanovo, SK;

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

216106
13.12.2006
1.12.2015
2227-2005
1.12.2005
7.9.2006
ENTRO, spol. s r. o., Čajakova 15, 811 05 Bratislava, SK;
(740) Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

216107
13.12.2006
2.12.2015
2229-2005
2.12.2005
7.9.2006
Vaculík Alexandr, Ohrada 1859/21, 755 01 Vsetín, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216108
13.12.2006
5.12.2015
2234-2005
5.12.2005
7.9.2006
HAMÉ, a. s., Babice č. 572, 687 03 Babice, CZ;
Kajabová Monika, JUDr., Bratislava, SK;

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

216109
13.12.2006
5.12.2015
2235-2005
5.12.2005
7.9.2006
TAURIS, a. s., Potravinárska 6, 979 01 Rimavská Sobota, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)

216110
13.12.2006
5.12.2015
2236-2005
5.12.2005

(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

189695
17.3.2003
CZ
7.9.2006
MEDPHARMA, spol. s r. o., Křiby 292, 664 17
Tetčice, CZ;
(740) Cicholes Štefan, Ing., Košice, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216111
13.12.2006
5.12.2015
2239-2005
5.12.2005
7.9.2006
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany, SK;

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

216112
13.12.2006
5.12.2015
2240-2005
5.12.2005
7.9.2006
Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p., Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany, SK;

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

216113
13.12.2006
5.12.2015
2241-2005
5.12.2005
7.9.2006
SALTEK, s. r. o., Mezní 4, 400 11 Ústí nad Labem, CZ;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216114
13.12.2006
5.12.2015
2242-2005
5.12.2005
7.9.2006
PERKINS, a. s., Partizánska 84, 058 01 Poprad, SK;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216115
13.12.2006
5.12.2015
2243-2005
5.12.2005
7.9.2006
PERKINS, a. s., Partizánska 84, 058 01 Poprad, SK;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216116
13.12.2006
5.12.2015
2244-2005
5.12.2005
7.9.2006
PERKINS, a. s., Partizánska 84, 058 01 Poprad, SK;
Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216117
13.12.2006
5.12.2015
2245-2005
5.12.2005
7.9.2006
Šrenkel Jaroslav, Ing., Kuzmányho 33, 040 01
Košice, SK; Koiš Karol, Poľovnícka 10, 040 11
Košice, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

216118
13.12.2006
6.12.2015
2247-2005
6.12.2005
7.9.2006
PHARMA NORD ApS, Tinglykke 4-6, 6500 Vojens, DK;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

216119
13.12.2006
7.12.2015
2251-2005
7.12.2005
7.9.2006
Pazdernatý Rastislav, Ing., Varšavská 16, 831 03
Bratislava, SK;

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

216120
13.12.2006
7.12.2015
2254-2005
7.12.2005
7.9.2006
PETROCHEMA, a. s., Štvrť kpt. Nálepku 751/1
Dubová, 976 97 Nemecká, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

216121
13.12.2006
7.12.2015
2255-2005
7.12.2005
7.9.2006
BAREAS, a. s., Seberíniho 9, 821 03 Bratislava,
SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

216122
13.12.2006
9.12.2015
2273-2005
9.12.2005
7.9.2006
Forton International s. r. o., Dobrianskeho 1644,
093 01 Vranov nad Topľou, SK;
(740) Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

217

216123
13.12.2006
9.12.2015
2275-2005
9.12.2005
7.9.2006
Herba Vitalis, s. r. o., Žitná 45, 110 00 Praha, CZ;
Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

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

216124
13.12.2006
12.12.2015
2296-2005
12.12.2005
7.9.2006
SPIELMANN, s. r. o., Mlynské Nivy 33, 821 09
Bratislava, SK;
(740) Jóža Marcel, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216125
13.12.2006
13.12.2015
2300-2005
13.12.2005
7.9.2006
Verdot spol. s r. o., Starohorská 6151/10, 974 01
Banská Bystrica, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216126
13.12.2006
13.12.2015
2304-2005
13.12.2005
7.9.2006
GLOBAL RESOURCE, s. r. o., Nádvorná 3383/16,
960 01 Zvolen, SK;

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

216127
13.12.2006
13.12.2015
2306-2005
13.12.2005
7.9.2006
GLOBAL RESOURCE, s. r. o., Nádvorná 3383/16,
960 01 Zvolen, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216128
13.12.2006
14.12.2015
2316-2005
14.12.2005
7.9.2006
ARIKA s. r. o., Zuberc 129, 027 32 Zuberec, SK;
Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

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

216129
13.12.2006
14.12.2015
2319-2005
14.12.2005
7.9.2006
Dribňák Peter, Ukrajinská 27, 040 18 Košice, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216130
13.12.2006
11.11.2015
6216-2005
11.11.2005
7.9.2006
VIETNAM FOOD INDUSTRIES JOINT STOCK
COMPANY (VIFON), 6/1B Truong Chinh Street,
Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HoChiMinh
City, VN;
(740) Hörmann Tomáš, Ing., Bratislava, SK;

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

216131
13.12.2006
2.1.2016
2-2006
2.1.2006
7.9.2006
ASAP - translation.com, s. r. o., Karpatská 8, 949 01
Nitra, SK;

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

216132
13.12.2006
3.1.2016
5-2006
3.1.2006
7.9.2006
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Národná 18,
010 01 Žilina, SK;
(740) Zahatňanská Gabriela, Ing., Žilina, SK;

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

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

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

216133
13.12.2006
4.1.2016
12-2006
4.1.2006
7.9.2006
Marek Rehák - graphicator.com, Stummerova 371/54,
955 01 Topoľčany, SK;

216134
13.12.2006
4.1.2016
20-2006
4.1.2006
7.9.2006
J&T Global, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

216135
13.12.2006
4.1.2016
21-2006
4.1.2006
7.9.2006
Žitňanová Helena, Javornícka 13, 974 11 Banská
Bystrica, SK;

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

216136
13.12.2006
4.1.2016
22-2006
4.1.2006
7.9.2006
STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18,
61118 Bad Vilbel, DE;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA a. s., Bratislava, SK;

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

216137
13.12.2006
5.1.2016
24-2006
5.1.2006
7.9.2006
ORBIS IN, s. r. o., Cintorínska 17, 811 09 Bratislava, SK;

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

216138
13.12.2006
5.1.2016
25-2006
5.1.2006
7.9.2006
MicroStep - HDO s. r. o., Tomášikova 28, 821 01
Bratislava, SK;

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

216139
13.12.2006
5.1.2016
26-2006
5.1.2006
7.9.2006
MicroStep - HDO s. r. o., Tomášikova 28, 821 01
Bratislava, SK;

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

216140
13.12.2006
5.1.2016
27-2006
5.1.2006
7.9.2006
MicroStep - HDO s. r. o., Tomášikova 28, 821 01
Bratislava, SK;

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

216141
13.12.2006
5.1.2016
28-2006
5.1.2006
7.9.2006
MicroStep - HDO s. r. o., Tomášikova 28, 821 01
Bratislava, SK;

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

216142
13.12.2006
5.1.2016
29-2006
5.1.2006
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(442) 7.9.2006
(732) MicroStep - HDO s. r. o., Tomášikova 28, 821 01
Bratislava, SK;

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

216143
13.12.2006
5.1.2016
30-2006
5.1.2006
7.9.2006
MicroStep - HDO s. r. o., Tomášikova 28, 821 01
Bratislava, SK;

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

216144
13.12.2006
5.1.2016
31-2006
5.1.2006
7.9.2006
MicroStep - HDO s. r. o., Tomášikova 28, 821 01
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216145
13.12.2006
5.1.2016
32-2006
5.1.2006
7.9.2006
TELTEX, s. r. o., Toryská 6, 821 07 Bratislava, SK;
Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

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

216146
13.12.2006
9.1.2016
39-2006
9.1.2006
7.9.2006
EXIsport, s. r. o., Pri prachárni 18/A, 040 11 Košice, SK;

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

216147
13.12.2006
9.1.2016
40-2006
9.1.2006
7.9.2006
MicroStep - HDO s. r. o., Tomášikova 28, 821 01
Bratislava, SK;

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

216148
13.12.2006
9.1.2016
41-2006
9.1.2006
7.9.2006
MicroStep - HDO s. r. o., Tomášikova 28, 821 01
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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216149
13.12.2006
9.1.2016
43-2006
9.1.2006
7.9.2006
Kubaš Peter, Ing., Pieskovcová 43, 841 07 Bratislava, SK;

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

216150
13.12.2006
9.1.2016
49-2006
9.1.2006
7.9.2006
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

216151
13.12.2006
9.1.2016
50-2006
9.1.2006
7.9.2006
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

216152
13.12.2006
9.1.2016
51-2006
9.1.2006
7.9.2006
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, Mlynská dolina,
845 45 Bratislava, SK;
(740) Gruber Dalibor, Ing., Košice, SK;

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

216153
13.12.2006
10.1.2016
56-2006
10.1.2006
7.9.2006
REGAZ s. r. o., 26. dubna 1917, 688 01 Uherský
Brod, CZ;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

216154
13.12.2006
11.1.2016
59-2006
11.1.2006
7.9.2006
Daňko Dalibor, Jaseňová 13, 949 01 Nitra, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216155
13.12.2006
13.1.2016
74-2006
13.1.2006
7.9.2006
Philip Morris ČR, a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná
Hora, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

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

216156
13.12.2006
13.1.2016
75-2006
13.1.2006
7.9.2006
Philip Morris ČR, a. s., Vítězná 1, 284 03 Kutná
Hora, CZ;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

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

216157
13.12.2006
13.1.2016
79-2006
13.1.2006
7.9.2006
Ski klub Ústí nad Orlicí, Letohradská 1359, 562 06
Ústí nad Orlicí, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

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

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

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

216158
13.12.2006
13.1.2016
80-2006
13.1.2006
7.9.2006
E.R. Squibb & Sons, L.L.C., A Delaware Limited Liability Company, Lawrenceville-Princeton
Road, Princeton, New Jersey 08540, US;
(740) Brichtová Tatiana, JUDr., Bratislava, SK;

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

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

216159
13.12.2006
16.1.2016
82-2006
16.1.2006
7.9.2006
Barát Miroslav, Teslova 35, 951 41 Lužianky, SK;

216160
13.12.2006
18.1.2016
95-2006
18.1.2006
7.9.2006
RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

216161
13.12.2006
18.1.2016
96-2006
18.1.2006
7.9.2006
RENUTO (Overseas) LIMITED, 3, Demetri Liperti Street, Kotsapa Building, 3090 Limassol, CY;
(740) Suchoňová Katarína, JUDr., Banská Bystrica, SK;

216162
13.12.2006
20.1.2016
113-2006
20.1.2006
7.9.2006
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

216163
13.12.2006
20.1.2016
114-2006
20.1.2006
7.9.2006
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

216164
13.12.2006
20.1.2016
115-2006
20.1.2006
7.9.2006
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

216165
13.12.2006
20.1.2016
116-2006
20.1.2006
7.9.2006
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

216166
13.12.2006
20.1.2016
117-2006
20.1.2006
7.9.2006
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216167
13.12.2006
20.1.2016
118-2006
20.1.2006
7.9.2006
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

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

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

216174
13.12.2006
27.3.2016
590-2006
27.3.2006
7.9.2006
VIENNA GATE 1, a. s., Sabinovská 14, 821 02
Bratislava, SK;

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

216175
13.12.2006
27.3.2016
591-2006
27.3.2006
7.9.2006
PILGRIMTOUR, s. r. o., Garbiarska 4, 031 01
Liptovský Mikuláš, SK;

216168
13.12.2006
20.1.2016
119-2006
20.1.2006
7.9.2006
KARLOFF, s. r. o., M. R. Štefánika 18, 919 43
Cífer, SK;
(740) Belička Ivan, Ing., Banská Bystrica, SK;

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

216169
13.12.2006
26.1.2016
151-2006
26.1.2006
7.9.2006
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR,
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216170
13.12.2006
2.2.2016
198-2006
2.2.2006
7.9.2006
OLMA, a. s., Pavelkova 18, 772 11 Olomouc, CZ;
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216171
13.12.2006
2.2.2016
199-2006
2.2.2006
7.9.2006
OLMA, a. s., Pavelkova 18, 772 11 Olomouc, CZ;
Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

216172
13.12.2006
9.2.2016
263-2006
9.2.2006
7.9.2006
Zentiva, a. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha,
Dolní Měcholupy, CZ;
(740) Kertész Jozef, Ing., Hlohovec, SK;

216173
13.12.2006
27.3.2016
589-2006
27.3.2006
7.9.2006
ČSOB Poisťovňa, a. s., Vajnorská 100/B, 831 04
Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

216176
13.12.2006
27.3.2016
593-2006
27.3.2006
7.9.2006
Henrich Ravas - AGROVEST, Rybky 111, 906 04
Rybky, SK;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)
(740)

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

216177
13.12.2006
2.1.2016
5001-2006
2.1.2006
189294
3.3.2003
CZ
7.9.2006
Staněk Pavel, Jevanská 1739/2, 100 00 Praha, CZ;
Pohovejová Soňa, JUDr., Bratislava, SK;

216178
13.12.2006
2.1.2016
5002-2006
2.1.2006
7.9.2006
KAMIS - PRZYPRAWY S.A., Stefanowo, Malinowa 18/20, 05-552 Wólka Kosowska, PL;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216179
13.12.2006
2.1.2016
5003-2006
2.1.2006
7.9.2006
KAMIS - PRZYPRAWY S.A., Stefanowo, Malinowa 18/20, 05-552 Wólka Kosowska, PL;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

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

216180
13.12.2006
4.1.2016
5009-2006
4.1.2006
7.9.2006
HAGEN, s. r. o., Průběžná 1548/90, 100 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

216181
13.12.2006
4.1.2016
5010-2006
4.1.2006
7.9.2006
HAGEN, s. r. o., Průběžná 1548/90, 100 00 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

216182
13.12.2006
17.1.2016
5063-2006
17.1.2006
7.9.2006
LEXXUS, a. s., Laurinská 18, 811 01 Bratislava, SK;

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

216183
13.12.2006
17.1.2016
5085-2006
17.1.2006
7.9.2006
IVAX Pharmaceuticals s. r. o., Ostravská 29, 747 70
Opava-Komárov, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

216184
13.12.2006
18.1.2016
5093-2006
18.1.2006
7.9.2006
Sapphire Technology Limited, Unit 1912, 19/F.,
Shatin Galleria 18-24 Shan Mei Street, Fo Tan,
Shatin, New Territories, HK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

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

216185
13.12.2006
19.1.2016
5095-2006
19.1.2006
7.9.2006
Asociácia medicíny proti starnutiu SR, Račianska 93, 831 02 Bratislava, SK;
(740) Loffayová Zuzana, JUDr., Nové Mesto nad Váhom, SK;

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

216186
13.12.2006
19.1.2016
5101-2006
19.1.2006
7.9.2006
BONGRAIN S.A., 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

216187
13.12.2006
19.1.2016
5102-2006
19.1.2006
7.9.2006
BONGRAIN S.A., 42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

216188
13.12.2006
20.1.2016
5103-2006
20.1.2006
7.9.2006
BAUER MEDIA v. o. s., Viktora Huga 6, 150 00
Praha, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

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

216189
13.12.2006
24.1.2016
5106-2006
24.1.2006
7.9.2006
Juráš Branislav, Mgr., Sklenárova 42, 821 09
Bratislava, SK;

216190
13.12.2006
24.1.2016
5107-2006
24.1.2006
7.9.2006
max 15, s. r. o., Rumančeková 18, 821 01 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216191
13.12.2006
24.1.2016
5108-2006
24.1.2006
7.9.2006
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)

216197
13.12.2006
27.1.2016
5118-2006
27.1.2006
7.9.2006
VÍNO NITRA, spol. s r. o., Vinárska 1, 951 41
Lužianky, SK;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

216192
13.12.2006
24.1.2016
5109-2006
24.1.2006
7.9.2006
SuccessOn.comMUNICATION, s. r. o., Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, SK;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

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

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

216193
13.12.2006
25.1.2016
5111-2006
25.1.2006
7.9.2006
GAMA GROUP a. s., Mánesova 3/11, 370 67
České Budějovice, CZ;
(740) Hojčuš Peter, Ing., Bratislava, SK;

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

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

216194
13.12.2006
26.1.2016
5112-2006
26.1.2006
7.9.2006
Marlin, s. r. o., Ševčenkova 31, 851 01 Bratislava, SK;
(740) Holakovský Štefan, Ing., Bratislava, SK;

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

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

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

216195
13.12.2006
26.1.2016
5113-2006
26.1.2006
7.9.2006
MARUI LIMITED, 6-24, Motomachi-dori 4-chome, Chuo-ku, Kobe, JP;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

216196
13.12.2006
27.1.2016
5117-2006
27.1.2006
7.9.2006
MEXX Reality, s. r. o., Štefánikova 10, 917 01
Trnava, SK;
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216198
13.12.2006
30.1.2016
5122-2006
30.1.2006
7.9.2006
DPD Services, a. s., Ľadová 8, 811 05 Bratislava,
SK;

216199
13.12.2006
1.2.2016
5133-2006
1.2.2006
7.9.2006
OXALIS, spol. s r. o., K Teplinám 663, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

216200
13.12.2006
1.2.2016
5134-2006
1.2.2006
7.9.2006
OXALIS, spol. s r. o., K Teplinám 663, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

216201
13.12.2006
1.2.2016
5135-2006
1.2.2006
7.9.2006
OXALIS, spol. s r. o., K Teplinám 663, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

216202
13.12.2006
1.2.2016
5136-2006
1.2.2006
7.9.2006
OXALIS, spol. s r. o., K Teplinám 663, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216203
13.12.2006
1.2.2016
5137-2006
1.2.2006
7.9.2006
OXALIS, spol. s r. o., K Teplinám 663, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

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

216209
13.12.2006
1.2.2016
5143-2006
1.2.2006
7.9.2006
WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung AG, Schottenring 30, 1010 Wien, AT;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

216204
13.12.2006
1.2.2016
5138-2006
1.2.2006
7.9.2006
OXALIS, spol. s r. o., K Teplinám 663, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;

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

216210
13.12.2006
28.2.2016
5240-2006
28.2.2006
7.9.2006
D. EXPRES, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

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

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

216211
13.12.2006
28.2.2016
5241-2006
28.2.2006
7.9.2006
D. EXPRES, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

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

216212
13.12.2006
28.2.2016
5242-2006
28.2.2006
7.9.2006
D. EXPRES, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

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

216213
13.12.2006
28.2.2016
5243-2006
28.2.2006
7.9.2006
D. EXPRES, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

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

216214
13.12.2006
28.2.2016
5244-2006
28.2.2006
7.9.2006
D. EXPRES, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

216205
13.12.2006
1.2.2016
5139-2006
1.2.2006
7.9.2006
OXALIS, spol. s r. o., K Teplinám 663, 763 15
Slušovice, CZ;
(740) Holoubková Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216206
13.12.2006
1.2.2016
5140-2006
1.2.2006
7.9.2006
WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung AG, Schottenring 30, 1010 Wien, AT;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

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

216207
13.12.2006
1.2.2016
5141-2006
1.2.2006
7.9.2006
WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung AG, Schottenring 30, 1010 Wien, AT;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216208
13.12.2006
1.2.2016
5142-2006
1.2.2006
7.9.2006
WIENER STÄDTISCHE Allgemeine Versicherung AG, Schottenring 30, 1010 Wien, AT;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)

216215
13.12.2006
28.2.2016
5245-2006
28.2.2006
7.9.2006
D. EXPRES, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

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

216216
13.12.2006
28.2.2016
5246-2006
28.2.2006
7.9.2006
D. EXPRES, a. s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
(740)

216217
13.12.2006
24.3.2016
5368-2006
24.3.2006
7.9.2006
NOVARTIS AG, CH-4002 Basel, CH;
Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(732)

216218
13.12.2006
24.3.2016
5369-2006
24.3.2006
USSN76/651945
15.12.2005
US
7.9.2006
The Scott Fetzer Company, 28800 Clemens Road,
Westlake, Ohio 44145, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

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

216220
15.12.2006
23.4.2012
1200-2002
23.4.2002
2.5.2003
TWO WINGS, spoločnosť s r. o., Kmeťova 27,
040 01 Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

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

216221
15.12.2006
23.4.2012
1201-2002
23.4.2002
2.5.2003
TWO WINGS, spoločnosť s r. o., Kmeťova 27,
040 01 Košice, SK;
(740) Regina Ivan, Ing., Košice, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
(732)
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216230
21.12.2006
18.3.2015
5360-2005
18.3.2005
1.12.2005
EBEL INTERNATIONAL LIMITED, Argyle House 41, Cedar Avenue HM12, Hamilton, Bermudas,
BM;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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Zapísané ochranné známky so zmenou
(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

(210)

(111)

2511-2001
3456-2001
1646-2002

216226
216219
216222

880-2004
1328-2004
2512-2004

216223
216224
215942

1525-2005
1843-2005
2087-2005

216228
216227
216229

5635-2005
5962-2005
6312-2005

216053
216225
216231

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

215942
13.12.2006
12.8.2014
2512-2004
12.8.2004
2.6.2005
1, 17, 20
1 - Plastické hmoty ako suroviny, polyuretánové
hmoty ako suroviny, mäkké polyuretánové peny,
chemikálie pre priemysel, lepidlá a spojivá pre
priemyselné použitie.
17 - Plastické hmoty ako polotovary, ľahčené
plastické materiály ako polotovary na výrobu
matracov a čalúneného nábytku, plastové výlisky
ako polotovary, podkladové materiály z gumy
a plastov, tesniace alebo vypchávkové materiály
z gumy alebo plastov, polyuretánové vypchávkové materiály, plastové alebo gumové výplne, polospracované peny alebo plastické blany ako filtračný materiál, guma surová alebo ako polotovar, izolačná plsť, izolačné tkaniny, zvukovoizolačné materiály, všetko s výnimkou elektrolytických membrán ako polotovarov na použitie
v palivových článkoch a iných prístrojoch a zariadeniach.
20 - Posteľné matrace, lôžkoviny okrem posteľnej bielizne, predovšetkým lôžkoviny ako matrace a podušky, čalúnený sedací nábytok, divány,
pohovky, stoličky, kreslá, nekovové obloženie na
nábytok, nekovové príslušenstvo alebo ozdoby
na nábytok.

(540)

(732) BPP spol. s r. o., Hájecká 11, 618 00 Brno, CZ;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

216053
13.12.2006
6.5.2015
5635-2005
6.5.2005
7.9.2006
6, 9, 10, 11, 17, 19, 20, 25, 37, 42
6 - Kovové kazety, spojky a lišty na stavbu utesnených stropov, obkladov a stien, kovové stavebné dielce - sendvičové konštrukcie s požiarnou odolnosťou, kovové sendvičové obkladové
dielce z lakovaného, pozinkovaného alebo antikorového plechu, kovové obklady stien a dverí,
najmä z povrchovo upraveného a antikorózneho
materiálu, kovové okná a dvere, špeciálne kon-

štrukcie, najmä do priestoru s vyššími nárokmi
na sterilné a bezprašné prostredie, a to kovové
okná pharma okná integrované do sendvičových
dielov, kovové posuvné dvere a kovové integrované okná, kovové držiaky, kovové podstavce,
podložky, podpery, závesy a zábradlia, kovové
kazetové podhľady vrátane všetkých kotviacich
a závesných komponentov z kovu.
9 - Elektrické prístroje a nástroje patriace do tejto
triedy, prístroje a nástroje pre bezdrôtovú telegrafiu vrátane príslušenstva, telefóny a príslušenstvo, zabezpečovacie, navigačné a signalizačné
prístroje a nástroje, nízkonapäťové rozvádzače,
špeciálny laboratórny nábytok, skrinky so špeciálnym odsávaním nebezpečných látok, stoly so
špeciálnym odsávaním nebezpečných látok, vitríny so špeciálnym odsávaním nebezpečných látok.
10 - Špeciálny nábytok do prostredia s vyššími
nárokmi na hygienu prostredia, najmä pre farmaceutický priemysel, najmä vitrínové panely pre
lekárne, skrinky a skrine na lieky a zdravotnícky
materiál, operačné stoly, lekárske prístroje a zariadenia na vybavenie kontajnerových operačných jednotiek a mobilných kontajnerov.
11 - Osvetľovacie zariadenia, svietidlá.
17 - Špeciálne izolačné obklady, najmä antistatické na steny, termoizolačné obklady, tepelnoizolačné a zvukovoizolačné obklady, obklady podklad - gumové.
19 - Nekovové materiály, najmä parketové obklady podláh, nekovové podlahy, podlahové vlysy,
nekovové panely na obkladanie stien, dverí, stropov vrátane antistatických, nekovové dvere a okná,
nekovové pharma okná integrované do sendvičových dielov, nekovové posuvné dvere, nekovové
ochranné prvky (lišty, zvodidla, postupy), nekovové zábradlia, nekovové schodiská.
20 - Nábytok vrátane kovového nábytku, najmä
plechové skrinky, vložky pre drezy, stoly a stolíky, výdajné stoly, pracovné dosky, vitríny.
25 - Odevy.
37 - Výstavba bytových, občianskych a priemyselných stavieb, elektrické inštalácie, opravy a údržby elektrických zariadení, opravy a údržba motorových vozidiel, montáž stavebných konštrukčných systémov pre bezprašné, hygienické a sterilné pracoviská, montáž kontajnerových operačných jednotiek a ich zázemia, montáž tepelných,
ventilačných a klimatizačných zariadení, klampiarske, elektroinštalačné, stavebné, vodoinštalačné a plynoinštalačné práce a služby.
42 - Projektová činnosť v investičnej výstavbe,
investorská a inžinierska činnosť, revízia elektrických zariadení.
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kože alebo na kozmetické účely, bieliace soli,
prípravky na čistenie za sucha, detergenty nie na
lekárske účely a na použitie vo výrobnom procese, prípravky na odstraňovanie farby, glazovacie
prípravky na bielizeň, kozmetické prípravky, toaletné prípravky, voňavkárske výrobky, éterické
oleje, ochranné prípravky na kože, namáčacie
prípravky, odfarbovače, odmasťovacie prípravky
nie na použitie vo výrobnom procese, odhrdzovacie prípravky, prípravky na čistenie odpadových rúr, prípravky na čistenie povrchov, prípravky na odstraňovanie vodného kameňa pre
domácnosť, bieliaca sóda, škrob na bielizeň,
zjasňovacie prípravky pre domácnosť.
5 - Detergenty na lekárske účely, dezinfekčné prípravky na hygienické účely, repelenty proti hmyzu, chemické dezinfekčné prostriedky na WC,
prípravky na dezinfekciu plynu na lekárske účely, prípravky na osvieženie vzduchu.
21 - Aerosólové dávkovače nie na lekárske účely,
bavlnený odpad na čistenie, handry na čistenie,
jelenica na čistenie, usne na leštenie, nástroje na
čistenie na ručný pohon, dávkovače mydla, kovové nádoby na dávkovanie papierových utierok,
drôtenky na čistenie, držiaky na mydlo, neelektrické leštiace zariadenia, metly, mopy, prachovky, puzdrá na mydlo, rukavice pre domácnosť,
vedrá.

(540)

(732) BLOCK, a. s., Stulíková 1392, 198 00 Praha, CZ;
(740) Filípek Ján, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

216219
15.12.2006
21.11.2011
3456-2001
21.11.2001
9.1.2003
35, 42
35 - Vedenie účtovných evidencií.
42 - Vývoj ekonomického softvéru, poradenské
a konzultačné služby v oblasti vývoja softvéru
a kancelárskej techniky.

(540) ASTERIX
(732) INVER, spol. s r. o., Rastislavova 36, 040 01 Košice, SK;
(740) Tomko Ľubomír, Ing., Hanušovce, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

216222
15.12.2006
31.5.2012
1646-2002
31.5.2002
2.5.2003
14, 18, 25, 44
14 - Prívesky a brošne ako šperky, medailóny,
náhrdelníky, náramky, náušnice, odznaky z drahých kovov, ozdoby, šperky.
18 - Kabelky.
25 - Šatky, šály, kravaty, opasky.
44 - Manikúra, masáže, salóny krásy, kadernícke
salóny.

(540)

(591) červená, šedá
(732) MIDIO, spol. s r. o., Laurinská 9, 811 01 Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

216223
15.12.2006
19.3.2014
880-2004
19.3.2004
4.3.2005
3, 5, 21
3 - Čistiace prípravky, pracie prípravky, prípravky na leštenie, odmasťovanie a brúsenie, šampóny, mydlá, dezinfekčné mydlá, dezodoračné mydlá, tekuté mydlá, mydlá alebo saponátové pracie
prostriedky, amoniak ako čistiaci prostriedok,
abrazíva na čistenie, antistatické prípravky na
použitie v domácnosti, aromatické látky, avivážne prípravky, bieliace prípravky, bieliace, čistiace a iné prípravky na čistenie bielizne, šatstva,
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(540)

(591) modrá, tmavomodrá, fialová, červená, biela, čierna, sivá
(732) Ing. Mária Majerská - ANEX, Hlboká 2, 917 01
Trnava, SK;
(740) Porubčan Róbert, Ing., Ivanka pri Dunaji, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

216224
15.12.2006
23.4.2014
1328-2004
23.4.2004
1.4.2005
2, 9, 16, 35, 37, 42
2 - Tonery, zásobníky tonerov, doplňovacie zásobníky tonerov do tlačiarní, faxov, kopírovacích
strojov, pasty pre tlač, doplňovacie súpravy atramentov pre atramentové tlačiarne.
9 - Dáta, databázy a iné informačné produkty na
elektronických, magnetických a optických nosičoch všetkých druhov a v elektronických, dátových, informačných a telekomunikačných sieťach všetkých druhov, súvisiaci softvér a hardvér, nosiče dát všetkých druhov, najmä diskety,
CD-romy, magnetické disky, optické disky, DVD
a pod., elektronické siete, multimediálne aplikácie, multimediálne informačné katalógy, elektronické časopisy, elektronické periodiká a knihy
v elektronickej podobe, nahraný softvér na CD
a DVD diskoch a magnetických médiách, audio-
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vizuálne programy, audioprogramy, nahrané hudobné diela, nahrané zvukové a zvukovo-obrazové záznamy, obaly na zvukové nosiče a videokazety, výpočtová a kancelárska technika, tlačiarne,
faxy, kopírovacie stroje, počítače, notebooky,
monitory, skenery, doplnkové vybavenie k počítačom, napr. myši, klávesnice a pod., diskety
a programové vybavenie, spotrebný materiál na
uvedené zariadenia zaradené v tejto triede, telekomunikačná technika, hlavne telefónne prístroje
s drôtom aj bezdrôtové, vizuálne telefóny a prístroje na videotext, mobilné telefóny, mobilné
rádiotelegrafické prístroje, terminálne účastnícke
telefónne stanice, zariadenia na reprodukciu dát,
telecomputery, spotrebná elektronika, elektronická zabezpečovacia technika, informačné, meracie, monitorovacie a riadiace systémy, prístroje
a zariadenia, analógové a digitálne karty.
16 - Papier, výrobky z papiera zaradené v tejto
triede, periodické a neperiodické publikácie, knihy, časopisy, brožúry, fotografie, plagáty, pohľadnice, pohľadnice ilustrované so zvukovou nahrávkou, kalendáre, samolepky, obtlačky, papierové a umelohmotné tašky, ceruzky, perá a pastelky, papierové obaly všetkých druhov zaradené
v tejto triede, papierové servítky a obrusy, papierové vlajky, čapice a tienidlá, informačné a reklamné produkty v papierovej forme, dáta a databázy všeobecne na papierových nosičoch, písmená pre tlačiarne, štočky, umelecké alebo
ozdobné predmety z papiera zaradené v tejto
triede.
35 - Reprodukcia a kopírovanie dokumentov.
37 - Montáž, opravy a servis elektronických prístrojov a výpočtovej techniky uvedených v triede
9, inštalácia, montáž a opravy elektrických strojov, prístrojov a zariadení na spracovanie informácií, inštalácia, revízia a údržba počítačových
sietí, inštalácia elektrických spotrebičov, opravy
a inštalácia reprodukčnej techniky.
42 - Tvorba a prenájom softvéru, programovanie
internetových databázových systémov a internetových aplikácií, programovanie multimediálnych aplikácií, vytváranie a modelovanie 3D animácií, tvorba interaktívnych a grafických programov, tvorba multimediálnych dokumentov,
prezentácií, aplikácií, katalógov a pod, konštrukcia WWW prezentácií a riešenie WWW serverov, tvorba počítačovej animácie a vizualizácie,
tvorba programových projektov, tvorba informačných databáz, elektronických časopisov, periodík, kníh, tvorba a správa internetových stránok.

(540) AEGIS
(732) Aegis s. r. o., 28. pluku 7, 101 00 Praha, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)

216225
15.12.2006
23.8.2015
5962-2005
23.8.2005
4.5.2006
5, 29, 30

(511) 5 - Výrobky farmaceutické a parafarmaceutické,
vitamíny, minerály a stopové prvky, diétne a nutričné prípravky na lekárske účely a liečivá, medicinálne sirupy, výťažky z liečivých bylín a kombinované prípravky vitamínov, minerálov, stopových prvkov a bylinných výťažkov, potravinové
doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi
alebo stopovými prvkami na lekárske účely, vitamínové prípravky, vitamíny a multivitamínové
preparáty, minerály a multiminerálové preparáty,
bylinné čaje, liečivé byliny, cukrovinky alebo
pastilky, alebo tabletky, alebo tobolky, alebo
kapsuly, alebo žuvačky s liečivými prísadami,
dietetické látky upravené na lekárske účely, minerálne vody a dietetické nápoje upravené na lekárske účely, diétne potraviny upravené na lekárske účely, výživové doplnky na lekárske účely,
bielkovinové prípravky alebo potrava na lekárske
účely, balzamy, krémy a masti na lekárske účely,
chemické prípravky na lekárske účely, liečivé
oleje, oleje na lekárske účely, tuky na lekárske
účely, liečivé soli, tinktúry na lekárske účely, bylinné výťažky alebo sirupy, vitamínová a minerálna výživa vo forme koncentrátov, proteínové
koncentráty ako výživové prídavky k potravinám, droždie na farmaceutické účely, potravinové doplnky s liečebnými účinkami, výživové alebo dietetické prípravky na lekárske účely na denné doplnenie stravy ako instantná strava alebo
samostatná zmes, ktorá sa skladá hlavne z mlieka
v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov alebo
minerálov alebo stopových prvkov alebo cukru.
29 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely
(zaradené v tejto triede) a prevažne obsahujúce
látky živočíšneho pôvodu patriace do tejto triedy,
proteín na ľudskú spotrebu, proteínové výrobky
a prípravky na výživu, prípravky zvláštnej výživy pre športovcov alebo osoby s vysokým energetickým výdajom, želatína, želatínové výrobky
a prípravky na výživu, jedlé tuky, jedlé oleje, extrakty z chalúh ako výživa, výživné prípravky na
denné doplnenie stravy, ktorá sa skladá hlavne z
mlieka v prášku alebo zo živočíšnych alebo zeleninových proteínov, tiež s prídavkom vitamínov
alebo minerálov alebo stopových prvkov
alebo cukru, mlieko, mliečne výrobky, jogurty,
konzervované, sušené, varené alebo nakladané
ovocie alebo zelenina, polievky, vývary, bujóny.
30 - Potravinové doplnky nie na lekárske účely
(zaradené v tejto triede) a prevažne obsahujúce
látky rastlinného pôvodu patriace do tejto triedy,
cukrovinky, žuvačky, bonbóny, zmrzliny, pekárske výrobky, cukrárske výrobky, kakao, káva, čaj,
čokoláda, nápoje čokoládové, čajové, kakaové
alebo kávové, potraviny a pokrmy z obilovín na
ľudskú spotrebu s výnimkou cereálií a cereálnych
prípravkov, cereálií na priamu konzumáciu, raňajkových cereálií, cereálnych tyčiniek, cestoviny,
med, propolis na ľudskú potrebu.
(540)

(732) WALMARK, a. s., Oldřichovice 44, 739 61 Třinec, CZ;
(740) Mešková Viera, Ing., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
7 (511)
(511)

216226
15.12.2006
22.8.2011
2511-2001
22.8.2001
6.8.2002
1, 3, 5
1 - Chemické výrobky a chemikálie pre priemysel a vedu, chemické látky na konzervovanie potravín, triesloviny.
3 - Éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové
vodičky, prípravky na čistenie zubov, dezodoranty na osobnú potrebu, sanitárne čistiace prípravky, voňavkárske výrobky.
5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne
a veterinárne, organopreparáty, očkovacie látky
a séra, chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu,
farmáciu a vedu, prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky na ošetrenie zubov a dutiny ústnej, diabetické prípravky na liečebné účely, utišujúce prostriedky a prípravky
proti kašľu, liečivé byliny, čaje a čajové zmesi,
vitamínové prípravky, liečivé tinktúry a kvapky.

(540) CARVEDIN
(732) VULM, a. s., Horná 36, 900 01 Modra, SK;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

216227
15.12.2006
7.10.2015
1843-2005
7.10.2005
7.9.2006
17, 19, 20, 35, 37, 39, 42
17 - Izolačné materiály.
19 - Stavebné materiály nekovové, strešné krytiny
s výnimkou kovových, konštrukcie priehradové
s výnimkou kovových, panely stavebné drevené,
drevené stropné väzníky, krokvy (strešné), rámové
konštrukcie s výnimkou kovových, asfaltové (bitúmenové) potery, povlaky, pokryvy striech, asfaltové (bitúmenové) výrobky pre stavebníctvo.
20 - Drevené trámy.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedeným tovarom.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť), informácie
o opravách striech, klampiarstvo, pokrývačské
práce na strechách, izolácie stavieb.
39 - Sprostredkovanie dopravy.
42 - Prieskumy porúch rovných a šikmých striech
(inžinierska činnosť).
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8 (511) 32
(511) 32 - Minerálne vody, šumivé a iné nealkoholické
nápoje, ovocné šťavy a nápoje z nich, sirupy,
koncentráty na prípravu nealkoholických nápojov
a ochutených minerálnych vôd.
(540) ŠARATICA
(732) MARILA BALÍRNY a. s., Durychova 101, 142 01
Praha, CZ;
(740) Mečířová Petra, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)
(540)
(732)

216229
20.12.2006
10.11.2015
2087-2005
10.11.2005
7.9.2006
3
3 - Kozmetika.

(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)
8 (511)
(511)

216231
27.12.2006
6.12.2015
6312-2005
6.12.2005
7.9.2006
1, 3
1 - Chemické prípravky na priemyselné účely; prípravky na zmäkčovanie vody; látky proti usadzovaniu vodného kameňa a na jeho odstraňovanie,
iné ako na použitie v domácnosti; ochranné prípravky na sklo, porcelán a kameninu, riad a iné
kuchynské potreby; prípravky na prevenciu pred
zmatnením kuchynských potrieb a skla v rozsahu, v ktorom nie sú obsiahnuté v iných triedach;
všetky uvedené výrobky s i bez dezinfekčných
zložiek.
3 - Bieliace prípravky a ostatné látky na pranie
bielizne a umývanie riadu; prípravky na čistenie,
prevoňanie a dezinfekciu umývačiek riadu; leštiace prípravky na kuchynské potreby a sklo; čistiace, leštiace prípravky, prípravky na čistenie,
leštenie a brúsne prípravky; prípravky na čistenie
kobercov; mydlá; prostriedky na odvápnenie
a odstránenie vodného kameňa a zamedzenie jeho usadzovaniu na použitie v domácnosti; avivážne prostriedky; všetky uvedené výrobky s i bez
dezinfekčných účinkov a zložiek.

DERMACOL DERMACORRECT

Alphaduct, a. s., Dusíkova 7 č. p. 795, 638 00
Brno, CZ;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(540)
(540)

(591) modrá, červená, oranžová, čierna, hnedá
(732) R. J. R., Strešné centrum, s. r. o., Strojnícka 5,
080 06 Prešov, SK;
(111)
(151)
(180)
(210)
(220)
(442)

216228
20.12.2006
19.8.2015
1525-2005
19.8.2005
7.9.2006

(591) čierna, modrá, červená, biela, žltá
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
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Obnovené ochranné známky
(210)

(111)

6645
7375
7376
8259
8551
38957
39455
39804
40268
40823
40824
49807
49850
49876
50116
50118
50167
50218
54836
54944
54945
54971
54978
55112
55113
55197
55393
1636-95
1637-95
1653-95
1654-95
1656-95
1427-96
1858-96
2122-96

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

91120
92916
92915
92398
152841
157868
157318
157322
158320
158058
158059
163564
163256
163252
163637
163639
163636
163426
166412
166610
166611
166700
167006
166937
166938
166909
166977
215866
215867
215868
215869
215870
185025
185505
185539

(210)
2166-96
2458-96
2572-96
2576-96
2766-96
2830-96
2863-96
2988-96
3046-96
3070-96
3071-96
3073-96
3166-96
3203-96
3204-96
3214-96
3215-96
3232-96
3271-96
3277-96
3278-96
3281-96
3282-96
3286-96
3300-96
3324-96
3325-96
3326-96
3379-96
3408-96
3419-96
3423-96
3424-96
3426-96
3429-96

(111)
187729
185211
177435
186331
185247
188239
189289
177534
187008
185753
185754
185755
186704
186062
186063
190981
190982
186077
187321
188248
188249
187322
186095
187020
187324
186253
186109
186110
191720
186135
187031
187035
187036
187038
215864

91120
5.6.1936
5.6.2006
5.6.2016
6645
5.6.1936
1, 2, 19
Ohňovzdorná tehla, ohňovzdorná malta, ohňovzdorné nátery a náterové hmoty, ohňovzdorné
tvarové liate kusy (ako napríklad dosky, rúry,
alebo iné predmety z ohňovzdorného materiálu),
hmoty na brúsenie v podobe prášku, kusov, dosiek
alebo brúsov.

(540) Sicto
(732) Calderys Nordic AB, Box 8714, 402 75 Göteborg, SE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(210)

(111)

3433-96
3434-96
3435-96
3436-96
3439-96
3440-96
3441-96
3443-96
3444-96
3446-96
3447-96
3449-96
3450-96
3452-96
3453-96
18-97
19-97
66-97
71-97
76-97
86-97
103-97
201-97
293-97
345-97
374-97
447-97
477-97
499-97
516-97
560-97
599-97
676-97
681-97
682-97

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

187043
187044
187045
187046
187047
187048
187049
187051
187052
188732
187053
187054
186140
186141
186142
186175
186376
180278
186390
189658
186721
186187
186727
187771
186426
188740
187804
187083
189662
186774
189314
186436
186453
186793
186794

(210)
863-97
1115-97
1302-97
1377-97
1413-97
1771-97
1772-97
1871-97
1872-97
1912-97
1989-97
1990-97
2042-97
2096-97
2145-97
2326-97
2862-97
3029-97
3030-97
3061-97
3096-97
3098-97
3102-97
3170-97
3171-97
3198-97
3253-97
3254-97
3255-97
3256-97
3466-97
3515-97
3516-97
3109-2004

(111)
186493
186850
187174
187850
187189
187232
187233
187524
192931
185282
188866
188867
188360
188384
190136
187596
187607
188505
188125
188081
188520
188522
188526
188547
188548
189030
189036
189037
189038
189039
188597
187621
187622
209000

92398
19.11.1926
19.11.2006
19.11.2016
8259
19.11.1926
5
Medicinálne čaje na liečenie žlčových kameňov.

(732) LEROS, spol. s r. o., U Národní galerie 470, 150 00
Praha - Zbraslav, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

92915
6.9.1946
6.9.2006
6.9.2016
7376
6.9.1946
4, 6, 7, 9, 12
Výťahy a zdvíhadlá a ich súčasti, pohyblivé schodištia, nekonečné transportéry, naklonené železné
dráhy, zdvíhadlá pre vysoké pece, muničné zdvíhadlá, skrutkové dopravovadlá, pracujúce účinkom tiaže a ich súčasti, mazacie oleje a tuky, prípravok na čistenie strojov, zatvárače a závesy na
dvere, maznice pre dopravné stoly a vodiace lišty, elektrické motory, elektrické generátory, spínacie zariadenia používané v súvislosti s elektrickými výťahmi, dopravnými stolmi, zdvíhadlá
a pohyblivé schody, viditeľné a počuteľné elektrické signalizačné zariadenia používané v súvislosti s elektrickými výťahmi, dopravnými stolmi
a zdvíhadlami, príslušenstvá trubiek používaných
pre elektrické vedenia výťahov, dopravných stolov, zdvíhadiel a pohyblivých schodíšť.

7 (511) 6
(510) Kardanové hriadele, hnacie hriadele a univerzálne kĺby ako súčasti strojov.
(540) Hardy Spicer
(732) GKN Hardy Spicer Limited, Chester Road, Erdington, Birmingham 24, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540)

(732) OTIS ELEVATOR COMPANY, spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu New Jersey, Farmington, Connecticut, US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

92916
6.9.1946
6.9.2006
6.9.2016
7375
6.9.1946
4, 6, 7, 9, 12
Výťahy, pohyblivé schodištia, nekonečné transportéry, naklonené železné dráhy, výťahy do vysokých pecí, skrutkové dopravovadlá pracujúce
účinkom tiaže a ich súčasti, mazacie oleje a tuky,
zatvárače dverí, maznice dopravných stolov a vodiacich líšt, elektrické motory, elektrické generátory, spínacie zariadenia používané v súvislosti s
elektrickými výťahmi, dopravnými stolmi, zdvíhadlami s pohyblivými schodišťami, viditeľné a počuteľné elektrické signalizačné zariadenia používané v súvislosti s elektrickými výťahmi, dopravnými stolmi a zdvíhadlami.

(540)

(732) Otis Elevator Company, Farmington, Connecticut,
US;
(740) Štros David, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)

152841
15.1.1957
29.11.2006
29.11.2016
8551
29.11.1956
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157318
19.5.1967
9.1.2007
9.1.2017
39455
9.1.1967
1, 2, 3, 4, 17
Prípravky na čistenie, leštenie a odstraňovanie
mastnoty, mazadlá, ochranné prostriedky proti hrdzi
a prostriedky na konzervovanie dreva, moridlá
a živice, farbivá a hmoty na brúsenie, hmoty na
tesnenie, upchávanie a inštalovanie, (izolovanie),
prípravky na konzervovanie, najmä prípravky na
povrchovú údržbu motorových vozidiel, nemrznúce zmesi do autochladičov.

(540) FRIDEX
(732) Velvana, a. s., 273 24 Velvary, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157322
19.5.1967
23.1.2007
23.1.2017
39804
23.1.1967
1, 2, 3, 4, 17
Prípravky na čistenie, leštenie a odstraňovanie
mastnoty, mazadlá, ochranné prostriedky proti hrdzi
a prostriedky na konzervovanie dreva, moridlá,
živice, farbivá a hmoty na brúsenie, hmoty na
tesnenie, upchávanie a izolovanie, prípravky na
konzervovanie, najmä prípravky na povrchovú
údržbu motorových vozidiel, nemrznúce zmesi
do autochladičov.

(540) GLACIDET
(732) Velvana, a. s., 273 24 Velvary, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

157868
19.2.1968
25.11.2006
25.11.2016
38957
25.11.1966
30
Chlieb, chrumkavý chlieb a sušienky.

(540) RYVITA
(732) The Ryvita Company Limited, Weston Centre,
68 Knightsbridge, London SW1X 7LR, GB;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

158058
19.4.1968
8.11.2007
8.11.2017
40823
8.11.1967
5
Prípravok znižujúci dráždivosť centrálneho nervového systému.

(540) MODITEN
(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)

158059
19.4.1968
8.11.2007
8.11.2017
40824
8.11.1967
5
Glukokortikálne steroidné prípravky.

(540) KENACORT
(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;

(732) Bacardi & Company Limited s reg. sídlom Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Lichtenštajnsko, Millar Road, Nassau, BS;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163256
6.5.1977
1.3.2007
1.3.2017
49850
1.3.1977
3
Prípravky na čistenie, leštenie a odstraňovanie
mastnoty, najmä prípravky na povrchovú údržbu
motorových vozidiel.

(540) CLARIN
(732) Velvana, a. s., 273 24 Velvary, CZ;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163426
8.12.1977
24.9.2007
24.9.2017
50218
24.9.1977
12
Súťažné a pretekárske automobily, súťažné a pretekárske motocykle, súčasti a diely všetkých uvedených výrobkov.

(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

158320
9.8.1968
7.6.2007
7.6.2017
40268
7.6.1967
24
Textilné výrobky a pletené výrobky, pokiaľ sú zaradené v triede 24.

(540)

(732) MITSUBISHI RAYON CO., LTD., 6-41, Konan
1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
(540)

163252
28.4.1977
24.3.2007
24.3.2017
49876
24.3.1977
33
33 - Škótska whisky.

(591) modrá, červená
(732) MTX, spol. s r. o., Jateční 35, 170 00 Praha, CZ;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163564
11.3.1978
10.2.2007
10.2.2017
49807
10.2.1977
9
Prístroje a nástroje na vedecké a laboratórne
účely, prístroje a nástroje navigačné, t. j. prístroje
a nástroje určené na prenášanie rozkazu, na meranie a prístroje všeobecne používané pri riadení
lodí a lietadiel, prístroje a nástroje geodetické
a elektrické, nezačlenené do iných tried, prístroje
a nástroje na bezdrôtovú telegrafiu, prístroje kinematografické, optické vrátane premietačov obrazu a zväčšovacích prístrojov, prístroje a nástroje
na váženie a meranie, prístroje a nástroje signalizačné vrátane signalizačných píšťaliek, prístroje
a nástroje určené na kontrolné účely, prístroje
a nástroje na záchranné a učebné účely, automaty
uvádzané do činnosti vhodením mince alebo
známky, prístroje a nástroje na záznam a reprodukciu hovoreného slova, zapisovacie pokladnice
a počítacie stroje vrátane kancelárskych a dierovacích strojov, hasiace prístroje, špeciálne puzdrá
na prístroje a nástroje, ktoré sú zaradené do tejto
triedy.
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(540) ELSI MATE
(732) Sharp Kabushiki Kaisha, 22-22, Nagaike-cho,
Abeno-ku, Osaka, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163636
20.4.1978
24.8.2007
24.8.2017
50167
24.8.1977
29, 30
Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky;
konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, vajcia, mlieko,
mliečne výrobky, jedlé oleje a tuky, zaváraniny,
nakladaná zelenina. Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, tapioka, ságo, kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb, piškóty, koláče, torty, cukrárske výrobky, zmrzliny; med, sirupy; kvasnice,
prášky do pečiva; soľ, horčica; čierne korenie, ocot,
omáčky; korenie; ľad.

(540) COLMAN'S
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)

163637
12.4.1978
25.7.2007
25.7.2017
50116
25.7.1977
5
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých;
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na
plombovanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné prostriedky; prostriedky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

163639
12.4.1978
25.7.2007
25.7.2017
50118
25.7.1977
5
5 - Výrobky farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke; výrobky dietetické pre deti a chorých;
náplasti, obväzový materiál, hmoty určené na
plombovanie zubov a na odtlačky zubov; dezinfekčné prostriedky; prostiredky na ničenie rastlinných a živočíšnych škodcov, antiparazitné látky.

(540) DURULES
(732) AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, SE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

166412
1.12.1986
1.10.2006
1.10.2016
54836
1.10.1986
1, 3, 5, 10, 32
Chemické výrobky pre vedu, prípravky na konzervovanie; čistiace prostriedky, liečebné mydlá;
liečivá, drogy, farmaceutické prípravky humánne
a veterinárne, organopreparátory, očkovacie látky, séra a výrobky z krvi, chemické výrobky pre
lekárstvo, hygienu a farmáciu, prípravky baktericídne, fungicídne, insekticídne, dezinfekčné prostriedky, prípravky proti nákaze, prostriedky na
ničenie buriny a hubenie živočíšnych škodcov,
prípravky posilňujúce a dietetické, prípravky na
ošetrovanie zubov a ústnej dutiny, zubné výplne,
náplasti, obväzový materiál pre chirurgiu, diagnostiká, jedy. Zubné protézy, šijací materiál pre
chirurgiu. Minerálne vody s výnimkou prírodných
minerálnych vôd.

(540) FOLICOTROPIN SPOFA
(732) SPOFA, a. s., Husinecká 11a, 130 00 Praha, CZ;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540) XYLOCAIN
(732) AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, SE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(511)
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166610
1.7.1987
9.12.2006
9.12.2016
54944
9.12.1986
7, 8, 9, 12, 17, 20, 37, 42
Jednoúčelové stroje: poloautomatické alebo automatické obrábacie stroje na výrobu dielov na
osobné automobily; zariadenie na mechanizáciu
ložných manipulácií a na technickú obsluhu dopravných prostriedkov: hydraulická ruka, hydraulické zadné čelo, ramenový nakladač, kanálový zdvihák, zdvíhacie zariadenia. Nástroje lisovacie, kovacie a montážne (ručné). Meradlá tepelnej
a elektrickej energie, protipožiarne a hasiace
agregáty, čerpacie agregáty na pojazdné motorové požiarne striekačky. Osobné automobily, prívesy osobných automobilov, zadné nápravy osobných automobilov, piestové motory osobných automobilov. Formy z plastov na kopírovanie nástrojov, modely z plastov na výrobu nových nástrojov, šablóny z plastov na výrobu kovových,
kontrolných šablón. Formy drevené na kopírovanie nástrojov, modely drevené na výrobu nových
nástrojov, šablóny drevené na výrobu šablón kovových, kontrolných. Opravy a servis osobných
automobilov a ich účelových a úžitkových modifikácií, opravy strojov, náradia, prípravkov, foriem a modelov, nástrojov a meradiel. Výskum
a vývoj osobných automobilov a ich účelových
a úžitkových modifikácií.

(540)

(732) HOTEL DEVÍN, a. s., Riečna 4, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

234

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166611
1.7.1987
9.12.2006
9.12.2016
54945
9.12.1986
7, 8, 9, 12, 17, 20, 37, 42
Jednoúčelové stroje: poloautomatické alebo automatické obrábacie stroje na výrobu dielov na
osobné automobily; zariadenie na mechanizáciu
ložných manipulácií a na technickú obsluhu dopravných prostriedkov: hydraulická ruka, hydraulické zadné čelo, ramenový nakladač, kanálový zdvihák, zdvíhacie zariadenia. Nástroje lisovacie, kovacie a montážne (ručné). Meradlá tepelnej
a elektrickej energie, protipožiarne a hasiace agregáty, čerpacie agregáty na pojazdné motorové
požiarne striekačky. Osobné automobily, prívesy
osobných automobilov, zadné nápravy osobných
automobilov, piestové motory osobných automobilov. Formy z plastov na kopírovanie nástrojov,
modely z plastov na výrobu nových nástrojov,
šablóny z plastov na výrobu kovových, kontrolných šablón. Formy drevené na kopírovanie nástrojov, modely drevené na výrobu nových nástrojov, šablóny drevené na výrobu šablón kovových, kontrolných. Opravy a servis osobných automobilov a ich účelových a úžitkových modifikácií, opravy strojov, náradia, prípravkov, foriem
a modelov, nástrojov a meradiel. Výskum
a vývoj osobných automobilov a ich účelových
a úžitkových modifikácií.

(732) Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404,
US;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
8 (511)
(510)

(540) WEST
(732) ION S. A., COCOA & CHOCOLATE MANUFACTURERS, 59, El. Venizelou Str., Neo Faliro,
GR 18547 Piraeus, GR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

(540)

(732) HOTEL DEVÍN, a. s., Riečna 4, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166700
23.9.1987
6.1.2007
6.1.2017
54971
6.1.1987
5
Farmaceutické prípravky a látky.

(540) ZESTRIL
(732) AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)
(540)

166909
10.5.1988
22.5.2007
22.5.2017
55197
22.5.1987
36
Bankové služby.

166937
8.6.1988
5.5.2007
5.5.2017
55112
5.5.1987
30
Žuvačky.

166938
8.6.1988
5.5.2007
5.5.2017
55113
5.5.1987
30
Čokoláda, najmä v tabuľkách a tyčinkách, oplátky, kakao, cukrovinky a žuvačky.

(540) ION
(732) ION S. A., COCOA & CHOCOLATE MANUFACTURERS, 59, El. Venizelou Str., Neo Faliro,
GR 18547 Piraeus, GR;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

166977
12.7.1988
26.11.2007
26.11.2017
55393
26.11.1987
5
Farmaceutické prípravky a látky.

(540) TENORMIN
(732) AstraZeneca UK Limited, 15 Stanhope Gate, London W1Y 6LN, GB;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
7 (511)
(510)

167006
8.8.1988
8.1.2007
8.1.2017
54978
8.1.1987
7, 8, 9, 11, 14, 15
Stroje a strojové nástroje, motory okrem automobilových, spojky a remene automobilov okrem
spojok a remeňov pozemných automobilov, veľkorozmerové poľnohospodárske náradia, inkubátory, obzvlášť práčky, sušiace stroje, stroje na
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umývanie riadu, drviče, priemyselné roboty, triediace lisy pre práčovne, priemyselné vysávače,
čerpadlá do studní, plynové varáky, zariadenia na

ráky, opekače hrianok, vykurovacie dosky, ply-

výrobu, rozvod a premenu elektrickej energie,
dynamá, kompresory, elektrické otvárače konzerv, elektrické nožnice, elektrické ručné vŕtačky, potravinárske miešačky, automatické lisy na
šťavu, elektrické drviče ľadu, drviče mäsa, stroje
na rezanie, rozomieľanie, drvenie a rozrezávanie
potravín a časti, súčasti všetkých týchto uvedených zariadení. (tr. 7). Ručné náradia a prístroje,
nožiarsky tovar, vidličky a lyžice, bočné zbrane
vrátane elektrických nožničiek na strihanie vlasu
a elektrické holiace prístroje (tr. 8). Vedecké, námorné, zameriavacie a elektrické prístroje a aparáty (vrátane bezdrôtových), prístroje fotografické, kinematografické, optické, viazacie, meracie,
signalizačné, kontrolné, prístroje a nástroje na
účely záchranné a učebné, prístroje na mince,
známky, karty alebo uvoľňované počítadlom,
gramofóny, automatické pokladnice, kalkulačky,
hasiace prístroje, prístroje na príjem, zosilňovanie, premenu, ekvalizáciu, kontrolu, záznam, vysielanie a alebo reprodukciu zvukových a alebo
obrazových signálov, totiž rozhlasové prístroje,
rozhlasové prístroje kombinované s gramofónom,
prístroje na záznam a alebo reprodukciu magnetickej zvukovej pásky, zosilňovače, reproduktory,
tunery, kotúče na gramofóny, prehrávače kompaktných diskov, kontrolné prístroje na zvukové
signály, meniče signálu A/D, diktafóny, miestny
rozhlas, prijímače-vysielače, rádiá a alebo stereoprístroje do automobilov, mikrofóny, slúchadlá,
prístroje na záznam a alebo reprodukciu magnetických video-pásiek, videokamery, prehrávače
videodiskov, farebné televízne príjímače, čiernobiele televízne prijímače, monitory televíznych
signálov, telefónne prístroje, stroje s hlasovým
výstupom, dekodéry, elektrické alebo elektronické časovacie prístroje, disky a magnetické pásky
na záznam zvuku a alebo obrazu, počítače a zariadenia na spracovanie dát a periférne zariadenia, programy pre počítače, prijímače-vysielače
faksimile, elektrické kopírovacie stroje, elektronické písacie stroje, farebné tlačiarne, elektrické
žehličky, elektrické vysávače, senzory dymu, elektronické aparáty a prístroje na tiesňové volanie,
poplach, kontrolu, ochranu a bezpečnosť, batérie
a akumulátory, elektrické nabíjačky, predajné automaty, vyvíjacie tanky, leštiče podláh, sirény a
húkačky na motocykle, rýchlometre pre motocykle, inkubátory pre biologické laboratóriá a iné
výskumné inštitúcie na vytvorenie prostredia
s konštantnou teplotou pre bakteriálne kultúry,
mikroorganizmy a rastliny, prístroje na automatický záznam teploty, diely a súčasti zahrnuté
v triede 9 uvedeného tovaru (tr. 9). Inštalácia
a osvetlenia, vykurovania, generovania pary, vírenia, chladenia, sušenia, na ventiláciu, prívod
vody a sanitárne účely, sušiaky vlasov, olejové
pece, plynové horáky, kuchynské jednotky, drezy, elektrické ventilátory, elektrické cirkulátory,
okenné ventilátory, elektrické odsávače, elektrické ventilačné vetráky, vetráky do automobilov,
lampy, núdzové lampy, neónové svietidlá, svietidlá, elektrické žiarovky, ručné svietidlá, sušiaky, chladničky, mrazničky, mikrovlnné rúry, plynové ohrievače vody, automatické plynové spo-

nom vykurované tabule, plynové sporáky, plynové rúry, čističe vody, pece, benzínové horáky
a vykurovace zariadenia, plynové vykurovacie
zariadenia, elektrické kúriace zariadenia, ústredné vykurovacie/chladiace systémy, osvetlenie pre
automobilov, bojlery na vodu, klimatizačné zariadenia, chladiče vody, ventilátorové chladiace
jednotky, vodné chladiace veže, absorpčné mrazničky, mraziace sklady, prístroje na výrobu kociek ľadu, chladené výkladné skrine, prefabrikované mrazničky, prefabrikované lekárske chladiace priestory na skladovanie drog pre nemocnie
a na pokusy, mrazničky na ultranízke teploty na
lekárske a laboratórne účely, na uskladnenie krvi,
komponentov, skúšobných vzoriek atď., chladničky na krvnú banku, lekárske chladničky, mikrovlnné odmrazovače, vodné chladiče, osviežovače vzduchu, elektrické zahrievacie komory,
plynové pece, plynové varné stoly, elektrické variče na ryžu, elektrické pekáče, elektrické bojlery
na vodu, plynové bojlery na vodu, plynové ohrievače kúpeľov, čističe vzduchu, elektrické vykurovacie zariadenia, elektrické vykurovacie panely, plynové vykurovacie zariadenia, chladničky
do automobilov, vykurovacie zariadenia do automobilov, dynamové osvetľovacie sústavy a žiarovky, klimatizačné zariadenia pre budovy,
absorpčné chladiace vykurovacie systémy, solárne systémy na zahrievanie, chladenie a dodávku
horúcej vody, elektrické ohrievače, saké (japonského ryžového vína), parné kotly, elektrické kávovary, zvlhčovače, odvlhčovače, spaľovne, sterilizátory (autoklávy), súčasti a diely zahrnuté
v tejto triede pre všetky uvedené komodity (tr. 11).
Drahé kovy a ich zliatiny a výrobky z drahých
kovov alebo potiahnuté drahými kovmi (s výnimkou nožov, vidličiek a lyžíc), šperky, drahé kamene, hodinárske a iné časomerné prístroje vrátane elektronických digitálnych a alebo analógových hodiniek a ich časti a príslušenstvo, najmä
hodinkové strojčeky, náramky na hodinky a hodinkové puzdrá. (tr. 14). Domáce zvonkohry (tr. 15).
(540)

(732) Sanyo Electric Co., Ltd., 5-5, Keihan-hondori 2-chome, Moriguchi City, Osaka, JP;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)

177435
31.1.1997
2.10.2006
2.10.2016
2572-96
2.10.1996
7.5.1997
1, 16
Lepidlá na priemyselné účely, lepidlá na kancelárske účely, lepidlá na použitie v domácnosti.

(540) TOPPRÉN
(732) CHEMOS SLOVAKIA, spol. s r. o., Odbojárov 300/4, 955 01 Topoľčany - Tovarníky, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)

177534
12.2.1997
14.11.2006
14.11.2016
2988-96
14.11.1996
7.5.1997
16, 35
Noviny, inzertná činnosť, reklamná činnosť.

(732) PARDON, s. r. o., Mostná 29, 949 01 Nitra, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

180278
20.4.1998
9.1.2007
9.1.2017
66-97
9.1.1997
14.1.1998
8.7.1998
16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 35, 41
16 - Tlačoviny, fotografie, zberateľské kartičky,
pohľadnice, periodické a neperiodické publikácie, spomienkové predmety z papiera.
18 - Tašky, vaky, dáždniky, slnečníky.
20 - Spomienkové predmety z plastov a dreva.
21 - Spomienkové predmety zo skla a porcelánu.
24 - Spomienkové predmety z textilu.
25 - Odevy, čiapky, šatky, šály, tričká, trenírky,
obuv.
28 - Športové potreby - lopty na hranie, hokejky,
puky.
35 - Reklamná a propagačná činnosť.
41 - Organizovanie športových súťaží, spoločenských a kultúrnych podujatí, výcvikov, kurzov,
školení a seminárov, prevádzkovanie športových
zariadení, vydavateľská činnosť.

(540)

výplaty dávok nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, zabezpečovanie výberu poistného na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie.
42 - Výkon dôchodkového zabezpečenia, výkon
lekárskej posudkovej činnosti na účely sociálneho zabezpečenia, výkon činností spojených s rehabilitačnou a kúpeľnou starostlivosťou, výkon
kontrolnej, konzultačnej a poradenskej činnosti
vo veciach nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia.
(540)

(591) modrá, biela, červená
(732) Sociálna poisťovňa, UL. 29. augusta 8, 813 63
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540) DURAMON
(732) BHB, akciová spoločnosť, Novonosická 1480,
020 01 Púchov, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) SLOVAN Športmedia, spol. s r. o., Robotnícka 9,
831 03 Bratislava, SK;
(740) Šujanová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185025
19.4.1999
27.5.2006
27.5.2016
1427-96
27.5.1996
11.1.1999
12.7.1999
36, 42
36 - Výkon nemocenského poistenia, rozhodovanie o nárokoch na dávky nemocenského poistenia
a dôchodkového zabezpečenia, zabezpečovanie

185211
19.4.1999
18.9.2006
18.9.2016
2458-96
18.9.1996
11.1.1999
12.7.1999
17, 19, 27
17 - Stavebný materiál na izolácie (tepelné, hlukové a hydroizolácie).
19 - Kameň prírodný a umelý, cement, štrk (podlahy); terazzo, dlaždice.
27 - Podlahoviny a podlahové krytiny všetkých
druhov.

(540)

185247
19.4.1999
21.10.2006
21.10.2016
2766-96
21.10.1996
11.1.1999
12.7.1999
9, 11, 12
9 - Aparáty a prístroje vedecké, námorné, geodetické, elektrické, fotografické, filmové, optické,
prístroje na váženie, meranie, signalizáciu, kontrolu, záchranu a prístroje učebné, prístroje na
záznam, prevod, reprodukciu zvuku alebo obrazu, magnetické suporty zvukových záznamov,
gramofónové platne, automatické distribútory
a mechanizmy na mince, zapisovacie pokladne,
kalkulačné stroje, prístroje na spracovanie informácií a počítače, hasiace prístroje.
11 - Prístroje na osvetlenie, kúrenie, výrobu pary,
na varenie, chladiace prístroje, na sušenie, ventiláciu, distribúciu vody a zdravotné zariadenia.
12 - Vozidlá, dopravné prostriedky pozemné,
vzdušné alebo vodné a ich časti, súčasti, náhradné diely a doplnky patriace do tr. 12.

PROTON
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(732) PROTON, s. r. o., Zliechovská 341, 018 64 Košeca, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

185282
19.4.1999
8.7.2007
8.7.2017
1912-97
8.7.1997
11.1.1999
12.7.1999
16
Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; tlačoviny; knihárske materiály; 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 a materiály (okrem prístrojov); obalové materiály z plastických hmôt, ktoré nie sú zahrnuté
v iných triedach; hracie karty; typografické písmo; tlačiarenské štočky a stereotypy.

(732) MARCA CZ s. r. o., Přišimasy č. p. 124, 282 01
Kolín, CZ;
(740) Kubínyi Peter, Bc., Trenčín, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185505
25.5.1999
16.7.2006
16.7.2016
1858-96
16.7.1996
11.1.1999
6.8.1999
9, 36, 37
9 - Elektrické stroje na leštenie a čistenie.
36 - Sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností, sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností,
správa budov.
37 - Čistenie budov, dezinfekcia budov, čistenie
textílií, inštalácie a opravy, prenájom technických strojov.

(540)

(732) ČaSS, spol. s r. o., Mieru 126, 044 24 Poproč, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

185539
25.5.1999
12.8.2006
12.8.2016
2122-96
12.8.1996
11.2.1999
6.8.1999
3
Pracie a bieliace prípravky, čistiace a leštiace
prípravky, mydlá, voňavky a éterické oleje.

185753
25.5.1999
20.11.2006
20.11.2016
3070-96
20.11.1996
11.2.1999
6.8.1999
3, 5, 29
3 - Kozmetické prípravky; prípravky na zoštíhlenie.
5 - Farmaceutické a zdravotnícke prípravky; vitamíny, vitamíny z prírodných zdrojov, multivitamínové prípravky, minerály, aminokyseliny
a vlákniny, prípravky s obsahom stopových prvkov a kombinácie týchto prípravkov; extrakty
a preparáty získané z prírodných zdrojov, rastlinné extrakty, prírodné farmaceutické prípravky
a doplnky výživy, liečivé rastliny, liečivé korene,
včelie produkty na farmaceutické účely a kombinácie týchto prípravkov; prípravky na zdravý rast
organizmu; vývoj kostí a zubov; prípravky posilňujúce nervovú sústavu; prípravky na chudnutie
a detoxikáciu organizmu; prípravky na spomaľovanie starnutia organizmu; prípravky na zníženie
hladiny cholesterolu v krvi; prípravky na zvyšovanie potencie a regeneráciu síl; prípravky s antistresovým, antioxidačným, protialergickým a protizápalovým faktorom.
29 - Bielkovinové doplnky stravy.

(540)

(591) zelená, žltá, tehlobá, červená
(732) Fekiač Marian, Bárdošova 9, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185754
25.5.1999
20.11.2006
20.11.2016
3071-96
20.11.1996
11.2.1999
6.8.1999
3, 5, 29
3 - Kozmetické prípravky; prípravky na zoštíhlenie.
5 - Farmaceutické a zdravotnícke prípravky; vitamíny, vitamíny z prírodných zdrojov, multivitamínové prípravky, minerály, aminokyseliny
a vlákniny, prípravky s obsahom stopových prvkov a kombinácie týchto prípravkov; extrakty
a preparáty získané z prírodných zdrojov, rastlinné extrakty, prírodné farmaceutické prípravky
a doplnky výživy, liečivé rastliny, liečivé korene,
včelie produkty na farmaceutické účely a kombi-
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nácie týchto prípravkov; prípravky na zdravý rast
organizmu, vývoj kostí a zubov; prípravky posilňujúce nervovú sústavu; prípravky na chudnutie

30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia,
chlieb, pekárske a cukrárske výrobky; med, me-

a detoxikáciu organizmu; prípravky na spomaľovanie starnutia organizmu; prípravky na zníženie
hladiny cholesterolu v krvi; prípravky na zvyšovanie potencie a regeneráciu síl; prípravky s antistresovým, antioxidačným, protialergickým a protizápalovým faktorom.
29 - Bielkovinové doplnky stravy.

lasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ,
horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady, korenie.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
34 - Tabak; potreby pre fajčiarov; zápalky.

(540)
(540)
(732) Fekiač Marian, Bárdošova 9, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

185755
25.5.1999
20.11.2006
20.11.2016
3073-96
20.11.1996
11.2.1999
6.8.1999
3, 5, 8, 9, 10, 12, 20, 25, 28, 29, 30, 32, 34
3 - Kozmetické prípravky.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál;
hmoty na plombovanie zubov a zubné odtlačky;
dezinfekčné prostriedky.
8 - Ručné nástroje a ručné náradia; nožiarsky tovar a príbory; britvy, žiletky, holiace strojčeky.
9 - Prístroje a nástroje vedecké, navigačné, námorné, zememeračské, elektrické, fotografické,
kinematografické, optické, na meranie a váženie,
signalizačné, kontrolné, záchranné a vzdelávacie;
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 pokladne, počítacie stroje, zariadenia na spracovanie údajov a počítače.
10 - Prístroje a nástroje chirurgické, lekárske,
zubárske a zverolekárske; umelé končatiny, umelé oči a zubné protézy; ortopedické pomôcky;
materiály na zošívanie rán.
12 - Vozidlá; zariadenia na pohyb po zemi, vode
alebo vzduchu.
20 - Nábytok, zrkadlá, rámy na obrazy; výrobky
nezaradené do inej triedy, z dreva, korku, trstiny,
prútia, rohoviny, kosti, slonoviny, veľrybích kostíc, mušlí, korytnačiny, jantáru, perlete, sépiolitu
a náhradiek týchto materiálov alebo náhradiek
z plastov.
25 - Odevy, obuv a klobučnícke výrobky.
28 - Hry a hračky; telocvičné a športové potreby,
ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na
vianočný stromček (s výnimkou osvetľovacích telies).
29 - Mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.

(591) modrá, čierna
(732) Fekiač Marian, Bárdošova 9, 831 01 Bratislava, SK;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186062
22.6.1999
29.11.2006
29.11.2016
3203-96
29.11.1996
12.3.1999
10.9.1999
5
Insekticídy, fungicídy a herbicídy na použitie
v poľnohospodárstve, lesníctve, záhradníctve, na
dostihové plochy, dekoratívne porasty, v domácnosti a v priemysle.

(540) PRODIGY
(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)

186063
22.6.1999
29.11.2006
29.11.2016
3204-96
29.11.1996
12.3.1999
10.9.1999
5
Insekticídy, fungicídy a herbicídy na použitie
v poľnohospodárstve, lesníctve, záhradníctve, na
dostihové plochy, dekoratívne porasty, v domácnosti a v priemysle.

(540) 4-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)

186077
22.6.1999
3.12.2006
3.12.2016
3232-96
3.12.1996
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(442)
(450)
7 (511)
(511)

12.3.1999
10.9.1999
39
39 - Zasielateľstvo.

(540)

(732) SADEX, spol. s r. o., Majerská cesta 96, 974 01
Banská Bystrica, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186095
22.6.1999
6.12.2006
6.12.2016
3282-96
6.12.1996
12.3.1999
10.9.1999
5
Farmaceutické prípravky s mukolytickými (uľahčuhúcimi vykašlávanie), bronchodilatačnými účinkami.

(540) SURFOLASE
(732) POLICHEM S. A., 50 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, LU;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

186109
22.6.1999
10.12.2006
10.12.2016
3325-96
10.12.1996
12.3.1999
10.9.1999
3
Zubné pasty a ústne vody.

(591) červená, žltá, zelená, modrá
(732) COLGATE PALMOLIVE COMPANY, 300 Park
Avenue, New York, New York 10022-7499, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
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186110
22.6.1999
10.12.2006
10.12.2016
3326-96
10.12.1996
12.3.1999
10.9.1999
5
Farmaceutické prípravky a liečivá.

(540) Fastum Gel
(732) A. MENARINI, Industrie Farmaceutiche Riunite
s. r. l., Via Sette Santi 3, Firenze, IT;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186135
22.6.1999
19.12.2006
19.12.2016
3408-96
19.12.1996
12.3.1999
10.9.1999
18
18 - Kufre a cestovné tašky, najmä vaky, plecniaky, tanistry, torby, tašky s krátkym uchom do
ruky a s dlhým cez plece, kapsičky na prichytenie cez pás (ľadvinky), aktovky, vaky na športové potreby, kufre z mäkkých materiálov aj vystužené, krošne, skladacie tašky a kufre, kabely, peňaženky, všetky uvedené výrobky tiež v textilnom vyhotovení, príslušenstvo k uvedeným tovarom (patriace do triedy 18).

(540)

(732) JANSPORT APPAREL CORP., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Delaware, Concord Plaza, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware,
US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186140
22.6.1999
20.12.2006
20.12.2016
3450-96
20.12.1996
12.3.1999
10.9.1999
3
Kozmetické výrobky.

(540) Astrid pomáda na rty
(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186141
22.6.1999
20.12.2006
20.12.2016
3452-96
20.12.1996
12.3.1999
10.9.1999
3
Kozmetické výrobky.

(540) PEODORANT
(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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186142
22.6.1999
20.12.2006
20.12.2016
3453-96
20.12.1996
12.3.1999
10.9.1999
3
Kozmetické prípravky na ošetrenie nôh.

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186175
22.6.1999
3.1.2007
3.1.2017
18-97
3.1.1997
12.3.1999
10.9.1999
16
Písacie potreby.

(540) McMARKER
(732) McDonald's Corporation, One McDonald's Plaza,
Oak Brook, Illinois 60521, US;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186187
23.6.1999
15.1.2007
15.1.2017
103-97
15.1.1997
12.3.1999
10.9.1999
3
3 - Parfumy, éterické (esenciálne) oleje, kozmetika, vlasové vody, prípravky na vlasy.

(450) 10.9.1999
7 (511) 6, 20, 24
(511) 6 - Záclony a závesy z ľahkého kovu; markízy
a žalúzie z hliníka; okenné rámy z ľahkého kovu;
súčasti uvedeného tovaru.
20 - Koľajnice na závesy, záclony a opony
z plastu, dreva alebo ľahkého kovu; záclonové
a závesné zariadenia vrátane koľajníc spolu s príslušenstvom z plastu, dreva alebo ľahkého kovu,
najmä krúžky, nosiče, zaisťovače, ťažné zariadenia neelektrické, a to v koľajniciach uložené
vratné kladky, ktoré sú usporiadané horizontálne
a/alebo vertikálne, a cez ne vedené šnúry, ktoré
môžu byť vedené vo vodiacich drážkach klzných
alebo valivých závesných telies; súčasti uvedeného tovaru.
24 - Záclony a závesy z textílií alebo plastu; sprchové závesy; slnečné rolety z textilného materiálu; žalúzie a rolety do interiérov a exteriérov,
pozostávajúce z textílií alebo z textílií preparovaných plastom; súčasti uvedeného tovaru.
(540) ALUGARD
(732) Berol Corporation, 29 East Stephenson Street,
Freeport, Illinois 61032, US;
(740) Hörmannová Zuzana, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186331
21.7.1999
2.10.2006
2.10.2016
2576-96
2.10.1996
13.4.1999
8.10.1999
1, 16
1 - Lepidlo na priemyselné účely.
16 - Lepidlo na kancelárske účely; lepidlo na použitie v domácnosti.

(540) ŠUSTERLEP
(732) CHEMOS SLOVAKIA, spol. s r. o., Odbojárov 300/4, 955 01 Topoľčany - Tovarníky, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186376
20.7.1999
3.1.2007
3.1.2017
19-97
3.1.1997
13.4.1999
8.10.1999
42
Príprava jedál, spoločné stravovanie.

(540) FUDGE
(732) Sabre Corporation Pty Ltd, 75 South Creek Road,
Dee Why, New South Wales 2099, AU;
(740) Bachratá Magdaléna, Mgr., Bratislava, SK;

(540) McMENU
(732) McDonald's Corporation, One McDonald's Plaza,
Oak Brook, Illinois 60521, US;
(740) Ondruš Ján, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

186253
29.6.1999
10.12.2006
10.12.2016
3324-96
10.12.1996
12.3.1999

186390
20.7.1999
9.1.2007
9.1.2017
71-97
9.1.1997
13.4.1999
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(450) 8.10.1999
7 (511) 3
(511) 3 - Prípravky na starostlivosť o vlasy vrátane šampónov, kondicionérov a prostriedkov na farbenie
vlasov.
(540) Clairol Herbal Essences
(732) The Procter & Gamble Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186426
20.7.1999
31.1.2007
31.1.2017
345-97
31.1.1997
13.4.1999
8.10.1999
3, 5
3 - Prípravky na bielenie a iné prostriedky na
pranie; čistiace, leštiace, odmasťovacie a brúsiace prípravky; mydlá.
5 - Dezodoranty na látky, čalúnenie a koberce.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186436
20.7.1999
25.2.2007
25.2.2017
599-97
25.2.1997
13.4.1999
8.10.1999
16
Tlačoviny a publikácie, najmä knihy, romány,
knižky pre deti, obrázkové knižky, maľovanky,
časopisy, dekoračný papier, papierové ozdoby na
spoločenskú zábavu, napríklad klobúky, servítky,
papierové prestieranie, ozdobný papier na darčeky a stužky na darčeky, papierové mašle na zabalenie darčekov, papierové obrusy, papierové tašky, knižné záložky, viazače s voľnými listami,
papiernické portfólia, poznámkové bloky so špirálovou väzbou, poznámkové bloky a podložky
na písanie, diáre, bloky na plánovanie dní, kalendáre, albumy na nalepovanie výstrižkov, skicáre,
albumy na fotografie, samolepiace albumy, lepiace pásky, odtlačky, zásobníky na známky, pečiatkovacie vankúšiky, gumové pečiatky, zažehľovacie papierové aplikácie, dočasné tetovanie, bridlicové tabuľky, perá, ceruzky, vymazávacie gumy,
dekoratívne ornamenty na perá, puzdrá na perá,
peračníky, strúhadlá na ceruzky, kriedy na písanie, značkovače, plagáty, karty na hranie, pohľadnice, obchodné karty, pohľadnice s pozdravmi
na rôzne príležitosti, papierové vlajočky, súbory
maliarskych potrieb pre deti, súpravy maliarskych potrieb pre umelcov a remeselníkov, súpravy pre študentov obsahujúce mazacie gumy,
pravítka, strúhadlá na ceruzky a peračník, papiernické balíčky obsahujúce listový papier, obálky,
označovače a šablóny, súpravy nálepiek a pečiatok.

(540)

241

DREAMWORKS

(732) DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower
Street, Glendale, California 91201, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186453
20.7.1999
5.3.2007
5.3.2017
676-97
5.3.1997
13.4.1999
8.10.1999
10
Lekárske nástroje, najmä injekčné systémy na
aplikáciu farmaceutických prípravkov obsahujúcich beta-interferon.

(540) BETAJECT
(732) Schering Aktiengesellschaft, Müllerstrasse 178,
D-13353 Berlin, DE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

186493
20.7.1999
21.3.2007
21.3.2017
863-97
21.3.1997
13.4.1999
8.10.1999
3
Bieliace a iné prípravky na pranie a čistenie bielizne; čistiace prípravky; mydlá; voňavky; kozmetické prípravky; esenciálne oleje; toaletné prípravky; peny na holenie; vody pred holením a po
holení; prípravky na starostlivosť o vlasy; zubné
pasty; prípravky na ošetrenie ústnej dutiny; antiperspiranty; dezodoranty na osobnú potrebu.

(540)

(732) Unilever NV, Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

186704
13.8.1999
26.11.2006
26.11.2016
3166-96
26.11.1996
7.5.1999
8.11.1999
1
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(510) Chemické prípravky na priemyselné účely na výrobu umelých živíc a plastových materiálov.

nia na vysokotlakové čistenie, šijacie stroje,

(540) ONGROMIX
(732) BORSODCHEM RT., Bólyai tér 1, H-3702 Kazincbarcika, HU;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

mnohoúčelové oscilátory poháňané turbínou a doplnky uvedeného tovaru, stroje a prístroje na leštenie podlahy, elektrické stroje a prístroje na pranie kobercov, vysávače a filtre na vysávače.
11 - Chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, mikrovlnné rúry, vetráky, odsávače, klimatizačné zariadenia, prístroje na čistenie vody,
sušiace skrine, elektrické kávovary, práčky vzduchu, zvlhčovače.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186721
13.8.1999
14.1.2007
14.1.2017
86-97
14.1.1997
7.5.1999
8.11.1999
5
5 - Farmaceutické prípravky a látky.

(540) ALMANZA
(732) AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, SE-151 85
Södertälje, SE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186727
13.8.1999
17.1.2007
17.1.2017
201-97
17.1.1997
7.5.1999
8.11.1999
1, 16, 19, 37
1 - Lepidlá pre priemysel.
16 - Zošľachtené papiere.
19 - Rezivo, podvaly, prírezy, preglejky, drevotrieskové dosky, povrchovo upravené drevotrieskové
dosky, impregnované drevárske výrobky, drevené stavebné konštrukcie.
37 - Montáž drevených konštrukcií.

(540)

(732) Bučina, akciová spoločnosť, Lučenecká cesta 1335/21,
960 96 Zvolen, SK;
(740) Beleščák Ladislav, Ing., Piešťany, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186774
16.8.1999
17.2.2007
17.2.2017
516-97
17.2.1997
7.5.1999
8.11.1999
7, 11
7 - Stroje a prístroje na leštenie, zametanie, vyčistenie a čistenie, neelektrické stroje a prístroje
na pranie kobercov, práčky, rotačné sušičky,
bubnové sušičky, mangle na bielizeň, žehliace
stroje a prístroje, umývačky riadu, stroje a prístroje na miešanie potravín, stroje a prístroje na
spracovanie potravín; prístroje, stroje a zariade-

(540) LUX
(732) Aktiebolaget Electrolux, Luxbacken 1, S-105 45
Stockholm, SE;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

186793
16.8.1999
5.3.2007
5.3.2017
681-97
5.3.1997
7.5.1999
8.11.1999
3, 25
3 - Bieliace prípravky, pracie prípravky, čistiace
prípravky, leštiace prípravky, odmasťovacie prípravky (s výnimkou tých, ktoré sa používajú vo
výr. procese), brúsne prípravky, mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, vlasové vody, zubné
pasty, kozmetické prípravky, toaletné prípravky,
dezodoranty na osobnú potrebu, sanitárne prípravky, avivážne prípravky, depilačné prípravky,
epilačné prípravky, kozmetické farby, kolínske
vody, krém na obuv, kozmetické krémy, laky na
nechty, líčidlá, namáčacie prípravky, prísady do
nápojov, obočenky, obuvnícke vosky, odfarbovače, odhrdzovacie prípravky, odlakovače, odstraňovače škvŕn, oleje na kozmetické a toaletné
účely, opaľovacie prípravky (kozmetické), prípravky na čistenie umelých chrupov a zubov (neumelých), prípravky proti poteniu, púder, šampóny,
škrob na bielizeň, zmäkčovadlá na textílie, ústne
vody, vody na kozmetické účely, zjasňovacie
prípravky.
25 - Detské, pánske a dámske odevy, obuv a pokrývky hlavy, napr. baretky, bielizeň, bundy, čelenky, čiapky, chrániče uší, detská výbavička,
detské nohavičky, plienky textilné, dreváky, futbalová obuv, galoše, gamaše, gymnastické cvičky, kabáty, kapucne, klobúky, kombinézy, konfekcia, korzety, kostýmy, obleky, košele, kožušiny ako oblečenie, krátke kabátiky a peleríny, krátke nohavice jazdecké aj spodné, kravaty, kúpacie
plášte, obuv na kúpanie, lyžiarske topánky, nohavice, opasky, palčiaky, pančuchy, pánske podväzky a spodky, papuče, plášte, plavky, plážové
oblečenie, podprsenky, ponožky, potné vložky,
pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká,
sandále, sukne, šály, šatky, šerpy, šnurovacie topánky, športová obuv, športové bundy, tielka,
tričká, celé topánky, uniformy, vesty, vodovzdorné textílie, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, gymnastické dresy, mantila,
maškarné kostýmy, poltopánky, mokasíny, šatky.
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(732) AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, SE-151 85
Södertälje, SE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(540)

VICTORIA'S SECRET
SECOND SKIN SATIN

(732) VICTORIA´S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

186794
16.8.1999
5.3.2007
5.3.2017
682-97
5.3.1997
7.5.1999
8.11.1999
25
25 - Detské, pánske a dámske odevy, obuv a pokrývky hlavy, napr. baretky, bielizeň, bundy, čelenky, čiapky, chrániče uší, detská výbavička, detské nohavičky, plienky textilné, dreváky, futbalová obuv, galoše, gamaše, gymnastické cvičky,
kabáty, kapucne, klobúky, kombinézy, konfekcia,
korzety, kostýmy, obleky, košele, kožušiny ako
oblečenie, krátke kabátiky a peleríny, krátke nohavice jazdecké aj spodné, kravaty, kúpacie plášte, obuv na kúpanie, lyžiarske topánky, nohavice,
opasky, palčiaky, pančuchy, pánske podväzky
a spodky, papuče, plášte, plavky, plážové oblečenie, podprsenky, ponožky, potné vložky, pracovné plášte, pulóvre, pyžamá, rukavice, saká,
sandále, sukne, šály, šatky, šperky, šnurovacie
topánky, športová obuv, športové bundy, tielka,
tričká, celé topánky, uniformy, vesty, vodovzdorné textílie, vrchné ošatenie, zástery, závoje, zvrchníky, župany, gymnastické dresy, mantila,
maškarné kostýmy, poltopánky, mokasíny, šatky.

VICTORIA'S SECRET
THE MIRACLE BRA

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(540)

(732) Fedoročková Anna - LADY ANN, Nový Sad 31,
085 01 Bardejov, SK;
(740) Hudáková Eva JUDr., Bardejov, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) VICTORIA´S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

186850
16.8.1999
22.4.2007
22.4.2017
1115-97
22.4.1997
7.5.1999
8.11.1999
16
16 - Tlačoviny; knihy; časopisy a periodiká; vzdelávacie a vyučovacie pomôcky.

187008
20.9.1999
15.11.2006
15.11.2016
3046-96
15.11.1996
11.6.1999
10.12.1999
25, 40
25 - Dojčenský textil, dojčenská zavinovačka v tvare štvorca alebo obdĺžnika, dojčenská košieľka,
súpravy do kočíkov, vložka do zavinovačky a do
súpravy do kočíkov, overal a nánožník z larisoviny.
40 - Krajčírske služby.

187020
20.9.1999
6.12.2006
6.12.2016
3286-96
6.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
7, 8
7 - Čepele na motorové náradie, najmä listy na
pásové píly, listy na ručné elektrické píly s kmitavým pohonom alebo vykružovačky, listy na pásové píly na rezanie mäsa, dierovacie píly a čepele motorových sekačiek na spracovanie mäsa.
8 - Ručné náradie a čepele na ručné náradie, najmä listy na rámové píly, oblúkové píly, listy na
píly na kov, píly na kov, listy na ručné pílky,
ručné pílky, pilníky rýhovacie, žliabkovacie, výstružníky, listy na ručné píly na mäso a rámy na
ručné píly na mäso.

(540) LENOX Rx
(732) IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY, korporácia podľa zákonov štátu Delaware, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois, US;
(740) Bezák Marián, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

187031
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3419-96
20.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
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7 (511) 2
(510) Farby, laky, tiež vo forme aerosólov a rozprašovačov.
(540) PRESTO
(732) Kurt Vogelsang GmbH, Mörikestrasse 1a, D-74855
Hassmersheim, DE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187035
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3423-96
20.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
3
Kozmetické a voňavkárske výrobky.

(540) SOLARA
(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187036
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3424-96
20.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
3
Kozmetické a voňavkárske výrobky.

(540) SARAHA
(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187038
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3426-96
20.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
3
Kozmetické a voňavkárske výrobky.

(540) SARAH
(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

187043
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3433-96

(220) 20.12.1996
(442) 11.6.1999
(450) 10.12.1999
7 (511) 3
(510) Kozmetické výrobky, pena na holenie, voda po
holení, balzam po holení, pánsky dezodorant, toaletné vody.
(540)

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

187044
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3434-96
20.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
3
Kozmetické prípravky.

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

187045
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3435-96
20.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
3
Kozmetické výrobky.

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

187046
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3436-96
20.12.1996
11.6.1999
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(450) 10.12.1999
7 (511) 3
(510) Kozmetické výrobky.
(540)

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187047
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3439-96
20.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
3
Kozmetické výrobky, pena na holenie, voda po
holení, balzam po holení, pánsky dezodorant, toaletné vody.

(540)

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187048
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3440-96
20.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
3
Kozmetické výrobky, pena na holenie, voda po
holení, balzam po holení, pánsky dezodorant, toaletné vody.

(540)

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187049
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3441-96
20.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
3
Kozmetické výrobky, pena na holenie, voda po
holení, balzam po holení, pánsky dezodorant, toaletné vody.

(540)

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187051
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3443-96
20.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
3
Kozmetické výrobky, pena na holenie, voda po
holení, balzam po holení, pánsky dezodorant, toaletné vody.

(540)

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187052
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3444-96
20.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
3
Kozmetické prípravky.
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(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;

(540)

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

187053
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3447-96
20.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
3
Kozmetické prípravky.

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

187054
20.9.1999
20.12.2006
20.12.2016
3449-96
20.12.1996
11.6.1999
10.12.1999
3
Kozmetické výrobky.

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187174
20.9.1999
15.5.2007
15.5.2017
1302-97
15.5.1997
11.6.1999
10.12.1999
16
Plagáty, letáky, karty, pohľadnice, grafické a tlačené materiály, albumy, almanachy, brožúry, kalendáre, katalógy, knihy, noviny, časopisy, magazíny, periodiká, tlačené publikácie, prospekty, príručky, rozvrhy hodín, podložky na písanie, papiere, kartóny.

(540) In Your Pocket
(732) UAB "In Your Pocket", Vokiečiu g. 10-15,
01130 Vilnius, LT;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

187189
20.9.1999
22.5.2007
22.5.2017
1413-97
22.5.1997
11.6.1999
10.12.1999
6, 19, 20, 35, 36, 42
6 - Brány kovové, dvere kovové, dverové prahy kovové, dverové rámy kovové, okenice kovové,
okenné rámy kovové, okná kovové, rolety oceľové.
19 - Brány s výnimkou kovových, dosky, dvere
s výnimkou kovových, dverové prahy s výnimkou kovových, dverové rámy s výnimkou kovových, okenice okrem kovových a textilných, okenné rámy s výnimkou kovových, okenné sklo s výnimkou okenného skla na okná automobilov, okná
s výnimkou kovových, podlahové dosky, preklady s výnimkou kovových.
20 - Rolety.
35 - Poradenstvo v obchodnej činnosti.
37 - Sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve,
dodávateľská činnosť v stavebníctve.
42 - Inžinierska činnosť v stavebníctve, poradenstvo v stavebníctve.

(540)
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187083
20.9.1999
11.2.2007
11.2.2017
477-97
11.2.1997
11.6.1999
10.12.1999
4
Podpaľovače, brikety, triesky, parafín, voskové
sviečky, palivá na opekanie a kladenie ohňa.

(540) ZIP
(732) STANDARD BRANDS (UK) LIMITED, 222
Gray's Inn Road, London, WC1X 8HB, GB;

(732) BOLIS, s. r. o., Palackého 4, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Kováčik Štefan, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

187232
20.9.1999
26.6.2007
26.6.2017
1771-97
26.6.1997
11.6.1999
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(450) 10.12.1999
7 (511) 9

programov; televízne prenosy, rozhlasové prenosy a rozširovanie rozhlasových služieb; služby

(511) 9 - Automobilové zvukové komponenty, najmä
AM/FM stereoprijímače, kazetové prehrávače, prehrávače kompaktných diskov, zosilňovače, equalizéry, elektronické prechody a reproduktory.

kódovania a prenosu dát; telekomunikačné služby; služby spojené s prenosom optickými vláknami, káblovým a satelitným prenosom a televíznym prenosom; satelitné a on-line komunikačné
služby; interaktívne komunikačné služby; služby
týkajúce sa predplatného televízneho vysielania;
služby spojené s predplatným prenosom dát; prenájom interaktívneho a digitálneho komprimovaného televízneho zariadenia.
41 - Služby v oblasti vzdelania, výučby a zábavy,
najmä príprava rozhlasových a televíznych programov; výroba filmov, videoprogramov, rozhlasových programov a živých zábavných relácií;
výroba animovaných filmov a televíznych relácií; služby spojené s kinematografickou zábavou,
televíznou zábavou, vzdelávaním a živými zábavnými predstaveniami a show; on-line počítačové služby týkajúce sa vzdelávania a zábavy;
služby spojené s vydávaním kníh, časopisov, tlačív a periodík; služby spojené so zábavou, ktorých podstatou je interaktívne a digitálne komprimované programovanie cez optické vlákna, káblové alebo satelitné vysielanie; služby týkajúce sa
výchovy, tréningu, vyučovania v oblasti interaktívneho a digitálne komprimovaného televízneho
programovania a vysielania optickými vláknami,
káblového a satelitného vysielania; služby spojené so zabezpečením video- a audiovizuálnych
obrazových nosičov na príjem a prenos televízneho programovania a informačných dát.
42 - Služby týkajúce sa komprimovaného digitálneho televízneho programovania.

(540) PLANET AUDIO
(732) Melody Audio International, 3451 Lunar Court,
Oxnard, California 93030, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187233
20.9.1999
26.6.2007
26.6.2017
1772-97
26.6.1997
11.6.1999
10.12.1999
9
9 - Automobilové zvukové komponenty, najmä
AM/FM stereoprijímače, kazetové prehrávače,
prehrávače kompaktných diskov, zosilňovače, equalizéry, elektronické prechody a reproduktory.

(540)

(732) Melody Audio International, 3451 Lunar Court,
Oxnard, California 93030, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187321
19.10.1999
5.12.2006
5.12.2016
3271-96
5.12.1996
12.7.1999
18.1.2000
9, 38, 41, 42
9 - Prístroje na uchovávanie, záznam, prenos
a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu; kinematografické filmy, videopásky, kompaktné disky, videodisky, audio- a audiovizuálne záznamy; nahrané magnetické pásky so zvukom a/alebo obrazom; CD-ROM; zvukové záznamy; gramofónové
platne a disky; zábavné prístroje na použitie
v spojení s televíznym prijímačom; počítače;
interaktívne počítačové systémy; magnetické nosiče dát, nosiče dát z optických vlákien; telekomunikačné vybavenie a prístroje na konverziu
filmu a videa na interaktívne a digitálne komprimované programovanie; počítačový hardvér a softvér; počítačové programy; nástroje pre televízne
diaľkové ovládače, televízne konvertory a súvisiace vybavenie v oblasti interaktívneho a digitálneho komprimovaného televízneho programovania a na použitie v súvislosti s optickými vláknami, káblové a satelitné televízne vysielanie.
38 - Komunikačné služby; najmä služby rozhlasového, káblového a televízneho vysielania; vysielanie a prenosy televíznych a rozhlasových
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(540) ANIMAL PLANET
(732) DISCOVERY COMMUNICATIONS, INC., 7700
Wisconsin Avenue, Bethesda, Maryland, US;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187322
19.10.1999
6.12.2006
6.12.2016
3281-96
6.12.1996
Z-163498
23.8.1996
PL
12.7.1999
18.1.2000
6
Obyčajné kovy a ich zliatiny, výrobky z obyčajných kovov, všetko zahrnuté v triede 6.

(540)

(591) červená, sivá
(732) VERAX Sp. z o.o., Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, PL;
(740) PATENTSERVIS BRATISLAVA, a. s., Bratislava, SK;
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(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187324
19.10.1999
9.12.2006
9.12.2016
3300-96
9.12.1996
12.7.1999
18.1.2000
16
16 - Papier a výrobky z papiera, kartón, lepenka
a výrobky z nich, noviny, periodická tlač, časopisy a odborné časopisy, knihy, plagáty, mapy, tabuľky, tlačoviny, vzdelávacie a učebné potreby
a pomôcky (okrem prístrojov), fotografie.

(540) OXFORD
(732) The Chancellor Masters and Scholars of the University of Oxford (podnikajúca pod menom
Oxford University Press), Walton Street, Oxford
OX2 6DP, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187524
19.10.1999
4.7.2007
4.7.2017
1871-97
4.7.1997
12.7.1999
18.1.2000
30
Zmrzliny, smotanové zmrzliny, mrazené cukrovinky, prípravky na výrobu uvedených tovarov.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187596
19.10.1999
15.8.2007
15.8.2017
2326-97
15.8.1997
12.7.1999
18.1.2000
3
Saponáty a detergenty; pracie prípravky a látky;
prípravky na úpravu tkanín; bieliace prípravky;
prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie; mydlá; dezodoranty; prípravky na umývanie rúk.

(540)

(591) Fialová, modrá, červená, biela, žltá, čierna
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

187607
20.10.1999
29.9.2007
29.9.2017
2862-97
29.9.1997
12.7.1999
18.1.2000
5
5 - Farmaceutické prípravky a látky.

(540) REPRIMO
(732) AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, SE-151 85
Södertälje, SE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

187621
20.10.1999
28.11.2007
28.11.2017
3515-97
28.11.1997
12.7.1999
18.1.2000
28
Hračky, predmety na hranie.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187622
20.10.1999
28.11.2007
28.11.2017
3516-97
28.11.1997
12.7.1999
18.1.2000
28
Hračky, predmety na hranie.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

187729
17.11.1999
16.8.2006
16.8.2016
2166-96
16.8.1996
6.8.1999
14.2.2000

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
7 (511) 9, 14, 35, 42

(511) 9 - Prostriedky výpočtovej techniky a reprografickej techniky, rozhlasové prijímače, televízne
prijímače farebné a čiernobiele, softvér.
14 - Hodinky a ostatné časomerné prístroje s príslušenstvom a náhradnými dielcami (zahrnutými
v triede 14).
35 - Sprostredkovanie obchodu.
42 - Poradenské služby v oblasti programov a spracovania dát, automatizované spracovanie dát.
(540)

(591) červená, čierna
(732) NEW HESO-COM., spol. s r. o., Sládkovičova 32,
917 01 Trnava, SK;
(740) Siváková Mária, Vlčkovce, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

187771
17.11.1999
28.1.2007
28.1.2017
293-97
28.1.1997
6.8.1999
14.2.2000
10
Genetický aplikátor inzulínu.

(540) HUMAPEN
(732) Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center,
Indianapolis, Indiana, US;
(740) Tomeš Pavol, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(310)
(320)
(330)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

187804
17.11.1999
10.2.2007
10.2.2017
447-97
10.2.1997
75/208 463
5.12.1996
US
6.8.1999
14.2.2000
25
25 - Intímne oblečenie, intímna a spodná bielizeň.

ANGELS BY VICTORIA'S
SECRET

(732) VICTORIA´S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)

187850
17.11.1999
21.5.2007
21.5.2017
1377-97
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(220) 21.5.1997
(442) 6.8.1999
(450) 14.2.2000
7 (511) 5
(511) 5 - Farmaceutické prípravky, liečivé prípravky,
najmä topické progesterónové preparáty.
(540) PERLENCE
(732) Columbia Laboratories, Inc., 354 Eisenhower Parkway, Plaza 1, Second Floor, Livingston, NJ 07039,
US;
(740) Guniš Jaroslav, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188081
22.11.1999
20.10.2007
20.10.2017
3061-97
20.10.1997
6.8.1999
14.2.2000
5
5 - Farmaceutické prípravky a látky.

(540) OMELOSEC
(732) AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, SE-151 85
Södertälje, SE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188125
25.11.1999
15.10.2007
15.10.2017
3030-97
15.10.1997
6.5.1998
14.2.2000
30
Smotanové zmrzliny, zmrzliny, mrazené cukrovinky, prípravky na výrobu uvedených tovarov.

(540)

(591) Modrá, biela, svetlomodrá, červená, hnedá, cyklámenová, čierna, farba dreva
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188239
14.12.1999
25.10.2006
25.10.2016
2830-96
25.10.1996
10.9.1999
13.3.2000
7, 8, 17, 19, 29, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 42
7 - Poľnohospodárske náradie a výnimkou ručného, poľnohospodárske stroje.
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8 - Poľnohospodárske náradie ručné.
17 - Plastické hmoty (polotovary).
19 - Piesok.

bezkontaktnej identifikácie; zariadenia a prí-stroje
kancelárskej a reprodukčnej techniky; zariadenia
oznamovacej
elektroniky;
konštrukčné

29 - Mlieko, mäso.
31 - Obilie (nespracované), ovocie čerstvé.
35 - Sprostredkovanie obchodu s uvedenými tovarmi.
36 - Prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie
v oblasti nehnuteľností.
37 - Povrchové dobývanie (piesok), poľnohospodárske automobily (opravy), poľnohospodárske
motorové vozidlá (údržba a opravy).
39 - Prenájom vozidiel, prenájom automobilov,
balenie tovaru, prepravné služby, automobilová
preprava.
40 - Údenie potravín.
42 - Rozmetávanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemikálií; chov zvierat, jedálne a závodné jedálne, ničenie odpadu, reštaurácie.

a náhradné prvky, diely a spotrebný materiál na
tieto výrobky, elektronické súčiastky; televízne
prijímače a ich kombinácie; monitory, výrobky
rádio, audio, video, reprodukčné, záznamové a ich
kombinácie; výrobky pre autoelektroniku, doplnkové diely a zariadenia; elektrické zariadenia na
stroje a vozidlá v triede 9; zariadenia na satelitný
príjem; antény; elektrické prístroje pre domácnosť v triede 9; elektronické zabezpečovacie zariadenia; merače spotreby tepelnej energie.
12 - Automobily; súčiastky, diely, skupiny, podskupiny a motory automobilov; elektrické zariadenia strojov a vozidiel v triede 12.
16 - Papier a výrobky z papiera, lepenky a kartonážne výrobky, fotografie, papiernický tovar a písacie potreby, písacie stroje a kancelárske potreby.
19 - Stavebný materiál s výnimkou kovového;
stavebné drevo, drevo - polotovar; trámy, dosky,
drevené panely, preglejka, krovy, okná, dvere
okrem kovových, obklady s výnimkou kovových,
parkety; stavebný kameň; cement, vápno, malta,
sadra, štrk, škárovacie hmoty, stavebný papier;
stavebné sklo; sklenené tehly; dlaždice, obkladačky; prenosné stavby s výnimkou kovových.
20 - Nábytok vrátane kovového a záhradného;
lôžkoviny; drevené a plastové doplnky nábytkov,
zrkadlá, rámy na obrazy.
25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
29 - Mäso, ryby, hydina, zverina a výrobky z nich;
konzervované a sušené ovocie a zelenina; džemy,
marmelády, ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky,
vajcia, mlieko a mliečne výrobky a iné mliekarenské výrobky, mliečne nápoje, jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, kávové náhradky; pekárske, cukrárske a cestovinárske výrobky; múka, múčne výrobky, chlieb, pečivo,
jemné pečivo, koláče, sucháre, sušienky, slané
tyčinky, cestoviny, obilné výrobky a prípravky,
obilné zmesi, cereálne výrobky, obilniny upravené na ľudskú výživu, potravinárske prísady a pochutiny, zákusky, cukrovinky, čokoláda, med.
31 - Poľnohospodárske, záhradnícke a lesné produkty a obilniny, živé zvieratá, čerstvé ovocie
a zelenina, semená, rastliny a kvety, potrava pre
zvieratá, slad.
32 - Pivo, minerálne vody, nealkoholické nápoje,
ovocné nápoje a šťavy, sirupy.
33 - Víno, liehoviny, likéry.
34 - Tabak, tabakové výrobky, potreby pre fajčiarov, zápalky.
35 - Sprostredkovanie nákupu a predaja uvedených tovarov, prenájom kopírovacích prístrojov.
36 - Prevádzkovanie realitnej kancelárie; lízing,
prenájom bytov a nehnuteľností; investičná činnosť - financovanie stavieb.
37 - Vykonávanie opráv, rekonštrukcií interiérov
stavieb a príslušenstva, bytov a ich vybavení;
prenájom stavebných strojov a dielenských drevoobrábacích a kovoobrábacích strojov.
39 - Prenájom automobilov a vozidiel; prenájom
garáží.
42 - Projektová činnosť, inžiniering pre stavebnú
činnosť; poradenstvo stavebné, technické a ekonomické; vyhotovenie projektovej dokumentácie
stavieb; vývoj, tvorba softvéru, prenájom hracích

(540)

(591) zelená a modrá
(732) Poľnohospodárske družstvo Cabaj - Čapor, 951 17
Cabaj - Čapor, SK;
(740) Bohunčák Stanislav Ing., Cabaj - Čapor, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)

188248
14.12.1999
5.12.2006
5.12.2016
3277-96
5.12.1996
10.9.1999
13.3.2000
6, 9, 12, 16, 19, 20, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 42
(511) 6 - Obyčajné kovy a ich zliatiny; stavebný materiál kovový; kovové rukoväti, kľuky, kľučky,
držadlá, zámky, kovania, oceľové okná, kovové
zábradlia, oceľové dvere a zárubne, kovové rímsy, odkvapy, ostatné kovové a zámočnícke výrobky zahrnuté v triede 6, nezahrnuté v iných
triedach.
9 - Elektrické, elektronické a akustické prístroje,
zariadenia, zostavy, podzostavy a súčiastky v triede 9; nástroje, prístroje a zariadenia na meranie
a kontrolu elektrických, elektronických a akustických prístrojov a zariadení; prístroje a zariadenia na záznam a reprodukciu zvuku a/alebo obrazu; prístroje a zariadenia na reguláciu a automatizáciu; výrobky výpočtovej techniky, počítače,
periférne zariadenia a doplnky počítačov, monitory, tlačiarne, skenery, plottre, grafické počítačové systémy, ich periférie a doplnky; počítačové
siete, programové vybavenie počítačov, zariadenia na diaľkový prenos dát a informácií, zariadenia a prístroje na automatizované spracovávanie
dát a textov; softvér, signalizačné prístroje a zariadenia; drôtové a bezdrôtové prenosové, dorozumievacie a akustické zariadenia; pamäťové
a záznamové médiá a nosiče informácií pre počítače; elektronické registračné pokladnice, ich doplnky a prídavné zariadenia; zariadenia a systémy
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a predajných automatov, počítačov, elektronických zariadení na spracovanie dát.

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.
29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, sušené a tepelne spracované ovocie a zelenina; rôsoly, džemy, marmelády,
ovocné zaváraniny, ovocné pretlaky; vajcia, mlieko a mliečne výrobky; jedlé oleje a tuky.
30 - Káva, čaj, kakao, cukor, ryža, maniok, ságo,
kávové náhradky; múka a výrobky z obilia, chlieb,
pekárske a cukrárske výrobky, zmrzliny; med,
melasový sirup; kvasnice, prášky do pečiva; soľ,
horčica; ocot, omáčky ako chuťové prísady; korenie a koreniny; potravinársky ľad.
31 - Poľnohospodárske, záhradkárske a lesné produkty a obilniny, ktoré nie sú zahrnuté v iných
triedach; živé zvieratá; čerstvé ovocie a zelenina;
semená, rastliny a kvety nie umelé a nie na lekárske účely; potrava pre zvieratá, slad.
32 - Pivo; minerálne a sýtené vody a iné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťavy;
sirupy a iné prípravky na výrobu nápojov.
35 - Reklamná činnosť; obchodný manažment;
obchodná správa; administratívne riadenie.
36 - Poisťovníctvo; služby v oblasti financovania; služby v oblasti peňažníctva; služby v oblasti
nehnuteľností.
38 - Telekomunikačné služby.
39 - Preprava; balenie a skladovanie tovaru; služby cestovných kancelárií s výnimkou poskytovania rezervácie hotelového ubytovania.
40 - Spracovanie a úprava materiálov.
41 - Vzdelávanie; zabezpečovanie výcvikov, kurzov a školení; zábava; športová a kultúrna činnosť.
42 - Poskytovanie stravovacích a občerstvovacích služieb; zabezpečovanie hotelového a prechodného ubytovania; lekárska, hygienická a kozmetická starostlivosť; zverolekárske služby a služby v poľnohospodárstve; právne služby; výskum
v oblasti vedy a priemyslu; služby v oblasti počítačového programovania.

(540)

(732) ORIS INVEST, spoločnosť s ručením obmedzeným, Špitálska 10, 811 08 Bratislava, SK;
(740) Kastler Anton, Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188249
14.12.1999
5.12.2006
5.12.2016
3278-96
5.12.1996
10.9.1999
13.3.2000
36, 42
36 - Prenájom izieb, prenájom bytov.
42 - Prevádzkovanie hotelového ubytovania, hotelierske služby, reštaurácie.

(540)

(732) HOTEL DEVÍN, a. s., Riečna 4, 811 02 Bratislava, SK;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188360
14.12.1999
17.7.2007
17.7.2017
2042-97
17.7.1997
10.9.1999
13.3.2000
1, 3, 5, 21, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42
1 - Chemikálie pre priemysel, vedu, fotografiu,
poľnohospodárstvo, záhradníctvo, lesníctvo s výnimkou prípravkov na ničenie hmyzu, fungicídov
a herbicídov; 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.
3 - Pracie, 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.
5 - Farmaceutické, zverolekárske a zdravotnícke
prípravky; dietetické látky prispôsobené na lekárske účely, potrava pre dojčatá; náplasti, obväzový materiál; hmoty na plombovanie zubov
a zubné vosky; dezinfekčné prípravky; prípravky
na ničenie hmyzu; fungicídy, herbicídy.
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
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(540)

(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
(540)

188384
15.12.1999
21.7.2007
21.7.2017
2096-97
21.7.1997
10.9.1999
13.3.2000
5
5 - Farmaceutické prípravky na liečbu gastrointestinálnych chorôb.

LOSEC MUPS
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(732) AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, SE-151 85
Södertälje, SE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188505
14.12.1999
15.10.2007
15.10.2017
3029-97
15.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
29
Jedlé oleje a tuky vrátane masla a margarínu.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

188520
14.12.1999
22.10.2007
22.10.2017
3096-97
22.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
3
Saponáty a detergenty; pracie prípravky a látky;
prípravky na úpravu tkanín a vlákien; bieliace
prípravky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie.

(540)

(554) trojrozmerná známka
(591) zelená, biela, červená, svetlozelená, tmavozelená,
žltá, modrá
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

188522
14.12.1999
22.10.2007
22.10.2017
3098-97
22.10.1997
10.9.1999

(450) 13.3.2000
7 (511) 3

(510) Saponáty a detergenty; pracie prípravky a látky;
prípravky na úpravu tkanín a vlákien; bieliace
prípravky; prípravky na čistenie, leštenie, odmasťovanie a brúsenie.
(540)

(554) trojrozmerná známka
(591) červená, biela, modrá, svetlomodrá, žltá, tmavomodrá, čierna, zelená
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188526
14.12.1999
22.10.2007
22.10.2017
3102-97
22.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
5
5 - Farmaceutické prípravky a substancie.

(540) FASLODEX
(732) IPR Pharmaceuticals, Inc., Sabana Gardens Industrial Park, Carolina, Puerto Rico, US;
(740) Čechvalová Dagmar, Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188547
14.12.1999
28.10.2007
28.10.2017
3170-97
28.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
29
Jedlé oleje a tuky vrátane masla a margarínu.

(591) bledožltá, žltá, tmavožltá, bledomodrá, tmavomodrá
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111) 188548
(151) 14.12.1999
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(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

28.10.2007
28.10.2017
3171-97
28.10.1997
10.9.1999
13.3.2000
29
Jedlé oleje a tuky vrátane masla a margarínu.

188597
14.12.1999
25.11.2007
25.11.2017
3466-97
25.11.1997
10.9.1999
13.3.2000
5
5 - Farmaceutické prípravky a látky.

(540) CLEVELOX
(732) AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, SE-151 85
Södertälje, SE;
(740) Žovicová Viera, Mgr., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

188732
19.1.2000
20.12.2006
20.12.2016
3446-96
20.12.1996
8.10.1999
10.4.2000
3
Kozmetické výrobky (okrem lakov na nechty).

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

(450) 10.4.2000
7 (511) 42

(510) Služby reštauračné, kaviarenské a barové.
(540)

LA B DEL M, LA
BODEGUITA DEL MEDIO

(732) Grupo Empresarial Extrahotelero Palmares S.A.,
Calle Línea No. 60 esquina a M Vedado, Plaza,
Ciudad de la Habana, CU;
(740) Litváková Edita, Ing., Bratislava, SK;

(591) biela, bledožltá, žltá, žltohnedá, hnedá, červená,
bledomodrá, tmavodrá, zelená, sivá
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)
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188740
19.1.2000
4.2.2007
4.2.2017
374-97
4.2.1997
8.10.1999

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188866
19.1.2000
14.7.2007
14.7.2017
1989-97
14.7.1997
8.10.1999
10.4.2000
35, 38
35 - Spracovanie dát na počítačových sieťach.
38 - Telekomunikačné služby; najmä prijímanie
a vysielanie (retranslácia) frekvenčných rádiových signálov prostredníctvom satelitu vrátane
televízneho vysielania, videokonferencií a prenosu; sledovanie, diaľkové meranie a riadenie komunikačných satelitov pre iných.

(540)

(732) Loral Spacecom Corp., 900 Route 202/204,
Bedminster, New Jersey 07921-0752, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

188867
19.1.2000
14.7.2007
14.7.2017
1990-97
14.7.1997
8.10.1999
10.4.2000
35, 38
35 - Spracovanie dát na počítačových sieťach.
38 - Telekomunikačné služby; najmä prijímanie
a vysielanie (retranslácia) frekvenčných rádiových
signálov prostredníctvom satelitu vrátane televízneho vysielania, videokonferencií a prenosu; sledovanie, diaľkové meranie a riadenie komunikačných satelitov pre iných.

(540)

(732) Loral Spacecom Corp., 900 Route 202/204, Bedminster, New Jersey 07921-0752, US;
(740) Bušová Eva, JUDr., Bratislava, SK;
(111) 189030
(151) 20.1.2000
(156) 30.10.2007

254
(180)
(210)
(220)
(442)

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SR 2 - 2007 - SK (obnovené ochranné známky)
30.10.2017
3198-97
30.10.1997
8.10.1999

(450) 10.4.2000
7 (511) 29
(510) Jedlé oleje a tuky vrátane masla a margarínu.
(540)

(591) biela, modrá, žltá, zelená, červená
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

189036
20.1.2000
5.11.2007
5.11.2017
3253-97
5.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
29
Jedlé oleje a tuky, mliečne výrobky.

(591) svetložltá, žltá, červená, modrá, bledomodrá, hnedá
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

189037
20.1.2000
5.11.2007
5.11.2017
3254-97
5.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
29
Jedlé oleje a tuky, mliečne výrobky.

(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

5.11.2007
5.11.2017
3255-97
5.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
29
Jedlé oleje a tuky, mliečne výrobky.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

189039
20.1.2000
5.11.2007
5.11.2017
3256-97
5.11.1997
8.10.1999
10.4.2000
29
Jedlé oleje a tuky, mliečne výrobky.

(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189289
15.2.2000
30.10.2006
30.10.2016
2863-96
30.10.1996
8.11.1999
16.5.2000
31, 42
31 - Sadenice, ovocie (čerstvé), zelenina (čerstvá).
42 - Rastlinné škôlky, výskum a vývoj nových výrobkov, služby v oblasti záhradnej architektúry.

(540)

(591) žltá, hnedá, červená, modrá, bledomodrá, zelená,
strieborná, biela, krémová, medová, bledozelená,
bladohnedá
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111) 189038
(151) 20.1.2000

(591) zelená, oranžová
(732) Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r. o., Hornonitrianska III 956-20, 971 01 Prievidza, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)

189314
16.2.2000
21.2.2007
21.2.2017
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(210)
(220)
(442)
(450)

560-97
21.2.1997
8.11.1999
16.5.2000

7 (511) 6
(510) Oceľové rúry, oceľové stožiare, oceľový drôt,
oceľový plech, obyčajné kovy, surové alebo ako
polotovary, oceľ (nízkouhlíková), oceľ (zliatiny),
oceľ nespracovaná alebo ako polotovar, oceľoliatina, oceľ na odliatky, oceľové konštrukcie.
(540)

(732) Oroline Machinery Inc., 1600 Van Lennen Avenue, Cheyenne, 820 01 Wyoming, US;
(740) Budaj Miroslav, JUDr., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

189658
20.3.2000
10.1.2007
10.1.2017
76-97
10.1.1997
10.12.1999
12.6.2000
3
Kozmetické prípravky.

SAHARA MLÉKO NA
OPALOVÁNÍ

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10/700, 170 04
Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

189662
20.3.2000
14.2.2007
14.2.2017
499-97
14.2.1997
10.12.1999
12.6.2000
29, 30
29 - Konzervované paradajky; čerstvé výrobky
z paradajok patriace do triedy 29, najmä paradajkové pretlaky; paradajkové pasty; polievky; syry
a olivový olej.
30 - Konzervované cestoviny, krájané alebo varené cestoviny; polotovary jedál obsahujúcich
cestoviny; ryža a výrobky z ryže; pizza a cesto na
pizzu; chlieb; omáčky ako chuťové prísady; kečup; korenie; ocot a vínny ocot.

(540)

(732) Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft, Thayngen, CH;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111) 190136
(151) 26.4.2000
(156) 25.7.2007

(180)
(210)
(220)
(442)
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25.7.2017
2145-97
25.7.1997
18.1.2000

(450) 11.7.2000
7 (511) 18, 21
(511) 18 - Kufríky a taštičky na toaletné potreby.
21 - Nádoby na použitie v domácnosti s výnimkou nádob z drahých kovov, hrebene, kefy a kefky používané pri vykonávaní osobnej hygieny
a na kozmetické účely a obaly na ne, koše na použitie v domácnosti s výnimkou košov z drahých
kovov, špongie a hubky používané pri vykonávaní osobnej hygieny a na kozmetické účely, labutienky, handričky a umyváčiky používané pri
vykonávaní osobnej hygieny a na kozmetické
účely, toaletné kufríky a taštičky.
(540) LUX
(732) UNILEVER N. V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190981
19.5.2000
29.11.2006
29.11.2016
3214-96
29.11.1996
12.3.1999
14.8.2000
9, 21
9 - Elektrické prístroje a nástroje, elektrické vysávače.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby.

(540) DYSON
(732) DYSON LIMITED, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire SN16 ORP, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(511)

190982
19.5.2000
29.11.2006
29.11.2016
3215-96
29.11.1996
7.5.1999
14.8.2000
9, 21
9 - Elektrické prístroje a nástroje, elektrické vysávače.
21 - Domáce a kuchynské potreby a nádoby.

(540) DUAL CYCLON
(732) DYSON LIMITED, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire SN16 ORP, GB;
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)

191720
17.7.2000
17.12.2006
17.12.2016
3379-96
17.12.1996
7.5.1999
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(450) 9.10.2000
7 (511) 5
(510) Farmaceutické prípravky.

(540) Pangrol
(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)
(510)

192931
16.11.2000
4.7.2007
4.7.2017
1872-97
4.7.1997
14.8.2000
12.2.2001
30
Zmrzliny, smotanové zmrzliny, mrazené cukrovinky, prípravky na výrobu uvedených tovarov.

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

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(450)
8 (511)
(511)

(540)

209000
5.4.2005
11.12.2006
11.12.2016
3109-2004
11.12.1996
1.7.2005
6, 7, 19, 20
6 - Kovania na vedenie, uloženie alebo uzavretie
dverí, brán, okien a okeníc; koľajnice a kolieskové systémy pre dvere, brány, okná, okenice, ako
aj pre stacionárne dopravné zariadenia; kovania
na nábytok; posuvné dvere a brány, skladacie
a rolovacie brány; posuvné plošiny pre technické
vybavenie budov, ako aj koľajnice a kolieskové
systémy na tento účel; stacionárne dopravné zariadenia na dopravu materiálu, ako aj prepravu
zásobovacích vedení, patriace do triedy 6; skrinky na náradie.
7 - Elektrické pohony pre dvere, brány, okná,
okenice, ako aj pre stacionárne dopravné zariadenia; pohony pre posuvné plošiny pre technické
vybavenie budov; osobné výťahy; zdvíhacie zariadenia, obslužné prístroje pre regálové zariadenia.
19 - Kovania na vedenie, uloženie alebo uzavretie dverí, brán, okien a okeníc; koľajnice a kolieskové systémy pre dvere, brány, okná, okenice, ako aj pre stacionárne dopravné zariadenia;
posuvné dvere a brány, skladacie a rolovacie
brány; posuvné plošiny pre technické vybavenie
budov, ako aj koľajnice a kolieskové systémy na
tento účel; stacionárne dopravné zariadenia na
dopravu materiálu, ako aj prepravu zásobovacích
vedení, patriace do triedy 19.
20 - Zariadenia dielní, skrine na nástroje, držiaky
pre ručné náradie; kovanie na nábytok, nie z kovu.

HELM

(732) Woelm Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
Hasselbecker Str. 2 - 4, D-42579 Heiligenhaus, DE;
(740) Knopp Juraj, Ing., CSc., Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)
(540)

215864
28.11.2006
20.12.2006
20.12.2016
3429-96
20.12.1996
4.4.2002
4.1.2007
3
Kozmetické výrobky.

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10, 170 04 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

215866
28.11.2006
9.6.2005
9.6.2015
1636-95
9.6.1995
4.4.2002
4.1.2007
3
Kozmetické výrobky.

(540) ASTRID FEMINA
(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10, 170 04 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

215867
28.11.2006
9.6.2005
9.6.2015
1637-95
9.6.1995
4.4.2002
4.1.2007
3
Krém univerzálny, krém na tvár denný na rôzne
typy pleti, krém na tvár nočný na rôzne typy pleti, pleťové mlieka čistiace, pleťové mlieka na
tvár, pleťové mlieka telové, pleťové vody, pleťové tonikum, peeling, rúže, špirály na mihalnice,
očné tiene, laky na nechty, špeciálne krémy proti
vráskam, kozmetické krémy.

(540)

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10, 170 04 Praha, CZ;
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(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

215868
28.11.2006
12.6.2005
12.6.2015
1653-95
12.6.1995
3.6.1998
4.1.2007
3
Krém univerzálny, krém na tvár denný na rôzne
typy pleti, krém na tvár nočný na rôzne typy pleti, pleťové mlieka čistiace, pleťové mlieka na
tvár, pleťové mlieka telové, pleťové vody, pleťové tonikum, peeling, rúže, špirály na mihalnice,
očné tiene, laky na nechty, špec. krémy proti vráskam, kozmetické krémy.

(540)

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10, 170 04 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)
7 (511)
(510)

215869
28.11.2006
12.6.2005
12.6.2015
1654-95
12.6.1995
3.6.1998
4.1.2007
3
Krém univerzálny, krém na tvár denný na rôzne
typy pleti, krém na tvár nočný na rôzne typy pleti, pleťové mlieka čistiace, pleťové mlieka na
tvár, pleťové mlieka telové, pleťové vody, pleťové tonikum, peeling, rúže, špirály na mihalnice,
očné tiene, laky na nechty, špeciálne krémy proti
vráskam, kozmetické krémy.

(540)

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10, 170 04 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;

(111)
(151)
(156)
(180)
(210)
(220)
(442)
(450)

215870
28.11.2006
12.6.2005
12.6.2015
1656-95
12.6.1995
3.6.1998
4.1.2007
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7 (511) 3

(510) Krém univerzálny, krém na tvár denný na rôzne
typy pleti, krém na tvár nočný na rôzne typy pleti, pleťové mlieka čistiace, pleťové mlieka na
tvár, pleťové mlieka telové, pleťové vody, pleťové tonikum, peeling, rúže, špirály na mihalnice,
očné tiene, laky na nechty, špeciálne krémy proti
vráskam, kozmetické krémy.
(540)

(732) ASTRID T. M., a. s., U průhonu 10, 170 04 Praha, CZ;
(740) ROTT, RŮŽIČKA & GUTTMANN, v. o. s.,
Bratislava, SK;
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Prevody a prechody práv
(111) 97830
(210) 10566
(732) TECHNOINVENT, s. r. o., SNP 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, SK;
(770) KŘIŽÍK, a. s., Solivarská 1/A, 080 47 Prešov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.7.2006
(580) 11.12.2006
(111) 150918
(210) 25391
(732) Fatra, a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17 Pardubice, Semtín, CZ;
(770) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(580) 13.12.2006
(111) 152102
(210) 4934
(732) Fatra, a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17 Pardubice, Semtín, CZ;
(770) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(580) 8.12.2006
(111) 153146
(210) 12707
(732) TECHNOINVENT, s. r. o., SNP 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, SK;
(770) KŘIŽÍK, a. s., Solivarská 1/A, 080 47 Prešov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.7.2006
(580) 11.12.2006
(111) 156764
(210) 35959
(732) TECHNOINVENT, s. r. o., SNP 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, SK;
(770) KŘIŽÍK, a. s., Solivarská 1/A, 080 47 Prešov, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 4.7.2006
(580) 11.12.2006
(111) 157560
(210) 40277
(732) Kabushiki Kaisha Kanebo Keshohin (Kanebo Cosmetics Inc.), 11-2, Toranomon 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(770) Kanebo, Ltd., JP;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.10.2006
(580) 1.12.2006
(111) 158227
(210) 41670
(732) Illinois Tool Works Inc., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60026, US;
(770) Instron Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Massachusetts, 825 University Avenue, Norwood, Massachusetts 02062, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 9.1.2006
(580) 1.12.2006

(111) 158345
(210) 41667
(732) Illinois Tool Works Inc., spoločnosť zriadená
podľa zákonov štátu Delaware, 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60026, US;
(770) Instron Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Massachusetts, 825 University Avenue, Norwood, Massachusetts 02062, US;
Dátum uzavretia zmluvy: 9.1.2006
(580) 1.12.2006
(111) 160349
(210) 45195
(732) Fatra, a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17 Pardubice, Semtín, CZ;
(770) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(580) 8.12.2006

(111) 160896
(210) 46029
(732) Fatra, a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17 Pardubice, Semtín, CZ;
(770) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(580) 13.12.2006
(111) 169312
(210) 59218
(732) VICTORIA´S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, US;
(770) V SECRET CATALOGUE, INC., Wilmington,
Delaware 19801, US;
(580) 13.12.2006
(111) 175691
(210) 62825
(732) Časopisy pro volný čas s. r. o., Šaldova 7, 186 00
Praha, CZ;
(770) Tekona a. s., Pod Labuťkou 1468/24, 180 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.10.2006
(580) 1.12.2006

(111) 177628
(210) 1454-94
(732) Kabushiki Kaisha Kanebo Keshohin (Kanebo Cosmetics Inc.), 11-2, Toranomon 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(770) KANEBO KABUSHIKI KAISHA (KANEBO,
LTD.), Sumida 5-chome, Sumida-ku,Tokyo, JP;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.10.2006
(580) 1.12.2006
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(111) 179576
(210) 1022-94
(732) Fatra, a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17 Pardubice, Semtín, CZ;
(770) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(580) 13.12.2006

(111) 180908
(210) 800-95
(732) Fatra, a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17 Pardubice, Semtín, CZ;
(770) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(580) 13.12.2006
(111) 185010
(210) 1090-96
(732) VEREX HOLDING, a. s., Kuzmányho 1137, 031 29
Liptovský Mikuláš, SK;
(770) KONEX, spol. s r. o., Rastislavova 7, 040 01 Košice, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 16.10.2006
(580) 12.12.2006
(111) 186792
(210) 662-97
(732) MERLE BLANC a. s., U Továren 770, 102 00
Praha, CZ;
(770) TRUL holding a. s., U Továren 770, 102 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.12.2005
(580) 20.12.2006
(111) 186793
(210) 681-97
(732) VICTORIA´S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, US;
(770) V Secret Catalogue, Inc., 1105 North Market
Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 13.12.2006
(111) 186794
(210) 682-97
(732) VICTORIA´S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, US;
(770) V Secret Catalogue, Inc., 1105 North Market
Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 13.12.2006
(111) 186846
(210) 1111-97
(732) Centocor, Inc., 200 Great Valley Parkway, Malvern,Pennsylvania 19355, US;
(770) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 16.10.2006
(580) 12.12.2006
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(111) 186847
(210) 1112-97
(732) Centocor, Inc., 200 Great Valley Parkway, Malvern,Pennsylvania 19355, US;
(770) Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome House,
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
GB;
Dátum uzavretia zmluvy: 16.10.2006
(580) 12.12.2006
(111) 187365
(210) 663-97
(732) MERLE BLANC a. s., U Továren 770, 102 00
Praha, CZ;
(770) TRUL holding a. s., U Továren 770, 102 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.12.2005
(580) 20.12.2006

(111) 187804
(210) 447-97
(732) VICTORIA´S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, US;
(770) V Secret Catalogue, Inc., 1105 North Market
Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 13.12.2006

(111) 188313
(210) 1251-97
(732) MERLE BLANC a. s., U Továren 770, 102 00
Praha, CZ;
(770) TRUL holding a. s., U Továren 770, 102 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.12.2005
(580) 20.12.2006
(111) 188427
(210) 2293-97
(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) 6.12.2006
(111) 188797
(210) 1451-97
(732) Fatra, a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17 Pardubice, Semtín, CZ;
(770) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(580) 13.12.2006
(111) 188960
(210) 2726-97
(732) Fatra, a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17 Pardubice, Semtín, CZ;
(770) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(580) 13.12.2006
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(111) 189021
(210) 3054-97
(732) Fatra, a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17 Pardubice, Semtín, CZ;
(770) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(580) 13.12.2006

(111) 195226
(210) 3397-99
(732) TELURIA, spol. s r. o., Skrchov 1, 679 61 Skrchov, CZ;
(770) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2005
(580) 12.12.2006

(111) 189626
(210) 2486-97
(732) Hrnčiar Peter, Bajzova 14, 821 08 Bratislava, SK;
Sedlák Jozef, Donská 60/A, 841 06 Bratislava, SK;
(770) WACKENHUT SLOVAKIA, a. s., Hattalova 12,
831 00 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.10.2006
(580) 12.12.2006

(111) 195227
(210) 3398-99
(732) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
(770) TELURIA, spol. s r. o., obchodné zastupiteľstvo,
Wolkerova 479, 058 01 Poprad, SK;
(580) 12.12.2006

(111) 189627
(210) 2487-97
(732) Hrnčiar Peter, Bajzova 14, 821 08 Bratislava, SK;
Sedlák Jozef, Donská 60/A, 841 06 Bratislava, SK;
(770) WACKENHUT SLOVAKIA, a. s., Hattalova 12,
831 00 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 26.10.2006
(580) 12.12.2006

(111) 195227
(210) 3398-99
(732) TELURIA, spol. s r. o., Skrchov 1, 679 61 Skrchov, CZ;
(770) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2005
(580) 12.12.2006

(111) 193469
(210) 138-99
(732) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
(770) TELURIA, spol. s r. o., obchodné zastupiteľstvo,
Wolkerova 479, 058 01 Poprad, SK;
(580) 12.12.2006

(111) 195228
(210) 3399-99
(732) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
(770) TELURIA, spol. s r. o., obchodné zastupiteľstvo,
Wolkerova 479, 058 01 Poprad, SK;
(580) 12.12.2006

(111) 193469
(210) 138-99
(732) TELURIA, spol. s r. o., Skrchov 1, 679 61 Skrchov, CZ;
(770) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2005
(580) 12.12.2006

(111) 195228
(210) 3399-99
(732) TELURIA, spol. s r. o., Skrchov 1, 679 61 Skrchov, CZ;
(770) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2005
(580) 12.12.2006

(111) 194239
(210) 2063-99
(732) MERLE BLANC a. s., U Továren 770, 102 00
Praha, CZ;
(770) TRUL holding a. s., U Továren 770, 102 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.12.2005
(580) 20.12.2006

(111) 195229
(210) 3400-99
(732) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
(770) TELURIA, spol. s r. o., obchodné zastupiteľstvo,
Wolkerova 479, 058 01 Poprad, SK;
(580) 12.12.2006

(111) 195226
(210) 3397-99
(732) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
(770) TELURIA, spol. s r. o., obchodné zastupiteľstvo,
Wolkerova 479, 058 01 Poprad, SK;
(580) 12.12.2006

(111) 195229
(210) 3400-99
(732) TELURIA, spol. s r. o., Skrchov 1, 679 61 Skrchov, CZ;
(770) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2005
(580) 12.12.2006
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(111) 195230
(210) 3401-99
(732) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
(770) TELURIA, spol. s r. o., obchodné zastupiteľstvo,
Wolkerova 479, 058 01 Poprad, SK;
(580) 11.12.2006

261

(111) 195233
(210) 3405-99
(732) TELURIA, spol. s r. o., Skrchov 1, 679 61 Skrchov, CZ;
(770) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2005
(580) 11.12.2006

(111) 195230
(210) 3401-99
(732) TELURIA, spol. s r. o., Skrchov 1, 679 61 Skrchov, CZ;
(770) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2005
(580) 11.12.2006

(111) 195234
(210) 3406-99
(732) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
(770) TELURIA, spol. s r. o., obchodné zastupiteľstvo,
Wolkerova 479, 058 01 Poprad, SK;
(580) 11.12.2006

(111) 195231
(210) 3403-99
(732) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
(770) TELURIA, spol. s r. o., obchodné zastupiteľstvo,
Wolkerova 479, 058 01 Poprad, SK;
(580) 11.12.2006

(111) 195234
(210) 3406-99
(732) TELURIA, spol. s r. o., Skrchov 1, 679 61 Skrchov, CZ;
(770) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2005
(580) 11.12.2006

(111) 195231
(210) 3403-99
(732) TELURIA, spol. s r. o., Skrchov 1, 679 61 Skrchov, CZ;
(770) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2005
(580) 11.12.2006

(111) 195232
(210) 3404-99
(732) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
(770) TELURIA, spol. s r. o., obchodné zastupiteľstvo,
Wolkerova 479, 058 01 Poprad, SK;
(580) 11.12.2006

(111) 195232
(210) 3404-99
(732) TELURIA, spol. s r. o., Skrchov 1, 679 61 Skrchov, CZ;
(770) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.6.2005
(580) 11.12.2006

(111) 195233
(210) 3405-99
(732) TELURIA TATRY, s. r. o., Wolkerova 479, 058 01
Poprad, SK;
(770) TELURIA, spol. s r. o., obchodné zastupiteľstvo,
Wolkerova 479, 058 01 Poprad, SK;
(580) 11.12.2006

(111) 195406
(210) 2874-99
(732) VICTORIA´S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, US;
(770) V Secret Catalogue, Inc., a Delaware corporation, 1105 North Market Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 13.12.2006
(111)
(210)
(732)
(770)

195709
3272-99
XERTEC a. s., U Továren 770/1b, 102 00 Praha, CZ;
XERTEC Praha, spol. s r. o., U Továren 770/1b,
102 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.10.2006
(580) 13.12.2006
(111) 196457
(210) 2633-98
(732) MULTIPACK BRNO CZ, spol. s r. o., Palackého 105, 612 00 Brno, CZ;
(770) Alphaduct, a. s., Dusíkova 7 č. p. 795, 638 00
Brno, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.5.2006
(580) 6.12.2006
(111) 196458
(210) 2634-98
(732) MULTIPACK BRNO CZ, spol. s r. o., Palackého 105, 612 00 Brno, CZ;
(770) Alphaduct, a. s., Dusíkova 7 č. p. 795, 638 00
Brno, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.5.2006
(580) 6.12.2006
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(111) 196459
(210) 2635-98
(732) MULTIPACK BRNO CZ, spol. s r. o., Palackého 105, 612 00 Brno, CZ;
(770) Alphaduct, a. s., Dusíkova 7 č. p. 795, 638 00
Brno, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 25.5.2006
(580) 6.12.2006

(111) 208291
(210) 2831-2003
(732) VICTORIA´S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, US;
(770) V Secret Catalogue, Inc., 1105 North Market
Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 13.12.2006

(111) 197084
(210) 3184-99
(732) PRAKTIKER Bau - Heimwerkermärkte AG, Am
Tannenwald 2, 66459 Kirkel, DE;
(770) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH
& Co. KG, Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 17.7.2006
(580) 7.12.2006

(111) 208356
(210) 2477-2003
(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) 4.12.2006

(111) 201442
(210) 3757-2001
(732) TRUVA s. r. o., Bojnická cesta 15, 971 01 Prievidza, SK;
(770) MADOC Slovakia, s. r. o., Bratislavská 354/32,
018 41 Dubnica nad Váhom, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 24.10.2006
(580) 6.12.2006

(111) 208717
(210) 806-99
(732) MERLE BLANC a. s., U Továren 770, 102 00
Praha, CZ;
(770) TRUL holding a. s., U Továren 770, 102 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.12.2005
(580) 20.12.2006

(111) 203900
(210) 3179-99
(732) PRAKTIKER Bau - Heimwerkermärkte AG, Am
Tannenwald 2, 66459 Kirkel, DE;
(770) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH
& Co. KG, Metro-Strasse 1, 40235 Düsseldorf, DE;
Dátum uzavretia zmluvy: 17.7.2006
(580) 7.12.2006

(111) 208718
(210) 807-99
(732) MERLE BLANC a. s., U Továren 770, 102 00
Praha, CZ;
(770) TRUL holding a. s., U Továren 770, 102 00 Praha, CZ;
Dátum uzavretia zmluvy: 18.12.2005
(580) 20.12.2006

(111) 205254
(210) 3163-2002
(732) Fatra, a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17 Pardubice, Semtín, CZ;
(770) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(580) 8.12.2006

(111) 209872
(210) 2580-2003
(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) 4.12.2006

(111) 207195
(210) 3784-2002
(732) VICTORIA´S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, US;
(770) V Secret Catalogue, Inc., a Delaware corporation, 1105 North Market Street, Wilmington, Delaware 19801, US;
(580) 13.12.2006

(111) 209873
(210) 2581-2003
(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) 4.12.2006
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(111) 210710
(210) 150-2004
(732) COOP Jednota Bratislava, spotrebné družstvo,
Stromová 16, 833 02 Bratislava, SK;
(770) COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo,
Bajkalská 25, 827 18 Bratislava, SK;
Dátum uzavretia zmluvy: 30.11.2006
(580) 11.12.2006
(111) 214069
(210) 2191-2005
(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) 14.12.2006

(111) 214974
(210) 6037-2005
(732) Fatra, a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17 Pardubice, Semtín, CZ;
(770) ALIACHEM a. s., Pardubice č. p. 103, 532 17
Pardubice, Semtín, CZ;
(580) 8.12.2006
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Zmeny v údajoch o majiteľoch/prihlasovateľoch
(111) 91120
(210) 6645
(732) Calderys Nordic AB, Box 8714, 402 75 Göteborg, SE;
(580) 7.12.2006
(111)
(210)
(732)
(580)

118609
17724
OSTROJ a.s., Těšínská 1586/66, 746 41 Opava, CZ;
4.12.2006

(111)
(210)
(732)
(580)

150918
25391
Fatra, a. s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;
13.12.2006

(111)
(210)
(732)
(580)

152025
4750
Fatra, a. s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;
7.12.2006

(111)
(210)
(732)
(580)

152102
4934
Fatra, a. s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;
8.12.2006

(111) 158227
(210) 41670
(732) Instron Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Massachusetts, 825 University Avenue, Norwood, Massachusetts 02062, US;
(580) 1.12.2006
(111) 158320
(210) 40268
(732) MITSUBISHI RAYON CO., LTD., 6-41, Konan
1-chome, Minato-ku, Tokyo, JP;
(580) 7.12.2006
(111) 158345
(210) 41667
(732) Instron Corporation, spoločnosť zriadená podľa
zákonov štátu Massachusetts, 825 University Avenue, Norwood, Massachusetts 02062, US;
(580) 1.12.2006
(111)
(210)
(732)
(580)

160349
45195
Fatra, a. s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;
8.12.2006

(111)
(210)
(732)
(580)

160896
46029
Fatra, a. s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;
13.12.2006

(111) 163252
(210) 49876
(732) Bacardi & Company Limited s reg. sídlom Aeulestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Lichtenštajnsko, Millar
Road, Nassau, BS;
(580) 13.12.2006
(111)
(210)
(732)
(580)

166755
54976
Altia plc, Salmisaarenranta 7, 00180 Helsinki, FI;
7.12.2006

(111) 166909
(210) 55197
(732) Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404,
US;
(580) 13.12.2006
(111) 169030
(210) 59546
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006

(111) 174096
(210) 825-93
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006
(111) 175421
(210) 70119
(732) Novozymes Delta Limited, Castle Court, 59 Castle Boulevard, Nottingham NG7 1FD, GB;
(580) 14.12.2006

(111) 176235
(210) 1772-93
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006
(111) 177266
(210) 2120-93
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006

(111)
(210)
(732)
(580)

177534
2988-96
PARDON, s. r. o., Mostná 29, 949 01 Nitra, SK;
13.12.2006

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 2 - 2007 - SK (zmeny v údajoch OZ)
(111)
(210)
(732)
(580)

179576
1022-94
Fatra, a. s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;
13.12.2006

(111) 180278
(210) 66-97
(732) SLOVAN Športmedia, spol. s r. o., Robotnícka 9,
831 03 Bratislava, SK;
(580) 7.12.2006

(111) 180413
(210) 2121-93
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006

(111)
(210)
(732)
(580)

180908
800-95
Fatra, a. s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;
13.12.2006

(111) 184052
(210) 1708-94
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006

(111) 184559
(210) 69-96
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006
(111) 184560
(210) 71-96
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006
(111) 185211
(210) 2458-96
(732) BHB, akciová spoločnosť, Novonosická 1480,
020 01 Púchov, SK;
(580) 12.12.2006

(111) 185259
(210) 2796-96
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006
(111) 185539
(210) 2122-96
(732) MARCA CZ s. r. o., Přišimasy č. p. 124, 282 01
Kolín, CZ;
(580) 7.12.2006
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(111) 185943
(210) 1720-96
(732) MAG INSTRUMENT, INC., 2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761-8019, US;
(580) 4.12.2006
(111) 185944
(210) 1721-96
(732) MAG INSTRUMENT, INC., 2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761-8019, US;
(580) 4.12.2006
(111) 185945
(210) 1722-96
(732) MAG INSTRUMENT, INC., 2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761-8019, US;
(580) 4.12.2006
(111) 185946
(210) 1723-96
(732) MAG INSTRUMENT, INC., 2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761-8019, US;
(580) 4.12.2006

(111) 187232
(210) 1771-97
(732) Melody Audio International, 3451 Lunar Court,
Oxnard, California 93030, US;
(580) 13.12.2006
(111) 187233
(210) 1772-97
(732) Melody Audio International, 3451 Lunar Court,
Oxnard, California 93030, US;
(580) 13.12.2006

(111) 187717
(210) 1615-96
(732) MAG INSTRUMENT, INC., 2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761-8019, US;
(580) 4.12.2006
(111) 187729
(210) 2166-96
(732) NEW HESO-COM., spol. s r. o., Sládkovičova 32,
917 01 Trnava, SK;
(580) 6.12.2006

(111) 187850
(210) 1377-97
(732) Columbia Laboratories, Inc., 354 Eisenhower
Parkway, Plaza 1, Second Floor, Livingston, NJ
07039, US;
(580) 12.12.2006
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(111) 188427
(210) 2293-97
(732) Vitis trade, s. r. o., Za dráhou 21, 902 20 Pezinok, SK;
(580) 6.12.2006

(111) 189328
(210) 1206-97
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006

(111) 188483
(210) 2989-97
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006

(111) 190702
(210) 2987-97
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006

(111)
(210)
(732)
(580)

188797
1451-97
Fatra, a. s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;
13.12.2006

(111) 190703
(210) 2988-97
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006

(111)
(210)
(732)
(580)

188960
2726-97
Fatra, a. s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;
13.12.2006

(111)
(210)
(732)
(580)

189021
3054-97
Fatra, a. s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;
13.12.2006

(111) 189289
(210) 2863-96
(732) Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r. o., Hornonitrianska III 956-20, 971 01 Prievidza, SK;
(580) 14.12.2006

(111) 189310
(210) 504-97
(732) MAG INSTRUMENT, INC., 2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761-8019, US;
(580) 4.12.2006
(111) 189311
(210) 505-97
(732) MAG INSTRUMENT, INC., 2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761-8019, US;
(580) 4.12.2006

(111) 189312
(210) 506-97
(732) MAG INSTRUMENT, INC., 2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761-8019, US;
(580) 4.12.2006
(111) 189313
(210) 507-97
(732) MAG INSTRUMENT, INC., 2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761-8019, US;
(580) 4.12.2006

(111) 190981
(210) 3214-96
(732) DYSON LIMITED, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire SN16 ORP, GB;
(580) 12.12.2006

(111) 190982
(210) 3215-96
(732) DYSON LIMITED, Tetbury Hill, Malmesbury,
Wiltshire SN16 ORP, GB;
(580) 6.12.2006
(111) 196457
(210) 2633-98
(732) Alphaduct, a. s., Dusíkova 7 č. p. 795, 638 00
Brno, CZ;
(580) 21.11.2006

(111) 196458
(210) 2634-98
(732) Alphaduct, a. s., Dusíkova 7 č. p. 795, 638 00
Brno, CZ;
(580) 21.11.2006
(111) 196459
(210) 2635-98
(732) Alphaduct, a. s., Dusíkova 7 č. p. 795, 638 00
Brno, CZ;
(580) 21.11.2006

(111) 197519
(210) 1524-2000
(732) ALTICOR INC., spoločnosť zriadená podľa zákonov štátu Michigan, 7575 Fulton Street, East,
Ada, Michigan 49355, US;
(580) 7.12.2006
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(111) 199842
(210) 911-2001
(732) HYDROTOUR, cestovná kancelária, a. s., Nám.
SNP 15, 811 06 Bratislava, SK;
(580) 4.12.2006

(111) 206310
(210) 298-2003
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006

(111) 201622
(210) 1709-2001
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006

(111) 208356
(210) 2477-2003
(732) STEVA&FRANA BMM, s. r. o. v likvidácii, Račianska 20, 832 10 Bratislava, SK;
(580) 4.12.2006

(111) 201623
(210) 1710-2001
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006

(111) 208702
(210) 2652-96
(732) CONSTRUCT CZECH, a. s., Durďákova č. p. 335,
č. or. 27, 613 00 Brno, CZ;
(580) 14.12.2006

(111) 202284
(210) 3871-2001
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006
(111) 205164
(210) 852-98
(732) CONSTRUCT CZECH, a. s., Durďákova č. p. 335,
č. or. 27, 613 00 Brno, CZ;
(580) 14.12.2006
(111)
(210)
(732)
(580)

205254
3163-2002
Fatra, a. s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;
8.12.2006

(111) 205733
(210) 2071-2002
(732) WAKKENHAT SECURITY a. s., Komárkova 1204/23, 148 00 Praha, Roztyly, CZ;
(580) 4.12.2006
(111) 205734
(210) 2072-2002
(732) WAKKENHAT SECURITY a. s., Komárkova 1204/23, 148 00 Praha, Roztyly, CZ;
(580) 4.12.2006
(111) 205972
(210) 3759-2003
(732) Prvá železiarska, s. r. o., Kpt. Nálepku 346, 017 01
Považská Bystrica, SK;
(580) 14.12.2006
(111) 206244
(210) 1044-2002
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006

(111) 209594
(210) 307-2004
(732) MAG INSTRUMENT, INC., 2001 South Hellman Avenue, Ontario, CA 91761-8019, US;
(580) 4.12.2006

(111) 209872
(210) 2580-2003
(732) STEVA&FRANA BMM, s. r. o. v likvidácii, Račianska 20, 832 10 Bratislava, SK;
(580) 4.12.2006
(111) 209873
(210) 2581-2003
(732) STEVA&FRANA BMM, s. r. o. v likvidácii, Račianska 20, 832 10 Bratislava, SK;
(580) 4.12.2006

(111) 210501
(210) 3677-2003
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006
(111) 210502
(210) 3678-2003
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006

(111) 211170
(210) 3679-2003
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006
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(111) 214612
(210) 1694-2005
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006
(111) 214613
(210) 1695-2005
(732) Reckitt Benckiser N. V., Siriusdreef 14, 2132
WT Hoofddorp, NL;
(580) 6.12.2006
(111)
(210)
(732)
(580)

214974
6037-2005
Fatra, a. s., tř. T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, CZ;
8.12.2006

(111) 215305
(210) 1603-2005
(732) ALTRIX, s. r. o., Skuteckého 6, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(580) 12.12.2006
(111) 215306
(210) 1604-2005
(732) ALTRIX, s. r. o., Skuteckého 6, 974 01 Banská
Bystrica, SK;
(580) 12.12.2006
(111)
(210)
(732)
(580)

215780
6249-2005
ÁBEL Miroslav, Mgr., Radová 9, 949 01 Nitra, SK;
4.12.2006

(111)
(210)
(732)
(580)

215781
6250-2005
ÁBEL Miroslav, Mgr., Radová 9, 949 01 Nitra, SK;
4.12.2006
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Licenčné zmluvy registrované
(111) 156496
(210) 35862
(732) MK KODRETA, s. r. o., Javorinská 1092/2, 907 15
Myjava, SK;
(791) KODRETA furniture, s. r. o., č. p. 1363, 023 02
Krásno nad Kysucou, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 21.6.2006
(580) 1.12.2006

(111) 214417
(210) 1358-97
(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) 156497
(210) 35861
(732) MK KODRETA, s. r. o., Javorinská 1092/2, 907 15
Myjava, SK;
(791) KODRETA furniture, s. r. o., č. p. 1363, 023 02
Krásno nad Kysucou, SK;
(793) zmluvná výlučná
Dátum uzavretia licenčnej zmluvy: 21.6.2006
(580) 1.12.2006

(111) 214418
(210) 1358-97A
(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) 205449
(210) 3276-2002
(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) 208448
(210) 419-2003
(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) 214069
(210) 2191-2005
(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) 14.12.2006
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Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie záloh)
(111) 176944
(210) 497-96
(732) AGRO - MOVINO, spol. s r. o., Križkova 9, 811 04
Bratislava, SK;
Záložný veriteľ: Banka Slovakia, a. s., J. Kráľa 1,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 20.10.2005

(111) 195927
(210) 841-2000
(732) AGRO - MOVINO, spol. s r. o., Križkova 9, 811 04
Bratislava, SK;
Záložný veriteľ: Banka Slovakia, a. s., J. Kráľa 1,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 20.10.2005

(111) 193070
(210) 748-99
(732) AGRO - MOVINO, spol. s r. o., Križkova 9, 811 04
Bratislava, SK;
Záložný veriteľ: Banka Slovakia, a. s., J. Kráľa 1,
974 01 Banská Bystrica, SK;
(580) 20.10.2005

Medzinárodne zapísané ochranné známky
(111) 208383
(220) 14.10.2003
(800) 895 828
Dátum medzinárodného zápisu: 25.10.2006
Platnosť pre: HU, PL

(111) 215003
(220) 6.4.2006
(800) 903 919
Dátum medzinárodného zápisu: 8.9.2006
Platnosť pre: EM, RS, UA

(111) 214207
(220) 18.5.2005
(800) 904 403
Dátum medzinárodného zápisu: 15.6.2006
Platnosť pre: BX, BY, BA, BG, CZ, CN, FR, GR,
HR, HU, DE, PL, PT, AT, RO, RU, SI, US, RS,
ES, CH, IT, TR, UA, GB

(111) 215004
(220) 6.4.2006
(800) 903 918
Dátum medzinárodného zápisu: 8.9.2006
Platnosť pre: EM, RS, UA

(111) 214438
(220) 31.1.2006
(800) 898 824
Dátum medzinárodného zápisu: 13.7.2006
Platnosť pre: CZ, HU, DE, PL, AT

(111) 214995
(220) 16.2.2006
(800) 904 455
Dátum medzinárodného zápisu: 7.9.2006
Platnosť pre: BG, CZ, HR, HU, MD, PL, RS
(111) 214997
(220) 31.3.2006
(800) 903 790
Dátum medzinárodného zápisu: 8.9.2006
Platnosť pre: CZ, HU, AT

(111) 215271
(220) 2.5.2006
(800) 903 257
Dátum medzinárodného zápisu: 10.10.2006
Platnosť pre: CZ, HU, PL

(111) 215272
(220) 2.5.2006
(800) 903 258
Dátum medzinárodného zápisu: 10.10.2006
Platnosť pre: CZ, HU, PL
(111) 215273
(220) 4.5.2006
(800) 903 935
Dátum medzinárodného zápisu: 10.10.2006
Platnosť pre: BG, EE, HR, LT, LV, HU, PL, RO,
RS, UA
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Zastavené konania o prihláškach ochranných známok
(210)

(210)

(210)

(210)

1216-2004
2630-2004
2630-2004
2631-2004
2631-2004

2632-2004
2633-2004
2649-2004
2650-2004
2986-2004

59-2005
288-2005
1445-2005
1778-2005
6171-2005

6173-2005
5086-2006
5541-2006

Zamietnuté prihlášky ochranných známok
(210)
5356-2004
1325-2005

Zaniknuté ochranné známky
(111)

(141)

190549
200267

19.06.2006
03.02.2005

Zmeny v zozname tovarov a služieb
(111)
(210)
8 (511)
(511)

207324
430-2003
1, 3, 5
1 - Chemické výrobky a chemikálie pre priemysel
a vedu, chemické látky na konzervovanie potravín, triesloviny.
3 - Éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové
vodičky, dezodoranty pre osobnú potrebu, sanitárne čistiace prípravky, voňavkárske výrobky.
5 - Liečivá, farmaceutické prípravky humánne s výnimkou farmaceutických prípravkov pre dentálnu
a ústnu starostlivosť, organopreparáty, očkovacie
látky a séra, chemické výrobky pre lekárstvo, hygienu a farmáciu; baktericídne, fungicídne a insekticídne prípravky; dezinfekčné prípravky, prípravky proti nákaze, prípravky na ošetrovanie zubov
a ústnej dutiny, diabetické prípravky na liečebné
účely, utišujúce prostriedky a prípravky proti
kašľu, liečivé byliny, čaje a čajové zmesi, vitamínové prípravky, liečivé tinktúry a kvapky; všetko
s výnimkou prípravkov na liečbu znižovania váhy a redukcie svalov.
(580) 20.12.2006

271

272

VESTNÍK ÚRADU PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍSTVA SR 2 - 2007 - SK (oznámenia - ochranné známky)

Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb
(111)
(210)
8 (511)
(511)

215850
1107-2005
5
…ničenie škodcov, fungicídy, herbicídy...
Vestník č. 3/2006 - str. 154

Opravy mien
(111) 216001
(210) 598-2006
(740) Fajnorová Mária, Ing., Bratislava, SK;
Vestník č. 9/2006 - str. 157

Opravy tlačových chýb vo Vestníka ÚPV SR
(210) 1065-2006
8 (511) 32, 33, 40
Vestník č. 1/2007 - str. 110
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OZNAM
Nový zmluvný štát PCT
Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) so sídlom v Ženeve oznamuje, že od 18. decembra 2006 je Bahrain
(BH) 135. zmluvným štátom PCT. Zmluva o prístupe pre uvedenú krajinu nadobudne platnosť 18. marca 2007.

